
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHL A717 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ  5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι 
φοιτητές όμως οφείλουν να έχουν τουλάχιστον τις 
βασικές γνώσεις γραμματικής και συντακτικού της 
αρχαίας ελληνικής 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

e-class 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα προσφέρει γενική εισαγωγή στὸν Πλάτωνα και το έργο του ως ιδρυτοὐ της φιλοσοφίας 
και καθιερωτού του φιλοσοφικού διαλόγου. 
Η ύλη του μαθήματος καλύπτει τα γενικά χαρακτηριστικά της πλατωνικής σκέψης και γραφής μέσῳ 
της ενδελεχούς αναγνώσεως του Χαρμίδου.  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: 

 
1.  Αναγνωρίζη τα βασικά χαρακτηριστικά του πλατωνικού διαλόγου καθώς και τον ρόλο 

του Πλάτωνος ως σωκρατικού συγγραφέως και ως προτύπου για τους άλλους 
συγγραφείς φιλοσοφικών διαλόγων (Ξενοφώντα, Αριστοτέλη, Πλούταρχο, Ἀγ. 
Ιουστίνο, Μεθόδιο Ολύμπου, Θεόδωρο Πρόδρομο) 

2. Κατανοή το ενιαίον και αδιαίρετον των πλατωνικών φιλοσοφικών δογμάτων και της 
πλατωνικής διαλογικής λογοτεχνικότητος  



3. Αντιλαμβάνεται τον βιωματικό χαρακτήρα της πλατωνικής φιλοσοφικής πρακτικής 
ὀπως αποτυπώνεται στην σχέση δασκάλου-μαθητού και στην ανάδειξη των 
«κειμενικών κοινοτήτων»    

4. Συνειδητοποιεί ὀτι ο πλατωνικός διάλογος είναι κείμενο μυθοπλαστικό και 
αυτοαναφορικό, προωρισμένο για θεατρική παράσταση στὴν Ακαδημία 

5. Διακρίνει την σημασίας της κατά Πλάτωνα φιλοσοφίας από άλλες νοηματοδοτήσεις 
του σχετικού όρου είτε κατά την Αρχαιότητα είτε κατά την Νεωτερικότητα 

 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

• Αυτόνομη εργασία 

• Σεβασμός στην ελληνική διαφορετικότητα και στην πολιτισμική βιοποικιλότητα 

•  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας  

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

    Εισαγωγικά: Μέρος πρώτο 
Η γέννηση του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου από τον Πλάτωνα ως αρχετυπικοὐ βασιλέως-
ποιητού· πώς κατασκευάστηκαν οι Προσωκρατικοί ως πρόδρομοι του φιλοσόφου 
Σωκράτους· και πώς κερδήθηκε η «μάχη» για την νοηματοδότηση του όρου της 
φιλοσοφίας από τον Πλάτωνα έναντι του Ισοκράτους  

Εισαγωγικά: Μέρος Δεύτερο 

Η ζωή και το έργο του Πλάτωνος – Η ταυτότητά του ως σωκρατικού συγγραφέως - Η 
τριμερής μορφολογική ταξινόμηση των διαλόγων (δραματικών – αφηγηματικών -μικτών) 

Πλάτωνος Χαρμίδης 
Ενδελεχής και εκ του σύνεγγυς ανάγνωση του Χαρμίδου όπου αναδεικνύεται η σημασία των 
φιλοσοφικών ζητημάτων (ορισμός της σωφροσύνης, η ιδανική πολιτεία) καθώς επίσης της 
λογοτεχνικότητος και θεατρικότητος του πλατωνικού κειμένου 
    
1..Πρόλογος (153a –159a) 
 Η αναπάντεχη άφιξη του Σωκράτους στὴν παλαίστρα του Ταυρέα και η γνωριμία με τον 
Χαρμίδη 
2. Πρώτο επεισόδιο (159a-162b) 



