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ΦΙΛ. 101 Τα εννοιολογικά θεµέλια της Βιοηθικής:
Ηθικές θεωρίες

∆ιάρκεια:

Σταυρούλα Τσινόρεµα

1 Εξάµηνο. Υποχρεωτικό µάθηµα (2 δ. µ. / 7 ECTS)

Στόχοι:

- Η κατανόηση της θεωρητικής βάσης της βιοηθικής µέσω της
εκπαίδευσης στις ερευνητικές µεθόδους και τα αναλυτικά εργαλεία της ηθικής επιχειρηµατολογίας
- Η απόκτηση δεξιοτήτων για την αντιµετώπιση ηθικών προβληµάτων στις επιστήµες της ζωής και την ιατρική, µέσω του θεωρητικού πλαισίου της ηθικής φιλοσοφίας

Περιεχόµενο:

1. Ηθική και Μεταφυσική: Οντολογική θεµελίωση της ηθικής
2. Θεωρίες του σκωτικού διαφωτισµού. Ηθικά συναισθήµατα και
ηθική της εργασίας: David Hume και Adam Smith
3. Immanuel Kant: Ηθική της µορφής
4. Jeremy Bentham και J.S.Mill. Ωφελιµισµός
5. Σύγχρονες ηθικές θεωρίες:
- Συµβολαιικές και κονστρουκτιβιστικές θεωρίες. Rawls και Habermas
- Αρεταϊκή ηθική, ηθική της φροντίδας, φεµινισµός, κοινοτισµός
6. Ηθικός σκεπτικισµός. Τύποι σκεπτικισµού στην ηθική θεωρία:
καζουισµός, ντεσιζιονισµός, συγκινησιοκρατία
7. Σύγχρονα ηθικά προβλήµατα. Ηθικός σχετικισµός και οικουµενισµός. Τοπικότητα (των κοσµοθεωριών) και οικουµενικότητα
(των αξιών της ζωής και της προστασίας του περιβάλλοντος,
της αντιµετώπισης της φτώχιας και της πείνας)
8. Η σχέση ηθικής θεωρίας και βιοηθικής. Η επιλογή µεταξύ ηθικών θεωριών στο πλαίσιο προβληµατικής της βιοηθικής
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Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

- Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, 1759.
- David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
(1777), (ed.) J. Β. Schneewind, Hackett, 1983.
- Immanuel Kant, Τα Θεµέλια της Μεταφυσικής των Ηθών
(Grundlegung zur Metaphysik der Sitte, 1785), ελλην. µτφ. ∆ωδώνη, 1 984.
- Immanuel Kant, Κριτική του Πρακτικού Λόγου (Kritik der praktischen Vernunft, 1778), ελλην. µτφ. Εστία, 2004.
- George Khushf (ed.), Handbook of Bioethics, Kluwer Academic, Publishers, 2004.
- Will Kymlica, Contemporary Political Philosophy. An Introduction, Oxford University Press, 2002, ελλην. µτφ. Η Πολιτική Φιλοσοφία της Εποχής µας. Μια Εισαγωγή, Πόλις, 2005.
- John Stuart Mill, On Liberty (1860), in Utilitarianism, On Liberty
and Other Essays, (ed.) Mary Warnock, Fontana, 1962, ελλην.
µτφ. Περί Ελευθερίας, Επίκουρος, 1983.
- John Stuart Mill, Utilitarianism (1860), in Utilitarianism, On Liberty and Other Essays, (ed.) Mary Warnock, Fontana, 1962,
ελλην. µτφ. Ωφελιµισµός, Πόλις, 2002.
- Annette Baier, Α Progress of Sentiments, Cambridge, Mass.,
1991.
- Stephen Darwall, Allan Gibbard and Peter Railton (eds.), Moral
Discourse and Practice, Oxford University Press, 1997.
- Jurgen Habermas, Moral Consciousness and Communicative
Action, The MIT Press, 1995.
- Jurgen Habermas, The Future of Human Nature, Polity, 2003
(Die Zukunft der Menschichen Natur, Suhrkamp, 2001).
- Onora O'Neill, Autonomy and Trust in Bioethics, Cambridge
University Press, 2002.
- Onora O' Neill and Neil C. Manson, Rethinking Informed Consent in Bioethics, Cambridge University Press, 2007.
- J. L. Mackie, Ethics. Inventing Right and Wrong, Penguin
Books, 1977.
- John Rawls, «Outline of a Decision Procedure for Ethics», Philosophical Review 60, 1951, pp.177-197.
- John Rawls, «Kantian Constructivism in Moral Theory», Jour-
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nal of Philosophy 77, 1980, pp. 515-572.
- John Rawls, Lectures on the History of Moral Philosophy, Harvard University Press, 2000.
- Michael Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge University Press, 1982, ελλην. µτφ. Ο Φιλελευθερισµός
και τα Όρια της ∆ικαιοσύνης, Πόλις, 2003.
- Samuel Scheffler (ed.), Consequentialism and its Critics, Oxford University Press, 1988.
- Amartya Sen and Bernard Williams (eds.), Utilitarianism and
Beyond, Cambridge, 1982.
- J. G. Smart and B. Williams (eds.), Utilitarianism: For and
Against, Cambridge,1993.
- Stavroula Tsinorema, «Emotivism and Prescriptivism», Ch. 27,
An Encyclopaedia of Philosophy, (ed.) G. H. Parkinson, Routledge, 1988.
- Σταυρούλα Τσινόρεµα, «Η Βιοηθική και η σύγχρονη κριτική της
πράξης. Η Ηθική στην εποχή της βιοτεχνολογίας», ∆ευκαλίων,
24/2, ∆εκ. 2006, σσ. 213-250.
- Bernard Williams, Ethics and the Limits of Philosophy, Fontana,
1985.
∆ιδασκαλία:

Εξετάσεις:

∆ιαλέξεις, παρουσιάσεις εργασιών
Προφορικές και παράδοση γραπτής εργασίας
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ΦΙΛ. 102 Βιοηθική: Μέθοδοι, Αρχές, Προβλήµατα

Μυρτώ ∆ραγώνα-Μονάχου, Κατερίνα Μαρκεζίνη, Φιλήµων Παιονίδης

∆ιάρκεια:

1 εξάµηνο. Υποχρεωτικό µάθηµα (2 δ.µ. / 7 ECTS)

Στόχος:

Η εξοικείωση των φοιτητών µε ζητήµατα θεωρητικής θεµελίωσης της Βιοηθικής, µε ιδιαίτερη έµφαση στις αρχές, στις αξίες και
στα µεθοδολογικά ζητήµατα που ανακύπτουν στο πεδίο αυτό

Περιεχόµενο:

1. Αναγκαιότητα, απαρχές και αρχές της Βιοηθικής ως φιλοσοφικής διεπιστηµονικής παρέµβασης στις εφαρµογές των βιοεπιστηµών και της βιοτεχνολογίας. Η «Οικουµενική ∆ιακήρυξη
για την Βιοηθική και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα», η ιστορία
της και η προώθησή της. Βιοηθική και «Μεταβιοηθική». (Μυρτώ ∆ραγώνα-Μονάχου)

2. Η οικουµενικότητα της Βιοηθικής. Παγκόσµια βιοηθικά προβλήµατα και νέα «δικαιώµατα». Το «δικαίωµα» στην ιατρικά
υποβοηθούµενη αναπαραγωγή. (Μυρτώ ∆ραγώνα-Μονάχου)

3. Μεθοδολογικά ζητήµατα αναφορικά µε τη βιο-ηθική απόφαση. Κατερίνα Μαρκεζίνη

4. Αρχαία Φιλοσοφία και Βιοηθική. Η έννοια του δυνάµει και το
ηθικό καθεστώς του εµβρύου (Κατερίνα Μαρκεζίνη)
5. Η έννοια του προσώπου και της ηθικής αξιοπρέπειας: Φύση
και Ηθική (Φιλήµων Παιονίδης)

6. Η αυτονοµία του ασθενούς: το ζήτηµα της ενηµέρωσης και
της συγκατάθεσης του ασθενούς (Κατερίνα Μαρκεζίνη)
7. Ζητήµατα ζωής και θανάτου: Μεταµόσχευση ιστών και οργάνων (Κατερίνα Μαρκεζίνη)

8. Ζητήµατα ζωής και θανάτου: Άµβλωση και Ευθανασία (Φιλήµων Παιονίδης)
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9. Η Νέα Γενετική: Θεραπευτική και Αναπαραγωγική Κλωνοποίηση - Γονιδιακή Θεραπεία - Γενετικός Έλεγχος - Ιατρικά Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή (Φιλήµων Παιονίδης)
10. Βιοτεχνολογία και Αξίες: Το πρόβληµα του Γενετικού Ντετερµινισµού (Φιλήµων Παιονίδης)
Βιβλιογραφία

