
 

Ημερομηνία Θέμα Διδάσκοντες 

1 27/10/2022

Εισαγωγικά στη γνώση και την επιστήμη της Κοσμοσυστημικής 

Γνωσιολογίας .Πολιτική Φιλοσοφία της νεοτερικότητας. Η έξοδος από 

τον Μεσαίωνα και η ανάδυση του νεοτερικού ανθρώπου. Η σύλληψη 

του πολιτικού ως σχέσεις εξουσίας. Το απολυταρχικό κράτος και η 

διάδοχος εκλόγιμη μοναρχία. Η κλασική νεοτερική πολιτική φιλοσοφία 

(Χομπς, Μοντεσκιέ, Ρουσσώ, Καντ, Τοκβίλ, Μαρξ, Παρέτο). Η νεότερη 

πολιτική φιλοσοφία (Άρεντ, Φουκώ, Πουλαντζάς, Καστοριάδης). Όρια, 

αδιέξοδα και προοπτικές του πολιτικού στοχασμού της νεοτερικότητας

Γιώργος Κοντογιώργης 

Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης                           

Σωτήρης Αμάραντος Δρ. 

Πολιτικής Φιλοσοφίας

2 2/11/2022

Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία και νεοτερικός πολιτικός στοχασμός. 

Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία: ένας ανθρωπολογικός, 

κοινωνιολογικός και ιστορικός ρεαλισμός. Η μονάδα ανάλυσης του 

κοσμοσυστήματος και η ελευθερία ως καθολικό κριτήριο αποτίμησης 

της κοινωνικής εξέλιξης. Η περιοδολόγηση του ελληνικού 

κοσμοσυστήματος ως προτύπου εξέλιξης των κοινωνιών προς την 

ανθρωποκεντρική ολοκλήρωση

Γιώργος Κοντογιώργης 

Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης                           

Σωτήρης Αμάραντος Δρ. 

Πολιτικής Φιλοσοφίας

3 9/11/2022

Τι είναι το κοσμοσύστημα. Τι σημαίνει κοσμοσυστημική ανασύνταξη 

της κοσμοϊστορίας. Ποιο είναι το μέτρο και ποια η ταξινόμηση του 

ιστορικού κόσμου. Η ελευθερία στην Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία και 

η νεοτερική «επιστήμη». Η έννοια της ελευθερίας, τα πεδία της και 

συναφείς έννοιες (δικαιώματα, ισότητα κ.λπ.)

Γιώργος Κοντογιώργης 

Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης  

4 16/11/2022

Το ζήτημα της κοινωνικής βιολογίας στον κοσμοσυστημικό χρόνο. Οι 

φάσεις του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος και η προβληματική 

της μετάβασης από τον ελληνικό στον δυτικό δρόμο προς τη 

νεοτερικότητα. Το ζήτημα της υπέρβασης της αιρετής μοναρχίας και η 

προοπτική της μετάβασης στην αντιπροσώπευση και στη δημοκρατία 

ως προϋπόθεση ανάσχεσης της ηγεμονίας της διεθνούς των αγορών. 

Πού πηγαίνει ο σύγχρονος κόσμος

Γιώργος Κοντογιώργης 

Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης  

5 23/11/2022

Η εννοιολογία του κοινωνικού φαινομένου και η νεοτερικότητα. Το 

κράτος, το πολιτικό σύστημα, το πολιτικό φαινόμενο, η πολιτική 

εξουσία, η πολιτειότητα ως παραδείγματα εννοιών.Η τυπολογία των 

οικονομικών και των πολιτικών συστημάτων στην Κοσμοσυστημική 

Γνωσιολογία

Γιώργος Κοντογιώργης 

Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης  

6 30/11/2022

Το ζήτημα της μεθόδου. Η αναλογική μέθοδος για την εφαρμογή των 

πορισμάτων της Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας στη μεγάλη κλίμακα. 

Ποια η φάση από την οποία διέρχεται ο σημερινός κόσμος, ποιος είναι 

ο χαρακτήρας της μετάβασης στις ημέρες μας και ποια η κατεύθυνση 

του μέλλοντος. Πού πηγαίνει ο σύγχρονος κόσμος;

Γιώργος Κοντογιώργης 

Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης  

7 7/12/2022
Ο κρατοκεντρισμός, τα μετακρατοκεντρικά και μετακρατικά συστήματα 

υπό ιστορικό πρίσμα

Παναγιώτης Ήφαιστος 

Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων-

Στρατηγικών Σπουδών

8 14/12/2022
Η μετάλλαξη της εθνικής ιδεολογίας από κοσμοσυστημική σε κρατική 

και τα συνακόλουθα προβλήματα για το ελληνικό γένος

Διονύσης Τσιριγώτης Επίκουρος 

Καθηγητής Σύγχρονης Ελληνικής 

Ιστορίας, Διεθνών Σχέσεων και 

Διπλωματίας

9 21/12/2022 H δημοκρατία στο θέατρο του Διονύσου 
Πολυβία Παραρά Δρ. Κλασικών 

Σπουδών 


