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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΓΙΑΝΝΗ ΑΓ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ 

Καθηγητή Νεότερης και Σύγχρονης Φιλοσοφίας 

του Τμήματος Φιλοσοφίας 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
     

 
Σπουδές  

Δεκέμβριος 1992  Διδακτορικό δίπλωμα στη Φιλοσοφία 
   Πανεπιστήμιο PARIS-SORBONNE (PARIS-IV), Γαλλία 

Θέμα διδακτορικής διατριβής: Οι έννοιες του χρόνου, της διάρκειας και της αιωνιότητας στο έργο 
του Σπινόζα. 
Επίδοση: «Αριστα» 
Επιβλέπων Καθηγητής: Jean-Marie Beyssade 
Εξεταστική επιτροπή: 
Καθηγητής Jean-Marie Beyssade (PARIS-IV) 
Καθηγητής Nicolas Grimaldi (PARIS-IV) 
Καθηγητής Alexandre Matheron (École Nomale Supérieure Saint-Cloud) 
Καθηγητής Pierre-François Moreau (École Nomale Supérieure Saint-Cloud)) 
[Εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής με υποτροφία ενός έτους βάσει των 
προδιαγραφών του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης» και, στη 
συνέχεια, με τριετή υποτροφία του Σαριπολείου κληροδοτήματος για 
αριστούχους πτυχιούχους της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών] 

Ιούνιος 1986  Μεταπτυχιακό δίπλωμα (D.E.A.) στην Ιστορία της Φιλοσοφίας 
   Πανεπιστήμιο PARIS-SORBONNE (PARIS-IV), Γαλλία 

Θέμα μεταπτυχιακής εργασίας:  Η σχέση της λογικής και της μεταφυσικής στο έργο του 
Descartes. 
Επίδοση: «Αριστα» 
Επιβλέπων Καθηγητής: Nicolas Grimaldi 

Οκτώβριος 1985  Πτυχίο Φιλοσοφικού τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου  
   Αθηνών 

Επίδοση: «Αριστα» 
Ιούνιος 1981  Απολυτήριο Λυκείου Αγίου Δημητρίου Αττικής 
   Επίδοση: «Αριστα» 
 
 

Διακρίσεις - Βραβεύσεις  
Με απόφαση του πρωθυπουργού της Γαλλικής Δημοκρατίας, μου απονεμήθηκε, την 1η Ιανουαρίου 
2015, ο τίτλος του Ιππότη του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικα (Chevalier dans l’Ordre 
des Palmes académiques), για την προσφορά μου στον γαλλικό πολιτισμό [επίσημη απονομή του 
τίτλου, από τον Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος κ. Olivier Descotes και από τον 
πρόεδρο της AMOPA Hellas κ. Χριστοδούλου, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, στις 2 Ιουνίου 
2015]. 
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Διδακτικό έργο 
 

α. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
(Τμήμα Φιλοσοφίας) 

από τις 17 Οκτωβρίου 2019 
Χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 Διδασκαλία, σε προπτυχιακό επίπεδο, α) του υποχρεωτικού 

μαθήματος «Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία Ι: Ορθολογισμός και 
Διαφωτισμός» (στο Γ' εξάμηνο σπουδών) και β) του σεμιναρίου 
«Κείμενα ηθικής φιλοσοφίας» (στο Ζ΄ εξάμηνο σπουδών). 
Διδασκαλία, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ορισμένων ενοτήτων του 
σεμιναρίου «Σύγχρονες Ηθικές Θεωρίες» στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία», στην κατεύθυνση 
«Εφαρμοσμένη Ηθική». 

Εαρινό εξάμηνο 2021 Διδασκαλία, σε προπτυχιακό επίπεδο, α) του υποχρεωτικού 
μαθήματος «Νεότερη φιλοσοφία ΙΙΙ: Kant» (στους φοιτητές του Δ' 
εξαμήνου σπουδών) και β) του σεμιναρίου «Κείμενα μεταφυσικής-
οντολογίας» (στους φοιτητές του ΣΤ΄ εξαμήνου σπουδών). Σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο, δίδαξα, καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, το 
μάθημα «Νεότερη φιλοσοφία» στο Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφία», στην 
κατεύθυνση «Ιστορία της φιλοσοφίας και των ιδεών». 

Χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 Διδασκαλία, σε προπτυχιακό επίπεδο, του υποχρεωτικού μαθήματος 
«Μεταφυσική» (στο Γ' εξάμηνο σπουδών) και του σεμιναρίου 
«Κείμενα ηθικής φιλοσοφίας» (στο Ζ΄ εξάμηνο σπουδών). 
Διδασκαλία, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, των σεμιναρίων «Σύγχρονη 
ευρωπαϊκή φιλοσοφία ΙΙ» και «Σύγχρονες Ηθικές Θεωρίες» στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία», στις 
κατευθύνσεις «Ιστορία της φιλοσοφίας» και «Εφαρμοσμένη Ηθική» 
αντιστοίχως. 

Εαρινό εξάμηνο 2020 Διδασκαλία, σε προπτυχιακό επίπεδο, α) του σεμιναρίου «Κείμενα 
φιλοσοφίας της ιστορίας και του πολιτισμού» (στους φοιτητές του 
Τμήματος Φιλοσοφίας, στο Στ΄ εξάμηνο σπουδών) και β) του 
μαθήματος επιλογής «Εισαγωγή στην ευρωπαϊκή φιλοσοφία» (στους 
φοιτητές του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας). Επίσης 
διδασκαλία του  υποχρεωτικού μεταπτυχιακού σεμιναρίου, επί έξι 
εβδομάδες, «Αναγεννησιακή και πρώιμη νεότερη φιλοσοφία» στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία», κατεύθυνση 
«Ιστορία της φιλοσοφίας». 

Χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 Διδασκαλία, σε προπτυχιακό επίπεδο, του μαθήματος «Ευρωπαϊκή 
Φιλοσοφία (17ος-19ος αι.)» (στο Ε΄ εξάμηνο σπουδών) και, σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο, των σεμιναρίων «Σύγχρονη ευρωπαϊκή 
φιλοσοφία» και «Κοινωνική φιλοσοφία» στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία», κατευθύνσεις «Ιστορία της 
φιλοσοφίας» και «Πολιτική φιλοσοφία» αντιστοίχως. 
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Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  
(Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, 

Τομέας Φιλοσοφίας) 
14/6/2000-16/10/2019 

Εαρινό εξάμηνο 2019 Διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος Νεότερη και Σύγχρονη 
Φιλοσοφία (θέμα: «Τέσσερις μείζονες μορφές της νεότερης και 
σύγχρονης φιλοσοφίας: Descartes, Spinoza, Bergson και Deleuze») 
σε προπτυχιακό επίπεδο (στον Α΄ κύκλο σπουδών) και του 
μαθήματος Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Φιλοσοφία και 
λογοτεχνία στη Γαλλία από τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα») στο 
Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών». 

Χειμερινό εξάμηνο 2018-2019 Διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος Νεότερη και Σύγχρονη 
Φιλοσοφία (θέμα: «Εισαγωγή στη φιλοσοφία στη Γαλλία στον 
εικοστό αιώνα, με έμφαση στις σχέσεις ανάμεσα στη φιλοσοφία και 
τη λογοτεχνία») σε προπτυχιακό επίπεδο (στον Β΄ κύκλο σπουδών)   
και του μαθήματος Ερευνητική Μεθοδολογία (θέμα: «Η 
προβληματική του κλειστού και του ανοιχτού από τον Bergson μέχρι 
τις μέρες μας») στο Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των 
Επιστημών». 

Εαρινό εξάμηνο 2018 Διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος Νεότερη και Σύγχρονη 
Φιλοσοφία (θέμα: «Εισαγωγή στη φιλοσοφία στη Γαλλία στον 
εικοστό αιώνα, με έμφαση στις σχέσεις ανάμεσα στη φιλοσοφία και 
τη λογοτεχνία») σε προπτυχιακό επίπεδο (στον Α΄ κύκλο σπουδών)  
και του μαθήματος Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: 
«Φιλοσοφία και λογοτεχνία στη Γαλλία από τη δεκαετία του 1960 
μέχρι σήμερα») στο Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία 
των Επιστημών». 

Χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 Διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος Νεότερη και Σύγχρονη 
Φιλοσοφία (θέμα: «Τέσσερις μείζονες μορφές της νεότερης και 
σύγχρονης φιλοσοφίας: Descartes, Spinoza, Bergson και Deleuze») 
σε προπτυχιακό επίπεδο (στον Β΄ κύκλο σπουδών) και του 
υποχρεωτικού μαθήματος Ερευνητική μεθοδολογία (θέμα: «Η 
φιλοσοφία στη Γαλλία στον εικοστό αιώνα: περιοδολόγηση, 
σημαντικότεροι εκπρόσωποι και θέματα») στο Δ.Π.Μ.Σ.     
«Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών». 

Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος Νεότερη και Σύγχρονη 
Φιλοσοφία (θέμα: «Φιλοσοφία και λογοτεχνία. Εισαγωγή στο θέμα 
με έμφαση στις σχέσεις φιλοσοφίας και λογοτεχνίας στη Γαλλία στον 
εικοστό αιώνα») σε προπτυχιακό επίπεδο (στον Α΄ κύκλο σπουδών) 
και του μαθήματος Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Δύο 
σύγχρονες αρετολογίες: Vladimir Jankélévitch και André Comte-
Sponville. Ο διάλογός τους με τη φιλοσοφική παράδοση») στο  
Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών». 

Χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 Διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος Εισαγωγή στη φιλοσοφία 
(θέμα: «Μεγάλοι φιλόσοφοι και τα θεμελιώδη έργα τους. Σχεσιακή 
προσέγγιση της φιλοσοφίας») σε προπτυχιακό επίπεδο (στον Β΄ 
κύκλο σπουδών) και του υποχρεωτικού μαθήματος Ερευνητική 
μεθοδολογία (θέμα: «Δυναμοκρατικές φιλοσοφικές θεωρίες: από τον 
Bergson στον Vladimir Jankélévitch. Χρόνος και ελευθερία») στο  
Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών». 
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Εαρινό εξάμηνο 2016 Διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος Νεότερη και σύγχρονη 
φιλοσοφία (θέμα: «Φιλοσοφία και λογοτεχνία. Εισαγωγή στο θέμα με 
έμφαση στις σχέσεις φιλοσοφίας και λογοτεχνίας στη Γαλλία στον 
εικοστό αιώνα») σε προπτυχιακό επίπεδο (στον Α΄ και Β΄ κύκλο 
σπουδών) και του μαθήματος Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 
(θέμα: «Η σχέση φιλοσοφίας και λογοτεχνίας σε μείζονες Γάλλους 
στοχαστές του εικοστού αιώνα») στο Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική φιλοσοφία 
– Φιλοσοφία των Επιστημών». 

Χειμερινό εξάμηνο 2015-2016 Διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος Εισαγωγή στη φιλοσοφία 
(θέμα: «Μεγάλοι φιλόσοφοι και τα θεμελιώδη έργα τους. Σχεσιακή 
προσέγγιση της φιλοσοφίας») σε προπτυχιακό επίπεδο (στον Α΄ και 
Β΄ κύκλο σπουδών) και του υποχρεωτικού μαθήματος Ερευνητική 
μεθοδολογία (θέμα: «Από τον Spinoza στον Bergson») στο Δ.Π.Μ.Σ. 
«Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών». 

Εαρινό εξάμηνο 2015 Διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος Νεότερη και σύγχρονη 
φιλοσοφία (θέμα: «Φιλοσοφικές θεωρίες περί προσωπικής 
ταυτότητας με αφετηρία την προσέγγιση του προβλήματος της 
προσωπικότητας από τον Bergson και τον Sartre») σε προπτυχιακό 
επίπεδο (στον Α΄ και Β΄ κύκλο σπουδών) και του μαθήματος Νεότερη 
και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Φιλοσοφία και λογοτεχνία: 
ιστορική επισκόπηση, σύγχρονες προσεγγίσεις και προοπτικές») στο  
Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών». 

Χειμερινό εξάμηνο 2014-2015 Επιστημονική:ερευνητική άδεια (έρευνα και διδασκαλία, ως 
προσκεκλημένος καθηγητής (professeur invité), στο Πανεπιστήμιο 
Paris 1 – Panthéon-Sorbonne («Centre d’Histoire des Systèmes de 
Pensée Moderne»), από τις 15 Οκτωβρίου 2014 έως 15 Δεκεμβρίου 
2014). 

Εαρινό εξάμηνο 2014 Διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος Νεότερη και σύγχρονη 
φιλοσοφία (θέμα: «Εισαγωγή στη φιλοσοφική στιγμή του 1900 στη 
Γαλλία με έμφαση στο έργο του Bergson») σε προπτυχιακό επίπεδο 
(στον Α΄ και Β΄ κύκλο σπουδών) και του μαθήματος Νεότερη και 
Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Εισαγωγή στη φιλοσοφία του Gilles 
Deleuze») στο Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των 
Επιστημών». 

Χειμερινό εξάμηνο 2013-2014 Διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος Φιλοσοφία της Επιστήμης 
ή Επιστημολογία – Ιστορία των Επιστημονικών Ιδεών (θέμα: 
«Εισαγωγή στη γαλλική επιστημολογία του 20ου αιώνα με έμφαση 
στη φιλοσοφία των επιστημών του Gaston Bachelard») στον Α΄ και 
Β΄ κύκλο σπουδών και του μαθήματος Νεότερη και Σύγχρονη 
Φιλοσοφία (θέμα: «Θεωρίες περί προσωπικής ταυτότητας με 
αφετηρία την προσέγγιση του προβλήματος της προσωπικότητας από 
τον Bergson και τον Sartre») στο Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική φιλοσοφία – 
Φιλοσοφία των Επιστημών». 

Εαρινό εξάμηνο 2013 Διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος Εισαγωγή στη φιλοσοφία 
(θέμα: «Σχεσιακή προσέγγιση της φιλοσοφίας») σε προπτυχιακό 
επίπεδο (Α΄ και Β΄ κύκλο σπουδών) και του μαθήματος Νεότερη και 
Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Jean-Paul Sartre, Σχεδίασμα μιας 
θεωρίας των συγκινήσεων») στο Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική φιλοσοφία – 
Φιλοσοφία των Επιστημών». 

Χειμερινό εξάμηνο 2012-2013 Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 
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(θέμα: «Γνωσιοθεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα στη 
φιλοσοφία του Bergson») στον Β΄ κύκλο σπουδών και Νεότερη και 
Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Το κλειστό και το ανοιχτό στον 
Bergson και στη σύγχρονη φιλοσοφία») στο Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική 
φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών». 

Εαρινό εξάμηνο 2012 Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 
(θέμα: «Η φιλοσοφική στιγμή του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου ή 
του υπαρξισμού στη Γαλλία») στον Β΄ κύκλο σπουδών και 
Ερευνητική Μεθοδολογία (θέμα: «Μια νέα προσέγγιση της γαλλικής 
φιλοσοφίας του εικοστού αιώνα») στο Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική 
φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών». 

Χειμερινό εξάμηνο 2011-2012 Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 
(θέμα: «Φιλοσοφία και ψυχολογία στα τέλη του 19ου και στο πρώτο 
μισό του 20ου αιώνα. Το ζήτημα των  συγκινήσεων») στον Β΄ κύκλο 
σπουδών και Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Γνώση και 
μέθοδος στον Bergson») στο Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική φιλοσοφία – 
Φιλοσοφία των Επιστημών». 

Εαρινό εξάμηνο 2011 Εκπαιδευτική άδεια. 
Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 

(θέμα: «Φιλοσοφία και ψυχολογία στα τέλη του 19ου και στο πρώτο 
μισό του 20ου αιώνα. Το ζήτημα των  συγκινήσεων») στον Β΄ κύκλο 
σπουδών και Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Βασικές 
έννοιες και εννοιολογικές διακρίσεις της φιλοσοφίας του Μπερξόν») 
στο Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών». 

Εαρινό εξάμηνο 2010 Διδασκαλία των μαθημάτων Φιλοσοφία της Επιστήμης (θέμα: 
«Σχέση της φιλοσοφίας και της επιστήμης στο έργο του Μπερξόν και 
του Ντελέζ») στον Α΄ και Β΄ κύκλο σπουδών και Νεότερη και 
Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Gilles Deleuze: η αντίληψή του για τη 
φιλοσοφία, την ιστορία της φιλοσοφίας και τις “συναντήσεις” της 
φιλοσοφίας με τη λογοτεχνία και τις τέχνες») στο Δ.Π.Μ.Σ. 
«Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών». 

Χειμερινό εξάμηνο 2009-2010 Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 
(θέμα: «Εισαγωγή στη φιλοσοφία του Σπινόζα») στον Α΄ και Β΄ 
κύκλο σπουδών και Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: 
«Spinoza, Ηθική (μέρη III-V)») στο Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική φιλοσοφία 
– Φιλοσοφία των Επιστημών». 

Εαρινό εξάμηνο 2009 Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 
(θέμα: «Φιλοσοφία και ψυχολογία στα τέλη του 19ου και στο πρώτο 
μισό του 20ου αιώνα. Το ζήτημα των  συγκινήσεων») στον Α΄ και Β΄ 
κύκλο σπουδών και Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: 
«Μορφές πρόσληψης πτυχών της φιλοσοφίας του Μπερξόν στη 
σύγχρονη γαλλική και γαλλόφωνη φιλοσοφία») στο Δ.Π.Μ.Σ. 
«Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών». 

Χειμερινό εξάμηνο 2008-2009 Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 
(θέμα: «Μεθοδολογικά ζητήματα στη φιλοσοφία του Μπερξόν») στον 
Α΄ και Β΄ κύκλο σπουδών και Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 
(θέμα: «Henri Bergson, Η σκέψη και το μεταβαλλόμενο (1934)») στο  
Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών». 

Εαρινό εξάμηνο 2008 Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 
(θέμα: «Θεωρίες περί “παθών της ψυχής” στη φιλοσοφία και 
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γενικότερα στη γραμματεία του 17ου αιώνα») στον Α΄ και Β΄ κύκλο 
σπουδών και Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Ζιλ Ντελέζ: 
Φιλοσοφία, λογοτεχνία και κινηματογράφος») στο Δ.Π.Μ.Σ. 
«Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών». 