- G. Αnnas, S. Elias, Gene Mapping: Using Law, Ethics as Guides, O.U.P., N.Y., 1992.
- Αριστοτέλης, Ηθικά Νικοµάχεια.
- Φ. Κ. Βασιλόγιαννης, Ο Κλώνος του ανθρώπου, Α. Σάκκουλας,
2003.
- T. Beauchamp, L. Walters, Contemporary Issues in Bioethics,
Wadsworth Publishing Company, California 1989.
- Τ. Βιδάλης, Βιοδίκαιο. Τόµος πρώτος: Το πρόσωπο, Π. Ν. Σάκκουλας, 2007.
- Βρετανική Ιατρική Εταιρεία, Το Γενετικό µας Μέλλον, Λέξηµα,
1992.
- Brody, The Healer's Power, New Haven, Yale University Press,
1992.
- Σ. Γιατζόγλου, «Η ευθανασία και το ανθρώπινο πρόσωπο»,
Ίνδικτος, τ. 14, Ιούνιος 2001, 205-230.
- G. Collste, Is Human Life Special? Religious and Philosophical
Perspectives on the Principle of Human Dignity, Peter Lang,
2002.
- Μ. ∆ραγώνα-Μονάχου:
• «Φιλοσοφία και Ιατρική Ηθική», Καθηµερινή, 3.7.1988.
• «Ηθική Φιλοσοφία και Ιατρική: Το πρόβληµα της εχεµύθειας»,
Καλαµάτα, 1990.
• «Κλωνοποίηση και Ηθική», Βραδυνή, 3.12.1992.
• Σύγχρονη Ηθική Φιλοσοφία, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα 1995,
κεφ. 11 «Ιατρική Ηθική», σσ. 374-400.
• «The Realist/anti-realist debate and applied ethics», Entretiens
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sur les enjeux actuels de Γ ethique, Tokyo 1995i, 71-77. Βιβλιοκριτική του έργου των M. Kuczewski, R. Polansky, Bioethics:
Ancient Themes in Contemporary Issues, MIT Press, 2000,
Επιστήµη και Κοινωνία, τ. 8-9, Άνοιξη-Φθινόπωρο 2002.
• «Η βιοηθική και πάλι στο προσκήνιο», Καθηµερινή 28.7.2001
• «Κλωνοποίηση και ηθική», Βραδυνή, 3.12.2001.
• «Ηθική και βιοηθική», Επιστήµη και Κοινωνία, τ. 8-9, ΆνοιξηΦθινόπωρο 2002, 1 -27.
• «Theoretical and practical ethics on the turning point of the
century», Beijing 2002 (υπό δηµοσίευση).
• «Βιοηθική και ανθρώπινα δικαιώµατα», Α' ∆ιεθνές Συνέδριο,
Χριστιανική Ανθρωπολογία και βιοτεχνολογική πρόοδος, Χανιά, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2003, 118-126.
• «Do we need new, reformed or common values?» in The Idea
of Values, Philosophy Documentation Center, Charlottesville,
11 -26, 2003.
• «Democritus and the Reformation of Man", Diotima 32, 2004.
• «Moral Theory and Practical Ethics Today», Skepsis, XV IIIII 331-337, Education 36, 4-8, 2004.
• «The similarity of humans in the past and now», Colloque
international de philosophie, «La difference anthropologique
a l'ere des biotechnologies», Lyon, 2005.
• «Η ∆ιακήρυξη για τη Βιοηθική και τα ανθρώπινα δικαιώµατα:
Μια Ασφαλιστική δικλείδα για τις βιοεπιστήµες», Καθηµερινή,
11.12.2005.
• «What can be expected from Moral Philosophy in the present century?», News and Views 6, 2005, pp.12-20.
• «Biotechnology as a challenge to Philosophy: Human Rights
and Novel Rights», FISP Annual Meeting, Helsinki, 2005.
• «Ιατρικά υποβοηθούµενη αναπαραγωγή: Ένας νέος χώρος
σύγκρουσης ∆ικαιωµάτων», Λευκωσία, 5.3.2005.
• «Η διδασκαλία της Βιοηθικής», 1η Επιστηµονική ΣυνάντησηRetreat Βιοηθικής, Κολυµπάρι, Σεπτέµβριος 2005.
• «Η Οικουµενική ∆ιακήρυξη για τη Βιοηθική και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και η ιστορία της», Ελληνική Ιατρική και Φαρµακευτική Επιθεώρηση 4, 56-68, 2006.
• «De la bioethique a la metabioethique», Comites Nationals de bioethique francophones, 2-4.11.2006, Bucarest (forthcoming).
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• «Bioethics: Principles, Norms or Ethical Theory?», World Academy for Philosophy, 25.11.2006, News and Views 16, 10-24.
• «Need for Global Bioethics and Metabioethics», Interim World
Congress, 14-21.12.2006, New Delhi (forthcoming).
• «Θάνατος, Αυτοκτονία, και Ευθανασία στη Στωική Φιλοσοφία»,
Βίος Θεωρητικός: Αφιέρωµα στον καθηγητή Κ. Κούτρα, 111-136,
2006.
• «Έχουµε ένα δικαίωµα στο θάνατο;», Το Βήµα, 2007.
• «Humanism, Secularism and Embryos», Ethics, Law and Moral
Philosophy of Reproductive Biomedicine 14, Suppl. 1.2.2007,
32-39.
• «Does Global Bioethics Mark a new Epoch for Ethics?», 6th
Losinj Days of Boethics, Croatia,1 3-1 4.6.2007, (forthcoming).
• «Do we need Metabioethics as a Metaphilosophy of Bioethics?», World Academy for Philosophy, Blendale University,
November 2007,-07-31 .
• Πρόλογος στη µετάφραση του βιβλίου των M. Kuczewski, R.
Polansky: Βιοηθική: Αρχαία Θέµατα σε Σύγχρονους Προβληµατισµούς, Αθήνα, Τραυλός 2007, 13-23.
• "Teaching Bioethics", Review of Bioethics, Vol I, Autumn 2007/
Winter 2008, pp 48-57.
• "G. Koumantos and Bioethics", Review of Bioethics, Vol II,
Spring/Summer 2008.
• "Philosophical Bioethics or Metabioethics?", Review of Bioethics, Vol II, 2008
• R. Dworkin, Life's Dominion, Harper-Collins, 1993.
- R. Dworkin et al., «Αυτοκτονία µε ιατρική συνδροµή», Ισοπολιτεία 2, 1998: 79-113.
- P. Glasner, H. Rothman, Genetic Imaginations, Avebury Series in Philosophy, Avebury, 1998.
- Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, Κείµενα για τη Βιοηθική, Σάκκουλας, 2002.
- Μ. Evans, «Some Ideas of the Person», Greaves, Upton (eds.),
Philosophical Problems in Health Care, Avebury Series in Philosophy, Avebury, 1996, 23-26.
- J. Habermas, Το µέλλον της ανθρώπινης φύσης, Scripta, 2004.
- J. Harris and Sοren Holm, «Abortion», στο Hugh LaFollette
(ed.), The Oxford Handbook of Practical Ethics, Oxford University Press, 2003.
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- G. Hottois, «Από την ανθρωπολογία στην ανθρωποτεχνική;»,
Επιστήµη και Κοινωνία, τ. 8-9, Άνοιξη-Φθινόπωρο 2002, 85-106.
- Α. Κερασίδου, «Ηθικά προβλήµατα της ιατρικά υποβοηθούµενης αναπαραγωγής», στο Γρηγόρης Αµπατζόγλου et al. (επ.),
Προσεγγίσεις της υποβοηθούµενης αναπαραγωγής, University
Studio Press, 2006.
- Π. Κονδύλης, Περί αξιοπρέπειας, Ίνδικτος, 2000.
- H. Kuhse, P. Singer, Bioethics: An Anthology, Blackwell, 2000.
- H. LaFollette, Ethics in Practice: An Anthology, Blackwell, 2002.
- A. MacIntyre, After Virtue, University of Notre Dame Press,
N.D.1981.
- Κ. Μαρκεζίνη, "Conflict of Duties in Medical Practice", Greek
Philosophical Review, vol. 9, issue 27 (Sept. 1992), pp. 317-331.
- Κ. Μαρκεζίνη, «Η συµβολή της φιλοσοφίας στην ιατρική θεωρία και πρακτική στον σύγχρονο κόσµο», Βουδούρης Κ. (εκδ.),
Φιλοσοφία και Ιατρική, Αθήνα 1999, 137-147.
- Κ. Μαρκεζίνη, «Η έννοια της συγκατάθεσης ως έκφραση αυτονοµίας του ασθενούς», Επιστήµη και Κοινωνία, τ. 8-9, ΆνοιξηΦθινόπωρο 2002, 63-84.
- Κ. Μαρκεζίνη, "Towards a Globalization of Moral Values" in Philosophia: Research Center of Greek Philosophy, Athens 2003,
pp. 34-51
- Κ. Μαρκεζίνη, «Η αριστοτελική διάκριση του δυνάµει και ενεργεία σε σχέση µε την ηθική υπόσταση του προσώπου και το
ζήτηµα της άµβλωσης», Θεωρητικός Βίος, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2005.
- Κ. Μαρκεζίνη, "A Classic Perspective of the Notion of Personhood: The Moral Significance of Potentiality and Actuality", in D.
Koutras (ed.), Vita Contemplativa, University of Athens 2006,
pp. 313-332
- C. Megone, «Potentiality and Persons: An Aristotelian Perspective», in Kuczewski, Polansky (eds.), in Bioethics: Ancient
Themes in Contemporary Issues, MIT, 2000, 155-177.
- M. Nussbaum, Love's Knowledge: Essays in Philosophy and
Literature, Oxford University Press, N.Y. 1990.
- Φ. Παιονίδης, «Η ηθική ευθύνη του επιστήµονα για την χρήση
του έργου του», Ίνδικτος, τ. 14, Ιούνιος 2001,192-204.
- Φ. Παιονίδης, «Κλωνισµός ή (κοινωνικός) κλονισµός;», στου
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ιδίου Υπέρ του δέοντος: ∆οκίµια Πρακτικής Φιλοσοφίας, Εκκρεµές, 2007, κεφ. 1, 2, 4.
- Φ. Παιονίδης, «Η ηθική των γενετικών παρεµβάσεων: µια πρώτη προσέγγιση», Eπιθεώρηση Bιοηθικής, Φθιν. 2007/Χειµ.
2008, τοµ. Ι, σσ. 90-106.
- J. Rachels, The Ends of Life: Euthanasia and Morality, Oxford
University Press, 1986.
- B. E. Rolin, Science and Ethics, Cambridge University Press,
2006, κεφάλαια 6-8.
- K. Shrader-Frechette, L. Westra, Technology and Values, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, 1997.
- Π. Σούρλας, «Τα βλαστοκύτταρα στη βιοϊατρική έρευνα: Βασικά ηθικά προβλήµατα», Ισοπολιτεία 5, 2001 , 207-31 .
- S. Toulmin, «How Medicine Saved the Life of Ethics», Perspectives in Biology and Medicine, 25, 1982, 741.
- Α. Τρακατέλλης, «Βιοηθική: Πυξίδα διαχείρισης της γενετικής
τεχνολογίας», Ίνδικτος, τ. 14, Ιούνιος 2001 , 52-62.
- D. Tress, «Classical and Modern Reflections on Medical Ethics
and the Best-Interests of the Sick Child», in M. Kuczewski, R.
Polansky (eds.), Bioethics: Ancient Themes in Contemporary
Issues, MIT, 2000, 193-228.
∆ιδάσκοντες:

Μυρτώ ∆ραγώνα-Μονάχου, Κατερίνα Μαρκεζίνη, Φιλήµων Παιονίδης

∆ιδασκαλία:

∆ιαλέξεις - Ανάλυση περιπτώσεων (Case-studies)

Εξετάσεις:

Συγγραφή δοκιµίου

Pablo Picasso, Πουλί, 1948
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ΙΑΤ\ 101 Εισαγωγή στη Βιο-Ιατρική Ηθική / Βιοηθική

Υπεύθυνος:

Εµµανουήλ Γαλανάκης

∆ιάρκεια:

1 εξάµηνο. Υποχρεωτικό µάθηµα (2 δ.µ. / 7 ECTS)

Στόχος:

Η εισαγωγή και η εξοικείωση µε τις έννοιες και τα ζητήµατα της
Βιο-Ιατρικής Ηθικής / Βιοηθικής των µεταπτυχιακών φοιτητών,
ανεξάρτητα από τη βιο-ιατρική, φιλοσοφική ή άλλη προπτυχιακή
τους εκπαίδευση.

Περιεχόµενο:

Βιο-Ιατρική Ηθική και Βιοηθική: εισαγωγικές γνώσεις, ορισµοί,
ιστορική αναδροµή. Αδρή ανασκόπηση βιοηθικών ζητηµάτων,
πολιτισµικές ιδιαιτερότητες και ιστορική εξέλιξη, τρέχουσες αντιλήψεις. Εισαγωγή στα επί µέρους βιοηθικά ζητήµατα: Ζητήµατα
της αρχής της ζωής (υποβοηθούµενη αναπαραγωγή, στείρωση, δικαιώµατα εµβρύου, διακοπή της κύησης, προγεννητικός
έλεγχος, γονιδιακές παρεµβάσεις, ευγονική, κλωνοποίηση). Ζητήµατα του τέλους της ζωής (ευθανασία και υποβοηθούµενη αυτοκτονία, µεταµόσχευση). Ζητήµατα κλινικής σχέσης (ενηµέρωση, συναίνεση / άρνηση ασθενούς, επικοινωνιακές δυσκολίες,
απόρρητο, διακίνηση κλινικής πληροφορίας, ευάλωτες οµάδες
ασθενών). Ζητήµατα βιο-ιατρικής έρευνας (όρια και καταχρήσεις). Ζητήµατα κατανοµής του υγειονοµικού αγαθού (ισότητα,
προτεραιότητα, ατοµική ευθύνη). Όρκοι, συµβάσεις, κώδικες, επιτροπές. Κριτική της Βιοηθικής.

∆ιδασκαλία:

∆ιαλέξεις

Εξετάσεις:

Προφορικές
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Υπεύθυνος:
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ΒΙΟ. 101 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Βιολογία Ι
Χρήστος Λούης

∆ιάρκεια:

1 εξάµηνο. Υποχρεωτικό µάθηµα (2 δ. µ. / 7 ECTS)

Στόχος:

Η πρώτη επαφή µε τη Σύγχρονη Βιολογία και σχέσεις µε τη Βιοηθική

Περιεχόµενο:

Προέλευση και Οργάνωση ζωής
- Ε. Ζούρος, Μ. Μυλωνάς
∆οµή, λειτουργία και φυσιολογία κυττάρου
- Γ. Χαλεπάκης
Στοιχεία Γενετικής
- Κ. Λούης, Ν. Μοσχονάς
Κυτταρική Επικοινωνία (Ανοσολογία, Ορµόνες)
- Ε. Αθανασάκη

∆ιδασκαλία:
Εξετάσεις:

∆ιαλέξεις
Γραπτές
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Υπεύθυνη:
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ΚΟΙΝ. 101 Κοινωνία και Βιοηθική

Μαρία Κούση

∆ιάρκεια:

1 εξάµηνο. Υποχρεωτικό µάθηµα (2 δ.µ. / 7 ECTS)

Περιεχόµενο:

Στο µάθηµα αναδύεται ο ρόλος του κοινωνικού πλαισίου που
αφορά τις τρεις κύριες περιοχές της βιοηθικής: περιβάλλον, ιατρική, και γενετική. Αναλύονται θεσµικές, δοµικές, και πολιτισµικές συνιστώσες ζητηµάτων που άπτονται της βιοηθικής, όπως
αυτές εµφανίζονται σε διαφορετικές προσεγγίσεις των κοινωνικών
επιστηµών και ιδιαίτερα της κοινωνιολογίας. Με έµφαση στην κοινωνική οργάνωση της βιοηθικής, προσδιορίζονται οι κοινωνικές
δυνάµεις και δυναµικές που επιδρούν στην ευρύτερη πρακτική
της. Ειδική αναφορά θα γίνει σε κρίσιµα πεδία 'πολιτικών ζωής'
(υγείας, διατροφής, ενέργειας και φύσης), καθώς και στις θεσµικές
και µη-θεσµικές αντιδράσεις της κοινωνίας των πολιτών

Στόχος:

