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Το	 μάθημα	 εντάσσεται	 στο	 ευρύτερο	 πρόγραμμα	 ενός	 Διατμηματικού	
Κύκλου	Μαθημάτων	με	θέμα	 	 την	«Εκπαίδευση	στην	Κοινωφελή	Δράση»,	
που	 οργανώνεται	 από	 κοινού	 από	 τα	 Μεταπτυχιακά	 Προγράμματα	
Σπουδών	«Πολιτική	επιστήμη	και	Κοινωνιολογία»	του	Τμήματος	Πολιτικής	
Επιστήμης	 και	 Δημόσιας	 Διοίκησης	 του	 Ε.Κ.	 Πανεπιστημίου	 Αθηνών	 (Γ.	
Κουζέλης),	 «Πολιτική	 επιστήμη	 και	 Ιστορία»	 του	 Τμήματος	 Πολιτικής	
Επιστήμης	 και	 Ιστορίας	 του	 Παντείου	 Πανεπιστημίου	 (Γ.	 Μοσχονάς),	
«Διεθνείς	 Σχέσεις	 και	 Πολιτικές»	 του	 Τμήματος	 Πολιτικής	 Επιστήμης	 και	
Διεθνών	 Σχέσεων	 του	 Πανεπιστημίου	 Πελοποννήσου	 (Α.	 Χουλιάρας)	 και	
«Κοινωνικές	 Διακρίσεις,	 Μετανάστευση	 και	 Ιδιότητα	 του	 Πολίτη»	 του	
Τμήματος	 Κοινωνικής	 και	 Εκπαιδευτικής	 Πολιτικής	 του	 Πανεπιστημίου	
Πελοποννήσου	 (Ε.	 Γαζή)	 και	 υλοποιείται	 με	 αποκλειστική	 δωρεά	 του	
Ιδρύματος	Σταύρος	Νιάρχος.	
	
Το	 πρόγραμμα	 αυτό	 έχει	 καταρτιστεί	 βάσει	 ενός	 κοινού	 ενδιαφέροντος	
αντιμετώπισης	των	φαινομένων	κατάλυσης	κοινωνικών	δεσμών	εντός	της	
κρίσης,	 ενίσχυσης	 της	 συναίσθησης	 κοινωνικής	 ευθύνης	 και	 των	 δεσμών	
αλληλεγγύης	και	αλληλοβοήθειας,	υποστήριξης	διαδικασιών	συγκρότησης	
θεσμών	 κοινωνικής	 αρωγής	 και	 πρόνοιας	 στο	 επίπεδο	 της	 κοινωνίας	 των	
πολιτών.	 Έχει	 επομένως	 γνωστικούς	 στόχους	 συνδεδεμένους	 με	 την	
κριτική	αναγνώριση,	 επίγνωση	και	ανάλυση	των	αντίστοιχων	κοινωνικών	
ζητημάτων	αλλά	και	με	τη	μόρφωση	στελεχών	που	μπορούν	να	αναλάβουν	
πρωτοβουλίες	 θεσμικής	 στήριξης	 της	 κοινωνικής	 αλληλεγγύης,	 κυρίως	
μέσα	από	τη	δραστηριοποίηση	μη	κερδοσκοπικών	οργανώσεων.	
	
Ο	Διατμηματικός	Κύκλος,	 που	προσβλέπει	 σε	 μια	 ουσιαστική	 εκπαίδευση	
για	 θέματα	 κοινωνικής	 ευθύνης,	 περιλαμβάνει	 δύο	 εξαμηνιαία	 μαθήματα	
(που	μπορούν	να	επιλεγούν	και	αυτόνομα)	με	πολλαπλούς	εισηγητές,	δύο	
εντατικά	 εργαστήρια	 στο	 τέλος	 κάθε	 εξαμήνου	 καθώς	 και	 προαιρετική	
πρακτική	 άσκηση.	 Η	 πλήρης	 και	 επιτυχής	 παρακολούθηση	 του	
προγράμματος	οδηγεί	σε	βεβαίωση	συμμετοχής.	
	
Στο	σεμινάριο	 έχουν	διδάξει:	Αναγνωστοπούλου	Σ.,	Αντύπας	Τ.,	Βαθάκου	
Ε.,	 Ζιώμας	 Δ.,	 Καρύδης	 Β.,	 Κουζέλης	 Γ.,	 Κουτσιαράς	 Ν.,	 Λυριντζής	 Χ.,	
Λύτρας	 Α.,	 Μακρυνιώτη	 Δ.,	 Μοσχονάς	 Γ.,	 Ρομπόλης	 Σ.,	 Σημίτη	 Μ.,	
Σωτηρέλης	Γ.,	Σωτηρόπουλος	Δ.,	Φερώνας	Α.,	Χουλιάρας	Α.,	Clarke	J.	
	
