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Περίληψη
Το άρθρο στοχεύει σε μια γενική περιγραφή της φαινομενολογίας, σαν φιλοσοφίας και ερευνητικής προσέγγισης.
Θα επικεντρωθεί σε μια συγκεκριμένη σχολή σκέψης της φαινομενολογίας, την Ερμηνευτική Φαινομενολογία του
Martin Heidegger (1889-1976).

Abstract
This article aims to broadly describe phenomenology as a philosophy and as a research approach. It will focus on
a certain school of thought within phenomenology, that of the Heideggerian Hermeneutic approach.
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