Η πρώτη επαφή µε ζητήµατα Κοινωνίας και Βιοηθικής

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

- Bankowski, Z. and Bryant J.H. (1994) Poverty, Vulnerability,
and the Value of Human Life, Geneva: CΙΟMS.
- Braun, Kathrin/Gabriele Abels (2003): Feminist Policy Analysis and Biomedicine. In: Swiss Political Science Review, Special Edition, forthcoming
- Fox, Michael (2001), Bringing Life to Ethics: Global Bioethics for
a Humane Society, Albany: State University of New York Press.
- Galston, Arthur W. & Emily G. Shurr (2001): New Dimensions
in Bioethics: Science, Ethics and the Formulation of Public Policy, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Gottweis, H., «Stem Cell Policies in the United States and in
Germany: Between Bioethics and Regulation», Policy Studies
Journal 30: 2002, 444-469.
- Gottweis, H., «The Governance of Genomics», Critical Public
Health 12: 1 -14, 2002.
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- Gottweis, Herbert (1999): Genetic Engineering, Scientific-industrial Revolution and Democratic Imagination (in Gottfried
Stocker/Christine Schopf (Hrsg.): LifeScience (Wien/New YorK:
Springer Verlag).
- Hajer, M. (1999): Living with Nature - Environmental Politics
as Cultural Discourse, edited together with Frank Fischer for
Oxford University Press
- Hoffmaster, Barry (2001): Bioethics in Social Context, Philadelphia: Temple University Press.
- Jamison, Andrew (2001): The Making of Green Knowledge:
Environmental Politics and Cultural Transformation, Cambridge: Cambridge University Press.
- Jasanoff, Sheila and Brian Wynne (1998): «Science and Decision Making», in Steve Rayner and Elizabeth Malone (eds.),
Human Choice and Climate Change, Columbus Ohio: Batelle
Press.
- Λουλούδης, Λ., Γεωργιάδου Β., Σταυρακάκης Γ., (1999): Φύση,
Κοινωνία, Επιστήµη στην εποχή των «Τρελλών Αγελάδων»:
∆ιακινδύνευση και Αβεβαιότητα, Αθήνα: Νεφέλη.
- Roy D.J., Wynne B.E. and Old R.W. (1990): Bioscience and
Society, New York: John Wiley and Sons.
∆ιδασκαλία:

Εξετάσεις:

∆ιαλέξεις, Συζητήσεις, Παρουσιάσεις εργασιών
Γραπτές και Εργασίες

H εγκράτεια και η ακράτεια, όπως παριστάνονται σε γερµανικό χειρόγραφο 15ου αι.,
Universitatsbibliothek, Leipzig

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Τάνια Χριστοφοράτου, µεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Μ.Σ. Βιοηθική

Φρανθίσκο Γκόγια, Ο ύπνος της λογικής γεννά τέρατα, 1797-1798, Μουσείο Τέχνης, Αµβούργο
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ΦΙΛ. 103 Φιλοσοφία των Επιστηµών

Υπεύθυνος:

Γεώργιος Μαραγκός

Στόχος:

- Η εµπέδωση των εννοιών που χρησιµοποιούνται κατά τη φιλοσοφική διερεύνηση των επιστηµών, µε ιδιαίτερη αναφορά
στη φιλοσοφία της βιολογίας

∆ιάρκεια:

1 εξάµηνο. Υποχρεωτικό µάθηµα (1 δ.µ. / 4 ECTS)

- Η ανάπτυξη δεξιότητας όσον αφορά τη συστηµατική ανάλυση
κειµένων και τη σύνταξη δοκιµίων σε θέµατα φιλοσοφίας των
επιστηµών
Περιεχόµενο:

Επιστηµονική εξήγηση γεγονότων και ορθολογική δικαιολόγηση
πράξεων
Η πρώτη ενότητα αφορά γενικά γνωσιολογικά και µεθοδολογικά
ζητήµατα, όπως η επιστηµονικά εξήγηση· το πρόβληµα της αιτιότητας· οι σχέσεις ανάµεσα στην εµπειρική και στη θεωρητική
συνιστώσα των επιστηµονικών υποθέσεων και θεωριών οι µέθοδοι ελέγχου των επιστηµονικών υποθέσεων και θεωριών η
χρήση της θεωρίας των πιθανοτήτων στις επιστήµες το πρόβληµα της αναγωγής· η αντιπαράθεση ανάµεσα στη ρεαλιστική
ερµηνεία των επιστηµονικών θεωριών και σε διάφορες εκδοχές
αντιρεαλισµού η ολιστική, η ιστορικο-κοινωνική και η φυσιοκρατική θεώρηση της επιστηµονικής γνώσης και κανονιστικότητας.
Η δεύτερη ενότητα αφορά ειδικά επιστηµολογικά ζητήµατα στη
Βιολογία. Σχετικά µε τη Βιολογία εξετάζονται το ζήτηµα των επιπέδων ανάλυσης (είδος, πληθυσµός, οργανισµός, κύτταρο,...),
σε αναφορά προς το πρόβληµα της αναγωγής, ιδιαίτερη έµφαση
αποδίδεται στο ζήτηµα του κατά πόσον η κλασική γενετική ανάγεται στη µοριακή βιολογία. Eξετάζεται επίσης το πρόβληµα των
σχέσεων ηθικής και βιολογίας, στο φως των κοινωνιοβιολογικών
θέσεων.

∆ιδασκαλία:

∆ιαλέξεις
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Εξετάσεις:
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Σύντοµα δοκίµια κατά τη διάρκεια του εξαµήνου εστιασµένα στην
ανασυγκρότηση των εκάστοτε υπό µελέτη κειµένων και τελική
συνθετική εργασία.
Εισαγωγική βιβλιογραφία:

1) S. Okasha, Philosophy of Science, Oxford, σειρά Very Short
Introductions
2) Β. & D. Charlesworth, Evolution, Oxford, σειρά Very Short Introductions
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Υπεύθυνος:
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ΙΑΤ. 102 ∆ηµόσια Υγεία

Τάσος Φιλαλήθης

∆ιάρκεια:

1 εξάµηνο. Υποχρεωτικό µάθηµα. (1 δ.µ. / 4 ECTS)

Στόχος:

Η εξοικείωση µε τα θέµατα Βιοηθικής που προκύπτουν κατά τη
λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση µέτρων προστασίας της
δηµόσιας υγείας και διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας

Περιεχόµενο:

• Οι παράγοντες που προσδιορίζουν την υγεία ενός πληθυσµού.
• Οι επιδηµίες των λοιµωδών νόσων και τα (σύγχρονα) νοσήµατα φθοράς.
• Οι αρχές προαγωγής της υγείας και πρόληψης, της περίθαλψης και της αποκατάστασης.
• Ο σχεδιασµός και η διαχείριση των υπηρεσιών υγείας (Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Φροντίδα Υγείας).
• Η κατανοµή των πόρων στην υγεία καθώς και τα κριτήρια και
η διαδικασία λήψης αποφάσεων.

∆ιδασκαλία:

∆ιαλέξεις, παρουσιάσεις

Εξετάσεις:

Γραπτές
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ΒΙΟ. 102 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Βιολογία
Νικόλαος Πανόπουλος, Στέργιος Πυρίντσος

∆ιάρκεια:

1 εξάµηνο. Υποχρεωτικό µάθηµα (1 δ.µ. / 4 ECTS)

Περιεχόµενο:

Εµβρυολογία του ανθρώπου
- Ε. Αθανασάκη

Στόχος:

Η πρώτη επαφή µε τη Σύγχρονη Βιολογία και σχέσεις µε τη Βιοηθική

Γενετική Ανθρώπου
- Ν. Μοσχονάς

Εξέλιξη και Οικολογία
- Ε. Ζούρος, Σ. Πυρίντσος

Τεχνολογία ανασυνδυασµένου DNA
- Ν. Πανόπουλος
Βιοτεχνολογία
- Ν. Πανόπουλος

∆ιδασκαλία:
Εξετάσεις:

Μολυσµατική βάση ασθενειών
- Χ. Λούης
∆ιαλέξεις
Γραπτές
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Υπεύθυνοι:
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∆ΙΚ. 101 ∆ίκαιο, Ηθική και Βιοηθική

Παύλος Σούρλας, Φίλιππος Βασιλόγιαννης

∆ιάρκεια:

1 εξάµηνο. Υποχρεωτικό µάθηµα (1 δ.µ. / 4 ECTS)

Στόχος:

Η εξοικείωση των σπουδαστών µε τις κανονιστικές προϋποθέσεις κατανόησης των νοµικών ρυθµίσεων σε ζητήµατα βιοηθικής: ιδίως ως προς τη σηµασία των ρυθµίσεων του νοµοθέτη
και των κρίσεων του δικαστή σε ζητήµατα που άπτονται της
αξίας της ζωής.

Περιεχόµενο:

Το µάθηµα χωρίζεται σε δύο µέρη:
Α' Μέρος: Θεωρητική θεµελίωση. Το πρώτο µέρος στρέφεται
γύρω από το ζήτηµα των σχέσεων δικαίου, ηθικής και πολιτικής.
Με αφετηρία τις τρέχουσες αντιλήψεις που διαισθητικά ακολουθεί ένας µη ειδικός, αναλύονται τα βασικά γνωρίσµατα του δικαίου και της ηθικής και αντικρούεται ο νοµικός θετικισµός, που
διδάσκει την ανυπαρξία αναγκαίων σχέσεων µεταξύ των δύο.
Αναδεικνύεται η σηµασία των ηθικών εκτιµήσεων και αξιολογήσεων στο έργο τόσο του νοµοθέτη όσο και του δικαστή και αναλύονται οι βασικές ηθικές και πολιτικές παράµετροι του δικαίου,
όπως η αυτονοµία, η δηµοκρατία, τα θεµελιώδη δικαιώµατα και
η δικαιοσύνη. ∆ιάγραµµα παραδόσεων:
1. Πρoβλήµατα σχέσεων δικαίου και ηθικής.
2. Θέσπιση του δικαίου: ζητήµατα νoµιµoπoίησης.
3. To αγαθό και το oρθό.
4. Η ηθική του βίου.
5. Ηθική του βίου και δηµoκρατικός νoµoθέτης.
Β' Μέρος: Πρακτικά διλήµµατα. Το δεύτερο µέρος στρέφεται
γύρω από το ζήτηµα της νοµιµοποιηµένης νοµοθετικής παρέµβασης σε ζητήµατα βιοηθικής. ∆είχνεται ότι, σύµφωνα µε τις ηθικές και τις πολιτικές αρχές που αναπτύχθηκαν στο πρώτο µέρος,
η ζητούµενη κρατική παρέµβαση δεν είναι νοµιµοποιηµένη, όταν
απλώς και µόνο βασίζεται στη γνώµη της πλειοψηφίας, αλλά
επειδή είναι επιβεβληµένη ή επιτρεπτή για τους ορθούς λόγους,
ιδίως ως προς την προστασία των ατοµικών και των πολιτικών
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δικαιωµάτων. Με αφετηρία τη θέση ότι εν προκειµένω δεν καλούµαστε να διευρύνουµε τις γνώσεις µας, αλλά να επιλύσουµε
πρακτικά διλήµµατα, επιδιώκεται πρωτίστως να εκτεθεί ένας έλλογος και εύλογος τρόπος διατύπωσης των αντίστοιχων προβληµάτων, ώστε η διατύπωσή τους να επικαθορίζει και τη
διαδικασία της επίλυσής τους. ∆ιάγραµµα παραδόσεων:
1. Η αξία της ανθρώπινης ζωής.
1.1 Άµβλωση: Dworkin και Rawls.
1.2 Άµβλωση: Dworkin (συνέχεια).
1.3 Αυτοκτονία και ευθανασία.
1.4 Ευθανασία: Dworkin (συνέχεια).
2. Ακούσια πατρότητα.
3. Η αναπαραγωγική κλωνοποίηση ως θεραπευτική.
4. Η χρήση των βλαστοκυττάρων στη βιοϊατρική έρευνα.
5. Πρόσωπα και προσωπική ταυτότητα.
5.1 Μέλλοντα πρόσωπα.
5.2 Ένα ατοµικό δικαίωµα γενετικής ταυτότητας.
6. Γενετική γνώση, γενετική κακοτυχία και δικαιοσύνη.
7.
7.1
7.2
7.3

Βιοηθικά καθήκοντα.
Το καθήκον ειλικρίνειας του ιατρού: ένα απόλυτο καθήκον.
Το ανθρώπινο σώµα: πρόσωπο και πράγµα.
Υφίστανται άµεσα καθήκοντά µας έναντι των ζώων;
Ενδεικτική βιβλιογραφία:

Φίλιππος Βασιλόγιαννης, Ο Κλώνος του Ανθρώπου: Ένας επίκαιρος επανέλεγχος των συνταγµατικών ιδεών (Αθήνα - Κοµοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003).
Allen Buchanan, Dan W. Brock, Norman Daniels και Daniel Wikler, From Chance to Choice: Genetics & Justice (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).
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∆ιδασκαλία:

∆ιδάσκοντες:
Eξετάσεις:

43

Ronald Dworkin, Life's Dominion: An Argument about Abortion,
Euthanasia, and Individual Freedom (New York: Alfred A.
Knopf, 1993).
Kωνσταντίνος Παπαγεωργίου, «Ποινικοποίηση και ηθική», Ισοπολιτεία 5 (2001), 115-150.
Παύλος Σούρλας, Justi atque injusti scientia: Μιά εισαγωγή στην
επιστήµη του δικαίου (Αθήνα - Κοµοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν.
Σάκκουλα, 1995).
Παύλος Σούρλας και Φίλιππος Βασιλόγιαννης, ∆ίκαιο, Ηθική και
Βιοηθική (χειρόγραφο υπό δηµοσίευση, διαθέσιµο στους
σπουδαστές)
∆ιαλέξεις

Παύλος Σούρλας, Φίλιππος Βασιλόγιαννης
Γραπτές

Paul Gauguin, Arearea no varua ino, 1892
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ΦΙΛ. 104 Ηθική και Βιοηθική. Οι απαρχές: Αρχαία Ηθική Φιλοσοφία
Υπεύθυνος:

Ανδρέας Λέµπεντεφ

∆ιάρκεια:

1 εξάµηνο. Μάθηµα επιλογής (1 δ.µ. / 4 ECTS)

Στόχος:

Εισαγωγή στα βασικά προβλήµατα και τις κύριες σχολές σκέψης της αρχαίας ηθικής φιλοσοφίας από θεωρητική καθώς και
από ιστορική σκοπιά. Θα συζητηθούν ορισµένα ειδικά προβλήµατα που έχουν συνάφεια µε την Βιοηθική.