	
	



	
Θεσμοί	Κοινωνικής	Ευθύνης	&	Κοινωνική	Αλληλεγγύη	Ι		(συντ.:	Γ.	Μοσχονάς)	
	
	

1. Εισαγωγικά	–	Οργάνωση	μαθήματος			
2. Κοινωνία	των	πολιτών		και	ΜΚΟ	
3. Οικονομία	της	φιλανθρωπίας	και	κοινωνικής	αλληλεγγύης:	η	

εξέλιξη	στη	νεωτερικότητα			
4. Κόμματα,	κοινωνία	πολιτών	και	ΜΚΟ	στη	μακρά	ιστορική	διάρκεια	
5. Φτώχεια	και	κοινωνικός	αποκλεισμός	στην	Ευρώπη	και	την	

Ελλάδα.	Οι	επιπτώσεις	της	κρίσης	
6. Η	ελληνική	ιδιαιτερότητα:	ιστορία	και	κοινωνιολογία	της	

«ευεργεσίας»	και	της	«διασποράς»	
7. Από	τη	φιλανθρωπία	στο	κοινωνικό	κράτος	κι	από	το	κοινωνικό	

κράτος	στην	κρίση:	ιστορία	του	«κοινωνικού»	
8. Παραβίαση	των	δικαιωμάτων	και	Συνήγορος	του	Πολίτη	
9. Τα	κοινωνικά	δικαιώματα	στην	εποχή	της	κρίσης		
10. Οικονομική	κρίση,	κοινωνική	πρόνοια	και	κοινωνία	των	πολιτών	
11. Η	οικονομική	και	κοινωνική	κρίση	και	οι	πολιτικές	της	συνέπειες	–	η	

ελληνική	περίπτωση	
12. Θεσμοί	αλληλεγγύης	και	οργανώσεις	της	κοινωνίας	των	πολιτών	

σήμερα	
13. Στρογγυλό	Τραπέζι	-	Παρουσίαση	Εργασιών	

	
	
	
Εντατικό	Εργαστήριο	χειμερινού	εξαμήνου	
Οι	 ΜΚΟ	 στην	 Ελλάδα,	 τα	 προβλήματα	 και	 οι	 ιδιαιτερότητές	 τους,	 το	
καθεστώς	 λειτουργίας	 τους:	 Συζήτηση	 με	 στελέχη	 οργανώσεων	 και	
ιδρυμάτων	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
Θεσμοί	Κοινωνικής	Ευθύνης	&	Κοινωνική	Αλληλεγγύη	ΙΙ	(συντ.:	Γ.	Κουζέλης)	
	
	

1. Εισαγωγή	στην	κοινωνία	πολιτών	και	στις	οργανώσεις	αλληλεγγύης	
2. Το	 φαινόμενο	 της	 φτώχειας	 στην	 Ελλάδα:	 μια	 διαχρονική	

προσέγγιση	
3. Ιστορική	 διαμόρφωση	 και	 κρίση	 του	 κοινωνικού	 κράτους	 στην	

Ελλάδα	
4. Κοινωνικό	 κράτος,	 οργανώσεις	 κοινωνικής	 αλληλεγγύης	 και	

πολιτική:	ιστορική	και	συγκριτική	προσέγγιση	
5. Ίδρυση,	στελέχωση	και	λειτουργία	ΜΚΟ	
6. Εκτίμηση	αναγκών,	λογικό	πλαίσιο	
7. Υλοποίηση	 προγραμμάτων	 (προϋπολογισμός,	 διοίκηση	

ανθρώπινου	δυναμικού)	
8. Ιδιωτικοί	δωρητές	
9. Αξιολόγηση	προγραμμάτων	
10. Fundraising,	Επικοινωνία	
11. Πρότζεκτ	εφαρμογής	I	
12. Πρότζεκτ	εφαρμογής	II	
13. Κοινωνία	πολιτών,	ΜΚΟ	και	πολιτική:	Μια	κριτική	αποτίμηση	

	
	
Εντατικό	Εργαστήριο	εαρινού	εξαμήνου	
Παρουσίαση	φοιτητικών	εργασιών	
	
	
	
	
	
	
Τα	μαθήματα	πραγματοποιούνται	κάθε	Δευτέρα	18.00-21.00,	στις	
εγκαταστάσεις		του	τμήματος	Πολιτικής	Επιστήμης	και	Δημόσιας	
Διοίκησης,	Αιόλου	42-44,	2ος	όροφος,	αίθουσα	διαλέξεων.		
Γραμματειακή	υποστήριξη:	Κωνσταντάς	Ορέστης	
(orestis.konstantas@gmail.com)		
e-class:	http://eclass.uoa.gr/courses/PSPA140/	