Χειμερινό εξάμηνο 2007-2008 Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 
(θέμα: «Θέματα φιλοσοφίας της φύσης και φιλοσοφίας της ζωής. Η 
Δημιουργική εξέλιξη του Henri Bergson») στον Α΄ και Β΄ κύκλο 
σπουδών και Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Οι 
αντιλήψεις του Ζιλ Ντελέζ περί φιλοσοφίας και βασικές επιρροές που 
δέχθηκε από φιλοσόφους των νεοτέρων χρόνων») στο Δ.Π.Μ.Σ. 
«Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών». 

Ακαδημαϊκό έτος  2006-2007 Εκπαιδευτική άδεια 
Εαρινό εξάμηνο 2006 Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 

(θέμα: «Η προβληματική του χρόνου σε μείζονες νεότερους και 
σύγχρονους φιλοσόφους») στον Β’ κύκλο σπουδών και Νεότερη και 
Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Η προβληματική του χρόνου (Hobbes, 
Descartes, Spinoza, Kant, Bergson, Bachelard)») στο Δ.Π.Μ.Σ. 
«Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών». 

Χειμερινό εξάμηνο 2005-2006 Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 
(θέμα: «Η φιλοσοφία της φύσης και η φιλοσοφία της ζωής του Henri 
Bergson») στον Β’ κύκλο σπουδών και Νεότερη και Σύγχρονη 
Φιλοσοφία (θέμα: «Henri Bergson, Η δημιουργική εξέλιξη») στο  
Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών». 

Εαρινό εξάμηνο 2005 Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 
(θέμα: «Εισαγωγή στη φιλοσοφία του Spinoza») στον Β’ κύκλο 
σπουδών και Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Henri 
Bergson: ηθική φιλοσοφία, φιλοσοφία της θρησκείας και κοινωνικές 
και πολιτικές αντιλήψεις») στο Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική φιλοσοφία – 
Φιλοσοφία των Επιστημών». 

Χειμερινό εξάμηνο 2004-2005 Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 
(θέμα: «Η φιλοσοφία του Henri Bergson») στον Β’ κύκλο σπουδών 
και Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Immanuel Kant : 
Φιλοσοφική ανθρωπολογία, φιλοσοφία της ιστορίας και φιλοσοφία 
της παιδείας») στο Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των 
Επιστημών». 

Εαρινό εξάμηνο 2004 Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 
(θέμα:  «Αναπαραστάσεις του Σωκράτη από την Αναγέννηση ως τις 
μέρες μας») στον Α’ και Β’ κύκλο σπουδών και Νεότερη και 
Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Henri Bergson: Φιλοσοφία της φύσης 
και φιλοσοφία της ζωής») στο Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική φιλοσοφία – 
Φιλοσοφία των Επιστημών». 

Χειμερινό εξάμηνο 2003-2004 Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 
(θέμα: «Η ανθρωπολογική και η ηθική θεωρία του Descartes») στον 
Α’ και Β’ κύκλο σπουδών και Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 
(θέμα: «Θεμελιώδη ζητήματα της φιλοσοφίας του Descartes») στο  
Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών». 

Εαρινό εξάμηνο 2003 Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 
(θέμα: «Εισαγωγή στη φιλοσοφία του Henri Bergson») στον Β’ 
κύκλο σπουδών και Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία (θέμα: «Η 
φιλοσοφία του Jean-Jacques Rousseau») στο Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική 
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φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών». 
Χειμερινό εξάμηνο 2002-2003 Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 

(θέμα: «Αναπαραστάσεις του Σωκράτη από την Αναγέννηση ως τις 
μέρες μας») στον Α’ και Β’ κύκλο σπουδών και Νεότερη και 
σύγχρονη φιλοσοφία (θέμα: «Spinoza : Ηθική») στο Δ.Π.Μ.Σ. 
«Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών». 

Εαρινό εξάμηνο 2002 Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 
(θέμα: «Εισαγωγή στη φιλοσοφία του νεότερου ευρωπαϊκού 
ορθολογισμού») στον Β’ κύκλο σπουδών και Ευρωπαϊκές σπουδές 
και Φιλοσοφία των Επιστημών (θέμα: «Φιλοσοφία, επιστήμη και 
θρησκεία στη νεότερη ευρωπαϊκή φιλοσοφία») στο Δ.Π.Μ.Σ. 
«Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών». 

Χειμερινό εξάμηνο 2001-2002 Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 
(θέμα: «Εισαγωγή στη φιλοσοφία του νεότερου ευρωπαϊκού 
Διαφωτισμού”) στον Α’ και Β’ κύκλο σπουδών και Φιλοσοφία της 
Φύσης – Φιλοσοφική Ανθρωπολογία (θέμα: «Θεωρίες περί παθών της 
ψυχής στη νεότερη φιλοσοφία (Machiavelli, Descartes, Pascal, 
Malebranche, Diderot, Rousseau, Hume)») στο Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική 
φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών». 

Εαρινό εξάμηνο 2001 Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 
(θέμα: «Ζητήματα μεταφυσικής και σχέση μεταξύ φιλοσοφίας και 
θρησκείας στη νεότερη φιλοσοφία») στον Α’ και Β’ κύκλο σπουδών 
και Πολιτική και Κοινωνική Φιλοσοφία (θέμα: «Η πολιτική 
φιλοσοφία του Spinoza») στο Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική φιλοσοφία – 
Φιλοσοφία των Επιστημών». 

Χειμερινό εξάμηνο 2000-2001 Διδασκαλία των μαθημάτων Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 
(θέμα: «Εισαγωγή στη φιλοσοφία του Καρτέσιου”) στον Α’ και Β’ 
κύκλο σπουδών και Φιλοσοφία της Ψυχολογίας (θέμα: «Η θεωρία 
των παθών της ψυχής στη νεότερη φιλοσοφία») στο Δ.Π.Μ.Σ. 
«Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών». 

 
 

Πανεπιστήμιο Αθηνών  
(ΕΚΠΑ, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής  

και Ψυχολογίας, Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφία») 
ως συνεργαζόμενο μέλος 

Ακαδημαϊκά έτη 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019 Διδάσκων, επί έξι τρίωρα σεμινάρια 
κάθε εξάμηνο, στο εαρινό εξάμηνο των ακαδημαϊκών ετών 2015-2016 
και 2016-2017 του υποχρεωτικού μαθήματος «Νεώτερη Ευρωπαϊκή 
Φιλοσοφία Ι» [Descartes και Spinoza], στο εαρινό εξάμηνο των 
ακαδημαϊκών ετών 2017-2018 και 2018-2019 του υποχρεωτικού 
μαθήματος «Αναγεννησιακή και Πρώιμη Νεότερη Ευρωπαϊκή 
Φιλοσοφία» και στο χειμερινό εξάμηνο των ακαδημαϊκών ετών 2016-
2017, 2017-2018 και 2018-2019 του υποχρεωτικού μαθήματος 
«Σύγχρονη φιλοσοφία ΙΙ (Ηπειρωτική Φιλοσοφία)», στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία», κατεύθυνση «Ιστορία της 
φιλοσοφίας» (που διοργανώνεται από τον Τομέα Φιλοσοφίας του 
Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών). 
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Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) 
(Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής) 

Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Συστηματική Φιλοσοφία»,  
με επισπεύδοντα Τομέα τον Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 

Συνεργαζόμενο μέλος 
Ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022: Διδάσκων, στο χειμερινό εξάμηνο των ακαδημαϊκών 
ετών 2020-2021 και 2021-2022 του μαθήματος επιλογής «Εισαγωγή στη φιλοσοφική στιγμή της 
ύπαρξης ή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στη Γαλλία, με έμφαση στο έργο του Albert Camus».  
Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020: Διδάσκων, στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-

2020 του μαθήματος επιλογής «Εισαγωγή στη γαλλική φιλοσοφία 
του εικοστού αιώνα». 

 
Πανεπιστήμιο Πατρών  

(Τμήμα Φιλοσοφίας) 
Χειμερινό εξάμηνο 1999-2000 Διδασκαλία των μαθημάτων «Νεότερη φιλοσοφία (Μεταφυσική- 
    Γνωσιοθεωρία)» και «Φιλοσοφικά κείμενα Α1: Καρτέσιος» (Σύμβαση 
    απασχόλησης διδακτικού προσωπικού στη βαθμίδα του Λέκτορα   

σύμφωνα με το Π.Δ/ΜΑ 407/80). 
 

Πανεπιστήμιο Πατρών  
(Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών) 

Εαρινό εξάμηνο 1999  Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Θεμελιώδη προβλήματα 
    ηθικής φιλοσοφίας» στo πλαίσιo του εντατικού προγράμματος  
    εξομοίωσης. 
Χειμερινό εξάμηνο 1998-1999 Διδασκαλία του μαθήματος «Θεμελιώδεις έννοιες της ηθικής αγωγής» 
    (Σύμβαση απασχόλησης διδακτικού προσωπικού στη βαθμίδα του 
    Λέκτορα σύμφωνα με το Π.Δ/ΜΑ 407/80). 
Εαρινό εξάμηνο 1998  Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Θεμελιώδη προβλήματα  
και χειμερινό εξάμηνο 1998-1999 ηθικής φιλοσοφίας» στo πλαίσιo του εντατικού προγράμματος  
    εξομοίωσης. 

 
β. Π.Ε.Κ.  
29 Μα ΐου 1999 Επιμορφωτής στο Ταχύρρυθμο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 

Εξακτίνωσης του  Π.Ε.Κ. Πειραιά στην Κω: «Αρχαία Ελληνική 
Γραμματεία στο Λύκειο: Φιλοσοφικός Λόγος (Πλάτων - 
Αριστοτέλης)» (6 ώρες). 

 
γ. Β΄βάθμια εκπαίδευση  
Από 1η Σεπτεμβρίου 1998  Αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Μονάδα 
έως 13 Ιουνίου 2000   Υποστήριξης των Σ.Ε.Π.Π.Ε. (Σχολείων Εφαρμογής Πειραματικών 
    Προγραμμάτων Εκπαίδευσης). 

Οργανική θέση:  
2ο Ενιαίο Λύκειο Μεγάρων Αττικής (τη σχολική χρονιά 1998-1999). 
2ο Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού (τη σχολική 

 χρονιά 1999-2000). 
Σεπτ. 1997 -  Ιούνιος 1998  Φιλόλογος στο Λύκειο Μάνδρας Αττικής (Διορισμός). 
Σεπτ. 1996 - 1η Ιουλίου1997 Αναπληρωτής φιλόλογος στο 1ο Τεχνικό Λύκειο (ΤΕΛ) Αγίου 

Δημητρίου Αττικής. 
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
 

Α΄. ΒΙΒΛΙΑ – ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ  
 

1.  Temps, durée et éternité dans les Principes de la philosophie de Descartes (1663) de 
Spinoza, Πρόλογος: Jean-Marie Beyssade, Παρίσι, Presses de l’Université de Paris 
Sorbonne, σειρά «Travaux et documents du Groupe de Recherches Spinozistes», no 6, 
1996, IV-264 σελ.  

 
2.  La durée chez Spinoza. Seconde partie : La théorie de la durée dans la pensée 

spinoziste, Λίλη (Lille), Atelier National de Reproduction des Thèses, 1994, 361 σελ.  
 

3.  René Descartes, Τα πάθη της ψυχής, Προλογικό σημείωμα – Εισαγωγή – Μετάφραση – 
Βιβλιογραφία: Γιάννης Πρελορέντζος, εκδόσεις Κριτική, σειρά «Γλώσσα-Θεωρία-
Πράξη», Αθήνα, 1996, 282 σελ.∙ 2η έκδοση, μετά από σειρά ανατυπώσεων, από τον ίδιο 
εκδοτικό οίκο, με διαφορετικό εξώφυλλο, Σεπτέμβριος 2017. 

 
4.  Platon, La République (Livres VI et VII), μετάφραση Yannis Prélorentzos και Tiphaine 

Karsenti, φιλοσοφική ανάλυση, σχόλια στη μετάφραση, σχολιασμένο γλωσσάρι, Index 
κυρίων ονομάτων και βιβλιογραφία Yannis Prélorentzos, εκδόσεις Hatier, συλλογή 
«Classiques & Cie», Παρίσι, 2007, 216 σελ. (1η έκδοση 1992, 2η αναθεωρημένη και 
σημαντικά εμπλουτισμένη έκδοση 2000). 

 
5.  Ερρίκος Μπερξόν, Η δημιουργική εξέλιξη, μετάφραση: Κωστής Παπαγιώργης και 

Γιάννης Πρελορέντζος, επιμέλεια-επίμετρο Γιάννης Πρελορέντζος [τίτλος του επιμέτρου: 
«Η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τη φιλοσοφία του Henri Bergson», σσ. 349-
550], Αθήνα, Εκδόσεις Πόλις, 2005. Ανατύπωση: Ιούνιος 2016. 

 
6.  Gilles Deleuze, Ο μπερξονισμός, εισαγωγή – μετάφραση – σημειώσεις – επίμετρο – 

βιβλιογραφία – γλωσσάρι: Γιάννης Πρελορέντζος, Αθήνα, Εκδόσεις Scripta, 2010. 2η 
έκδοση, με «πρόλογο του μεταφραστή στη δεύτερη έκδοση», Αθήνα, Εκδόσεις 
Gutenberg, 2019. 

 
7.  Γνώση και μέθοδος στον Bergson, Αθήνα, Εκδόσεις Ευρασία, 2012. 

 
8.  Φιλοσοφία και λογοτεχνία στη Γαλλία 1930-1960, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, σειρά 

«διά-ΛΟΓΟΣ/Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη/Μελέτες», 2016. 
 

9.  Philippe Sabot, Φιλοσοφία και λογοτεχνία. Προσεγγίσεις και διακυβεύματα ενός 
ζητήματος, εισαγωγή – μετάφραση – σημειώσεις: Γιάννης Πρελορέντζος, Αθήνα, 
Εκδόσεις Gutenberg – Γιώργος και Κώστας Δαρδανός, Ιούλιος 2017. 

 
10.  Για τον σκωτικό Διαφωτισμό. Μια υποδειγματική μελέτη αναφοράς. Με αφορμή 

τη μονογραφία του Διονύση Δρόσου, Το ευγενές εμπόριο της συμπάθειας, Θεσσαλονίκη, 
Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, 2019, 93 σελίδες. 

 
 
 

Β΄.  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ  
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ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
 

1. Yannis Prélorentzos et Vincent Régnier (éd.), Alexandre Matheron, Les genres de 
connaissance et leur mise en oeuvre dans l’Ethique (Séminaire 1994-1995), C.E.R.P.H.I., 
École Normale Supérieure de Fontenay/Saint-Cloud, D.A.T.A., τχ. 29, Νοέμβριος 1999 και 
τχ. 30, Δεκέμβριος 1999 [Επιμέλεια έκδοσης, σε συνεργασία με τον Vincent Régnier, του 
σεμιναρίου του Καθηγητή Alexandre Matheron (1994-1995) σχετικά με τα τρία είδη γνώσης 
στην Ηθική του Σπινόζα]. 

 
2. Γιάννης Πρελορέντζος και Γιώργος Φαράκλας (επιμ.), Πολιτικές του ορθολογισμού. 

Δέκα μελέτες για τον Καρτέσιο, Αθήνα, Εκδόσεις Εξάντας, Αξιολογικά, ειδικό τεύχος 1 σε 
συνεργασία με τον Πολίτη, Μάιος 1999. 

 
3. Ιωάννης Στράγγας, Γιάννης Πρελορέντζος, Ιωάννης Σαρμάς, Θεόδωρος Μαυρομμάτης, 

Χαράλαμπος Παλαιοθόδωρος, Δημήτριος Πυργάκης και Μιχαήλ Τσαπόγας (επιμ.), 
Σύγκρουση, εχθρότης και δίκαιο/Kollision, Feindschaft und Recht/Conflit, hostilité et 
droit/Conflitto, ostilità e diritto, 7ος τόμος (Ημίτομοι Α΄ και Β΄) των Πεπραγμένων της 
Ελληνικής Εταιρείας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης, Αθήνα-
Θεσσαλονίκη/Μπάντεν-Μπάντεν/Παρίσι-Τορίνο-Βουδαπέστη, Εκδόσεις Σάκκουλα/Nomos 
Verlag/L’Harmattan, 2015. 

 
4. Πρακτικά της ημερίδας για τη φιλοσοφική προσέγγιση του φαινομένου των 

διαταξικών (transclasses) από τη Chantal Jaquet: δια-ΛΟΓΟΣ (επετηρίδα φιλοσοφικής 
έρευνας, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση), τόμ. 9, 2019, σ. 163-282: «Άρθρα από την ημερίδα 
Προσεγγίζοντας φιλοσοφικά το φαινόμενο της κοινωνικής μη αναπαραγωγής (Μάιος 2018, 
Τμήμα Φ.Π.Ψ. Ιωαννίνων)». 

 
5. Ιωάννης Στράγγας, Γιάννης Πρελορέντζος κ.ά. (επιμ.), Ενέργημα, τυχαιότης και 

δίκαιο/Αcte, hasard et droit, 9ος τόμος Πεπραγμένων της Ελληνικής Εταιρείας 
Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης (υπό έκδοση). 

 
 

 
Γ΄. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ  

ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ 
 

Ι .  Δημοσιευμένες εργασίες  
 

1.  «Difusión y recepción del spinozismo en Francia desde 1665 hasta nuestros dias» 
(Διάδοση και πρόσληψη του σπινοζισμού στη Γαλλία από το 1665 έως σήμερα) στο: 
Atilano Dominguez (επιμελ.), Spinoza y España (Almagro, 5-7 noviembre 1992), Ciudad 
Real, Castilla-La Mancha, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, σειρά 
«Estudios», 1994, σ. 87-105. 

 
2.  «Le temps chez Descartes et chez Spinoza» (Η έννοια του χρόνου στο έργο του 

Καρτέσιου και του Σπινόζα), Les Études philosophiques (Παρίσι, P.U.F.), Απρίλιος-
Ιούνιος 1997, σ. 157-170. 
 