Περιεχόµενο:

1. Αρχαία και νεώτερη ηθική. Η αναγέννηση της αρχαίας αρεταϊ-

κής ηθικής κατά τον 20 αιώνα. Τυπολογία των αρχαίων ηθικών θεωριών. Η σχέση της αρχαίας ηθικής µε την ψυχολογία
και την µεταφυσική.
2. Οι απαρχές της ηθικής σκέψης: Όµηρος, Ησίοδος, οι Ορφικοί, οι Επτά Σοφοί. Οι ηθική φιλοσοφία των Προσωκρατικών:
οι Πυθαγόρειοι, Ηράκλειτος, ∆ηµόκριτος.
3. Οι ηθικές θεωρίες των Σοφιστών
4. Η ηθική του Σωκράτη
5. Πλατωνική ηθική
6. Η ηθική θεωρία του Αριστοτέλη
7. Ελληνιστική ηθική: οι Στωικοί και οι Επικούρειοι
8. Προβλήµατα της αρχαίας φιλοσοφικής και ιατρικής ηθικής συναφή µε την Βιοηθική. Ο Ιπποκράτειος Όρκος. Ευγονική και
ευθανασία. Η αυτοκτονία. Το ηθικό καθεστώς και η νοηµοσύνη
των ζώων, κτλ.
Βιβλιογραφία:

- Μ. ∆ραγώνα-Μονάχου, Σύγχρονη Ηθική Φιλοσοφία, Αθήνα
1995
- Julia Annas, The Morality o Happiness, Oxford 1993
- Steven Everson, Ethics (Companions to Ancient Thought, 4),
Cambridge 1998
- Alasdair MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, London, 1981
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- Gregory Vlastos, Socrates: Ironist and Moral Phlosopher, Cambridge, 1992 (ελληνική µετάφραση Παύλου Καλλιγά, Αθήνα,
Εστία, 1994)
- Terence Irwin, Plato's Ethics, Oxford, 1995
- Michael Pakaluk, Aristotle's Nicomachean Ethics: An Introduction, Cambridge University Press, 2005
- Anthony Long, Ελληνιστική Φιλοσοφία Στωικοί, Επικούρειοι,
Σκεπτικοί., ελλην. µτφ., εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1987
- Van Hooff A., From Autothanasia to Suicide. Self-killing in Classical Antiquity, Londres, 1990, pp. 288
- Carric P. Medical, Ethics in the Ancient World, Washington
(D.C.) 2001
- Richard Sorabji, Animal Minds and Human Morals. The Origins of the Western Debate, Ithaca: Cornell University Press,
1993
∆ιδασκαλία:
Εξετάσεις:

∆ιαλέξεις
Γραπτές

Raffaello, Η νύµφη Γαλάτεια (λεπτοµ.), περ. 1512-14
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ΦΙΛ. 105 Θεωρίες
∆ιανεµητικής ∆ικαιοσύνης

Γρηγόρης Μολύβας

∆ιάρκεια:

1 εξάµηνο. Μάθηµα επιλογής (1 δ.µ. / 4 ECTS)

Στόχος:

Εµβάθυνση στο πρόβληµα επιλογής διανεµητικών αρχών για
κατανοµή διαφορετικών τύπων αγαθών

Περιεχόµενο:

∆ιάκριση µεταξύ κατανοµής και διανοµής ως εννοιών που αντιστοιχούν στην αποδοτικότητα και τη δικαιοσύνη και η σύνδεσή
τους µε την αντίληψη προσώπου ως φορέα επιλογής και ως
'τόπου' του αγαθού. / Ερµηνείες της ισότητας. Τι σηµαίνει να αντιµετωπίζουµε τους ανθρώπους εξίσου ή ως ίσους. Ισότητα ευηµερίας, ισότητα στην πρόσβαση στους πόρους, ισότητα σε
πρωταρχικά αγαθά, ισότητα στην άσκηση ικανοτήτων (Rawls,
Dworkin, Arneson, Sumner, Sen, Roemer). / To πρόβληµα των
διαπροσωπικών συγκρίσεων στην ηθική και οικονοµική θεωρία.
Προβλήµατα ασυµµετρότητας και ποσοτικοποίησης. ∆ιαφορά
θεωρητικών µοντέλων που στηρίζονται στις Προτιµήσεις, στις
Ηδονές, στα Συµφέροντα και στις Ανάγκες. Υποκειµενιστικές και
αντικειµενιστικές αντιλήψεις περί αγαθού. / Τα όρια της δικαιοσύνης και τα υποκείµενα διεκδίκησης. ∆ικαιοσύνη ανάµεσα σε
πρόσωπα, ανάµεσα σε κράτη, ανάµεσα σε γενεές. Η θυσία του
αθώου, οι ανάγκες των φτωχών χωρών, αποταµίευση και επένδυση για το µέλλον. / Προβλήµατα διανεµητικής δικαιοσύνης ως
στοιχείο επιλογής θεσµών και ως στοιχείο επιµερισµού πόρων
σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Προβλήµατα συνέχειας και ασυνέχειας µεταξύ προσωπικής και θεσµικής ηθικής

∆ιδασκαλία:

∆ιαλέξεις

Εξετάσεις:

Προφορικές
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ΦΙΛ. 107 Αρχές της Βιοηθικής:
Ιστορική- φιλοσοφική προσέγγιση

Σταυρούλα Τσινόρεµα, Μυρτώ ∆ραγώνα-Μονάχου

∆ιάρκεια:

1 εξάµηνο. Σεµινάριο επιλογής (1 δ.µ. / 4 ECTS)

Στόχος:

Η εµβάθυνση σε ζητήµατα θεωρητικής θεµελίωσης της Βιοηθικής µέσα από µια ιστορική - φιλοσοφική προσέγγιση

Περιεχόµενο:

Η διερεύνηση τύπων προβληµατισµού και αντίστοιχων παραδόσεων της αρχαίας και νεοτερικής φιλοσοφίας που σχετίζονται
-ιστορικά και θεωρητικά- µε τα σύγχρονα προβλήµατα της Βιοηθικής και τις αρχές οι οποίες βρίσκονται στα θεµέλια της συζήτησης για την ρύθµισή τους
Ι. Οι απαρχές της Βιοηθικής και η ευρετική αξία των κλασικών προσεγγίσεων
• Ο χαρακτήρας της ηθικής γνώσης στην αρχαία φιλοσοφία.
Σχέση γνώσης και πράξης (Γ. Καραµανώλης)
• Στωϊκή φιλοσοφία: Λόγος - Φύση. Αντιµετωπίζοντας τον θάνατο
ως Στωϊκός (Μ. ∆ραγώνα- Μονάχου)
ΙΙ. Θεµελιώδεις αρχές και η δικαιολόγησή τους
• Η ηθική έννοια του προσώπου (Σ. Τσινόρεµα)
• Ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτονοµία - ατοµικότητα - συναίνεση
(Σ. Τσινόρεµα)
• Αγαθοεργία, µη-βλάβη, δικαιοσύνη (Σ. Τσινόρεµα)
• Η κανονιστικότητα του φυσικού. Η φύση ως αξία (Σ. Τσινόρεµα)
• Βιοηθική και ανθρώπινα δικαιώµατα (Μ. ∆ραγώνα- Μονάχου)

∆ιδασκαλία:

∆ιαλέξεις / συζήτηση / παρουσιάσεις φοιτητών

∆ιδάσκοντες:

Μυρτώ ∆ραγώνα-Μονάχου, Γεώργιος Καραµανώλης, Σταυρούλα Τσινόρεµα, προσκεκληµένοι οµιλητές

Εξετάσεις:

Παράδοση εργασιών

48

Υπεύθυνος:

«Βιοηθική»

ΦΙΛ. 109 Ηθική και Βιοηθική.
Λόγοι και πράξεις. Derek Parfit, On what matters
Γεώργιος Καραµανώλης

∆ιάρκεια:

1 εξάµηνο. Σεµινάριο επιλογής (1 δ.µ. / 4 ECTS)

Στόχος:

Το σεµινάριο επιδιώκει να εισαγάγει τους φοιτητές στις έννοιες
της ηθικής επιχειρηµατολογίας, µε στόχο την ανάλυση και πραγµάτευση βιοηθικών προβληµάτων.

Περιεχόµενο:

Βάση των επεξεργασιών του σεµιναρίου θα αποτελέσει το νέο
βιβλίο του Derek Parfit (αδηµοσίευτο ακόµα, µε την άδεια και ενθάρρυνση του συγγραφέα). Συζητά την ηθική και µετα- ηθική συνολικά, µε βάση, και σε κριτική αντιπαράθεση µε, τις απόψεις
των Kant, Hume και Sidgwick. Θα εστιάσουµε κυρίως στους λόγους της πράξης και της ηθικής πράξης, ειδικότερα.

∆ιδασκαλία:

Το µάθηµα θα είναι σεµιναριακού τύπου. Μετά από την εισαγωγή της πρώτης συνάντησης, οι φοιτητές θα παρουσιάσουν
κεφάλαια του βιβλίου και θα ακολουθεί συζήτηση. Απαραίτητη η
καλή αναγνωστική γνώση των αγγλικών και η γνώση της ηθικής
των Kant και Hume.

Εξετάσεις:

Eργασίες δοκιµιακού χαρακτήρα
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ΙΑΤ. 103 Στοιχεία
Νευροβιολογίας

Ελένη Σαββάκη, Ιωάννης ∆αλέζιος

∆ιάρκεια:

1 εξάµηνο. Μάθηµα επιλογής (1 δ.µ. / 4 ECTS)

Στόχος:

Η γνωριµία µε τις βασικές αρχές της οργάνωσης και της λειτουργίας του νευρικού συστήµατος καθώς και των µηχανισµών
µε τους οποίους παράγεται η συµπεριφορά του ανθρώπου από
τον εγκέφαλο

Περιεχόµενο:

Α. Γενικές Αρχές.
1. Εισαγωγή στα προβλήµατα της Νευροβιολογίας.
- Ιστορική ανασκόπηση (Ελένη Σαββάκη, Γιάννης ∆αλέζιος)
2. Βασική λειτουργική µονάδα του νευρικού συστήµατος είναι ο
νευρώνας (Γιάννης ∆αλέζιος)
3. Οι µεµβράνες των νευρώνων είναι διεγέρσιµες (Γιάννης ∆αλέζιος)
4. Νευρωνική επικοινωνία (Γιάννης ∆αλέζιος)
Β. Κίνηση και Αντίληψη του Περιβάλλοντος
5. Η κίνηση συντονίζεται από συγκεκριµένες περιοχές του εγκεφάλου (Ελένη Σαββάκη)
6. Όραση - Οπτικός φλοιός (Ελένη Σαββάκη)
7. Σωµαταίσθηση (Ελένη Σαββάκη)
Γ. Ανώτερες Λειτουργίες του Εγκεφάλου
8. Λόγος (Ελένη Σαββάκη)
9. Μνήµη και µάθηση (Γιάννης ∆αλέζιος)
10. Είναι η συνείδηση προϊόν του εγκεφάλου; (Ελένη Σαββάκη
και Γιάννης ∆αλέζιος)

∆ιδασκαλία:

∆ιαλέξεις

Εξετάσεις:

Γραπτές

∆ιδάσκοντες:

Ελένη Σαββάκη, Ιωάννης ∆αλέζιος
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ΙΑΤ. 105 Ιστορία της Ιατρικής και της Ιατρικής ∆εοντολογίας

Υπεύθυνος:

Κωνσταντίνος Τροµπούκης

∆ιάρκεια:

1 εξάµηνο. Μάθηµα επιλογής (1 δ.µ. / 4 ECTS)

Στόχοι:

Η εισαγωγή στην ιστορία της ιατρικής και η εξοικείωση µε τις κυριότερες επιδράσεις στη διαµόρφωση της σύγχρονης ιατρικής,
µε ιδιαίτερη έµφαση στις ανακαλύψεις που προκάλεσαν βιοηθικούς προβληµατισµούς και στους δεοντολογικούς κανόνες που
ίσχυσαν κατά εποχές.