Ο Χαρμίδης διατυπώνει τους τρεις πρώτους ορισμούς της σωφροσύνης: (α) ἡσυχιότης τις 
(159b5)· (β) αἰδώς (160e5) (γ) τὸ τὰ ἑαυτοῦ πράττειν (161b6). Και οι τρεις ανασκευάζονται 
από τον Σωκράτη 
3. Πρώτο ιντερλούδιο (162c-163e) 
Ο πραγματικός γεννήτωρ του τρίτου ορισμού της σωφροσύνης ως οικειοπραγίας Κριτίας 
επεμβαίνει θυμωμένος, επεξηγεί την θέση του και ορίζει εκ νέου την σωφροσύνη ως τὴν τῶν 
ἀγαθῶν πρᾶξιν (163e1· ο τέταρτος ορισμός)  
4. Δεύτερο επεισόδιο (163a-169c) 
Με ευθύνη του Σωκράτους η συζήτηση μεταπίπτει απὀ τὴν ιδια την αρετή της σωφροσύνης 
στον κάτοχό της. Ο Κριτίας τοποθετεί τον σώφρονα ως κάτοχο αυτογνωσίας στην κορυφή 
της πολιτικοκοινωνικής ιεραρχίας. Αντιστοίχως ορίζει την σωφροσύνη ως αυτοαναφορική 
γνώση (αὐτή τε αὑτῆς ἐστιν καὶ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν ἐπιστήμη 166d5-6· ο πέμπτος 
ορισμός). Ο Σωκράτης καταδεικνύει ότι η έννοια μιας γνώσεως η οποία γνωρίζει τον εαυτό 
της προσκρούει στα δεδομένα της εμπειρίας, διότι η ταύτιση γνωστικού υποκειμένου και 
αντικειμένου είναι αδύνατη. 
5.Δεύτερο ιντερλούδιο (169c-d) 
Ο Κριτίας βρίσκεται σε αδιέξοδο (ἀπορία) και ο Σωκράτης προτείνει να εστιάσουν στο 
περιεχόμενο αυτής της υποθετικής υπερεπιστήμης 
6. Τρίτο επεισόδιο (169e-175d) 
Η υπερεπιστήμη αποδεικνύεται άχρηστη· συμπέρασμα το οποίο αρνείται να δεχτή ο 
Σωκράτης και είναι έτοιμος να αναθεωρήσῃ την εγκυρότητα του συλλογισμού του. 
Παραδέχεται μάλιστα ὀτι είδε στον ύπνο μια ουτοπία ὀπου η αληθινή γνώση συνιστούσε 
την απόλυτη οργανωτική αρχή (173a-d). Ἐνας τελευταίος - ο έκτος – ορισμός της 
σωφροσύνης ως γνώσεως του καλού και του κακού (174d5-6) μένει μετέωρος.  
7. Ἔξοδος (175d-176d) 
Παρά την αποτυχία ευρέσεως του ορισμού της σωφροσύνης ο Χαρμίδης, με την 
παρότρυνση του Κριτία, δηλώνει αποφασισμένος να γίνῃ μαθητής του Σωκράτους. Ο 
τελευταίος, προσποιούμενος τον εξαναγκαζόμενο, συμφωνεί. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στο αμφιθέατρο  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Ομαδική Εργασία σε 
μελέτη περίπτωσης.  

20 
 

Συζήτηση-διάλογος 10 

Αυτοτελής Μελέτη 69 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

 
Γραπτή τελική εξέταση (100%)  



Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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8. L. Lampert How Philosophy Became Socratic: A Study of Plato’s Protagoras, Charmides, and 

Republic. Chicago and London 2010: 147-240 

9. M. Tuozzo Plato’s Charmides: Positive Elenchus in a “Socratic” Dialogue. Cambridge 2011 

(CUP) 

10. Κ. Στάικος Η Βιβλιοθήκη του Πλάτωνα και της Ακαδημίας. Αθήνα 2012 (Ατών) 

11. G. Danzig ‘Plato’s Charmides as a political act: Apologetics and the promotion of ideology’, 

Greek, Roman, and Byzantine Studies 53 (2013): 486-519 

12. Ν. Γ. Χαραλαμπόπουλος Τὸ πλατωνικὸ δρᾶμα καὶ ἡ διαδρομή του στὴν ἀρχαιότητα. 

Πάτρα 2014 (Opportuna) 

13. Ι. – Σ. Κοτσώρη Πλάτωνος Χαρμίδης: Από τη Σωφροσύνη στην Αυτογνωσία. Αθήνα 2016 

(Ρώμη) 

14. R. Goldstein Ο Πλάτωνας στο Googleplex: Η Φιλοσοφία σήμερα, επιδραστική όσο ποτέ. 

μτφρ. Ν. Αποστολόπουλος. Αθήνα 2019 (Τραυλός) 

 

 
 