3.  «Droit et Vertu: l’opposition entre Spinoza et Kant» (Δίκαιο και Αρετή: η 
αντιπαράθεση μεταξύ Σπινόζα και Καντ) στον συλλογικό τόμο: Droit et vertu chez Kant. 
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Kant et la philosophie grecque et moderne. Actes du IIIe Congrès de la Société Internationale 
d’études kantiennes de langue française, Athènes, 14-17 mai 1997, Athènes, Union 
scientifique franco-hellénique, 1997, σ. 278-288. 

 
4.  «Ανατομία και έλεγχος των παθών της ψυχής στην ηθική φιλοσοφία του 

Καρτέσιου», Αξιολογικά (Αθήνα, Εκδόσεις Εξάντας), ειδικό τεύχος 1 σε συνεργασία με 
τον Πολίτη: «Πολιτικές του ορθολογισμού: δέκα μελέτες για τον Καρτέσιο», Μάιος 
1999, σ. 185-213. 

 
5.  «Ελευθερία και καταναγκασμός στη φιλοσοφία της παιδείας του Καντ», Αξιολογικά, 

τχ. 13, Απρίλιος 2000, σ. 132-165. 
 
6.  «Το πρόβλημα της δουλείας και η έννοια της δικαιοσύνης στον Αριστοτέλη και στη 

νεότερη πολιτική φιλοσοφία» στο: Εταιρεία Αριστοτελικών Μελετών “Το Λύκειον”, Η 
κατ’ Αριστοτέλη πολιτική ισότητα και δικαιοσύνη και τα προβλήματα της σύγχρονης 
κοινωνίας (εξεδόθη υπό του Καθηγητού Δ. Ν. Κούτρα), Αθήνα, 2000, σ. 386-407. 

 
7.  «Ο ρόλος της εργασίας στην ηθική διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου σύμφωνα με τον 

Ιμμάνουελ Καντ» στο: Εταιρεία Αριστοτελικών Μελετών “Το Λύκειον”, Β΄ Πανελλήνιο 
Συνέδριο Φιλοσοφίας: Εργασία και επάγγελμα. Όψεις θεωρητικής και εφηρμοσμένης 
ηθικής, επιμέλεια έκδοσης: Δημήτριος Ν. Κούτρας, Αθήνα, Στοιχειάγρα, 2002, σ. 257-
271. 

 
8.  «Ιστορικοφιλολογικές μελέτες και δοκιμιακά κείμενα για τον Σωκράτη από τον 16ο 

έως και τον 19ο αιώνα», Φιλολογική (τρίμηνη περιοδική έκδοση ενημέρωσης και 
προβληματισμού της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων (Π.Ε.Φ.), Αθήνα, εκδόσεις 
Μεταίχμιο), τχ. 80, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2002, σ. 7-16. 

 
9.  «Σχετικισμός και κανονιστικότητα στην ηθική και πολιτική φιλοσοφία του 

Σπινόζα», Αξιολογικά, ειδικό τεύχος 2: «Σπινόζα: Προς την ελευθερία. Δέκα σύγχρονες 
ελληνικές μελέτες», 2002, σ. 67-110. 

 
10.  «Πτυχές του στοχασμού του “τρίτου Wittgenstein”: Η συμβολή του Jacques 

Bouveresse» στο: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τομέας Φιλοσοφίας, Επιστημονική 
ημερίδα: Ludwig Wittgenstein. Πενήντα χρόνια από το θάνατό του» (Ιωάννινα, 28 Μαΐου 
2001), επιμέλεια έκδοσης: Π. Νούτσος, Ιωάννινα, 2002, σ. 43-93. 

 
11.  «Ένα μεταπτυχιακό μάθημα σύγχρονης φιλοσοφίας με θέμα: “Εισαγωγή στη 

φιλοσοφία του Henri Bergson”» στο: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τομέας Φιλοσοφίας, 
Επιστημονική ημερίδα: Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Συνιστά παράδειγμα το μάθημα της 
φιλοσοφίας;, επιμέλεια έκδοσης: Π. Νούτσος, Ιωάννινα, 2003, σ. 47-78. 

 
12.  «Η πλατωνική αντίληψη για την καταγωγή της πολιτικής κοινωνίας στους 

Νόμους σε συσχετισμό προς άλλες αρχαίες και νεότερες θεωρίες» στο: Πανεπιστήμιον 
Αθηνών. Φιλοσοφική και Νομική Σχολή, Πλάτωνος Νόμοι. Πρακτικά Διεθνούς 
Επιστημονικού Συνεδρίου (7-8 Μαΐου 2001), επιμέλεια έκδοσης: Εμμ. Μικρογιαννάκης, 
Αθήνα-Κομοτηνή, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003, σ. 89-122.  

 
13.  «Εισαγωγικές παρατηρήσεις σχετικά με την προσέγγιση των παθών της ψυχής 

στον Αριστοτέλη και στη νεότερη φιλοσοφία» στο: Εταιρεία Αριστοτελικών Μελετών 
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“Το Λύκειον”, Δ΄ Διεθνές Συνέδριο Αριστοτελικής Φιλοσοφίας: Περί Ποιητικής και 
Ρητορικής Τέχνης κατ’ Αριστοτέλη, επιμέλεια έκδοσης: Δημήτριος Ν. Κούτρας, Αθήνα, 
2003, σ. 306-340. 

 
14.  «Ο Σωκράτης στο έργο του σύγχρονου Γάλλου φιλοσόφου Éric Weil» στο: 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τομέας Φιλοσοφίας. Επιστημονική Επετηρίδα Δωδώνη: 
παράρτημα αρ. 72: Ξανά για τον Σωκράτη. Αφιέρωμα στον ομότιμο καθηγητή Νίκο Κ. 
Ψημμένο, Ιωάννινα 2004, σ. 111-172. 

 
15.  «Volonté et liberté: de Descartes à Spinoza à travers les Principes de la 

philosophie de Descartes et les Pensées métaphysiques» στο: Chantal Jaquet (επιμελ.), 
Les Pensées métaphysiques de Spinoza, Παρίσι, Publications de la Sorbonne, σειρά 
«Philosophie», 2004, σ. 97-122. 

 
16.  «Η έννοια του παγκόσμιου κράτους στην πολιτική φιλοσοφία του Éric Weil και 

ο ρόλος των ανθρωπιστικών σπουδών στις μέρες μας» στο: Σεμινάριο 31 της Π.Ε.Φ. 
(Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων) με θέμα: «Οι ανθρωπιστικές σπουδές στην εποχή της 
παγκοσμιοποίησης», Αθήνα, Μεταίχμιο, 2004, σ. 79-106.  

 
17.  «Η φιλοσοφία της ιστορίας του Condorcet» στο: Εταιρεία Αριστοτελικών 

Μελετών “Το Λύκειον”, Δ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας: Φιλοσοφία της Ιστορίας 
και του Πολιτισμού (17-18 Οκτωβρίου 2002), επιμέλεια έκδοσης: Δημήτριος Κούτρας, 
Αθήνα, Το Λύκειον, 2005, σ. 218-238.   

 
18.  «Το παράδειγμα του Σωκράτη στη νεότερη φιλοσοφία» στον συλλογικό τόμο: Η 

χρήση παραδειγμάτων στη φιλοσοφία, επιμέλεια: Κατερίνα Ιεροδιακόνου, Αθήνα, 
Εκκρεμές, 2005, σ. 157-215. 

 
19.  «Η προβληματική του χρόνου στη φιλοσοφία του Henri Bergson» στο: 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τομέας Φιλοσοφίας και Πολιτιστικός Σύλλογος Καπεσόβου 
«Αλέξης Νούτσος», Επιστημονικό Συμπόσιο: Μορφές κατανόησης και διαχείρισης του 
χρόνου, επιμέλεια έκδοσης: Π. Νούτσος, Ιωάννινα 2005, σ. 49-78. 

 
20.  «L’influence de Rousseau sur la théorie kantienne de l’histoire» στον συλλογικό 

τόμο: Les sources de la philosophie kantienne aux 17e et 18e siècles. Actes du VIe Congrès 
de la Société d’études kantiennes de langue française, επιμέλεια έκδοσης: Robert Theis και 
Lukas Sosoe, Παρίσι, Vrin, 2005, σ. 325-332. 

 
21.  «Étude critique. Une édition exceptionnelle de Kant», Διοτίμα (Επιθεώρησις 

Φιλοσοφικής Ερεύνης. Έκδοσις Ελληνικής Εταιρείας Φιλοσοφικών Μελετών), 34ος 
τόμος, 2006, σ. 189-198.  

 
22.  «Προσεγγίσεις πτυχών της αριστοτελικής φιλοσοφίας από τον Henri Bergson»: 

στον αφιερωματικό τόμο στον καθηγητή Δημήτρη Κούτρα Vita contemplativa. Βίος 
θεωρητικός. Essays in honour of Demetrios N. Koutras, επιστημονική επιμέλεια: Καθ. 
Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Αθήνα, Ε.Κ.Π.Α., 2006, σ. 433-457. 

 
23.  «Η προβληματική της νεωτερικότητας στον φιλοσοφικό στοχασμό του Κώστα 

Παπαϊωάννου», Νέα Εστία, έτος 80ο, τόμος 159ος, τχ. 1790, Ιούνιος 2006, σ. 1032-1082.  
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24.  «Bergson est-il durkheimien dans Les Deux Sources de la morale et de la 
religion?», Φιλοσοφία (Ακαδημία Αθηνών, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της 
Ελληνικής Φιλοσοφίας), τόμ. 36, 2006, σ. 230-255.  

 
25.  «Η προβληματική της προόδου του ανθρωπίνου γένους στη φιλοσοφία της 

ιστορίας του Kant», στον συλλογικό τόμο Για τον Ιμάνουελ Καντ. 200 χρόνια μετά, 
Τομέας Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αθήνα, Εκδόσεις Νήσος, σειρά 
«Παραδόσεις», 2006, σ. 199-254.  

 
26.  «Η προβληματική των παθών στη φιλοσοφία του Χομπς»: Αξιολογικά (Αθήνα, 

Εκδόσεις Νήσος και Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα), τχ. 16, Νοέμβριος 2006, σ. 79-99. 
 

27.  «Η σωκρατική μέθοδος σύμφωνα με τον Hegel και τον Kierkegaard», 
Φιλοσοφία, τόμ. 37, ημίτομος Ι, 2007, σ. 209-228. 

 
28.  «Questions concernant la morale de Bergson», Philonsorbonne (Revue de l’École 

doctorale de philosophie de l’Université de Paris 1 – Panthéon-Sorbonne), τχ. 1, 
ακαδημαϊκή χρονιά 2006-2007, Publications de la Sorbonne, 2007, σ. 103-129.  

 
29.  «Προσεγγίσεις στη θεωρία του Malebranche περί παθών της ψυχής», Υπόμνημα 

στη φιλοσοφία (Αθήνα, Εκδόσεις Πόλις), τχ. 7, Μάιος 2008, σ. 197-243. 
 

30.  «Η επίδραση της φιλοσοφίας της φύσης και της φιλοσοφίας της ζωής του 
Bergson στον φιλοσοφικό στοχασμό του Deleuze»: στον συλλογικό τόμο Φιλοσοφία 
των επιστημών. Κείμενα από το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Ελληνικής 
Φιλοσοφικής Εταιρείας. Α.Π.Θ. 6-8 Μαΐου 2006, επιμέλεια-εισαγωγή Δήμητρα 
Σφενδόνη-Μέντζου, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2008, σ. 
187-196. 

 
31.  «Προφιλοσοφικές και φιλοσοφικές “τροφές” του Εμμανουέλ Λεβινάς», Νέα 

Εστία, τχ. 1814, Σεπτέμβριος 2008, σ. 374-459. 
 

32.  «Οι επαναστατικές μάζες στο στοχασμό του Κώστα Παπαϊωάννου»:  στο 
συλλογικό τόμο Αφιέρωμα στον φιλόσοφο Κώστα Παπαϊωάννου. Δεκατέσσερις 
Εισηγήσεις, προλογικό σημείωμα: Απόστολος Αποστολόπουλος, επιμέλεια: Δημήτρης 
Αρμάος, Σύγχρονη Δελφική Αμφικτυονία. Καβάφεια 2006, Αθήνα 2008, σ. 96-195. 

 
33.  «Le problème de la délimitation des choses, des qualités et des états dans la 

continuité du tout de la réalité selon Bergson», Annales bergsoniennes (Παρίσι, P.U.F., 
σειρά «Épiméthée»), τόμ. IV: «L’Évolution créatrice 1907-2007: épistémologie et 
métaphysique», Δεκέμβριος 2008, σ. 433-466. 

 
34.  «Φιλοσοφία και κινηματογράφος σύμφωνα με τον Ζιλ Ντελέζ»: επίμετρο στο 

Gilles Deleuze, Κινηματογράφος 1. Η εικόνα-κίνηση, μετάφραση Μιχάλης Μάτσας, 
επιμέλεια Κική Καψαμπέλη, Αθήνα, Νήσος, σειρά «Τέχνες», 2009, σ. 262-300. 

 
35.  «Vie et conscience selon Bergson», Φιλοσοφία, τόμ. 39, 2009, σ. 325-346. 

 
36.  «Mythe tragique et justice dans la pensée grecque selon Kostas Papaïoannou»: 

στο Stamatios Tzitzis, Maria Protopapas-Marneli και Bjarne Melkevik (επιμ.), Mythe et 
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justice dans la pensée grecque, P.U.L. (Les Presses de l’Université Laval), σειρά «Inter-
sophia»,  2009, σ. 309-346. 

 
37.  «Όψεις της συνάντησης της φιλοσοφίας, της θεολογίας και του θεάτρου στον 

16ο και τον 17ο αιώνα: ο ρόλος των “παθών της ψυχής”», Δωδώνη, τόμος ΛΔ΄, Μέρος 
Τρίτο, Ιωάννινα 2005-2007 [2010], σ. 49-73.  

Συντετμημένη εκδοχή της μελέτης αυτής δημοσιεύθηκε στα Τοπικά, τόμ. ιβ΄: Δημήτρης Καρύδας 
και Σταύρος Σταυρίδης (επιμ.), Θεατρικότητα και Θεωρία, Αθήνα, ΕΜΕΑ (Εταιρεία Μελέτης των 
Επιστημών του Ανθρώπου) και Εκδόσεις Νήσος, 2017, σ. 133-147.  
 

38.  «Η κριτική του Sartre στη θετικιστική ψυχολογία στο Σχεδίασμα μιας θεωρίας 
περί συγκινήσεων», Φιλοσοφία, τόμ. 40, 2010, σ. 449-469. 

 
39.  «Η συγκίνηση ως μαγική μεταμόρφωση του κόσμου σύμφωνα με τον Sartre», 

διά-ΛΟΓΟΣ (επετηρίδα φιλοσοφικής έρευνας, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση), τχ. 1, 2011, 
σ. 243-261. 

 
40.  «Η παρουσία της φιλοσοφίας του Bergson στη χώρα μας», Κάτοπτρον 

Νεοελληνικής Φιλοσοφίας (περιοδική έκδοση του Εργαστηρίου Ερευνών Νεοελληνικής 
Φιλοσοφίας του Τομέα Φιλοσοφίας του τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων), τόμ. Β΄, Δεκέμβριος 2011, σ. 183-231.  

 
41.  «Η προβληματική των παθών στο έργο του Βενιαμίν Λεσβίου», στο Διαλέξεις 

Φιλοσοφίας: 1ος αυτοτελής τόμος των διαλέξεων του μηνιαίου σεμιναρίου φιλοσοφίας 
του Κ.Ε.Ε.Φ. (Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας) της Ακαδημίας Αθηνών, 
Αθήναι 2012, σ. 145-190. 

Άλλη εκδοχή της εν λόγω μελέτης, με εκτενέστερη εισαγωγή και δίχως μια ενότητα 
δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: 
«Νεοελληνικός διαφωτισμός. Η περίπτωση του Βενιαμίν Λεσβίου», που διοργανώθηκε από τον 
Τομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τη Λέσχη Πλωμαρίου «Βενιαμίν ο 
Λέσβιος» στο Πλωμάρι Λέσβου, στις 19-20 Ιουνίου 2009: Αγία Σιών (Επιστημονική Επετηρίς 
Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης, Ερεσού και Πλωμαρίου), τόμος τέταρτος, Μυτιλήνη 2009 
[2013], σ. 159-199 [ISSN: 1790-5494] 

 
42.  «Η αλληλοδιείσδυση στο ψυχικό πεδίο στη φιλοσοφία του Bergson», διά-ΛΟΓΟΣ, 

τχ. 2, 2012, σ. 128-148. 
 
43.  «Ο Σωκράτης στo έργο του Ρουσσώ», στο Rojda Azizoğlu και Γιώργος Φαράκλας 

(επιμ.), Η δημοκρατία στην εξορία. Ένας οδηγός για την σκέψη του Ρουσσώ 300 χρόνια 
μετά την γέννησή του, Αθήνα, Εκδόσεις Νήσος, σειρά «Παραδόσεις», 2012, σ. 105-131. 

 
44.  «Temps et musique selon Bergson», στο Panos Vlagopoulos (επιμ.), Time Theories and 

Music Conference (Ionian University/Corfou, 27-29 April 2012), Ionian University – 
Department of Music Studies, Corfu, 2013, σ. 1-18 [σε ηλεκτρονική μορφή· αναρτήθηκε 
στις 4 Ιανουαρίου 2013]. 

 
45.  «La justice selon Bergson avant Les deux sources de la morale et de la religion»: 

SKEPSIS (A peer-reviewed journal for Philosophy and Interdisciplinary Research, 
Athens-Olympia, Olympic Center for Philosophy and Culture (OCPC)), τχ. XXIII-
2013 : In honour of Professor Grigorios Karafillis (αφιέρωμα στην Κοινωνική 
Φιλοσοφία προς τιμήν του καθηγητή της φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
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Γρηγορίου Καραφύλλη), σ. 334-342. 
 

46.  «Merleau-Ponty και Bergson: κριτική και συνάφειες», Νεύσις (εξαμηνιαίο περιοδικό 
ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης και της τεχνολογίας, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών), 
τχ. 21, Δεκέμβριος 2013, σ. 37-67. 