Περιεχόµενο:

Στοιχεία από την ιστορία των επιστηµών.
Η ιατρική στους αρχαίους πολιτισµούς, µε έµφαση στους πολιτισµούς της ανατολικής Μεσογείου. Η γένεση της επιστηµονικής
ιατρικής, ο Ιπποκράτης και η διαχρονικότητα των απόψεων του.
Η Γαληνική ιατρική και η επίδρασή της στην επιστηµονική σκέψη.
Βυζαντινή ιατρική: ανθολόγηση αρχαίων συγγραφέων και ιατρική
πρόοδος. Η γένεση και εξέλιξη του Νοσοκοµείου, εκδηλώσεις φιλανθρωπίας και επιστηµονική εφαρµογή. Τα πανεπιστήµια και η
επίδρασή τους στην διαµόρφωση επιστηµονικής ιατρικής σκέψης. Η αναγέννηση και η ανάπτυξη της ανατοµίας και της φυσιολογίας.
Οι µεγάλες ανακαλύψεις και η διαµόρφωση της σύγχρονης ιατρικής επιστήµης. Η ανάπτυξη των ιατρικών συστηµάτων. Οι µεγάλες Σχολές του 19ου αιώνα.
Τα επιτεύγµατα της ιατρικής και της βιολογίας στον 20ο αιώνα ως
υπόβαθρο των σύγχρονων βιοηθικών προβληµατισµών. Εφαρµογή των δεοντολογικών κανόνων άσκησης της ιατρικής στην
ιστορική της πορεία, επιδράσεις στην διαµόρφωσή τους.
Παραδείγµατα άσκησης ιατρικών πράξεων.

∆ιδασκαλία:

∆ιαλέξεις, συζητήσεις µετά την προφορική παρουσίαση σχετικών θεµάτων.

Εξετάσεις:

Προφορική παρουσίαση και παράδοση γραπτής εργασίας
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ΙΑΤ. 107 Ηθικά ζητήµατα της αρχής της ανθρώπινης ζωής

Υπεύθυνος:

Εµµανουήλ Γαλανάκης

∆ιάρκεια:

1ο εξάµηνο. Μάθηµα επιλογής (1 δ. µ. / 4 ECTS)

Στόχος:

Η εξοικείωση των µεταπτυχιακών φοιτητών µε τα επί µέρους ζητήµατα της Βιοηθικής που σχετίζονται µε την αρχή της ζωής του
ανθρώπου, τόσο πριν όσο και και κατά τη γέννηση.

Περιεχόµενο:

Προσέγγιση των ηθικών ζητηµάτων. Ανασκόπηση της ηθικής
θέσης του αγέννητου ανθρώπου. Οι µελλοντικές ζωές, το ζήτηµα των δικαιωµάτων του εµβρύου, το ερώτηµα του δικαιώµατος
της µη γέννησης. Γαµέτες, προέµβρυο, έµβρυο: ορισµοί και
ηθικά ζητήµατα. Ηθικές αρχές και µεθοδολογία προσέγγισης ζητηµάτων.
Ζητήµατα πριν τη γέννηση: Υποβοηθούµενη αναπαραγωγή,
αναπαραγωγικές τεχνολογίες, κλωνισµός. ∆ωρεά και αγοραπωλησία γεννητικών κυττάρων και ιστών. Συµφέρον κυήµατος και
συµφέρον εγκύου. ∆ιακοπή κύησης. Προγεννητικός έλεγχος.
Ανίχνευση νοσηµάτων εµβρύου, προγεννητική διάγνωση και θεραπεία, γονιδιακή παρέµβαση, γενετική µηχανική. Επιλογή
φύλου. Ευγονική. Εκούσια ή ακούσια στείρωση.
Ζητήµατα κατά τη γέννηση: ορισµός του βιώσιµου νεογνού και
ηθικές συνέπειες του ορισµού, η έννοια του µειονεκτικού νεογνού και συνοδά ηθικά ζητήµατα, βρεφοκτονία, ιατρική και γονεϊκή ευθύνη, ηθικά ζητήµατα στην περίθαλψη του νεογνού,
ζητήµατα έρευνας στα νεογέννητα.

∆ιδασκαλία:

∆ιαλέξεις, συζήτηση, παρουσιάση εργασιών

Εξετάσεις:

Παρουσίαση γραπτής εργασίας
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ΚΟΙΝ. 104 Ιατρική Ανθρωπολογία και Βιοηθική
Κώστας Γκούνης

∆ιάρκεια:

1 εξάµηνο Μάθηµα επιλογής (1 δ.µ. / 4 ECTS)

Περιεχόµενο:

Η Ιατρική Ανθρωπολογία είναι η διαπολιτισµική µελέτη της
υγείας, της ασθένειας και των θεσµικών και συµβολικών συστηµάτων τα οποία διαµορφώνουν και νοηµατοδοτούν τις αντίστοιχες εµπειρίες. Στο µάθηµα εξετάζονται συγκριτικά η ασθένεια και
οι ψυχικές και πνευµατικές διαταραχές, ο πόνος, και οι τελετουργίες και τεχνικές ίασης σε διαφορετικές κοινωνίες, «πρωτόγονες» και σύγχρονες - όµως, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στις
κοινωνικές εκφράσεις της ασθένειας στη δική µας κοινωνία και
κουλτούρα. Η βιο-ιατρική προσεγγίζεται ως ένα µεταξύ πολλών
διαφορετικών, και αποτελεσµατικών, συστηµάτων ιατρικής και
θεραπευτικής γνώσης. Οι επιµέρους ενότητες του µαθήµατος
περιλαµβάνουν: µια ανθρωπολογική προσέγγιση της µέριµνας
του σώµατος τις σχέσεις σώµατος, πνεύµατος και κοινωνίας σε
διαφορετικά συστήµατα ιατρικής γνώσης και πρακτικής την πολιτισµική διαµόρφωση των συναισθηµάτων σχετικά µε την ασθένεια·τις κοινωνικές σηµασίες και χρήσεις της ασθένειαςτην
ρύθµιση και διαχείριση των νοσούντων σωµάτων· την (κοινωνική) παραγωγή «νέων» ασθενειών τις νέες βιο-τεχνολογίες και
τους επαναπροσδιορισµούς του νοήµατος της ζωής που προκύπτουν από αυτές·και τα ηθικά και πολιτικά ζητήµατα που σχετίζονται µε την αναζωπύρωση των µεταδοτικών νόσων

Στόχος:

Η κατανόηση της σχέσης Ιατρικής Ανθρωπολογίας και Βιοηθικής

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
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2003. Anthropos Today: Reflections on Modern Equipment. Princeton: Princeton University Press.
1999. French DNA: Trouble in Purgatory. Chicago: University of
Chicago Press.
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∆ιδασκαλία:
Εξετάσεις:

∆ιαλέξεις
Γραπτές
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ΚΟΙΝ. 105 Κοινωνιολογία και ∆ίκαιο της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής

Υπεύθυνη:

∆ιάρκεια:

Βασιλική Πετούση

1 εξάµηνο. Σεµινάριο Επιλογής (1 δ.µ. / 4 ECTS)

Στόχος:

Κοινωνιολογική προσέγγιση των τεχνολογιών και των δικαιικών
ρυθµίσεων που αφορούν ζητήµατα ανθρώπινης αναπαραγωγής.

Περιεχόµενο:

Στο πλαίσιο του σεµιναρίου θα εξεταστούν οι κοινωνικές, πολιτικές,
ιδεολογικές και δικαιικές συνιστώσες ζητηµάτων όπως: υιοθεσία,
έκτρωση, µητρότητα-πατρότητα, υποβοηθούµενη αναπαραγωγή,
προγεννητικός έλεγχος. Ιδιαίτερα θα αναλυθούν οι τεχνολογίες και
το δίκαιο της υποβοηθούµενης αναπαραγωγής και του προγεννητικού ελέγχου ως προς τις κοινωνικές, δικαιοπολιτικές και έµφυλες
διαστάσεις τους. Μεθοδολογικά, θα γίνει προσπάθεια δευτερογενούς ανάλυσης δεδοµένων και συγκέντρωσης πρωτογενών δεδοµένων για την κοινωνιολογική κατανόηση και ερµηνεία των
παραπάνω ζητηµάτων στη σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα.
Προτείνεται οι συµµετέχοντες και συµµετέχουσες να εργαστούν σε
οµάδες διεπιστηµονικής σύνθεσης.
Ενδεικτική βιβλιογραφία

- Blackwell, Bonnie. 2001. «Tristram Shandy and the Theater of
the Mechanical Mother», ELH 68(1): 81-133.
- Cartier Poland, Susan. 1997. «Landmark Legal Cases in Bioethics», Kennedy Institute of Ethics Journal 7(2):191-209.
- Davis-Floyd, Robbie and Carolyn Fishel Sargent (eds). 1997.
Childbirth and Authoritative Knowledge: Cross cultural Perspectives. University of California Press.
- Dommel, F. William Jr. And Duane Alexander. 1997. «The Convention of Human Rights and Biomedicine of the Council of Europe», Kennedy Institute of Ethics Journal 7(3):259-276.
- Ginsburg, Faye D. and Rayna Rapp. 1995. Conceiving the
New World Order: The Global Politics of Reproduction. University of California Press.
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∆ιδασκαλία:
Εξετάσεις:
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- Jorgensen, Henrik kjedgaard. 2000. «Paternalism, Surrogacy, an
Exploitation», Kennedy Institute of Ethics Journal 10(1):39-58.
- Kent, Julie. 1999. Social Perspectives on Pregnancy and Childbirth for Midwives, Nurses, and the Caring Professions. Open
University Press.
- Klugman, Craig M. 2001. «From Cyborg Fiction to Medical Reality», Literature and Medicine 20(1):39-54.
- Lehoux, Parcale and Stuart Blume. 2001. «Technology Assessment and the Sociopolitics of Health Techonologies», Journal
of Health Politics, Policy and Law 25(6):1083-1120.
- Mishkin, Barbara. 2000. «Law and Public Policy in Human Studies
Research», Perspectives in Biology and Medicine 43(3):362-372.
- Potter, Nancy. 2002. «Feminism», Philosophy, Psychiatry, &
Psychology. 8(1): 61-71.
- Rapp, Rayna. 2000. Testing Women, Testing the Fetus: the social impact of amniocentecis in America. Routledge
- Rothman, Barbara Katz. 2000. Recreating Motherhood: Ideology and Technology in a Patriarchal Society. Rutgers University Press.
- Rothman, Barbara Katz. 1993. The Tentative Pregnancy: How
Amniocentesis Changes the Experience of Motherhood. W.W.
Norton.
- Rothenberg, Karen H. 1996. «Feminism, Law and Bioethics»,
Kennedy Institute of Ethics Journal 6(1):69-84.
- Sage, William M. 2001. «The Lawyerization of Medicine», Journal of Health Politics, Policy and Law 2(5):1179-1195.
- Tong, Rosemarie. 1996. «Feminist Bioethics: Toward Developing a 'Feminist' Answer to the Surrogate Motherhood Question», Kennedy Institute of Ethics Journal 6(1):37-52.
- Walters, LeRoy. 1996. «Current and Future Issues in Assisted
Reproduction», Kennedy Institute of Ethics Journal 6(4): 383-387.
- Συµεωνίδου-Καστανίδου, Ε. 2002. «Γενετική Τεχνολογία και
ποινικό δίκαιο», Ποινική ∆ικαιοσύνη 53(10):1052-1067.
∆ιαλέξεις, συζητήσεις, παρουσιάσεις
Γραπτές ή/και εργασίες
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ΠΟΛ.101 Βιοηθική, Πολιτική ∆ιαδικασία και Ρύθµιση

Υπεύθυνος:

∆ηµήτριος Κοτρόγιαννος

∆ιάρκεια:

1 εξάµηνο. Μάθηµα επιλογής (1 δ.µ. / 4 ECTS)

Στόχος:

Κατανόηση των πολιτικών διαστάσεων της εφαρµογής των βιοτεχνολογιών

Περιεχόµενο:

Το µάθηµα εξετάζει τις σχέσεις βιοηθικής και πολιτικής. Ειδικότερα, εξετάζονται οι πολιτικές διαστάσεις των θεµάτων που προκύπτουν αναφορικά µε τα ζητήµατα (issues) βιοηθικής και τη
ρύθµιση εφαρµογής νέων βιοτεχνολογιών. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις διαστάσεις και τα στάδια της πολιτικής διαδικασίας που
εµπλέκονται στη ρύθµιση των βιοτεχνολογιών. Το µάθηµα ειδικότερα εξετάζει:
To αξιακό πλαίσιο, το ζήτηµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
οι ηθικές διαστάσεις όπως τίθενται (α) από την επιστήµη, (β) τη
φιλοσοφική διερεύνηση και (γ) από τη συζήτηση στα πλαίσια
διαφορετικών πολιτικών συστηµάτων µε συγκεκριµένες πολιτικές κουλτούρες. Ανθρώπινα δικαιώµατα, έννοιες δηµόσιου συµφέροντος (utilitas publica) και νέοι όροι συγκρότησης της
πολιτειότητας (citizenship). Η σηµασία των κανονιστικών πλαισίων στην κοινωνία της γνώσης

∆ιδασκαλία:

Εξετάσεις:

∆ιαλέξεις
Προφορικές
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ΧΗΜ. 101 Επιπτώσεις των Ανθρωπογενών ∆ραστηριοτήτων
στους Βιογεωχηµικούς Κύκλους:
Από την εντοπισµένη ρύπανση στις πλανητικές αλλαγές.

