Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι
Αγγλικά για προχωρημένους σπουδαστές / 2019-20
Μια σύντομη εισαγωγή στη Νεωτερικότητα (2ος Κύκλος)
Ο κύκλος συναντήσεων υπό τον τίτλο «A Short Introduction to Modernity», για
σπουδαστές με καλή γνώση αγγλικών (B2-C2), ξεκίνησε πέρυσι, με στόχο να συνδυάσει
την εκμάθηση και κατάκτηση της αγγλικής γλώσσας με τη μελέτη & τον προβληματισμό
πάνω στις ιστορικές, κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, επιστημονικές και ευρύτερες
πολιτισμικές εξελίξεις που σηματοδοτούν το πέρασμα των κοινωνιών της Ευρώπης στην
ιστορική φάση των νεότερων χρόνων. Πρόκειται για ζητήματα που αφορούν άμεσα όχι
απλώς τους συγκεκριμένους σπουδαστές αλλά μάλλον κάθε άνθρωπο στη Γη, εφόσον οι
εξελίξεις αυτές έχουν καθορίσει αποφασιστικά τους σύγχρονους τρόπους ζωής, σκέψης,
κατανόησης του κόσμου, αλλά και τις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές σχέσεις των
ημερών μας –μέσω και των διαδικασιών της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης– παντού
στον πλανήτη.
Πρόκειται για μια περίοδο που χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων, από εξελίξεις όπως η
ισχυρή αμφισβήτηση της παράδοσης, η πίστη στο αναπόφευκτο της κοινωνικής και
τεχνοεπιστημονικής προόδου, ο ορθολογισμός και η επαγγελματική εξειδίκευση, οι ιδέες
και διεκδικήσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της πολιτικής ισότητας και της ατομικής
ελευθερίας, το πέρασμα από τον φεουδαλισμό και την κυριαρχία του αγροτικού τομέα
στον καπιταλισμό και την οικονομία της αγοράς, η βιομηχανοποίηση, η αστικοποίηση, η
εκκοσμίκευση, η εμφάνιση και επικράτηση των εθνών-κρατών, η αντιπροσωπευτική
δημοκρατία, η δημόσια εκπαίδευση κλπ.
Η περσινή μας θεματολογία συμπεριέλαβε τα εξής:
1_Αναγεννησιακός Ουμανισμός (Renaissance Humanism)
2_Η ανακάλυψη της Αμερικής (Columbus, the Indians, and Human Progress)
3_Η Επιστημονική Επανάσταση (Scientific Revolution)
4_Η προτεσταντική Μεταρρύθμιση (The Protestant Reformation)
5_Αποικιοκρατία κατά τον 16ο αιώνα (16th Cent. Colonialism)
6_Παγκόσμιο εμπόριο και δουλεμπόριο (Global Trade - Slave Trade)
7_Θεωρίες Κοινωνικού Συμβολαίου (Social Contract Theories)
Θα συνεχίσουμε εφέτος ξεκινώντας από το εξαιρετικής σημασίας κίνημα του
Διαφωτισμού, επακόλουθο της Επιστημονικής Επανάστασης του 17ου αιώνα, και θα
προχωρήσουμε στις δύο μεγάλες δημοκρατικές επαναστάσεις (Αμερικανική & Γαλλική),
στην εμφάνιση και επέκταση της βιομηχανοποίησης και του καπιταλισμού, τις μεγάλες
πολιτικές ιδεολογίες (συντηρητισμός, φιλελευθερισμός, εθνικισμός, σοσιαλισμός,
αναρχισμός), τα κοινωνικά κινήματα, τα καλλιτεχνικά ρεύματα & τις επιστημονικές
εξελίξεις του 19ου αιώνα. Εάν μας δοθεί η δυνατότητα, θα προχωρήσουμε από τα τέλη
του 19ου στον 20ό αι. (Διαμάχη για την Αφρική & Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, Δικαιώματα
Μαύρων & Γυναικών, Ρωσική Επανάσταση, σχολή της Φρανκφούρτης κ.ά.).

Alternative Cultural Workshop
A Short Introduction to Modernity (2nd Year)
Advanced English Course / 2019-20
"A Short Introduction to Modernity" is a course for advanced learners of English (B2-C2)
aimed at supporting participants in their efforts to develop language proficiency
through study of and reflection on the historical, social, political, economic, scientific
and cultural developments marking the transition of European societies into the modern
era. These are matters of concern not only to the students of this course but to every
human being on Earth as these transformations have decisively determined our
contemporary ways of living, thinking, and understanding the world, as well as the social,
political, and economic relations of our time – especially, during the recent decades,
through the processes of globalization – everywhere on the planet.
It is a period characterized, inter alia, by elements such as strong criticism and rejection
of traditional views and practices, belief in the inevitability of social and technological
advancement, rationalization, specialization, significant elaboration on the concept of
universal natural rights, demands for political equality and individual freedom, the
transition from feudalism and agricultural dominance to capitalism and the market
economy, industrialization, urbanization, secularization, the emergence of nation-states,
representative democracy, public education etc.
During the 2018-19 period, we explored the following topics:
1_Renaissance Humanism
2_The Discovery of America (Columbus, the Indians, and Human Progress)
3_The Scientific Revolution
4_The Protestant Reformation
5_16th Century Colonialism
6_Global Trade - Slave Trade
7_Social Contract Theories
We will continue this year starting with the enormously important movement of the
Enlightenment, a direct result of the Scientific Revolution; after this, we will look at
topics such as the two major democratic revolutions of the 18th century, the rise and
expansion of industrialization and capitalism, as well as the political ideologies, social
movements, artistic trends & scientific breakthroughs of the 19th century. Should the
opportunity (in terms of time) arise, we will also move into the 20th century (Scramble
for Africa & World War I, black people & women's rights, the Russian Revolution, the
Frankfurt School etc.).