 
47.  «Δικαιοσύνη και νομιμοποίηση στον Bergson/Justice et légitimation chez Bergson», 

Πεπραγμένα της Ελληνικής Εταιρείας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης, 
τόμ. 6Α: Αιτιολόγηση, νομιμοποίηση και δίκαιο. Εισηγήσεις ανακοινωθείσες εις το 
Διεπιστημονικό Φροντιστήριο 2012/2013 δημοσιευόμενες τη επιμελεία Ι. Στράγγα/Αντ. 
Χάνου/Χαρ. Παπαχαραλάμπους/Δημ. Πυργάκη/Μ. Τσαπόγα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 
Εκδόσεις Σάκκουλα/Baden-Baden, Nomos Verlag/Παρίσι-Τορίνο-Βουδαπέστη, 
L’Harmattan, 2014, σ. 329-371 και περίληψη στα Γαλλικά, σ. 371-388. 

 
48.  «La présence de Bergson dans l’œuvre philosophique d’Evanghélos 

Moutsopoulos», στο A. Glycofrydi-Leontsini (dir.), Evanghélos Moutsopoulos. Aspects 
de sa philosophie/Aspects of his philosophy [αφιερωματικός τόμος στο έργο του 
ομότιμου καθηγητή και Ακαδημαϊκού Ευάγγελου Μουτσόπουλου], Παρίσι, 
L’Harmattan, 2015, σ. 110-143.   

 
49.  «Ξεπερνώντας τον εαυτό μας με τη βοήθεια του Bergson»: πρόλογος, στο Πολυξένη 

Ζινδριλή, Από τη συνείδηση στη συνειδητότητα. H συμβολή του Henri Bergson, Τρίκαλα, 
Εκδόσεις Επέκεινα, σειρά «Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας», 2015, σ. I-XVII και, στην 1η 
ανατύπωση του πονήματος, το 2018, σ. 9-18. 

 
50.  «Athanasia Glycofrydi-Leontsini (dir.), Evanghélos Moutsopoulos. Aspects de sa 

philosophie/Aspects of his Philosophy, Paris, L’Harmattan, 2015»: βιβλιοκριτική 
μελέτη στα γαλλικά: Φιλοσοφία, τόμ. 46, 2016, σ. 350-362.             

 
51.  «Η θεωρία περί “διαταξικών” της Chantal Jaquet: Μια, σπινοζικής έμπνευσης, 

φιλοσοφική προσέγγιση του φαινομένου της μη αναπαραγωγής», διά-ΛΟΓΟΣ 
(Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση), τχ. 6, 2016, σ. 223-247. 

 
52.  «Ματιές στο έργο του Κωστή Παπαγιώργη: ένας πνευματοκράτης διαταξικός 

ηθοστοχαστής;», Νέα Εστία, τχ. 1872, Μάρτιος 2017: αφιέρωμα στον Κωστή 
Παπαγιώργη (με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την εκδημία του), σ. 141-
181. 

 
53.  «Το φιλοσοφείν ως υπαρξιακό άνοιγμα στην πραγματικότητα και ως εγγενώς 

ηθικοπρακτική δραστηριότητα», Φιλοσοφείν. Επιστήμη, εύνοια, παρρησία, τχ. 16, 
Ιούνιος 2017: «Φιλοσοφία και Θρησκεία. Αρχαία Ελλάδα, Μεσαίωνας, Σήμερα», σ. 
191-210.  

  Έχει δημοσιευθεί επίσης στον εξής συλλογικό τόμο: Ημερίδα του Τομέα Φιλοσοφίας του 
 Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α., Το ανθρώπινο «πρόσωπο» της 
 φιλοσοφίας, επιμέλεια έκδοσης: Ηλίας Βαβούρας, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Ρώμη, 2017, σ. 87-106. 
 

54.  «La théorie de la justice de Vladimir Jankélévitch», στον Tιμητικό Tόμο Iωάννου 
Στράγγα επί τοις 70στοίς γενεθλίοις του: Jus, ars, philosophia et historia. Festschrift für 
Johannes Strangas zum 70. Geburtstag, εν συνδέσμω προς Antonello Calore, Φώτιον 
Κατζούρον, Jens Petersen, Otto Pfersmann, εκδιδόμενος τη επιμελεία Δημήτρη 
Χαραλάμπη και Χάρη Παπαχαραλάμπους, Baden-Baden, Nomos Verlag και Αθήνα-
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Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2017, σ. 657-684. 
 

55.  «Vladimir Jankélévitch, Πραγματεία περί των αρετών και Κάπου στο ανολοκλήρωτο 
(Αποσπάσματα)», εισαγωγή, επιλογή χωρίων, μετάφραση, σημειώσεις: Γιάννης 
Πρελορέντζος: Conatus (φιλοσοφικό περιοδικό του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης 
Ηθικής του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών), τόμ. 2, τχ. 2, 2017, σ. 33-46. 

 
56.  «Dealing with the Crisis via Contemporary French Philosophy (and Some Other 

Thinkers», στο G. Maggini, V. Solomou-Papanikolaou, H. Karabatzaki, and 
Konstantinos D. Koskeridis (eds.), with a Foreword by João J. Vila-Chã, Philosophy and 
Crisis. Responding to Challenges to Ways of Life in the Contemporary World, 
Washington DC, Department of Philosophy, University of Ioannina / The Council for 
Research in Values and Philosophy, Catholic University of America, series IV: «Cultural 
Heritage and Contemporary Change», Vol. II, November 2018, σ. 191-200: πρακτικά 
του διεθνούς συνεδρίου που συνδιοργανώθηκε, τον Ιούλιο του 2013, από τον Τομέα 
Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και από το Council for Research in Values and Philosophy (Washington DC, 
USA), στα Ιωάννινα. 

 
57.  «Ο ρόλος της λογοτεχνίας στον φιλοσοφικό στοχασμό του Κορνήλιου Καστοριάδη», 

στο Γιάννης Κτενάς και Αλέξανδρος Σχισμένος (επιμ.), Η σκέψη του Κορνήλιου 
Καστοριάδη και η σημασία της για μας σήμερα, Αθήνα, Εκδόσεις Ευρασία, 2018, σ. 195-
206. 

 
58.   «Une étude magistrale sur le nouage, dans l’œuvre de Proust, entre littérature et 

philosophie et sur la spécificité de son idéalisme», Φιλοσοφία, τόμ. 48, 2018, σ. 338-
361. 

 
59.  «Με τον Κωστή Παπαγιώργη»: το κείμενο αυτό αναρτήθηκε στον ιστότοπο artivist.gr 

(του Δημήτρη Τρίκα, δημοσιογράφου της ΕΡΤ), την 1η Φεβρουαρίου 2019. 
 

60.  «Η πρόσληψη της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας από τον Henri Bergson», 
Φιλοσοφία, τόμ. 48, ημίτομος Β΄, 2018 [2019], σ. 166-200. 

 
61.  «Le rôle et les usages de Spinoza dans la philosophie de Bergson», στο συλλογικό 

τόμο στη μνήμη του Jean-Marie Beyssade, ομότιμου καθηγητή του πανεπιστημίου της 
Σορβόννης Paris-Sorbonne (Paris IV), La Générosité à l’œuvre. Hommage à Jean-Marie 
Beyssade, υπό την εποπτεία της Chantal Jaquet, Παρίσι, Classiques Garnier, σειρά 
«Rencontres», 2019, σ. 47-77. 

 
62.  «Η πρόσληψη της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας από τον Henri Bergson», 

Φιλοσοφία, τόμ. 48, ημίτομος Β΄, 2018 [Δεκέμβριος 2019], σ. 166-200. 
 

63.  «Chantal Jaquet: Εργογραφία. Εκφάνσεις της χειραφετητικής δύναμης του 
φιλοσοφείν ως ακατάβλητης ζωτικής ανάγκης», διά-ΛΟΓΟΣ, τχ. 9, 2019, σ. 165-191. 

 
64.  «Δύο σημαίνουσες περιπτώσεις διαταξικών: Annie Ernaux και Didier Éribon», διά-

ΛΟΓΟΣ, τχ. 9, 2019, σ. 216-250. 
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65.  «Ευθύμης Παπαδημητρίου: ένας σύγχρονος θιασώτης του Διαφωτισμού», Δωδώνη 
(επιστημονική επετηρίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων), 
μέρος τρίτο, τόμ. 39 (2018-2019), Ιωάννινα 2020: αφιερωματικός τόμος στη μνήμη του 
ομότιμου καθηγητή Ευθύμη Γ. Παπαδημητρίου, σ. 87-89. 

 
66.  «Μνήμη Ευάγγελου Μουτσόπουλου. Επικήδειος λόγος», Φιλοσοφία και Παιδεία, τχ. 

85-86, Μάιος-Νοέμβριος 2021, σ. 8-11· δημοσιεύθηκε επίσης στο τεύχος Σεπτεμβρίου 
2021 της Ελληνικής Φιλοσοφικής Επιθεώρησης. 

 
67.  «Στοχασμοί του Albert Camus για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και για 

θεμελιώδεις εκφάνσεις του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού»,  Φιλοσοφία, τόμ. 51, 
2021. 

 
ΙΙ. Εργασίες υπό δημοσίευση  

 
68.  «Όψεις της επανόδου του Bergson στο φιλοσοφικό προσκήνιο»: Θα δημοσιευθεί στα 

πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου με θέμα «Η φιλοσοφία σήμερα», που διοργανώθηκε, 
στη μνήμη του Κοσμά Ψυχοπαίδη, από το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 
Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο.  

 
69.  «Εκφάνσεις της σκέψης και του πολυσχιδούς έργου του Παναγιώτη Νούτσου από 

την Ελληνοαυστραλία (1996) μέχρι σήμερα»: θα δημοσιευθεί, το 2022, από τις 
Εκδόσεις Παπαζήση, στα πρακτικά του επιστημονικού συμποσίου προς τιμήν του 
ομότιμου καθηγητή Παναγιώτη Νούτσου, που διεξήχθη στα Ιωάννινα τον Μάιο του 
2017. 

 
70.  «Παναγιώτης Νούτσος: Στοιχεία αυτοκοινωνιοβιογραφίας ή Με τον Παναγιώτη 

Νούτσο στον καθρέφτη»: θα δημοσιευθεί, το 2022, από τις Εκδόσεις Παπαζήση, στα 
πρακτικά του επιστημονικού συμποσίου προς τιμήν του ομότιμου καθηγητή Παναγιώτη 
Νούτσου, που διεξήχθη στα Ιωάννινα τον Μάιο του 2017. 

 
71.  «Ασκήσεις επιμέλειας εαυτού ενός εμμενειοκράτη διαταξικού οικογενειάρχη σε 

καιρούς αχαλίνωτου ατομικισμού»: θα δημοσιευθεί ηλεκτρονικά, το 2022, στα 
πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου 
Πατρών με θέμα «Φιλοσοφία, Αυτογνωσία και Επιμέλεια Ψυχής/Εαυτού», που έλαβε 
χώρα στις 5-7 Δεκεμβρίου 2018. 

 
72.  «O ρόλος της τυχαιότητας στη θεωρία περί δικαιοσύνης του Vladimir 

Jankélévitch» (με εκτενή περίληψη στα Γαλλικά): θα δημοσιευθεί το 2022, στον 9ο 
τόμο των Πεπραγμένων της Ελληνικής Εταιρείας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής 
Ερεύνης, τόμ. 9: Ενέργημα, τυχαιότης και δίκαιο. Εισηγήσεις ανακοινωθείσες εις το 
Διεπιστημονικό Φροντιστήριο 2016/2017 δημοσιευόμενες τη επιμελεία Ι. Στράγγα/Αντ. 
Χάνου/Χαρ. Παπαχαραλάμπους/Δημ. Πυργάκη/Μ. Τσαπόγα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 
Εκδόσεις Σάκκουλα/Baden-Baden, Nomos Verlag/Παρίσι-Τορίνο-Βουδαπέστη, 
L’Harmattan, 2022. 

 
73.  «Des passions cartésiennes aux affects spinoziens: convergences et écarts»: θα 

δημοσιευθεί το 2022, στα πρακτικά των ημερίδων για τον Descartes και τον Spinoza, 
που είχαν πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Aix-en-Provence τον Δεκέμβριο του 2018 
και τον Απρίλιο του 2019, από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Presses Universitaires de 
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Provence, με συντονισμό/επιμέλεια του François-Xavier de Peretti. 
 

74.  «Κριτική διάσταση και χειραφετητικές όψεις της λογοτεχνίας στο φιλοσοφικό έργο 
του Gilles Deleuze»: θα δημοσιευθεί τον Ιανουάριο του  2022, στον συλλογικό τόμο 
Ταξιδεύοντας με τον Ζιλ Ντελέζ. Εισαγωγή στο έργο του, με επιμέλεια του Τάκη 
Μπουντά, από τις Εκδόσεις Εκκρεμές. 

 
75.  «Εκδοχές του απορείν και του θαυμάζειν στη γαλλική φιλοσοφία: από τον 

Descartes και τον Bergson μέχρι τον Marcel, τον Deleuze και τον Hadot»: θα 
δημοσιευθεί το Μάρτιο του 2022, από τον εκδοτικό οίκο Παπαδόπουλος, στον 
συλλογικό τόμο Βάσω Κιντή και Ελένη Φιλιππάκη (επιμ.), Απορία και θαυμασμός στη 
φιλοσοφία. 

 
76.  «Θεμελιώδεις όψεις της φιλοσοφικής πραγμάτευσης της αφήγησης από τον Πωλ 

Ρικαίρ»: θα δημοσιευθεί το 2022, στον αφιερωμένο στον φιλοσοφικό στοχασμό του 
Paul Ricoeur 11ο τόμο της σειράς «Συναντήσεις» των εκδόσεων του Ιδρύματος «Άρτος 
Ζωής». 

 
 

Δ΄. ΑΡΘΡΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΤΥΠΟ 
1. «400 χρόνια από τη γέννηση του Καρτέσιου. Η φιλοσοφία σαν στάση ζωής», 

κυριακάτικη εφημερίδα Εποχή, 7 Απριλίου 1996, σ. 22-23. 
2. «Πάντα επίκαιρος ο Μπερξόν του 1907. Αναθερμαίνεται το ενδιαφέρον για τον μεγάλο 

φιλόσοφο», εφημερίδα «Καθημερινή», Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2007, ένθετο «Τέχνες και 
γράμματα», σ. 8. 

3. «Συγκεκριμένο και αφηρημένο στο μεθοδολογικό οπλοστάσιο του Νίκου Πουλαντζά»: 
«Βήμα Ιδεών» (μηνιαία έκδοση αναζήτησης και διαλόγου» της εφημερίδας Το Βήμα), 
Δεκέμβριος 2009 (4/12/09), τχ. 32, σ. 17. 

4. «Σπινόζα: Ο Χριστός των φιλοσόφων. Η δύναμη είναι στη φύση μας»: «Νσυν 
Βιβλιοδρόμιο» (ένθετο της εφημερίδας Τα Νέα Σαββατοκύριακο), Απρίλιος 2011 (22-
24/4/2011), τχ. 11, σ. 14. 

5. «Η επάνοδος του Μπερξόν στο φιλοσοφικό προσκήνιο»: «Αναγνώσεις» (ένθετο της 
εφημερίδας Η Αυγή της Κυριακής), τχ. 437, 8 Μαΐου 2011, σ. 4/26. 

6. «Η επιμέλεια του εαυτού. Πώς οι σχέσεις, οι δυσκολίες και η αυτεπίγνωση μπορούν να 
επηρεάσουν την προσωπικότητα ενός νέου»: «Τέχνες και γράμματα» (ένθετο της 
εφημερίδας Η Καθημερινή), Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018, σ. 11 (στη στήλη «Ιδέες», στην 
ενότητα «Ο στοχαστικός βίος», την οποία επιμελείται ο Χαρίδημος Κ. Τσούκας). 

[Το άρθρο μου έχει διδαχθεί από φιλολόγους, στο μάθημα της έκθεσης, στο Λύκειο 
της Μυτιλήνης και στο 3ο Λύκειο Νέου Ηρακλείου Αττικής. Επιπλέον, έχει 
αναπαραχθεί, εν όλω ή εν μέρει, σε δύο τουλάχιστον ιστότοπους: Lefkada Today, στη 
στήλη/ενότητα «Επισημάνσεις», στις 15/10/2018, και στο «Αρχαγγέλων Τόπος» 
(www.taxiarhes.blogspot.com), που αναπαρήγαγε μόνο την ενότητα «Τα νιάτα είναι 
κατάκτηση», στις 16/10/2018]. 

7. «Ο χρόνος των ρολογιών και ο χρόνος της συνείδησης και της ζωής»: «Τέχνες και 
γράμματα» (ένθετο της εφημερίδας Η Καθημερινή), Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019, σ. 11 
(στη στήλη «Ιδέες», στην ενότητα «Ο στοχαστικός βίος», την οποία επιμελείται ο 
Χαρίδημος Κ. Τσούκας). 

 
 

 

http://www.taxiarhes.blogspot.com/
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Ε΄. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1.  Θεμελιώδη προβλήματα ηθικής φιλοσοφίας, σελ. 121: σημειώσεις προς χρήση των 

φοιτητών στο πρόγραμμα εξομοίωσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του 
Πανεπιστημίου Πατρών κατά το εαρινό και χειμερινό εξάμηνο 1998 και το εαρινό 
εξάμηνο 1999: 

Σύντομη εισαγωγή στην ηθική φιλοσοφία. 
Η αριστοτελική ηθική: αρετή και φρόνηση. 
Η επικούρεια ηθική: ηδονή και αταραξία. 
Η ηθική φιλοσοφία των στωικών: το ιδεώδες της απάθειας. Μαθήματα ζωής. 
Η προσωρινή ηθική του Καρτέσιου. 
Γενναιοφροσύνη και αυτοεκτίμηση στην καρτεσιανή ηθική. 
Θεμέλια της ψυχολογίας και ηθικής του Σπινόζα. 

 
2.  Ζητήματα μεταφυσικής και σχέση μεταξύ φιλοσοφίας και θρησκείας στη  

νεότερη φιλοσοφία: σημειώσεις προς χρήση των φοιτητών του Τμήματος Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά το εαρινό εξάμηνο 
2001. 