Υπεύθυνος:

Ευριπίδης Στεφάνου

Στόχος:

Στόχος του µαθήµατος είναι η παρουσίαση των φυσικοχηµικών
και βιοχηµικών διεργασιών που καθορίζουν την σύσταση και ως
εκ τούτου την λειτουργία των οικοσυστηµάτων (φυσικά ύδατα,
ατµόσφαιρα, χερσαίο περιβάλλον). Για να γίνει εφικτή η παρουσίαση αυτών των διεργασιών θα παρουσιαστούν και θα µελετηθούν, κατά τη διάρκεια του µαθήµατος: α) οι χηµικές ισορροπίες
που καθορίζουν τους βιογεωχηµικούς κύκλους των στοιχείων
(π.χ. κύκλος του άνθρακα), β) οι χηµικές µετατροπές (βιολογικές και αβιοτικές) που υφίστανται οι χηµικές ενώσεις στο υδατικό περιβάλλον µε την ευρύτερη του έννοια (φυσικά ύδατα και
µη, ατµόσφαιρα, χερσαία οικοσυστήµατα), γ) οι φυσικοχηµικές
παράµετροι και αρχές που καθοδηγούν το γίγνεσθαι των χηµικών ενώσεων στο περιβάλλον (σχέσεις δοµής-ενεργότητας), και
δ) οι οικοτοξικολογικές επιπτώσεις στο ευρύτερο περιβάλλον

Περιεχόµενο:

Εισαγωγή-Προσέγγιση ως προς τη Βιοηθική
Γενικά οι συνθήκες για τη διατήρηση της ζωής αναπόφευκτα συσχετίζονται µε τις συνθήκες που την απειλούν. Αυτό το πρωταρχικό στοιχείο είναι ιδιαίτερα φανερό στον πολιτισµό µας, όπου
διαπιστώνεται η αντίθεση ανάµεσα στην εκµετάλλευση των φυσικών πηγών και στην προστασία του περιβάλλοντος.
1) Οι άνθρωποι δηµιούργησαν και επέβαλαν την δικιά τους τάξη
στους άλλος οργανισµούς επιφέροντας έτσι διατάραξη στο φυσικό περιβάλλον. Οι άνθρωποι ενέτειναν (ή αναγκάστηκαν λόγω
επιβίωσης) την καταστροφή της φυσιολογικής περιβαλλοντικής
τάξης, µε σκοπό την ανάπτυξη της πολύπλοκης δοµής του κοινωνικού-οικονοµικού και τεχνολογικού τους πολιτισµού. Οι άνθρωποι (ως φυσιολογικά όντα) παίζουν ένα µικρό ρόλο στο
οικοσύστηµα: Τα οικιακά απόβλητα και τα απορρίµµατα αποτελούν µόνο ένα πολύ µικρό κοµµάτι των αποβλήτων που παρά-

∆ιάρκεια:

1 εξάµηνο. Μάθηµα επιλογής (1 δ.µ. / 4 ECTS)
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γουν όλες οι µορφές ζωής που συναντάµε στον πλανήτη. Εάν τα
βιολογικά απόβλητα των ανθρώπων ήταν οµοιογενώς κατανεµηµένα σε όλο τον κόσµο, θα επηρέαζαν µε ένα σχεδόν αµελητέο τρόπο την συνολική µεταφορά ενέργειας στην οικόσφαιρα.
Οι άνθρωποι µετεβλήθησαν από µη σηµαντικοί φυσιολογικοί καταναλωτές σε εφευρετικά όντα και τελικά σε επιδέξιους γεωχηµικούς διαχειριστές (χρησιµοποιώντας εξωτερικές ροές ενέργειας και υλικών για να οικοδοµήσουν τον πολιτισµό τους και να
αυξήσουν την κυριαρχία τους).
Οι άνθρωποι (ως γήινα όντα) αλληλεπιδρούν άµεσα, κυρίως µε
το γήινο περιβάλλον, όµως, ι) εξαιτίας της αλληλεξάρτησης χερσαίων και υδατικών οικοσυστηµάτων, και ιι) λόγω της ευαισθησίας των υδατικών οικοσυστηµάτων, η πίεση που εξασκείται
στην οικολογική ισορροπία και στο περιβάλλον, λόγω της ανάπτυξης του πολιτισµού µας, αντανακλάται κατά κύριο λόγο στα
υδατικά οικοσυστήµατα
∆ιδασκαλία:

Εξετάσεις:

∆ιαλέξεις, Παρουσιάσεις, Εργασίες
Γραπτές εργασίες

Σκίτσο του Kant, 1798

∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Michelangelo, H ∆ηµιουργία του ανθρώπου,
λεπτοµέρεια από την οροφή της Kαππέλλα Σιστίνα, Bατικανό
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ΙΑΤ. 104 Βιοηθική και τέλος της ζωής

Υπεύθυνος:

∆ηµήτριος Γεωργόπουλος

∆ιάρκεια:

1 εξάµηνο. Υποχρεωτικό σεµινάριο (2 δ.µ. / 7 ECTS)

Στόχος:

Η εξοικείωση µε κλινικά βιοηθικά ζητήµατα του τέλους της ανθρώπινης ζωής

Περιεχόµενο:

Ανακουφιστική θεραπεία, διάρκεια και ποιότητα ζωής, η διαφορά
από το σκοτώνω στο αφήνω να πεθάνει, συνήθη και ασυνήθη
θεραπευτικά µέσα, η έννοια της µαταιότητας της ιατρικής παρέµβασης, η παράταση του θανάτου, ερωτήµατα για τη διακοπή
της υποστηρικτικής αγωγής, ενεργητική και παθητική ευθανασία, υποβοηθούµενη αυτοκτονία.
Μεταµόσχευση ιστών και οργάνων, πιστοποίηση θανάτου, εγκεφαλικός θάνατος

∆ιδασκαλία:

Συζήτηση µετά από προφορικές παρουσιάσεις σχετικών θεµάτων

Εξετάσεις:

Προφορική παρουσίαση και παράδοση γραπτής εργασίας
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ΚΟΙΝ. 102 Εφαρµογές Κοινωνικής Έρευνας σε Ζητήµατα Βιοηθικής

Υπεύθυνοι:

Κώστας Γκούνης, Βασιλική Πετούση

∆ιάρκεια:

1 Εξάµηνο. Υποχρεωτικό σεµινάριο (1 δ.µ. / 4 ECTS)

Στόχος:

Εξοικείωση µε βασικές ερευνητικές µεθόδους των κοινωνικών
επιστηµών

Περιεχόµενο:

Εισαγωγή στην έννοια, το περιεχόµενο και την εφαρµογή ποιοτικών και ποσοτικών ερευνητικών µεθόδων των κοινωνικών
επιστηµών. Ζητήµατα δεοντολογίας της έρευνας αλλά και ζητήµατα εγκυρότητας, αξιοπιστίας και συνεπειών από την εφαρµογή
συγκεκριµένων µεθόδων θα προσεγγιστούν και θα αναλυθούν
κριτικά. Έµφαση θα δοθεί στον τρόπο µε τον οποίο οι ερευνητικές µέθοδοι και τεχνικές των κοινωνικών επιστηµών εφαρµόζονται σε ζητήµατα βιοηθικής
Ενδεικτική Βιβλιογραφία

- Γεωργούσης, Παναγιώτης. 1991. Στατιστική Εφαρµοσµένη στις
Επιστήµες της Συµπεριφοράς. Αθήνα.
- Καλαµατιανού, Αγλαία. 1999. Κοινωνική Στατιστική: Μέθοδοι
Μονοδιάστατης Ανάλυσης, Αθήνα: Εκδοτικές Επιχειρήσεις «Το
Οικονοµικό».
- Κατσίλης, Ιωάννης. 1997. Περιγραφική Στατιστική Εφαρµοσµένη στις Κοινωνικές Επιστήµες και την Εκπαίδευση µε Έµφαση στην Ανάλυση µε Υπολογιστές, Αθήνα: Guternberg.
- Κυριαζή, Ν. 1998. Η Κοινωνιολογική Έρευνα, Αθήνα: Ελληνικές Επιστηµονικές Εκδόσεις.
- Μακράκης Βασίλης. 1997. Ανάλυση δεδοµένων στην Επιστηµονική Έρευνα µε τη χρήση του SPSS. Από τη θεωρία στην
πράξη. Αθήνα: Εκδόσεις Guterberg.
- Agar, M. 1980. The Professional Stranger, Orlando: Academic
Press.
- Atkinson, P., 1995. Medical Talk and Medical Work: The Liturgy
of the Clinic. London: Sage.
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- Black, Thomas, R. 1999. Doing Quantitative Research in the
Social Sciences: An Integrated Approach to Research Design,
Measurement and Statistics. London: Sage Publications.
- Brettell, C. B. ed. 1993. When They Read What We Write. Westport: Bergin & Garvey.
- Downey, G. L. & Dumit, J. eds. 1997. Cyborgs and Citadels:
Anthropological Interventions in Emerging Sciences and Technologies, Santa Fe, NM: School of American Research
Press.
- Eisenberg, L. & Kleinman, A. eds. 1981. The Relevance of Social Science for Medicine. Dordrecht: Reidel.
- Greengalgh, T. & Hurwitz, B. eds. 1998. Narrative Based Medicine: Dialogue and Discourse in Clinical Practice. London:
BMJ Books.
- Johnson, T. M. & Sargent, C. F. eds. 1990. Medical Anthropology: A Handbook of Theory and Method. New York: Greenwood Press.
- Kleinman, A. 1988. The Illness Narratives: Suffering, Healing
and the Human Condition. New York: Basic Books.
- Rabinow, P. 2003. Anthropos Today: Reflections on Modern
Equipment. Princeton: Princeton University Press.
- Riessman, C. K. 1993. Narrative Analysis. London: Sage.
∆ιδασκαλία:

Εξετάσεις:

∆ιαλέξεις, παρουσιάσεις
Συµµετοχή σε ερευνητικές εργασίες, παρουσιάσεις
και τελική εργασία

Τελετουργική µάσκα από την περιοχή του κόλπου των Παπούα,
Νέα Γουινέα, Μουσείο της Ανθρωπότητας, Λονδίνο, περ. 1880
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Υπεύθυνοι:
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ΦΙΛ. 106 Επιστήµη και Ηθική

Γεώργιος Μαραγκός, Σταυρούλα Τσινόρεµα

∆ιάρκεια:

1 εξάµηνο. Μάθηµα επιλογής. Σεµινάριο (1 δ.µ. / 4 ECTS)

Στόχος:

Η εξοικείωση των φοιτητών µε έννοιες, προβλήµατα, µεθόδους
που αφορούν την σχέση επιστήµης και ηθικής

Περιεχόµενο:

Α. Θεωρητικά προβλήµατα

A.1. Επιστηµολογία I: Έννοιες και προβλήµατα. Εισαγωγή σε
βασικές έννοιες της επιστηµολογίας της επιστήµης και της
ηθικής. To µεθοδολογικό ιδεώδες της αξιολογικής ουδετερότητας της επιστήµης. Γνωσιακοί µηχανισµοί και αξιολογικές κρίσεις (Γεώργιος Μαραγκός)
A.2. Επιστηµολογία II: Έννοιες και προβλήµατα. Η λογική διάκριση γεγονότων και αξιών στην παράδοση του λογικού θετικισµού (Γεώργιος Ρουσόπουλος)
A.3. Επιστηµολογία III: Έννοιες και προβλήµατα. Η σχέση γεγονότων και αξιών στη µετα-θετικιστική επιστηµολογία (Γεώργιος Ρουσόπουλος)
A.4. Η γνώση ως δέσµευση/ανάληψη ευθύνης. Ελευθερία της
έρευνας και η ηθική ευθύνη των επιστηµόνων (Σταυρούλα
Τσινόρεµα)
Α.5. Μεταηθικά προβλήµατα αναφορικά µε τις σχέσεις επιστήµης και ηθικής (Στυλιανός Βιρβιδάκης)
Α.6. Μεθοδολογικά ζητήµατα εφαρµοσµένης ηθικής (Στυλιανός
Βιρβιδάκης)
Α.7. (i) Από τη δοµή των επιστηµών στην Ηθική
(ii) Περί του αναγωγισµού στις επιστήµες (Αριστείδης
Μπαλτάς)
A.8. Προϋποθέσεις της προσωπικότητας: η επιστηµολογική συζήτηση για την σχέση νου/σώµατος (Μαρία Βενιέρη)
A.9. Aπό τη Bιολογία στην Ηθική. Μεθοδολογικά ζητήµατα της
Eξελικτικής Ηθικής (Σταυρούλα Τσινόρεµα)
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Β. Ειδικά θέµατα (όλοι οι διδάσκοντες)

