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Μόνο ηηλεοπηικά και διαδικησακά 

 

ΘΕΜΑ: Διοηίμα: Ποιος ο ρόλος ηης γσναικείας ζκέψης ζηην Φιλοζοθία 
και ηην ιζηορία ηων ιδεών; 

ΕΘΗΓΗΣΡΘΑ: Δρ. Ζωή Αλιώζη, Διδάκηορας Φιλοζοθίας ηοσ 
Πανεπιζηημίοσ LUISS ηης Ρώμης. 

 

1. Πνηα ήηαλ ε Γηνηίκα; 
 

2. Τπήξμαλ γπλαίθεο θηιόζνθνη θαη γηαηί δελ ηηο γλσξίδνπκε; 
 

Σν κάζεκα είλαη κία εηζαγσγή ζηελ θηινζνθηθή ζθέςε ηεο 
Γηνηίκαο. Ζ Γηνηίκα ήηαλ αξραία Διιελίδα θηιόζνθνο, θαη ζεκαληηθόο 
ραξαθηήξαο ζην πκπόζην ηνπ Πιάησλνο. Ζ Γηνηίκα έρεη ζπλεηζθέξεη 
κέζσ ησλ θηινζνθηθώλ ηεο ηδεώλ ζην θίλεκα γηα ηελ ηζόηεηα αλδξώλ 
θαη γπλαηθώλ, κηαο θαη είλαη ε κόλε γπλαίθα πνπ αλαθέξεηαη ζην θαηά ηα 
άιια αλδξνθξαηνύκελν πκπόζην ηνπ Πιάησλα. Θεσξείηε από ηελ 
επηζηεκνληθή θνηλόηεηα σο κπζηθό πξόζσπν, αιιά πξόζθαηεο έξεπλεο 
έρνπλ ηεθκεξηώζεη αληίζεηεο απόςεηο, κηαο θαη νη ραξαθηήξεο πνπ 
παξνπζίαδε ν Πιάησλαο ζηα γξαπηά ηνπ ήηαλ ζπλήζσο ππαξθηά 
πξόζσπα, θαη από ηελ άιιε νη ηδέεο ηεο Γηνηίκαο ζην πκπόζην απέρνπλ 
πνιύ από ηηο απόςεηο ηνπ Πιάησλα. Παξόιεο ηηο δηαθνξέο, είλαη 
ελδηαθέξνλ λα επαλεπηζθεπζνύκε ηελ επηηνκή ηεο αξραίαο Διιεληθήο θαη 
Παγθόζκηαο Κιαζζηθήο παηδείαο, ην πκπόζην ηνπ Πιάησλα, γηα λα 
μαλαγλσξίζνπκε ηελ Γηνηίκα θαη λα αλαθαιύςνπκε ηελ θξπκκέλε γλώζε 
πίζσ από ηηο ιέμεηο. Ζ ηζηνξία ησλ ηδεώλ έρεη ππνζηεί ηελ κεγαιύηεξε 
εγθιεκαηηθή ινγνθξηζία ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο, θαη απηήλ ε 
δηαπίζησζε ζα απνηειέζεη ηελ ππμίδα ηνπ καζήκαηνο καο!  



Ζ Γξ. Εσή Αιηώδε, είλαη δηδάθηνξαο Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
LUISS ηεο Ρώκεο, κε εξεπλεηηθό έξγν ζηελ Πνιηηηθή Θεσξία θαη ην Γηεζλέο 
Γίθαην. Ωο εηδηθόο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, δηεηέιεζε Λέθηνξαο Γηεζλνύο 
Γηθαίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Φηινζνθίαο ζε όιεο ηηο αθαδεκατθέο 
βαζκίδεο: πηπρηαθά, κεηαπηπρηαθά, θαη δηδαθηνξηθά επίπεδα. Έρεη δηδάμεη ζε 
δηάθνξα παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ, όπσο ηε Ννκηθή ρνιή, ηελ ρνιή 
Κηλεκαηνγξάθνπ, θαη ην Ηξιαλδηθό Κέληξν Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ 
Δζληθνύ Παλεπηζηήκηνπ Ηξιαλδίαο. Δπίζεο, δηεηέιεζε επηζθέπηξηα εξεπλήηξηα 
ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ  Παλεπηζηήκηνπ Georgetown ηεο Ακεξηθήο κε 
ππνηξνθία, θαη έρεη βξαβεπζεί από ην παλεπηζηήκην ηεο Μαδξίηεο ηεο 
Ηζπαλίαο, σο ε θαιύηεξε λέα θηινζνθηθή εξεπλήηξηα, γηα ηελ ζεσξία πνπ 
αλέπηπμε κέζσ ηεο δηδαθηνξηθήο ηεο δηαηξηβήο. Έρεη καθξνρξόληα δηδαθηηθή 
θαη εξεπλεηηθή εκπεηξία, ζην δηεζλέο δίθαην, ηελ θηινζνθία, ηελ θιηκαηηθή 
δηθαηνζύλε θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα.   

   www.linkedin.com/in/zoialiozi/     dr.zaliozi@gmail.com 

 

Σα καζήκαηα γίλνληαη θάζε Σεηάξηε 7-8 ην απόγεπκα ζε δσληαλή 
κεηάδνζε ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο από ην ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ εξξώλ 
(live streaming κέζα από ην θαλάιη ηνπ ΓΖ. ΠΔ. ΘΔ. εξξώλ ζην 

YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=GyJxpz9D_WU&feature=emb_title) 

νπόηε κπνξεί λα γίλεηαη θαη δσληαλή ζπδήηεζε κε ηνπο ηειεζεαηέο.  
Δπίζεο ζα αλαξηώληαη ζην δηαδίθηπν ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο όπσο 

πρ.  Εήζεο Μεηιηάγθαο πξώελ Γήκαξρνο εξξώλ  

https://www.facebook.com/zisis.mitliagas/  

Αλδξνλίδεο  Θενιόγνο  
https://www.youtube.com/channel/UCTtG_Mzft3dAi1VATdt46bA 

       Κιαζζηθή παηδεία     https://www.youtube.com/channel/UCk6Czni-

OkM9SHw7CznMSQw 

θαη ηειενπηηθά 

 Υνξεγνί:  Ζ Α.Δ Θέξκε εξξώλ (Σειεζέξκαλζε) 
 ε TOYOTA ΟΤΣΡΗΑ Α.Δ. ΔΡΡΔ-ΚΑΒΑΛΑ-ΓΡΑΜΑ 

  θαη ε ΓΡΟΜΔΑ Α.Β.Δ.Δ.Α. θαη ε ΑΔ ΜΔΣΡΟΝ 
ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΗ 
 

Ζήζης Μηηλιάγκας 

Φιλόλογος 

σνηονιζηής ηων θορέων σλοποίηζης 

https://www.facebook.com/zisis.mitliagas/
https://www.youtube.com/channel/UCTtG_Mzft3dAi1VATdt46bA?fbclid=IwAR1MBRy_FIhc8Z3C0iFbKVriTZDECiu9TPJkAHg0fD9ZTXSSlV8C6lRRZAk