Εισαγωγή στη νεότερη φιλοσοφία (16ος-18ος αι.). 
 Η διαφορά του ανθρώπου από το ζώο στη νεότερη φιλοσοφία. 
 Η σχέση μεταξύ του σώματος και της ψυχής στη νεότερη φιλοσοφία. 

Σχέση μεταξύ θρησκείας και φιλοσοφίας σύμφωνα με τον Ζαν-Ζακ Ρουσσώ. 
Γενική βιβλιογραφία (ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση). 

 
  ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ 

• Πέτρος Λάζος, Το σωτηριολογικό περιεχόμενο 
της φιλοσοφίας του Spinoza. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα, 2003, σσ. 
51 και 92. 

 
 

ΣΤ΄. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ  
(από τα γαλλικά) 

 
1.  Λυκ Βινσεντί, Αγωγή και ελευθερία. Καντ και Φίχτε, μετάφραση: Γιάννης 

Πρελορέντζος, επιμέλεια: Γεράσιμος Βώκος, εκδόσεις Πατάκη, σειρά 
«Φιλοσοφία/Αναγνώσεις», Αθήνα, 1997. 

 
2.  Μπενζαμέν Κονστάν, Αδόλφος. Το κόκκινο τετράδιο. Σεσίλ (νουβέλες), εκδόσεις 

Καστανιώτη, σειρά «Κλασική Βιβλιοθήκη», Αθήνα, 1998. 
 

3.  Francis Guibal, «Κορνήλιος Καστοριάδης: η δημιουργική δύναμη του 
φαντασιακού», Σύγχρονα Βήματα, τχ. 109, Ιανουάριος-Μάρτιος 1999, σ. 29-40. 

 
4.  Jean-Marie Beyssade, «Η καρτεσιανή ταξινόμηση των παθών», Φιλοσοφίας 

Ανάλεκτα, τόμος 1ος, τχ. 1ο-2ο, 2001, σ. 75-84. 
 

5.  Pierre-François Moreau, «Τα πάθη στην κλασική εποχή: γενική προβληματική», 
Δωδώνη, Μέρος Τρίτο [επιστημονική επετηρίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων], 
τόμος ΛΒ΄, Ιωάννινα 2003, σ. 33-48. 
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6.  Gilles Deleuze, «Μια επάνοδος στον Μπερξόν. Επίμετρο του συγγραφέα στην 
αγγλόφωνη έκδοση του Μπερξονισμού», Δωδώνη, Μέρος Τρίτο, τόμος ΛΕ΄, Ιωάννινα 
2008-2010 [2012], σ. 247-250. 

 
7.  Bertrand Binoche, «Δίκαιο και σύγκρουση: πρόληψη, θεσμοποίηση, 

εργαλειοποίηση», στο Ελληνική Εταιρεία Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής 
Ερεύνης. 5ο Διεπιστημονικό Φροντιστήριο Φιλοσοφίας και Ιστορίας του Δικαίου με θέμα 
«Σύγκρουση, εχθρότης και δίκαιο», Εισηγήσεις (των προσκεκλημένων ξένων 
Καθηγητών) Διημερίδας 4ης/5ης Απριλίου 2014, Αθήνα 2014, σ. 34-46. 

Συντομότερη εκδοχή του γαλλικού πρωτότυπου, με περίληψή του στα Ελληνικά, 
δημοσιεύθηκε στο Ι. Στράγγας, Γ. Πρελορέντζος, Ι. Σαρμάς, Θ. Μαυρομμάτης, Χ. 
Παλαιοθόδωρος, Δ. Πυργάκης και Μ. Τσαπόγας (επιμ.), Σύγκρουση, εχθρότης και 
δίκαιο/Kollision, Feindschaft und Recht/Conflit, hostilité et droit/Conflitto, ostilità e diritto, 
7ος τόμος (Ημίτομοι Α΄ και Β΄) των Πεπραγμένων της Ελληνικής Εταιρείας 
Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης, Αθήνα-Θεσσαλονίκη/Μπάντεν-
Μπάντεν/Παρίσι-Τορίνο-Βουδαπέστη, Εκδόσεις Σάκκουλα/Nomos Verlag/L’Harmattan, 
2015, σ. 629-639 (γαλλικό πρωτότυπο: «Droit et conflit : prévention, institutionnalisation, 
instrumentalisation») και σ. 639-643 (περίληψη στα Ελληνικά). 

 
8.  Christophe Grellard, «Désir, représentation, assentiment: la théorie de l’action de 

Jean Buridan/Επιθυμία, παράσταση, συγκατάθεση: η θεωρία της πράξης του Jean 
Buridan», Δωδώνη, Μέρος Τρίτο, τόμος τριακοστός έκτος (ΛΣΤ΄), Ιωάννινα 2011-2013 
[2015], σ. 203-226. 

 
9.  Émile Bréhier, «Philosophie et littérature/Φιλοσοφία και λογοτεχνία» (14ο κεφάλαιο 

της μελέτης του Transformation de la philosophie française, Παρίσι, Flammarion, 1950, 
σ. 189-198): τρίτο παράρτημα του βιβλίου μου Φιλοσοφία και λογοτεχνία στη Γαλλία 
1930-1960, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2016, σ. 463-480. 

 
10.  Philippe Büttgen, «Problèmes contemporains de philosophie de la religion: La 

seconde performance, ou la religion/Σύγχρονα προβλήματα φιλοσοφίας της 
θρησκείας: Η δεύτερη επιτέλεση ή η θρησκεία», Δωδώνη, Μέρος Τρίτο, τόμος 
τριακοστός έβδομος (ΛΖ΄), Ιωάννινα 2014-2015 [2016], σ. 151-171. 

 
11.  Frédéric Worms, «Για έναν κριτικό βιταλισμό: το νέο πρόβλημα του εμβίου 

όντος και η σύγχρονη γαλλική φιλοσοφία», μετάφραση-σημειώσεις Γιάννης 
Πρελορέντζος, Δωδώνη, Μέρος Τρίτο, τόμος τριακοστός  όγδοος (ΛΗ΄), Ιωάννινα 2016-
2017 [2018], σ. 227-244. 

 
 
 

ΣΤ1΄. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ  
(από τα γαλλικά) 

12.  Henri Bergson, «Η συνείδηση και η ζωή», μετάφραση Πολυξένη Ζινδριλή, 
επιμέλεια Γιάννης Πρελορέντζος, Δωδώνη, Μέρος Τρίτο, τόμος ΛΔ΄, Ιωάννινα 2005-
2007 [2010], σ. 97-119. 

 
 

Ζ΄. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
1.  «Bibliographie. Les concepts de durée-temps-éternité et les problématiques 

connexes (mort, destruction, vie, histoire, etc.) chez Spinoza» (Βιβλιογραφία σχετικά 
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με τις έννοιες του χρόνου, της διάρκειας και της αιωνιότητας στο έργο του Σπινόζα), Les 
Études philosophiques (Παρίσι, P.U.F.), Απρίλιος-Ιούνιος 1997, σ. 249-261. 

 
 

Η΄. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ  
Εκτενείς βιβλιοκρισίες έργων και άρθρων (ιταλικών, αγγλικών, γαλλικών και γερμανικών) 

για τη φιλοσοφία του 17ου αιώνα και ειδικότερα του Σπινόζα, στη φιλοσοφική επιθεώρηση Archives 
de philosophie, Παρίσι, από το 1991 έως το 1995: 
     Τόμος 54, τχ. 4 (Οκτ.-Δεκ. 1991), BBS XIII, σσ. 13-14 και σσ. 33-36. 
     Τόμος 55, τχ. 4 (Οκτ.-Δεκ. 1992), BBS XIV, σσ. 11-15, σσ. 30-33 και σσ. 36-37. 
     Τόμος 56, τχ. 4  (Οκτ.-Δεκ. 1993), BBS XV, σσ. 32-33 και σσ. 40-43. 
     Τόμος 57, τχ. 4  (Οκτ.-Δεκ. 1994), BBS XVI, σσ. 4-8, σσ. 23-26 και σσ. 32-36. 
     Τόμος 58, τχ. 4  (Οκτ.-Δεκ. 1995), BBS XVII, σσ. 66-69, σσ. 72-74 και σσ. 75-76. 
     Τόμος 65, τχ. 4  (Οκτ.-Δεκ. 2002), BBS XΧΙV, σσ. 746-747 : κριτική παρουσίαση της μελέτης 
του Παναγιώτη Δόικου: Spinoza : Φαντασία, γνώση και προφητεία, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 
2000. 
 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ 

• Άννα Μπουκουβάλα, Η έννοια της επιθυμίας στο έργο του Spinoza. Μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία. Ιωάννινα, 2003, σ. 95. 

 
 

Θ΄. ΔΙΆΦΟΡΑ 
1. «Μελετώντας φιλοσοφία. Κάποιες σκέψεις», Σύγχρονα βήματα, τχ. 112, Οκτ.-Δεκ. 1999, 

σσ. 253-255. 
2. «Ανεμόσκαλα· σύμβολο ελπίδας»: κείμενο για την έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Θεοδώρου, 

«Ανεμόσκαλα – ελπίδες» (εγκαίνια στις 27 Μαρτίου 2007 στον Τεχνοχώρο «Το μήλο»). 

 
 
 

Επιστημονικές ανακοινώσεις σε συνέδρια, 
εισηγήσεις σε σεμινάρια, διαλέξεις 

 
25 Μαρτίου 1995 «Le temps chez Descartes et chez Spinoza» (Η έννοια του χρόνου στο έργο  
  του Καρτέσιου και του Σπινόζα): ημερίδα για τις έννοιες του χρόνου, της   
  διάρκειας και της αιωνιότητας στο έργο του Σπινόζα, Πανεπιστήμιο της   
  Σορβόννης (PARIS-IV). 
Άνοιξη 1996  «Τα θεμέλια της σπινοζικής ψυχολογίας και ηθικής»: εισήγηση στο Διαρκές 
   Σεμινάριο Θεωρίας και Επιστημολογίας των Κοινωνικών Επιστημών 
  ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Πρακτικά Σεμιναρίου Θεωρίας και Επιστημολογίας των Κοινωνικών Επιστημών. Περίοδος 
εργασιών: 1995-1996, Αθήνα 1996, σ. 30-34. 

27 Φεβρ. 1997  «Η αντιμετώπιση των παθών σύμφωνα με την καρτεσιανή ψυχολογία»:  
   διημερίδα για τον Καρτέσιο οργανωμένη από τα περιοδικά Αξιολογικά και Πολίτης 
   στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. 

- Συνυπεύθυνος της οργάνωσης του διημέρου (μαζί με τον επίκουρο τότε 
καθηγητή Γιώργο Φαράκλα). 

Μάρτιος 1997  «Θρησκεία και λόγος στη φιλοσοφία του Rousseau»: εισήγηση στο Διαρκές 
   Σεμινάριο Θεωρίας και Επιστημολογίας των Κοινωνικών Επιστημών 

ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
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• Πρακτικά Σεμιναρίου Θεωρίας και Επιστημολογίας των Κοινωνικών Επιστημών. Περίοδος 
εργασιών: 1996-1997, Αθήνα 1998, σ. 32-34. 

1 Απριλίου 1997  «Μεταφράζοντας τα Πάθη της ψυχής. Στοχαζόμενος επί των Παθών της  
   ψυχής του Καρτέσιου»: ημερίδα για τα Πάθη της ψυχής του Descartes στο 
   αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών. 
17 Μαΐου 1997  «Droit et Vertu: l’opposition entre Spinoza et Kant» (Δίκαιο και Αρετή: η 
   αντιπαράθεση μεταξύ Σπινόζα και Καντ): 3ο διεθνές συνέδριο γαλλόφωνων 
   καντιανών σπουδών (Αθήνα, 14-17 Μαΐου 1997). 
19 Φεβρουαρίου 1998 «Γενναιοφροσύνη και αυτοεκτίμηση στην καρτεσιανή ηθική»: Διάλεξη στο 
   Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων σε εκδήλωση της Ελληνικής  
   Φιλοσοφικής Εταιρείας. 
29 Μαΐου 1998  «Ο ρόλος της εργασίας στην ηθική διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου σύμφωνα 

 με τον Καντ»: Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Εταιρείας 
 Αριστοτελικών Μελετών: “Το Λύκειον” με θέμα: «Εργασία και επάγγελμα. 
 Όψεις θεωρητικής και εφηρμοσμένης Ηθικής» (Αθήνα, 29-30 Μαΐου 1998). 

30 Μαΐου 1998  «Ελευθερία και καταναγκασμός στους παιδαγωγικούς στοχασμούς του  
   Καντ»: Συνέδριο προς τιμήν του Καθηγητή Αύγουστου Μπαγιόνα με τίτλο: 
   «Διαφωτισμός και επιστημονική σκέψη» (Πανεπιστήμιο Πατρών, 29-30  
   Μαΐου 1998). 
5 Νοεμβρίου 1998 «Η εφαρμοσμένη ηθική του ωφελιμιστή Peter Singer»: εισήγηση στο 

Διαρκές Σεμινάριο Θεωρίας και Επιστημολογίας των Κοινωνικών Επιστημών. 
1 Απριλίου 1999 «Ο άνθρωπος ανάμεσα στο ζώο και στον Θεό στη νεότερη φιλοσοφία 

(Montaigne, Pascal, Descartes, Hobbes, Spinoza, La Mettrie, Rousseau)»: 
διάλεξη στο σεμινάριο της Εταιρείας Αριστοτελικών Μελετών “Το Λύκειον”. 

23 Σεπτεμβρίου 1999 «Το ζήτημα της δουλείας και η έννοια της δικαιοσύνης στον Αριστοτέλη και 
   στη νεότερη πολιτική φιλοσοφία (Grotius, Pufendorf, Hobbes, Spinoza,  
   Locke, Rousseau)»: Γ΄ Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας της Εταιρείας  
   Αριστοτελικών Μελετών: “Το Λύκειον” με θέμα: «Η κατ’ Αριστοτέλη  
   πολιτική ισότητα και δικαιοσύνη και τα προβλήματα της σύγχρονης  
   κοινωνίας» (Αθήνα, 22-24 Σεπτεμβρίου 1999). 
30 Νοεμβρίου 1999 «Η διαφορά του ανθρώπου από το ζώο στη νεότερη και σύγχρονη 

φιλοσοφία»: Διάλεξη στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τομέα 
Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

20 Μαΐου 2000 «Σχετικισμός και κανονιστικότητα στη φιλοσοφία του Σπινόζα»: ημερίδα για 
τον Σπινόζα οργανωμένη από το περιοδικό Αξιολογικά και το Τμήμα 
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου στο 
Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα του Παντείου Πανεπιστημίου. 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ 
• Συνοπτική παρουσίαση των πορισμάτων της ανακοίνωσής μου 

στο «Bulletin de bibliographie spinoziste XXV», στη φιλοσοφική επιθεώρηση Archives de 
philosophie, τόμος 66, τεύχος 4 , Οκτ.-Δεκ. 2003. 

25 Μαΐου 2000 «Η διαμάχη για τη θεμελίωση των αξιών. Επίκαιρες τοποθετήσεις σε ένα 
κλασικό ζήτημα»: Διάλεξη στον «Σύνδεσμο “Θεόφιλος Βέικος” – για την 
κριτική σκέψη και τη φιλοσοφική παιδεία». 

8 Μαΐου 2001               «Η πλατωνική αντίληψη για την καταγωγή της πολιτικής κοινωνίας στους 
   Νόμους σε συσχετισμό προς άλλες αρχαίες και νεότερες θεωρίες επί του  
   ζητήματος»: Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο για τα 2400 έτη από του  
   θανάτου του Σωκράτους με θέμα: Νόμοι του Πλάτωνος (Φιλοσοφική Σχολή 
   και Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 7-8 Μαΐου 2001). 
22 Οκτωβρίου 2001 «Η εικόνα του Σωκράτη στη νεότερη φιλοσοφία»: Ανακοίνωση στο  
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   Επιστημονικό Συμπόσιο για τα 2400 έτη από του θανάτου του Σωκράτους με 
   θέμα: «Ξανά για τον Σωκράτη» (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τομέας  
   Φιλοσοφίας, Ιωάννινα, 22 Οκτωβρίου 2001). 
7 Δεκεμβρίου 2001 «Ιστορικοφιλολογικές μελέτες και δοκιμιακά κείμενα για τον Σωκράτη από 
   τον 16ο έως και τον 19ο αι.»: Ημερίδα για τον Σωκράτη (Πανελλήνια Ένωση 
   Φιλολόγων, Ε.Λ.Μ.Ε. Δυτικής Αττικής, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής, 7  
   Δεκεμβρίου 2001). 
8 Δεκεμβρίου 2001 «Τα πάθη της ψυχής: από τον Αριστοτέλη στη νεότερη φιλοσοφία»: Δ΄ 

Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας της Εταιρείας Αριστοτελικών Μελετών: “Το 
Λύκειον” με θέμα: «Σχετικά με τη Ρητορική και την Ποιητική του 
Αριστοτέλη» (Αθήνα, 7-9 Δεκεμβρίου 2001). 

24 Ιανουαρίου 2002 «Η πρόσληψη της φιλοσοφίας του Σωκράτη στο έργο του Jean-Jacques  
   Rousseau»: Εισήγηση στο Σεμινάριο της Εταιρείας Αριστοτελικών Μελετών: 
   “Το Λύκειον” (Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Αθήνα). 
14 Μαρτίου 2002 «Αναπαραστάσεις του Σωκράτη στη σύγχρονη φιλοσοφία»: Εισήγηση στο 

Διαρκές Σεμινάριο Θεωρίας και Επιστημολογίας των Κοινωνικών 
Επιστημών (Αθήνα). 

31 Μαΐου 2002 «Πρόταση για τη διεξαγωγή ενός εξαμηνιαίου μαθήματος σύγχρονης 
φιλοσοφίας με θέμα τη φιλοσοφία του Henri Bergson στο πλαίσιο της 
μερικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Δ.Π.Μ.Σ. στο οποίο συμμετέχει ο 
Τομέας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου μας»: Εισήγηση στο Επιστημονικό 
Συμπόσιο με θέμα: «Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το παράδειγμα της 
διδασκαλίας των μαθημάτων της φιλοσοφίας και της στατιστικής» 
(Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τομέας Φιλοσοφίας Τμήματος Φ.Π.Ψ. 
και Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 31 Μαΐου-1 Ιουνίου 2002). 