Β.1. Η ανθρώπινη ζωή ως αξία.
Β.2. Το περιβάλλον ως αξία. Υποχρεώσεις σε σχέση µε τη µη
ανθρώπινη φύση
Β.3. Ηθική της έρευνας
- Ανθρώπινος πειραµατισµός
- Η εξαπάτηση στην επιστηµονική πρακτική (κατασκευή
δεδοµένων, απόκρυψη στοιχείων, κλπ.)
- Κατάχρηση ρόλων και επαγγελµατική διαφθορά
∆ιδάσκοντες:

Μαρία Βενιέρη, Στυλιανός Βιρβιδάκης, Αριστείδης Μπαλτάς, Γεώργιος Μαραγκός, Γεώργιος Ρουσόπουλος, Σταυρούλα Τσινόρεµα

∆ιδασκαλία:

∆ιαλέξεις και παρουσιάσεις δοκιµίων από φοιτητές

Εξετάσεις:

Προφορικές ή/και εκπόνηση δοκιµίων

Φρανκίνο Γκαφόρι, Τα πειράµατα
του Πυθαγόρα πάνω στις σχέσεις των ήχων,
από την Τheorica Musicae, 1492, Eθνική
Βιβλιοθήκη Μπραϊντένσε, Μιλάνο
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Υπεύθυνος:
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ΦΙΛ. 108 Αρεταϊκή Ηθική και Βιοηθική

Γεώργιος Καραµανώλης

∆ιάρκεια:

1 εξάµηνο. Μάθηµα επιλογής (1 δ.µ. / 4 ECTS)

Στόχοι:

Η εξοικείωση των φοιτητών µε βασικές έννοιες της αρεταϊκής ηθικής και η αξιοποίησή της στη προσέγγιση βιοηθικών ζητηµάτων

Περιεχόµενο:

Η αρεταϊκή ηθική είναι µία από τις τρεις σηµαντικές κανονιστικές
παραδόσεις της ηθικής, δίπλα στην δεοντολογία και τον ωφελιµισµό, οι ρίζες της οποίας ανάγονται στην αρχαία ηθική. Βασική
θέση της αρεταϊκής ηθικής, που αναβίωσε µε ένταση τις δεκαετίες
του 60 και 70, είναι ότι το κίνητρο µιας αγαθής ηθικά πράξης δεν
είναι ούτε η συµµόρφωση µε κανόνες ή αρχές (δεοντοκρατία)
ούτε ο υπολογισµός των συνεπειών (ωφελιµισµός) αλλά η αρετή
του πράττοντος. Ως αρετή όµως δεν λογίζεται απλώς η φυσική
τάση του πράττοντος για αγαθοποιία αλλά µία έλλογη κρίση σχετικά µε το τι είναι αγαθό στην συγκεκριµένη περίπτωση και πώς
πρέπει να πραγµατωθεί, κάτι που ο Αριστοτέλης ονόµαζε "φρόνηση". Μια τέτοια κρίση αποτελεί χαρακτηριστικό ενός τύπου ανθρώπου, του φρονίµου, ο οποίος λογίζεται ως ενάρετος στο
βαθµό που δρα έτσι ή αλλιώς, επειδή αναγνωρίζει συγκεκριµένους λόγους ικανούς να τον κινητοποιήσουν προς συγκεκριµένες πράξεις, π.χ. την δήλωση της αλήθειας ως λόγο ικανό για να
πει την αλήθεια, την τιµιότητα ως λόγο ικανό για να µην κλέψει,
κτλ. Η φρόνηση όµως µπορεί να διακρίνει λόγους που να επιτρέπουν ακριβώς το αντίθετο, αν δηλαδή διακυβεύεται κάποιο
ανώτερο αγαθό, π.χ. η σωτηρία της πόλης ή της πατρίδας. ∆ηµιουργείται έτσι µια µη κωδικοποιήσιµη ηθική, η οποία όµως ακριβώς γι' αυτό είναι ανοιχτή σε πολλές ενστάσεις. Μπορεί η
αρεταϊκή ηθική να υποδείξει ποια πράξη πρέπει να προκριθεί,
ιδιαίτερα σε περιπτώσεις βιοηθικών διληµµάτων; Μήπως είναι
πιο πρόσφορη στην ένσταση του σχετικισµού από τις δύο άλλες
παραδόσεις; Το µάθηµα θα εστιάσει τόσο στην αρχαία έµφαση
στην αρετή όσο και στην σύγχρονη αρεταϊκή ηθική, ιδιαίτερα στο
έργο του Maclntyre και της Philippa Foot και θα συζητήσει τη βιωσιµότητα της θεωρίας.
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Ενδεικτική βιβλιογραφία:
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- Αριστοτέλης, Ηθικά Νικοµάχεια, µετάφραση και σχόλια ∆. Λιπουρλής, Θεσσαλονίκη, 2005
- J. Annas, The Morality of Happiness, Cambridge, 1991
- F. Foot, Natural Goodness, Oxford, 2005
- A. Maclntyre, After Virtue. A Study in Moral Theory, Notre Dame,
1981
∆ιδασκαλία:

Εξετάσεις:

∆ιαλέξεις
Γραπτές εργασίες

Carte du Tendre, Xάρτης των συναισθηµάτων και των παθών,
περ. 17ος αι., Eθνική Bιβλιοθήκη, Παρίσι
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ΦΙΛ. 110 Περιβαλλοντική Ηθική

Υπεύθυνοι:

Στέργιος Πυρίντσος, Σταυρούλα Τσινόρεµα

∆ιάρκεια:

1 εξάµηνο. Μάθηµα επιλογής (1 δ.µ. / 4 ECTS)

Στόχος:

Η εξοικείωση των φοιτητών µ' ένα πλαίσιο ανάλυσης και κριτικής
αποτίµησης πεποιθήσεων και αρχών, οι οποίες αποτελούν υπόβαθρο και προσανατολίζουν σύγχρονες συζητήσεις στο χώρο
της περιβαλλοντικής ηθικής.

Περιεχόµενο:

Προσεγγίζονται κεντρικές θεωρίες της περιβαλλοντικής ηθικής,
οι οποίες αναλύονται υπό το πρίσµα δύο διαφορετικών επιστηµονικών κλάδων, της Οικολογίας και της Φιλοσοφίας. Συγκεκριµένα, οι δύο διδάσκοντες διαλέγονται πάνω σε κοινά θέµατα
περιβαλλοντικής ηθικής µέσα από τον επιστηµονικό λόγο της
Οικολογίας και τον κριτικό - κανονιστικό λόγο της Φιλοσοφίας,
αντιστοίχως.
∆ιερευνάται η συνάφεια κλασικών ηθικών θεωριών (καντιανής
ηθικής, ωφελιµισµού, δικαιωµατοκρατικών και συµβολαιϊκών θεωριών) όσον αφορά στη δικαιολόγηση κριτηρίων λήψης απόφασης για περιβαλλοντικά ζητήµατα. Μελετώνται, επιπλέον,
σύγχρονες τάσεις στην περιβαλλοντική ηθική, όπως η βαθειά οικολογία, ο περιβαλλοντικός πραγµατισµός, ο οικο-φεµινισµός,
και αξιολογούνται καίρια περιβαλλοντικά προβλήµατα του παρόντος.
Ενδεικτικά, τα θέµατα που θα συζητηθούν περιλαµβάνουν:
• Ζητήµατα θεµελίωσης περιβαλλοντικών αξιών. Η σηµασία του
θεωρητικού ηθικο-πρακτικού πλαισίου
• Ανθρωποκεντρικές και οικοκεντρικές θεωρίες
• Καντιανή Ηθική
• Ωφελιµισµός
• Θεωρίες δικαιωµάτων
• Συµβολαιϊκές θεωρίες
• Αειφορικές θεωρίες και µέλλουσες γενιές
• Ολιστικές περιβαλλοντικές θεωρίες
• Ηθική της Γης
• Βαθιά Οικολογία
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Περιβαλλοντικός Πραγµατισµός
Οικοφεµινισµός
Κοινωνική Οικολογία
Περιβαλλοντική δικαιοσύνη, ατοµική και συλλογική ευθύνη

∆ιδασκαλία:

∆ιαλέξεις

Εξετάσεις:

Γραπτές εργασίες

∆ιδάσκοντες:

Στέργιος Πυρίντσος, Σταυρούλα Τσινόρεµαι

Grant Good, Έρχεται η Άνοιξη, 1936, Μουσείο Αµερικανικής Τέχνης Ρεϋνόλντα Χάουζ,
Ουίνστον-Σάλεµ, Βόρεια Καρολίνα
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ΙΑΤ. 106 Κλινικές Μελέτες και Βιοηθικά Προβλήµατα

Υπεύθυνος:

Χαράλαµπος Σαββάκης

∆ιάρκεια:

1 εξάµηνο. Μάθηµα επιλογής (1 δ.µ. / 4 ECTS)

Στόχοι:

Εισαγωγή στο ρυθµιστικό πλαίσιο διενέργειας κλινικών µελετών, µε έµφαση στα βιοηθικά προβλήµατα. Παρουσίαση των
νέων ρυθµίσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και της συζήτησης για
τις αναπτυσσόµενες χώρες.

Περιεχόµενο:

Το ρυθµιστικό πλαίσιο για τη διενέργεια ιατρικών µελετών πάνω
σε ανθρώπους. Το νοµικό-ρυθµιστικό πλαίσιο στην Ευρώπη και
στη χώρα µας. Ο ρόλος της φαρµακοβιοµηχανίας στην ανάπτυξη ρυθµιστικού πλαισίου. Οι προκλήσεις των νέων βιο-ιατρικών
τεχνολογιών. Το πρόβληµα των «ορφανών ασθενειών». Βιοηθικά προβλήµατα στην εφαρµογή ενός «παγκόσµιου» ρυθµιστικού συστήµατος.

∆ιδασκαλία:

∆ιαλέξεις, παρουσιάσεις εργασιών από φοιτητές

Εξετάσεις:

Γραπτή εργασία και προφορική παρουσίασή της
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Υπεύθυνοι:
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ΒΙΟ. 103 Βιολογικά Επιτεύγµατα και Βιοηθική
Στέργιος Πυρίντσος

∆ιάρκεια:

1 εξάµηνο. Μάθηµα επιλογής (1 δ.µ. / 4 ECTS)

Στόχος:

Η σε βάθος γνωριµία των φοιτητών µε τα επιτεύγµατα που αποτελούν την λεγόµενη επανάσταση στις Βιολογικές Επιστήµες

Περιεχόµενο:

Στο µάθηµα αυτό θα δοθούν στους φοιτητές συνολικώς 6-7 θέµατα (µε την σχετική βιβλιογραφία) για µελέτη και προετοιµασία.
Οµάδες των δύο-τριών θα παρουσιάσουν σε τρίωρα "σεµινάρια"
τα θέµατα αυτά µε επακόλουθη συζήτηση παρουσία των υπολοίπων φοιτητών και µελών ∆ΕΠ

∆ιδασκαλία:

Βλ. περιεχόµενο

Εξετάσεις:

Με βάση την παρουσίαση
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Υπεύθυνος:
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∆ΙΚ. 102 Βιοτεχνολογία το κοινωνικό, πολιτικό, ηθικό και νοµικό πλαίσιο
Σπύρος Σηµίτης

∆ιάρκεια:

1 εξάµηνο. Μάθηµα επιλογής (1 δ. µ. / 4 ECTS)

Στόχος:

Η εξοικείωση των φοιτητών µε κοινωνικά, πολιτικά, ηθικά και νοµικά ζητήµατα που προκύπτουν από την ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας

Περιεχόµενο:

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και οι κοινωνικές και πολιτικές της επιπτώσεις
Οι βασικές προσδοκίες σε µία δηµοκρατική κοινωνία - Το ευρωπαϊκό σύνταγµα και τα συντάγµατα των κρατών - µελών - Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
∆ηµοσιότητα της έρευνας και οι προϋποθέσεις µιας πραγµατικά
δηµόσιας συζήτησης
Το µονοπώλιο της γνώσης και τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας
Νέες τεχνολογίες, νέες µορφές νοµικής ρύθµισης
Οργανωτικά µέσα - Ο διπλός ρόλος των επιτροπών ηθικής: από
την επιτήρηση στην πρόγνωση

∆ιδασκαλία:
Εξετάσεις:

∆ιαλέξεις σε συνδυασµό µε συζήτηση και παρουσιάσεις φοιτητών
Προφορικές σε µικρές οµάδες, ή/και εκπόνηση γραπτής εργασίας
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∆ΙΚ. 103. Ειδικά θέµατα
στο Βιοδίκαιο

Υπεύθυνος:

Τάκης Κ. Βιδάλης

∆ιάρκεια:

1 εξάµηνο. Μάθηµα επιλογής (1 δ.µ. / 4 ECTS)

Στόχος:

Η κατανόηση της προσέγγισης του βιοδικαίου, µε ανάλυση νοµοθεσίας και δικαστικών αποφάσεων σε επιλεγµένα θέµατα.