20 Ιουνίου 2002 «Η σωκρατική μέθοδος σύμφωνα με τον Hegel και τον Kierkegaard»: 
Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, Ένατο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με 
θέμα: «Μέθοδος και ερμηνεία» (Τομέας Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 20-22 Ιουνίου 
2002). 

26 Ιουλίου 2002 «La théorie des valeurs chez Spinoza»: Διεθνές συνέδριο σχετικά με την 
επικαιρότητα του σπινοζικού στοχασμού: «Spinoza aujourd’hui» : 
διοργανωτές: Claude Cohen-Boulakia και Pierre-François Moreau (Centre 
Culturel International de Cerisy-La-Salle, Γαλλία, 20-30 Ιουλίου 2002). 

17 Oκτωβρίου 2002    «Η φιλοσοφία της ιστορίας του Condorcet»: Δ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο  
   Φιλοσοφίας της Εταιρείας Αριστοτελικών Μελετών «Το Λύκειον» με θέμα: 
   «Φιλοσοφία της ιστορίας και του πολιτισμού» (Αθήνα, 17-18 Οκτωβρίου 
   2002). 
19 Δεκεμβρίου 2002  «Ο σωκρατισμός του Eric Weil»: Διάλεξη στο Σεμινάριο της Εταιρείας 

Αριστοτελικών Μελετών «Το Λύκειον» (Αθήνα). 
18 Ιανουαρίου 2003 «La théorie de la volonté et de la liberté dans les Cogitata Metaphysica de 

Spinoza»: Διεθνές συνέδριο με θέμα: «Dieu et l’âme dans les 
Cogitata Metaphysica de Spinoza» (Παρίσι, Πανεπιστήμιο Paris I- Panthéon-
Sorbonne, 18 Ιανουαρίου 2003). 

6 Φεβρουαρίου 2003 «Φιλοσοφία και βία στο έργο του Eric Weil»: Εισήγηση στο Διαρκές 
Σεμινάριο Θεωρίας και Επιστημολογίας των Κοινωνικών Επιστημών 
(Αθήνα). 

21 Αυγούστου 2003 «Η επικαιρότητα του φιλοσοφικού στοχασμού του J.G. Herder σχετικά με 
την πολλαπλότητα των πολιτισμών και την ενότητα της ιστορίας»: 
Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Το πρόβλημα του πολιτισμού στο 
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σύγχρονο κόσμο», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τομέας Φιλοσοφίας, και 
Επιτροπή πολιτιστικών και κοινωνικών θεμάτων Δήμου Μουσούρων, Σκηνές 
(νομού Χανίων), 20-21 Αυγούστου 2003. 

28 Σεπτεμβρίου 2003  «L’influence de Rousseau sur la théorie kantienne de l’histoire»: 6ο διεθνές 
συνέδριο γαλλόφωνων καντιανών σπουδών (VIe Congrès de la Société 
d’études kantiennes de langue française) με θέμα: «Les sources de la 
philosophie kantienne aux 17e et 18e siècles» (Luxembourg, Centre 
Universitaire de Luxembourg, du 25 au 28 septembre 2003). 

21 Νοεμβρίου 2003 «Η έννοια του παγκόσμιου κράτους στην πολιτική φιλοσοφία του Éric Weil 
και το χρέος των ανθρωπιστικών σπουδών και ειδικότερα της φιλοσοφίας 
σήμερα»: Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων με θέμα: «Οι 
ανθρωπιστικές σπουδές στην εποχή της παγκοσμιοποίησης» (Αθήνα, 
Auditorium Γαλλικού Ινστιτούτου, 20-22 Νοεμβρίου 2003). 

9 Δεκεμβρίου 2003 «Bergson est-il durkheimien dans Les deux sources de la morale et de la 
religion ?»: Διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα: «Ο Ντυρκάιμ και οι 
Ντυρκαϊμιανοί για τη θρησκεία» (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Ρέθυμνο, Φοιτητικό και πολιτιστικό 
κέντρο «Ξενία», 9-11 Δεκεμβρίου 2003). 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
• Durkheimian Studies, Volume 10, 2004, σ. 141. 

13 Δεκεμβρίου 2003 «Ελευθερία και βούληση: από τον Descartes στον Spinoza»: Πανελλήνιο 
συμπόσιο: Φιλοσοφία και Κοινωνικές Επιστήμες: «Εννοιολογική αλλαγή»,  
Δ.Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία», Τομέας Φιλοσοφίας, 
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Πανεπιστημιούπολη 
Γάλλου, Ρέθυμνο, 12-13 Δεκεμβρίου 2003). 

18 Δεκεμβρίου 2003 «Η φιλοσοφία της ιστορίας του Herder»: Εισήγηση στο Διαρκές Σεμινάριο 
Θεωρίας και Επιστημολογίας των Κοινωνικών Επιστημών (Αθήνα). 

8 Ιανουαρίου 2004  «Η πρόσφατη αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τη φιλοσοφία του Henri 
Bergson»: Διάλεξη στο Σεμινάριο της Εταιρείας Αριστοτελικών Μελετών 
«Το Λύκειον» (Αθήνα). 

24 Ιανουαρίου 2004 «Η θεωρία των παθών στη φιλοσοφία του Hobbes»: Διήμερο επιστημονικό 
συμπόσιο με θέμα «Τόμας Χομπς: Κυριαρχία και κανονιστικότητα», Τμήμα 
Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης και περιοδικό Αξιολογικά 
(Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο, 23-24 Ιανουαρίου 2004). 

25 Σεπτεμβρίου 2004 «Διάρκεια, προσπάθεια και αυτοδημιουργία: η πρόταση του Bergson για τη 
διαχείριση του χρόνου»: Επιστημονικό συμπόσιο με θέμα: «Μορφές 
κατανόησης και διαχείρισης του χρόνου», Πολιτιστικός Σύλλογος 
Καπεσόβου «Αλέξης Νούτσος» και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τομέας 
Φιλοσοφίας (Καπέσοβο Ζαγορίου, 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2004). 

19 Οκτωβρίου 2004 «Ανοιχτά ζητήματα της καντιανής φιλοσοφίας της ιστορίας: το ζήτημα της 
σταθερής προόδου του ανθρωπίνου γένους προς το καλύτερο»: Πανελλήνιο 
επιστημονικό συνέδριο με θέμα: «Immanuel Kant : 200 χρόνια από το 
θάνατό του», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τομέας Φιλοσοφίας (Ιωάννινα, 18 
και 19 Οκτωβρίου 2004). 

21 Οκτωβρίου 2004 «Οι αντιλήψεις του Κώστα Παπαϊωάννου για τη νεωτερικότητα»: 
Επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Η επικαιρότητα του έργου του πολιτικού 
φιλοσόφου Κώστα Παπαϊωάνου», Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα 
Οικονομικής Επιστήμης και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τομέας Φιλοσοφίας 
(Πειραιάς, Αίθουσα Συνεδρίων Πανεπιστημίου Πειραιώς, 21 Οκτωβρίου 
2004). 
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20 Νοεμβρίου 2005 «Όψεις της επανόδου του Henri Bergson στο φιλοσοφικό προσκήνιο»: 
Διεθνές συνέδριο με θέμα: «Η φιλοσοφία σήμερα», Πανεπιστήμιο Κρήτης. 
Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών. 
(Ρέθυμνο, 18-20 Νοεμβρίου 2005). 

6 Δεκεμβρίου 2005 «Identité personnelle et identité nationale selon Bergson : le problème de leur 
articulation»: Διεθνές γαλλόφωνο σεμινάριο με θέμα την έννοια της 
ταυτότητας το οποίο διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Lille III σε 
συνεργασία με την École Française d’Athènes και με το Institut Français 
d’Athènes στο πλαίσιο του OFFRES και έλαβε χώρα από τις 6-10 
Δεκεμβρίου 2005 στην École Française d’Athènes και στο Institut Français 
d’Athènes. 

10 Δεκεμβρίου 2005 «Η νέα ελληνική μετάφραση της Δημιουργικής εξέλιξης του Henri Bergson»: 
Διεθνές Συνέδριο για τη μετάφραση φιλοσοφικών κειμένων που 
διοργανώθηκε από το Ε.ΚΕ.ΜΕ.Λ. (Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης – 
Λογοτεχνίας και Επιστημών του Ανθρώπου) σε συνεργασία με το Collège 
International de Philosophie, Αθήνα (αίθουσα της ΕΣΗΕΑ), 10 Δεκεμβρίου 
2005. 

16 Δεκεμβρίου 2005 «Η φαινομενολογική θεωρία των συγκινήσεων στο έργο του Jean-Paul 
Sartre»: Πανελλήνια επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Jean-Paul Sartre: 100 
χρόνια από τη γέννησή του», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τομέας Φιλοσοφίας 
(Ιωάννινα, 16 Δεκεμβρίου 2005). 

9 Μαρτίου 2006  «Η προβληματική του χρόνου στη φιλοσοφία του Bergson»: Διάλεξη στο 
Σεμινάριο της Εταιρείας Αριστοτελικών Μελετών «Το Λύκειον» (Αθήνα). 

5 και 6 Απριλίου 2006  «La morale chez Bergson»: Οκτάωρη διδασκαλία σε μεταπτυχιακούς 
φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες στο Πανεπιστήμιο Paris I Panthéon-
Sorbonne στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ/Erasmus (κινητικότητα διδασκόντων). 

7 Μαΐου 2006 «Η επίδραση της φιλοσοφίας της φύσης και της φιλοσοφίας της ζωής του 
Bergson στον φιλοσοφικό στοχασμό του Gilles Deleuze»: Ελληνική 
Φιλοσοφική Εταιρεία, Δέκατο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με θέμα: 
«Φιλοσοφία των Επιστημών» (Τομέας Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 6-8 Μαΐου 2006). 

31 Οκτωβρίου 2006 «Gilles Deleuze: θεωρία και πρακτική της ανάγνωσης και της γραφής»: 
Εισήγηση στο Σεμινάριο «Διαλεκτική» του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών 
της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αθήνα). 

8 Δεκεμβρίου 2006 «Η θεωρία του Κώστα Παπαϊωάννου περί μαζών»: Συνέδριο «Καβάφεια 
2006»: Αφιέρωμα στον Κώστα Παπαϊωάννου (Σύγχρονη Δελφική 
Αμφικτυονία και Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 7-10 Δεκεμβρίου 2006). 

18 Ιανουαρίου 2007 «Οι αντιλήψεις του Ζιλ Ντελέζ (Gilles Deleuze) για τη φιλοσοφία»: 
Εισήγηση στο «Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη:  Διαρκές Σεμινάριο Θεωρίας 
και Επιστημολογίας των Κοινωνικών Επιστημών» (Αθήνα). 

25 Ιανουαρίου 2007  «Η θεωρία του Jean-Paul Sartre για τον συναισθηματικό βίο του ανθρώπου»: 
Διάλεξη στο Σεμινάριο της Εταιρείας Αριστοτελικών Μελετών «Το 
Λύκειον» (Αθήνα, Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός»). 

10 Μαΐου 2007  «La relation du corps à l’esprit selon Bergson»: Διάλεξη σε μεταπτυχιακούς 
φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες στο Πανεπιστήμιο Paris I Panthéon-
Sorbonne στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού σεμιναρίου της καθηγήτριας 
νεότερης φιλοσοφίας κ. Chantal Jaquet. 

27 Ιουνίου 2007  Παρουσίαση, μαζί με τον καθηγητή Παναγιώτη Νούτσο, στο βιβλιοπωλείο 
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«Ιανός», στην Αθήνα, του βιβλίου του Νίκου Σέργη, Από τη Φιλοσοφία της 
Ιστορίας στην Ιστορία της Φιλοσοφίας. Ο Κώστας Παπαϊωάννου απέναντι 
στον «μηδενισμό του Πνεύματος», Θεσσαλονίκη, Νησίδες, 2006. 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ  

- Παναγιώτης Νούτσος, Προστρίψεις στο πεδίο της λογοτεχνίας, Αθήνα, Ελληνικά 
Γράμματα, 2008, σ. 472. 

- Παναγιώτης Νούτσος, Πώς η Ιστορία γίνεται παρελθόν, Αθήνα, Ελληνικά 
Γράμματα, 2009, σ. 142. 

10 Σεπτεμβρίου 2007  «Όψεις της συνάντησης της φιλοσοφίας, της θεολογίας και του θεάτρου στον 
16ο και στον 17ο αιώνα στη Γαλλία: ο ρόλος των “παθών της ψυχής”»: 
Ανακοίνωση στο συνέδριο της Εταιρείας Μελέτης των Επιστημών του 
Ανθρώπου με θέμα «Θεατρικότητα και Θεωρία» (Τοπικά ιβ΄, Εργαστήριο 
Κυθήρων, 8-11 Σεπτεμβρίου 2007, Μερκάτο-Χώρα, Ζείδωρος-Καψάλι). 

29 Σεπτεμβρίου 2007  «Vie et conscience selon Bergson»: The International Association «Cosmos 
and Philosophy», 17th Annual Conference: «Philosophy, science, beliefs, 
finality», 27-30 September 2007, Athens, Cultural Centre of the Municipality 
of Athens. 

8 Noεμβρίου 2007  «Δεν υπάρχουν πράγματα, υπάρχουν μόνον πρόοδοι ή μεταβάσεις· δεν 
υπάρχουν καταστάσεις, υπάρχουν μόνο τάσεις ή κατευθύνσεις. Συνέπειες και 
όρια μιας θεμελιώδους θέσης του Μπερξόν»: Ανακοίνωση στη διεθνή 
επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Η φιλοσοφία του Μπερξόν και η 
κληρονομιά της. 100 χρόνια από τη δημοσίευση της Δημιουργικής εξέλιξης», 
η οποία διοργανώθηκε από τον Τομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων σε συνεργασία με τη Γαλλική Πρεσβεία και το Γαλλικό 
Ινστιτούτο Αθηνών (Αθήνα, Auditorium του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, 
8 Νοεμβρίου 2007). 

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Frédéric Worms, La philosophie en France au XXe siècle. Moments [Καθηγητής φιλοσοφίας 
στο Πανεπιστήμιο Lille III – Charles-de-Gaulle και διευθυντής του «Διεθνούς κέντρου 
μελέτης της σύγχρονης γαλλικής φιλοσοφίας» στην École Normale Supérieure], Παρίσι, 
Gallimard, συλλογή «Folio. Essais», 2009, σ. 577.  

24 Νοεμβρίου 2007  «Le problème de la délimitation des choses, des qualités et des états dans la 
continuité du réel selon Bergson»: Ανακοίνωση στο Congrès international de 
clôture de l’année Bergson με θέμα: «L’Évolution créatrice de Bergson cent 
ans après (1907-2007): Épistémologie et métaphysique», το οποίο 
διοργανώθηκε από το Collège de France, την École normale supérieure 
(Centre international d’étude de la philosophie française contemporaine) και 
την Société des Amis de Bergson (Παρίσι, 23-24 Νοεμβρίου 2007). 

13 Δεκεμβρίου 2007  «Περί μεθόδου. Ο ιδιότυπος εμπειρισμός του Μπερξόν»: Ανακοίνωση στο 
Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Henri Bergson: εκατό χρόνια 
από την Évolution créatrice», το οποίο διοργανώθηκε από τον Τομέα 
Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ιωάννινα, 13 Δεκεμβρίου 2007). 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ  

- Πολυξένη Κ. Ζινδριλή, «Η παιδαγωγική αξία του γέλιου στη φιλοσοφία του 
Henri Bergson», Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, τόμ. 27, τχ. 81, 
Σεπτέμβριος 2010, σ. 264.  

7 Φεβρουαρίου 2008  «Ο μεταφυσικός εμπειρισμός του Bergson»: Διάλεξη στο Σεμινάριο της 
Εταιρείας Αριστοτελικών Μελετών «Το Λύκειον» (Αθήνα, Φιλολογικός 
Σύλλογος «Παρνασσός»). 

21 Φεβρουαρίου 2008 «Η φιλοσοφική μέθοδος του Bergson: το εγχείρημα συγκρότησης μιας 
“θετικής μεταφυσικής”»: Εισήγηση στο «Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη:  
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Διαρκές Σεμινάριο Θεωρίας και Επιστημολογίας των Κοινωνικών 
Επιστημών» (Αθήνα). 

5 Μαρτίου 2008  «Ο Merleau-Ponty ως κριτικός αναγνώστης του Bergson»: Ανακοίνωση στο 
Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Maurice Merleau-Ponty: 
εκατό χρόνια από τη γέννησή του», το οποίο διοργανώθηκε από τον Τομέα 
Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ιωάννινα, 5 Μαρτίου 2008). 

13 Μαΐου 2008  Παρουσίαση, μαζί με τον καθηγητή Παναγιώτη Νούτσο, στο μπαρ 
«Θυμωμένο Πορτραίτο», στα Ιωάννινα, του βιβλίου του Θεοφάνη Τάση, 
Καστοριάδης. Μια φιλοσοφία της αυτονομίας, Αθήνα, Ευρασία, 2007. 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
• Φιλήμων Καραμήτσος, «Μελετώντας τον Κορνήλιο Καστοριάδη», Ηπειρωτικός Αγών, 

Πέμπτη 15 Μαΐου 2008 
14 Μαΐου 2008  «Η στάση μεγάλων Γάλλων φιλοσόφων και διανοητών απέναντι στην 

εξέγερση του Μάη του ’68»: Ανακοίνωση στην επιστημονική ημερίδα με 
θέμα: «Για τον Γαλλικό “Μάη”. Σαράντα χρόνια μετά», που διοργανώθηκε 
από τον Τομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ιωάννινα, 14 
Μαΐου 2008). 

18 Οκτωβρίου 2008  «Το εγχείρημα υπέρβασης της ριζικής διάκρισης ανάμεσα στο υποκείμενο 
και στο αντικείμενο σύμφωνα με τον Henri Bergson»: Ελληνική Φιλοσοφική 
Εταιρεία, Ενδέκατο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με θέμα: «Η έννοια 
του υποκειμένου και οι μετασχηματισμοί της» (Τμήμα Φιλοσοφίας της 
Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πατρών, Πάτρα, 17-19 Οκτωβρίου 2008). 

19 Οκτωβρίου 2008  «Merleau-Ponty και Bergson»: συμμετοχή στο επετειακό εργαστήριο 
«Maurice Merleau-Ponty: 100 χρόνια από τη γέννησή του»: Ελληνική 
Φιλοσοφική Εταιρεία, Ενδέκατο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με θέμα: 
«Η έννοια του υποκειμένου και οι μετασχηματισμοί της» (Τμήμα 
Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, 17-19 Οκτωβρίου 2008). 

21 Ιανουαρίου 2009  «Νόηση και ενόραση στον Bergson. Ο ρόλος των εννοιών και των εικόνων 
στη φιλοσοφική του μέθοδο»: Διάλεξη στο μηνιαίο σεμινάριο του Κέντρου 
Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας (Κ.Ε.Ε.Φ.) της Ακαδημίας Αθηνών 
(Αθήνα, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη). 

26 Μαΐου 2009              «Εκφάνσεις της συνάντησης φιλοσοφίας και κινηματογράφου σύμφωνα με  
τον Ντελέζ»: Επιστημονική συνάντηση εργασίας με θέμα: «“Το έργο της 
ερμηνείας”: ιστορικές αισθητικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις» 
(Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της 
Τέχνης, Τμήμα Φιλολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, 
Ιωάννινα, 26-27 Μαΐου 2009). 

20 Ιουνίου 2009            «Η θεωρία των παθών στα  Στοιχεία Μεταφυσικής του Βενιαμίν Λεσβίου»: 
   εισήγηση στο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Νεοελληνικός 
   διαφωτισμός. Η περίπτωση του Βενιαμίν Λεσβίου» (Τομέας Φιλοσοφίας του 
   Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Λέσχη Πλωμαρίου «Βενιαμίν ο Λέσβιος»), 
   Πλωμάρι Λέσβου, 19-20 Ιουνίου 2009.  
3 Δεκεμβρίου 2009       «Παράταξη και αμοιβαία διείσδυση : μια θεμελιώδης εννοιολογική διάκριση 

του Bergson και οι μεθοδολογικές της συνέπειες»: διάλεξη στην Ελληνική 
Φιλοσοφική Εταιρεία (Αθήνα, Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων). 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 
•  Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, τόμος 27, τχ. 79, Ιανουάριος 2010, σ. 141-142. 

10 Φεβρουαρίου 2010  «Η προβληματική των παθών στο έργο του Βενιαμίν Λεσβίου»: Διάλεξη στο 
μηνιαίο σεμινάριο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας 
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(Κ.Ε.Ε.Φ.) της Ακαδημίας Αθηνών (Αθήνα, Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης 
Λαμπρίδη). 

11 Φεβρουαρίου 2010  «Η αντίληψη του Gilles Deleuze για τη φιλοσοφία και την ιστορία της 
φιλοσοφίας»: Διάλεξη στο Σεμινάριο της Εταιρείας Αριστοτελικών Μελετών 
«Το Λύκειον» (Αθήνα, Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων). 

18 Μαρτίου 2010 «Πέραν της παράταξης: εγχειρήματα και απόπειρες υπέρβασης του κλασικού 
εμπειρισμού στη σύγχρονη γαλλική φιλοσοφία. Με αφορμή μια θεμελιώδη 
διάκριση του Μπερξόν»: Διάλεξη στο «Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη: 
Διαρκές Σεμινάριο Θεωρίας και Επιστημολογίας των Κοινωνικών 
Επιστημών» (Αθήνα). 

15 Οκτωβρίου 2010  «Μπερξονικές συνιστώσες της φιλοσοφίας των επιστημών του Gaston 
Bachelard»: Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1o Πανελλήνιο 
Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 15-17 
Οκτωβρίου 2010). 

4 Νοεμβρίου 2010  Παρουσίαση του συλλογικού τόμου Η αρχαία Ελλάδα. Η μνήμη οδηγός για το 
μέλλον, εισαγωγή Jean-Pierre Vernant, μτφρ. Αναστασία Καραστάθη – 
Αναστασία Κεφαλά, επιμέλεια έκδοσης Μαρία Δαράκη, Παρίσι, Εκδόσεις 
Desmos/Δεσμός, 2010 (Αθήνα, Βιβλιοπωλείο Ιανός). 

14 Δεκεμβρίου 2010  «Η θεωρία του James περί συγκινήσεων και η κριτική πρόσληψή της από 
φιλοσόφους του 20ου αιώνα»: Ανακοίνωση στο επιστημονικό συνέδριο με 
θέμα: «William James: εκατό χρόνια από το θάνατό του», το οποίο 
διοργανώθηκε από τον Τομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
(Ιωάννινα, 14 Δεκεμβρίου 2010). 

19 Ιανουαρίου 2011  «Από την προβληματική των παθών στη φιλοσοφία και τη γραμματεία του 
17ου και του 18ου αιώνα στην προβληματική των συγκινήσεων στη 
φιλοσοφία, την ψυχολογία και τις επιστήμες του 19ου και του 20ου αιώνα» 
(Αθήνα, πολιτιστικός χώρος «Dasein»). 

10 Μαρτίου 2011  «Frédéric Worms, La philosophie en France au XXe siècle.Moments (Παρίσι, 
Gallimard, «Folio/essais», 2009). Μια νέα ματιά στη γαλλική φιλοσοφία του 
εικοστού αιώνα»: Διάλεξη στο «Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη: Διαρκές 
Σεμινάριο Θεωρίας και Επιστημολογίας των Κοινωνικών Επιστημών» 
(Αθήνα). 

7 Ιουνίου 2011  «La philosophie de Bergson : actualité philosophique et rayonnement 
international»: Διεθνές συνέδριο με τίτλο: «Henri Bergson 1941-2011. “Le 
dernier grand nom de l’histoire de l’intelligence européenne”», που 
διοργανώθηκε από την Société des amis de Bergson σε συνεργασία με την 
École normale supérieure υπό την αιγίδα της Académie française (Παρίσι, 
Fondation Simone et Cino Del Duca). 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 
• Arnaud François και Camille Riquier, «Présentation générale», Annales bergsoniennes 

(Παρίσι, P.U.F., σειρά «Épiméthée»), τόμ. VI: «Bergson, le Japon, la catastrophe», 2013, 
σ. 9-10. 

12 Οκτωβρίου 2011  «Η παρουσία του φιλοσοφικού έργου του Bergson στην ελληνική διανόηση»: 
Διάλεξη στο μηνιαίο σεμινάριο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής 
Φιλοσοφίας (Κ.Ε.Ε.Φ.) της Ακαδημίας Αθηνών (Αθήνα, Φιλοσοφική 
Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη). 

1 Απριλίου 2012  «Μια δυναμοκρατική προσέγγιση του ζητήματος της προσωπικής 
ταυτότητας. Η θεωρία περί προσωπικότητας του Bergson»: ανακοίνωση στο 
3ο Πανελλήνιο [και διεθνές] Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας με θέμα: 
«Σκέψη και Μάθηση», που διοργανώθηκε από την ΕΛΨΕ-Κλάδος 
Γνωστικής Ψυχολογίας και από τον Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. 
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του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Συνεδριακό 
Κέντρο «Κάρολος Παπούλιας», 29 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2012). 

28 Απριλίου 2012  «Temps et musique dans la philosophie de Bergson»: ανακοίνωση στο 
Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογίας και Φιλοσοφίας με θέμα: «Time Theories 
and Music» [«Θεωρίες του χρόνου και μουσική»], που διοργανώθηκε από το 
Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιόνιου Πανεπιστημίου (Φαληράκι, Κέρκυρα, 
27-29 Απριλίου 2012). 

22 Ιουνίου 2012  «Juxtaposition et interpénétration chez Bergson et Sartre»: ανακοίνωση στο 
Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του Groupe d’Études sartriennes [Ομάδας 
Σαρτρικών Μελετών] με θέματα: «Sartre, Bergson, le magique» και «Sartre 
et le portrait biographique», που έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο Champollion 
του Πανεπιστημίου Paris IV – Sorbonne (Παρίσι, 22-23 Ιουνίου 2012). 

11 Νοεμβρίου 2012  «Ο ρόλος του Rousseau στη φιλοσοφία του Bergson»: ανακοίνωση στη 
(διεθνή) επιστημονική διημερίδα με θέμα: «Ο J.-J. Rousseau και η εποχή 
μας. 300 χρόνια από την γέννησή του (1712-2012)», που διοργανώθηκε από 
τον Τομέα Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, από το «Εργαστήριο φιλοσοφικής έρευνας πάνω στο φαντασιακό» 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από το Τμήμα 
Πολιτικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και έλαβε 
χώρα στο Κτήριο Κωστή Παλαμά (Αθήνα, 10-11 Νοεμβρίου 2012). 

26 Ιανουαρίου 2013  «Όψεις της σχέσης με τον εαυτό και της σχέσης με τους άλλους στο έργο του 
Jacques Derrida»: ανακοίνωση στo διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα: 
«Η πολιτική και ηθική σκέψη του Jacques Derrida», που διοργανώθηκε από 
τον Τομέα Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και έλαβε χώρα στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (Αθήνα, 24-26 
Ιανουαρίου 2013). 

21 Φεβρουαρίου 2013  «Δικαιοσύνη και νομιμοποίηση στον Bergson»: εισήγηση στο 
Διεπιστημονικό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Δικαιοφιλοσοφικής και 
Δικαιοϊστορικής Ερεύνης με γενικό θέμα για το έτος 2012-2013: 
«Αιτιολόγηση, νομιμοποίηση και δίκαιο» (Αθήνα, Αίθουσα της Ολομέλειας 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). 

7 Ιουνίου 2013    «The Power of Creating Ourselves. Bergson’s Original Theory of Human 
Personality»: Διεθνές συνέδριο με τίτλο: «My Night with Philosophers», που 
διοργανώθηκε από το Institut français du Royaume-Uni (Λονδίνο, Institut 
français du Royaume-Uni). 

29 Ιουλίου 2013  «Dealing with the Crisis via Contemporary French Philosophy»: Διεθνές 
συνέδριο με τίτλο: «Philosophy and Crisis. Responding to Challenges to 
Ways of Life in the Contemporary World», που συνδιοργανώθηκε από τον 
Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και από το Council for Research in Values and 
Philosophy (Washington DC, USA) (Ιωάννινα, Πανεπιστημιούπολη 
Δουρούτης, Συνεδριακό κέντρο «Κάρολος Παπούλιας»). 

6 Αυγούστου 2013  «La problématique des passions de l’âme. Spinoza face à ses 
contemporains»: Ανακοίνωση στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Spinoza and 
his contemporaries» (οργανώτρια: Syliane Malinowski-Charles) : 23ο 
Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με θέμα «Philosophy as Inquiry and Way 
of Life» (Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 4-10 Αυγούστου 2013). 

8 Αυγούστου 2013  «Thèmes bergsoniens dans l’œuvre philosophique de Cornelius Castoriadis»: 
Ανακοίνωση στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Aspects de l’œuvre prolifique 
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de Cornelius Castoriadis, philosophe de l’autonomie sociale et individuelle» 
(οργανωτής: Γιάννης Πρελορέντζος): 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας 
με θέμα «Philosophy as Inquiry and Way of Life» (Αθήνα, 
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 4-10 Αυγούστου 2013). 

8 Αυγούστου 2013  «Le rôle de la pensée de Bergson et de philosophes bergsoniens dans l’œuvre 
philosophique d’Evanghélos Moutsopoulos»: Ανακοίνωση στο στρογγυλό 
τραπέζι με θέμα «The polyvalence of Evanghelos Moutsopoulos’ 
philosophy» (οργανώτριες: Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη και Γεωργία 
Αποστολοπούλου) : 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με θέμα 
«Philosophy as Inquiry and Way of Life» (Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη 
Ζωγράφου, 4-10 Αυγούστου 2013). 

10 Δεκεμβρίου 2013  «Το στίγμα του Paul Ricoeur στη γαλλική φιλοσοφική σκηνή του 20ου 

αιώνα»: ανακοίνωση στην επιστημονική συνάντηση με θέμα «Τρεις επέτειοι: 
D. Diderot [1713-1784], P. Ricoeur [1913-2005], A. Camus [1913-1960]», η 
οποία διοργανώθηκε από τον Τομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων (Ιωάννινα, 10 Δεκεμβρίου 2013). 

30 Ιανουαρίου 2014  «Ο ρόλος του ρεύματος του εκλεκτικισμού στη γαλλική φιλοσοφία του 19ου 

αιώνα»: ανακοίνωση στο επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Πέτρος Βράιλας-
Αρμένης: 200 χρόνια από τη γέννησή του», το οποία διοργανώθηκε από τον 
Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον 
Τομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Κέντρο Ερεύνης της 
Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών, το Ίδρυμα Ερεύνης και 
Εκδόσεων Νεοελληνικής Φιλοσοφίας και την Αναγνωστική Εταιρεία 
Κερκύρας (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κτήριο «Κωστής Παλαμάς», 30-31 
Ιανουαρίου 2014). 

                    ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ 
        Μαρίνα Κολλάτου, Η κριτική αποτίμηση φιλοσοφικών συστημάτων από τον 

Πέτρο Βράιλα Αρμένη (1812-1884), διδακτορική διατριβή, Διιδρυματικό 
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνική Φιλοσοφία – 
Φιλοσοφία των Επιστημών», Ιωάννινα 2018, σ. 85 και στη βιβλιογραφία (σ. 248). 

26 Φεβουαρίου 2014  «Μια πρωτότυπη προσέγγιση της φιλοσοφίας στη Γαλλία στον 20ο αιώνα. Η 
θεωρία των στιγμών του Frédéric Worms»: διάλεξη στο πλαίσιο της 
επιστημονικής συνάντησης με τον Frédéric Worms, με τίτλο «Για έναν 
κριτικό βιταλισμό. Το νέο πρόβλημα του εμβίου όντος και η σύγχρονη 
γαλλική φιλοσοφία», η οποία διοργανώθηκε από τον Τομέα Φιλοσοφίας του 
Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Γαλλικό Ινστιτούτο 
Ελλάδος (Auditorium του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, 26 Φεβρουαρίου 
2014). 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 
•  H διάλεξή μου και ολόκληρη η εκδήλωση έχει βιντεοσκοπηθεί και μπορεί κανείς να την 

παρακολουθήσει στον ιστότοπο blod (Bodossaki Lectures on Demand). 
27 Μαρτίου 2014  «Σημειώσεις για μια ιστορία της γαλλικής φιλοσοφίας στον εικοστό αιώνα»: 

Διάλεξη στο «Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη: Διαρκές Σεμινάριο Θεωρίας και 
Επιστημολογίας των Κοινωνικών Επιστημών» (Αθήνα). 

2 Μαΐου 2014  «Πηγές και όψεις της συνάντησης της φιλοσοφίας με τη λογοτεχνία και τις 
τέχνες κατά τη φιλοσοφική στιγμή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στη 
Γαλλία/Sources et aspects de la rencontre de la philosophie avec la littérature 
et les arts au cours du moment philosophique de la Seconde Guerre mondiale 
en France»: ατομική ομιλία (ως προσκεκλημένος ομιλητής) στην εκδήλωση 
«Η Νύχτα της Φιλοσοφίας – Ο Λόγος/La Nuit de la Philosophie – Le 
Logos», η οποία διοργανώθηκε από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στην 
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Αθήνα στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων με τίτλο «Ελλάς Γαλλία 
Συμμαχία 2014». 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 
•  H διάλεξή μου και ολόκληρη η εκδήλωση έχει βιντεοσκοπηθεί και μπορεί κανείς να την 

παρακολουθήσει στον ιστότοπο blod (Bodossaki Lectures on Demand). 
2 Μαΐου 2014  Συντονιστής και ομιλητής στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Φιλοσοφικός 

λόγος, λογοτεχνικός λόγος: μια γαλλική ιδιαιτερότητα;» (οι άλλοι 
συμμετέχοντες ήταν ο Philippe Sabot, o Martin Rueff και ο Παναγιώτης 
Πούλος) στην εκδήλωση «Η Νύχτα της Φιλοσοφίας – Ο Λόγος/La Nuit de la 
Philosophie – Le Logos», η οποία διοργανώθηκε από το Γαλλικό Ινστιτούτο 
Ελλάδος στην Αθήνα στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων με τίτλο «Ελλάς 
Γαλλία Συμμαχία 2014». O τίτλος της ομιλίας μου ήταν ο εξής: 
«Διαβάζοντας λογοτεχνία και φιλοσοφία. Χτίζοντας χαρωπά μια ολοένα και 
πλουσιότερη ζωή». 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 
•  H διάλεξή μου και ολόκληρη η εκδήλωση έχει βιντεοσκοπηθεί και μπορεί κανείς να την 

παρακολουθήσει στον ιστότοπο blod (Bodossaki Lectures on Demand). 
13 Μαΐου 2014  «Σε τι μας χρησιμεύει ο Μπεργκσόν σήμερα»: διάλεξη στο Πνευματικό 

Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών (Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημήτρης Χατζής»). 
14 Νοεμβρίου 2014  Επίσημη συμμετοχή στη διεθνή ημερίδα μελετών «Bergson, l’Allemagne, la 

guerre de 1914», στην École normale supérieure, στο Παρίσι (Amphithéâtre 
Rataud), η οποία διοργανώθηκε από την Société des Amis de Bergson, το 
labex TransferS και την USR 3608 République des savoirs/Ciepfc. 

28 Νοεμβρίου 2014 Παρουσίαση της νέας ερευνητικής εργασίας μου «Philosophie et littérature 
en France de 1930 à 1960» στη séance exceptionnelle του Séminaire doctoral 
de philosophie française contemporaine του καθηγητή Frédéric Worms (USR 
République des savoirs/Ciepfc), École normale supérieure, salle Pasteur. 