Περιεχόµενο:

Η βιοηθική δοκιµάζει σήµερα τις αξίες και την αποτελεσµατικότητα των νοµικών συστηµάτων. Ο νοµοθέτης, αλλά και ο δικαστής, καλούνται πλέον να δώσουν πρακτικές λύσεις σε πεδία
όπως η υποβοηθούµενη αναπαραγωγή, η ευθανασία, οι ευρεσιτεχνίες στη βιοτεχνολογία κ.λπ. Η σύνθετη υφή των σχετικών
προβληµάτων και τα ηθικά διλήµµατα που γεννούν, απαιτούν
όχι απλώς τη στενή συνεργασία όλων των νοµικών ειδικοτήτων
στο θέµα της διαχείρισης της ζωής, αλλά και τη διαρκή επικοινωνία του δικαίου µε τις βιολογικές επιστήµες. Η βαθµιαία εµφάνιση του «βιοδικαίου», ως ιδιαίτερου κλάδου, είναι η συνέπεια
αυτής της νέας πραγµατικότητας. Αντικείµενο του µαθήµατος
είναι η ανάδειξη της παραπάνω προβληµατικής σε ορισµένα χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Στο επίκεντρο των αναλύσεων βρίσκεται, βέβαια, η κατανόηση βασικών νοµικών εννοιών όπως
«ζωή», «πρόσωπο», «δικαίωµα» και η κριτική τους προσέγγιση
µε την προσφυγή στη διεπιστηµονική έρευνα.

∆ιδάσκοντες:

Τάκης Βιδάλης, Αθανάσιος Παπαχρίστου, Ευάγγελος Μάλλιος

∆ιδασκαλία:
Εξετάσεις:

∆ιαλέξεις
Παράδοση εργασιών
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ΚΟΙΝ. 103 Γνωσιακές πρακτικές
και κοινωνική ταυτότητα του ερευνητή
των επιστηµών της ζωής

Υπεύθυνος:

Αντώνης Αστρινάκης

Στόχος:

Επίγνωση σηµαντικών κοινωνιοψυχολογικών παραµέτρων που,
τουλάχιστον, εν µέρει καθορίζουν την συγκρότηση της επιστηµονικής και ηθικής αντίληψης και πρακτικής του ερευνητή των
επιστηµών της ζωής

∆ιάρκεια:

Περιεχόµενο:

∆ιδασκαλία:

∆ιδάσκοντες:

Εξετάσεις:

1 εξάµηνο. Μάθηµα επιλογής (1 δ.µ. / 4 ECTS)

Οι γνωσιακές πρακτικές αποτελούν τον δυναµικό διαµεσολαβητικό
µηχανισµό µεταξύ κοινωνικής δοµής και επιστηµονικού «ορθολογικού» συστήµατος. Ως εκ τούτου, στο µάθηµα αυτό, αρχικώς, θα
αναλυθούν βασικές διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας της
κοινωνικής ταυτότητας (κατηγοριοποίηση εαυτού, ανάληψη-, δηµιουργία- και επιτέλεση ρόλου, συµπεριφορά ρόλου, ενδοµαδική µεροληψία και στερεοτυποποίηση, κλπ.) του ερευνητή των επιστηµών
της ζωής µέσα κυρίως από τις θεωρίες της κοινωνικής ταυτότητας,
της κατηγοριοποίησης του εαυτού, των κοινωνικών ρόλων και της
ταυτότητας ρόλου. Κατ' αυτόν τον τρόπο, θα αναδειχθεί µια πρώτη
βασική παράµετρος διαµόρφωσης των συλλογικών και ατοµικών
γνωσιακών πρακτικών που ακολουθούν οι ερευνητές των επιστηµών της ζωής στην δουλειά τους. Εν συνεχεία, θα αναλυθούν διαδικασίες διάρθρωσης και λειτουργίας των εξειδικευµένων µικρο-διατάξεων, µέσα κυρίως από τις θεωρίες της συµβολικής αλληλόδρασης και της εθνοµεθοδολογίας, σε συνάρτηση µε τις οποίες
εκφράζονται, εδραιώνονται και περαιτέρω αναπτύσσονται οι πρακτικές αυτές. Κατ' αυτόν τον τρόπο, θα αναδειχθεί µια δεύτερη βασική παράµετρος των συλλογικών και ατοµικών γνωσιακών
πρακτικών, µε έµφαση στην παραγωγή επιστηµονικών γνώσεων
και στην εφαρµογή των γνώσεων αυτών στην κοινωνία
Μικτός τρόπος µε παραδόσεις και εισηγήσεις φοιτητών
Αντώνης Αστρινάκης, Χρήστος Ραβάνης

Προφορικές ή προαιρετική ερευνητική εργασία
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ΟΙΚ. 101 Οικολογία, Οικονοµία και Ηθική:
Η προεξόφληση της αξίας των περιβαλλοντικών αγαθών
και η ηθική της διάσταση

Υπεύθυνος:

Ιωσήφ Λεκάκης

∆ιάρκεια:

1 εξάµηνο. Μάθηµα επιλογής (1 δ.µ. / 4 ECTS)

Στόχος:

Η εξοικείωση των φοιτητών µε την τεχνική της ανάλυσης κοινωνικού όφελους και κόστους (ΑΚΟΚ) από την εκµετάλλευση περιβαλλοντικών αγαθών και τα συναφή ζητήµατα ηθικής που
τίθενται

Περιεχόµενο:

Στο πρώτο µέρος του µαθήµατος θα γίνει µία παρουσίαση της τεχνικής ΑΚΟΚ και την εφαρµογή της αναφορικά µε τα περιβαλλοντικά αγαθά. Στο δεύτερο µέρος θα παρουσιαστούν και θα
συζητηθούν ζητήµατα ηθικής όσον αφορά αυτή καθ' αυτή τη νοµισµατική αποτίµηση της αξίας των περιβαλλοντικών αγαθών στο
παρόν αλλά κυρίως την προεξόφληση µελλοντικών αξιών τους
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

- Hanley, Nick and Clive Spash, (1993J Cost-Benefit Analysis
and the Environment, Aldershot: Edward Elgar.
- Pearce, David, (1993) Economic Values and the Natural
World, London: Earthscan.
- Γεωργόπουλος, Α. (2002), Η Περιβαλλοντική Ηθική, Αθήνα:
Gutenberg.
∆ιδασκαλία:
Εξετάσεις:

∆ιαλέξεις
Προφορικές εξετάσεις και µία εργασία

ΦΙΛ 111

Η Θεμελίωση της Ηθικής στην Φύση

Υπεύθυνος:

Γιώργος Καραμανώλης

Διάρκεια:

1 εξάμηνο

Στόχος:

Το σεμινάριο θα εστιάσει κυρίως στην Στωϊκή ηθική και ιδιαίτερα

στον κανονιστικό ρόλο που αποδίδουν στην φύση
Περιεχόμενο: Η εμφάνιση των δύο Ελληνιστικών φιλοσοφικών σχολών, του
Επικουρισμού

και

του

Στωϊκισμού

σηματοδοτεί

μια

νέα

κατεύθυνση στην ηθική φιλοσοφία. Τα επιχειρήματα και των δύο
σχολών για τον τρόπο να πετύχει κανείς το ύψιστο αγαθό, την
ευδαιμονία, και την αρετή που αποτελεί την βάση της βασίζονται
σε μια ορισμένη ερμηνεία της φύσης και όχι μόνο στην φύση του
ανθρώπου, όπως συμβαίνει στην Αριστοτελική ηθική. Οι Στωϊκοί
ιδιαίτερα κάνουν λόγο για νόμους της φύσης που θα πρέπει όλοι
να σέβονται προκειμένου να ζουν σε αρμονία με την φύση, και
θεωρούν πως οι αρετές, το αγαθό, το δίκαιο είναι “φύσει”. Για
τους Στωϊκούς όμως η φύση είναι έλλογη και η συμφωνία με την
φύση μεταφράζεται σε συμφωνία με τον λόγο. Οι αντιλήψεις
έπαιξαν

σημαντικό

ρόλο

στην

ιστορία

της

φιλοσοφίας

επηρεάζονταςνεώτερους φιλοσόφους όπως ο Χόμπς, ο Λοκ και ο
Καντ.
Διδασκαλία:

Σεμιναριακή

Εξετάσεις:

Δοκίμια και παρουσιάσεις

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Long, A. A.- Sedley, D. N., The Hellenistic Philosophers, Cambridge 1987, τομ. ΙΙΙ (ανθολόγιο κειμένων με μετάφραση, σχόλια, και βιβλιογραφία –βασικό
βοήθημα)
Long, A. A., H Ελληνιστική φιλοσοφία. Στωϊκοί, Επικούρειοι, Σκεπτικοί, Αθήνα 1987
(μτφρ. από τα αγγλικά Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου)
Sharples, R., Στωϊκοί, Επικούρειοι, Σκεπτικοί, Θεσ/νίκη 2004 (μτφρ. από τα αγγλικά)
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ΦΙΛ. 112 Tο ζήτημα της ελεύθερης βούλησης
Υπεύθυνος:

Γεώργιος Καραμανώλης

Διάρκεια:

1 εξάμηνο. Μάθημα επιλογής (1 δ.μ. / 4 ECTS)

Στόχοι:

Η διερεύνηση του ζητήματος της ελεύθερης βούλησης στις
βασικές του πτυχές και η συζήτηση θεμελιωδών σχετικών
εννοιών (αναγκαιότητα, ελευθερία, πρόσωπο, ευθύνη) και θεωριών

Περιεχόμενο:

Η αντίληψη ότι κάποιος έχει ευθύνη μόνο όταν έχει την
ελευθερία να αποφασίσει, είναι ευρέως διαδεδομένη και
αναδύεται σε πολλά ηθικά και βιοηθικά ζητήματα. Δεν είναι
ωστόσο σαφές τι ακριβώς σημαίνει «ελευθερία απόφασης»,
αν και πότε την έχει κανείς, αν και πως είναι διαφορετική από
την ελευθερία δράσης, και ποια ακριβώς είναι τα αντίθετά
τους. Μπορεί να αποφασίσει ελεύθερα κάποιος που πονά,
που απειλείται, που φλέγεται από επιθυμία, που είναι
εξαρτημένος; Aλλά και αν δεν συντρέχουν τέτοιες συνθήκες,
μπορεί κανείς να αποφασίσει ελεύθερα με δεδομένους τους
περιορισμούς της ιδιοσυγκρασίας του, του χαρακτήρα του,
της μόρφωσής του, εν τέλει της ίδιας της ανθρώπινης φύσης;
Είναι τελικά ο άνθρωπος η πηγή των αποφάσεών και των
πράξεών του ή αυτές ρυθμίζονται έξωθεν, και σε ποιο βαθμό;
Το πλέγμα αυτών των ερωτημάτων οριοθετεί το ζήτημα της
ελεύθερης βούλησης. Το ζήτημα συζητείται ήδη από την
αρχαιότητα και ιδιαίτερα έντονα στη νεώτερη και σύγχρονη
φιλοσοφία και αποδεινύεται ιδιαίτερα απαιτητικό στο βαθμό
που έχει τόσο λογική και μεταφυσική όσο και ηθική διάσταση,
αλλά και στο βαθμό που επικρατεί ασάφεια και ασυμφωνία ως
προς το τι ακριβώς συνιστά «ελευθερία της βούλησης». Στο
μάθημα θα κάνουμε τις απαραίτητες διακρίσεις (λογική/φυσική
αναγκαιότητα,

ελευθερία

επιλογής/πράξης,

επιθυμία

/βούληση) και θα συζητήσουμε τις σχετικές βασικές θεωρίες
(ντετερμινισμός, συμβασιοκρατία).

Διδασκαλία:

Το μάθημα θα είναι σεμιναριακού τύπου. Μετά από την
εισαγωγή της πρώτης συνάντησης στις βασικές έννοιες, θα

εργαστούμε ως ομάδα πάνω σε δοκίμια της συλλογής Watson και σε κεφάλαια
του Κane (2002), (2005). Απαραίτητη η καλή αναγνωστική γνώση των αγγλικών.
Εξετάσεις:

Εργασίες δοκιμιακού χαρακτήρα

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
- R. Kane (εκδ.), The Oxford Handbook on Free Will, Oxford
2002
- R. Kane, A Contemporary Introduction to Free Will, Oxford
2005
η
- G. Watson (εκδ.), Free Will, Oxford 2003 (2 έκδ.)
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