17 Δεκεμβρίου 2014 «Μόδα και τέχνη σύμφωνα με τον Gilles Lipovetsky»: τοποθέτηση στη 
«Συζήτηση με θέμα: Μόδα και σύγχρονη τέχνη», που διοργανώθηκε από τον 
εκδοτικό οίκο Ευρασία και έλαβε χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων της 
Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας-Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα. 

18 Δεκεμβρίου 2014  «Η θεωρία περί “διαταξικών” της Chantal Jaquet: Μια φιλοσοφική, 
σπινοζικής έμπνευσης, προσέγγιση του φαινομένου της κοινωνικής μη 
αναπαραγωγής»: Διάλεξη στο «Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη: Διαρκές 
Σεμινάριο Θεωρίας και Επιστημολογίας των Κοινωνικών Επιστημών» 
(Αθήνα). 

24 Ιανουαρίου 2015  «Κριτική και δημιουργία στη φιλοσοφία του Bergson»: ανακοίνωση στο 
Συνέδριο προς τιμήν της Ομότιμης Καθηγήτριας Ιόλης Πατέλλη με θέμα 
«Κριτική, Ερμηνεία και Πράξη», το οποίο διοργανώθηκε από το Τμήμα 
Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου  Πατρών (Πάτρα, 23-25 Ιανουαρίου 2015). 

24 Απριλίου 2015  «Quelle articulation entre le Bergson et le Spinoza de Gilles Deleuze ?»: 
ανακοίνωση στην sponsored session «Deleuze and his Mediators» του 
διεθνούς συνεδρίου «Gilles Deleuze & Félix Guattari: Refrains of 
freedom/Gilles Deleuze et Félix Guattari : Ritournelles de liberté/Ζιλ Ντελέζ 
και Φελίξ Γκουατταρί: Επωδοί ελευθερίας», Πάντειο Πανεπιστήμιο 24-26 
Απριλίου 2015. 

8 Μαΐου 2015  «Η πρόταση του Bergson για μια αξιοβίωτη και ολοένα πλουσιότερη ζωή/La 
proposition de Bergson pour une vie digne d’être vécue et toujours plus 
riche/Bergsons Entwurf eines lebenswerten und erfüllten Lebens»: ατομική 
ομιλία (ως προσκεκλημένος ομιλητής) στη διεθνή εκδήλωση «Η Νύχτα της 
Φιλοσοφίας – Ο Bίος/Nuit de la Philosophie/Nacht der Philosophie – Bios. 
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Ας στοχαστούμε τη ζωή/Penser la vie/Das Leben denken», η οποία 
διοργανώθηκε από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και από το Goethe-
Institut Athen στην Αθήνα, στις 8 Μαΐου 2015. 

18 Μαΐου 2015  «Αναζητώντας μια φιλοσοφία για τη ζωή: η περίπτωση του Ερρίκου 
Μπερξόν»: διάλεξη, διοργανωθείσα από τη Β΄ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας και 
τη Λέσχη του Βιβλίου, στο Αγρίνιο (βιβλιοπωλείο «Λέσχη του βιβλίου»). 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 
  Παναγιώτης Δρέλλιας, «Φιλοσοφικές Αναζητήσεις. Η περίπτωση του γάλλου 

στοχαστή Ερρίκου Μπερξόν», Συνείδηση της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας 
[ημερήσια εφημερίδα του Αγρινίου], Τετάρτη 27 Μαΐου 2015, σελ. 9. 

7 Δεκεμβρίου 2015  «Μια κριτική προσέγγιση του φιλοσοφικού και πολιτικού εγχειρήματος του 
Κορνήλιου Καστοριάδη»: διάλεξη στον Φιλοπρόοδο Όμιλο Υμηττού, στο 
πλαίσιο του «Αφιερώματος στο έργο του φιλοσόφου Κορνήλιου Καστοριάδη 
με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 40 χρόνων από την έκδοση της 
Φαντασιακής θέσμισης της κοινωνίας». 

16 Δεκεμβρίου 2015  «Η πρόσληψη της φιλοσοφίας του Schelling στη Γαλλία μέχρι τη δεκαετία 
του 1960»: ανακοίνωση στο συμπόσιο με θέμα το έργο του Friedrich 
Wilhelm Joseph von Schelling, Σύστημα του υπερβατολογικού ιδεαλισμού 
(1800), το οποίο διοργανώθηκε από τον Τομέα Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α., 
από το Π.Μ.Σ. Φιλοσοφίας (κατεύθυνση «Συστηματική Φιλοσοφία») και δύο 
φιλοσοφικά εργαστήρια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, 15-16 Δεκεμβρίου 2015). 

27 Μαΐου 2016  «Μια αρετολογία για την εποχή μας; Επάνοδος στην Πραγματεία περί αρετών 
του Vladimir Jankélévitch/Une arétologie pour notre temps ? Retour au 
Traité des vertus de Vladimir Jankélévitch»: ατομική ομιλία (ως 
προσκεκλημένος ομιλητής) στη διεθνή εκδήλωση «Η Νύχτα των Ιδεών: 
Ήθος και Ηθική/La Nuit des Idées : Éthos et Éthique», η οποία 
διοργανώθηκε από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και από την École 
Normale Supérieure των Παρισίων στην Αθήνα, στις 27 Μαΐου 2016. 

12 Ιουλίου 2016  «Vladimir Jankélévitch, Benevolent but Critical Reader of Aristotle’s 
Ethics/Ο Vladimir Jankélévitch ως καλοπροαίρετος αλλά κριτικός 
αναγνώστης της ηθικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη»: ανακοίνωση στο 
Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με θέμα «Η φιλοσοφία του Αριστοτέλη» 
(World Congress in Philosophy: «The Philosophy of Aristotle», Αθήνα, 
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 9-15 Ιουλίου 2016). 

21 Νοεμβρίου 2016  «Κωστής Παπαγιώργης: ένας διαταξικός ηθοστοχαστής με έντονη 
πνευματοκρατική διάσταση;»: ανακοίνωση στην εκδήλωση προς τιμήν του 
Κωστή Παπαγιώργη, με θέμα «Ο συγγραφέας που έγραφε από μοίρα και όχι 
από συγκυρία», η οποία διοργανώθηκε από το Πνευματικό Κέντρο του 
Δήμου Ιωαννιτών. 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 
  H ομιλία μου και ολόκληρη η εκδήλωση έχει βιντεοσκοπηθεί και μπορεί κανείς να 

την παρακολουθήσει στον ιστότοπο «Φίλοι και φίλες του Κωστή Παπαγιώργη». 
23 Νοεμβρίου 2016  Παρουσίαση του βιβλίου μου Φιλοσοφία και λογοτεχνία στη Γαλλία 1930-

1960 από τους συναδέλφους Δημήτρη Καργιώτη και Ευτύχη Πυροβολάκη, 
καθώς και από μένα, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών.  

26 Νοεμβρίου 2016  «Το φιλοσοφείν ως τύπος υπαρξιακού ανοίγματος στον κόσμο και 
σπαρταριστή ηθικοπρακτική δραστηριότητα/Φιλοσοφείν as a form of 
existential openness to the world and a vigorous ethicopractical activity»: 
ομιλία στη διημερίδα που διοργάνωσε ο Τομέας Φιλοσοφίας του Τμήματος 
Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών για τον εορτασμό της Παγκόσμιας 
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Ημέρας Φιλοσοφίας με θέμα «Το ανθρώπινο “πρόσωπο” της φιλοσοφίας»: 
Κτήριο Κωστή Παλαμά, 26-27 Νοεμβρίου 2016. 

30 Νοεμβρίου 2016  Παρουσίαση του βιβλίου μου Γνώση και μέθοδος στον Bergson από τους 
συναδέλφους Χαρά Μπανάκου-Καραγκούνη, Μαρία Πρωτοπαπά-Μαρνέλη, 
Νικόλαο-Ίωνα Τερζόγλου, καθώς και από μένα, στον πολυχώρο «Αίτιον» 
στην Αθήνα.  

7 Δεκεμβρίου 2016  Παρουσίαση του βιβλίου μου Φιλοσοφία και λογοτεχνία στη Γαλλία 1930-
1960, μαζί με τον Βαγγέλη Μπιτσώρη και με συντονισμό του Χάρη Ταμπάκη 
στο βιβλιοπωλείο «Η Λέσχη του Βιβλίου» στο Αγρίνιο.  

18 Δεκεμβρίου 2016  «Για τις σχέσεις ανάμεσα στις λεγόμενες “αναλυτική” και “ηπειρωτική” 
φιλοσοφία. Ορισμένες επισημάνσεις»: ανακοίνωση στην στρογγυλή τράπεζα 
με θέμα «Μπορεί να υπάρξει γεφύρωση Αναλυτικής και Ηπειρωτικής 
Φιλοσοφίας;» (μαζί με τη Σταυρούλα Τσινόρεμα, τον Μανόλη Σίμο και με 
συντονισμό του Κώστα Φιλιππάκη), στο 1ο Πανελλήνιο Προπτυχιακό 
Συνέδριο Φιλοσοφίας, το οποίο διεξήχθη από τις 16 ως τις 18 Δεκεμβρίου 
στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ στην Αθήνα. 

17 Ιανουαρίου 2017 «Εκφάνσεις των (ποικίλων) σχέσεων της φιλοσοφίας με τη λογοτεχνία (ιδίως 
στη Γαλλία, από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα)»: ομιλία στην εκδήλωση του 
«Εργοταξίου Ιδεών» με θέμα: «Φιλοσοφία και λογοτεχνία: μια ιδιάζουσα 
σχέση. Συζήτηση με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Γιάννη 
Πρελορέντζου, Φιλοσοφία και λογοτεχνία στη Γαλλία 1930-1960» (Αθήνα, 
«Έναστρον Βιβλιοκαφέ»). 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 
• Η ανακοίνωσή μου, και όλες οι υπόλοιπες (του Στέλιου Βιρβιδάκη, του Δάνη 

Κουμασίδη και του Θωμά Συμεωνίδη), έχουν βιντεοσκοπηθεί από τις Εκδόσεις Ευρασία 
και μπορεί κανείς να τις παρακολουθήσει στο διαδίκτυο. 

8 Φεβρουαρίου 2017 «Το φιλοσοφικό εγχείρημα του Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), 
ριζωμένο στη ζωή του και θεωρημένο, στην εκδίπλωσή του, στο ιστορικό, 
κοινωνικό και πολιτισμικό του πλαίσιο»: ανακοίνωση στο πλαίσιο της 
παρουσίασης της ελληνικής έκδοσης της Φαινομενολογίας της αντίληψης του 
Merleau-Ponty (μτφρ. Κική Καψαμπέλη, Αθήνα, Εκδόσεις Νήσος 2016), 
μαζί με τους Παύλο Κόντο, Αλέκα Μουρίκη και Γιώργο Ξηροπαΐδη (Αθήνα, 
Στοά του Βιβλίου). 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 
• Η διάλεξή μου, και όλες οι υπόλοιπες, έχουν βιντεοσκοπηθεί από τις Εκδόσεις Ευρασία 

και μπορεί κανείς να τις παρακολουθήσει στο διαδίκτυο. 
4 Μαρτίου 2017 «Εγκώμιο της Χαράς Μπανάκου (με αφορμή την αφυπηρέτησή της)»: ομιλία 

στην «Εκδήλωση προς τιμήν της Νίκης-Χαράς Μπανάκου-Καραγκούνη», 
που διοργανώθηκε από το Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφία» του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του 
Ε.Κ.Π.Α. και το Σπίτι της Κύπρου, Σάββατο 4 Μαρτίου 2017 (Αθήνα, Σπίτι 
της Κύπρου). 

6 Μαρτίου 2017 «Ανασυγκρότηση του επιχειρήματος του Στέφανου Δημητρίου υπέρ του 
δημοκρατικού ρεπουμπλικανισμού και αναστοχασμός για τις προϋποθέσεις 
και τα όριά του»: ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου του Στ. Δημητρίου, 
Ελευθερία και κυριαρχία. Πολιτική ελευθερία και κυριαρχία στο τρίτο βιβλίο 
των Πολιτικών του Αριστοτέλη, που διοργανώθηκε από το Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών και τις Εκδόσεις Πόλις (Ιωάννινα, 
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημήτρης Χατζής» (Παλιά Σφαγεία)). 

9 Μαρτίου 2017 «Μια μελέτη αναφοράς για τον σκωτικό Διαφωτισμό»: ομιλία στην 
παρουσίαση του βιβλίου του Διονύση Δρόσου, Το ευγενές εμπόριο της 
συμπάθειας. Αστικός πολιτισμός και ηθική κοινότητα στον σκωτικό 
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Διαφωτισμό (Αθήνα, Εκδόσεις Νήσος, σειρά «Παραδόσεις», 2016) που 
διοργανώθηκε από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών και τις 
Εκδόσεις Νήσος (μαζί με την Σταυρούλα Τσινόρεμα και τον Αριστοτέλη 
Στυλιανού, Ιωάννινα, Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημήτρης Χατζής»). 

15 Μαρτίου 2017 «Η γόνιμη και δημιουργική αναμέτρηση του Vladimir Jankélévitch με τον 
Αριστοτέλη, ιδίως στο πεδίο της ηθικής φιλοσοφίας και δη της 
αρετολογίας»: ανακοίνωση στην επιστημονική ημερίδα Αριστοτέλους 
επίσκεψις: Όψεις ερμηνευτικής προσέγγισης, που διοργανώθηκε από τον 
Τομέα Φιλοσοφίας και το Εργαστήριο Πλατωνικών και Αριστοτελικών 
Μελετών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημήτρης Χατζής»). 

1 Απριλίου 2017 «Ενέργημα και τυχαιότητα στη θεωρία περί δικαιοσύνης του Vladimir 
Jankélévitch»: εισήγηση στο 7ο Διεπιστημονικό Φροντιστήριο Φιλοσοφίας 
και Ιστορίας του Δικαίου, με γενικό θέμα «Ενέργημα, τυχαιότητης και 
δίκαιο» της Ελληνικής Εταιρείας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής 
Ερεύνης  (Πειραιάς, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά). 

4 Μαΐου 2017 «Η κριτική αναμέτρηση του Ιωάννη Στράγγα με τον Habermas και τον Kant 
όσον αφορά το ζήτημα των συμφερόντων στην ηθική και το δίκαιο»: 
ανακοίνωση στην εκδήλωση για την επίδοση τιμητικού τόμου στον καθηγητή 
Ιωάννη Στράγγα με αφορμή τα εβδομηκοστά γενέθλιά του, την οποία 
συνδιοργάνωσαν το Goethe Institut, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το 
Ιταλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, καθώς και οι εκδοτικοί οίκοι Nomos Verlag και 
Εκδόσεις Σάκκουλα. Αθήνα, Gothe Institut, 4 Μαΐου 2017. 

5 Μαΐου 2017 «Παναγιώτης Νούτσος. Βιο-εργογραφία»: ανακοίνωση στο επιστημονικό 
συμπόσιο «Το πεδίο της κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας. Αφιερωμένο 
στον Παναγιώτη Νούτσο, Ομότιμο Καθηγητή Κοινωνικής και Πολιτικής 
Φιλοσοφίας», που διοργανώθηκε από τον Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος 
Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου 
Ιωαννιτών. Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημήτρης Χατζής», 5 και 6 Μαΐου 
2017. 

6 Μαΐου 2017 «Όψεις του στοχασμού και της γραφής της πρόσφατης συγγραφικής 
παραγωγής του Παναγιώτη Νούτσου»: ανακοίνωση στο επιστημονικό 
συμπόσιο «Το πεδίο της κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας», που 
διοργανώθηκε από τον Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών. 
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημήτρης Χατζής», 5 και 6 Μαΐου 2017. 

26 Μαΐου 2017 «Η αντιουσιοκρατική δυναμοκρατική οντολογία του Βλαντιμίρ Ζανκελεβίτς 
(Vladimir Jankélévitch)»: ανακοίνωση στο πανελλήνιο συνέδριο «Η 
φιλοσοφική απορία της οντολογίας», που διοργανώθηκε από το Τμήμα 
Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Τμήμα Φ.Π. 
του Α.Π.Θ. και τον Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του 
Πανεπιστημίου Πατρών, 25-27 Μαΐου 2017. 

20 Ιουνίου 2017 Συντονιστής/Συζητητής του καθηγητή Pierre-François Moreau (École 
Normale Supérieure de Lyon), ο οποίος έκανε ανακοίνωση με θέμα 
«Σπινόζα, Πασκάλ, Κουζέν: πολιτική της φιλοσοφίας» στο συμπόσιο προς 
τιμήν του ομότιμου καθηγητή Γεράσιμου Βώκου: «Spinoza και Σύγχρονη 
Πολιτική Φιλοσοφία», το οποίο διοργανώθηκε από το Τμήμα Πολιτικών 
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έλαβε 
χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ). 
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ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 
  H ομιλία μου και ολόκληρη η εκδήλωση έχει βιντεοσκοπηθεί και μπορεί κανείς να 

την παρακολουθήσει στον ιστότοπο anixneuseis.gr, στην στήλη «Πολιτισμός»: 29 
Ιουνίου 2017: «Ο Μπαλιμπάρ, ο Μορώ και ο Βώκος για Σπινόζα, Μαρξ, Φρόυντ και 
σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία» (www.anixneuseis.gr/?p=170359). 

25 Αυγούστου 2017 «Κριτική διάσταση και χειραφετητικές όψεις της λογοτεχνίας στο 
φιλοσοφικό έργο του Gilles Deleuze»: ανακοίνωση στην εκδήλωση «Ομιλίες 
στο βουνό», τετραήμερο ριζοσπαστικής σκέψης και αναστοχασμού για 
ζητήματα φιλοσοφίας, ψυχανάλυσης, θεωρίας με κεντρικό θεματικό άξονα 
«Υπονομεύοντας τις βεβαιότητες», στην ενότητα «Γραμμές φυγής: 
εξηγώντας τον Ντελέζ» (Βυζίτσα Πηλίου, αίθριο της Χλόης Κολύρη, 24-27 
Αυγούστου 2017). 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 
  Έφη Φαλίδα, «Κάφκα και χαϊκού στο Πήλιο. Τετραήμερο ομιλιών και εκδηλώσεις 

με άρωμα ψυχανάλυσης», στο ένθετο «Ζωή και Τέχνες» της εφημερίδας Τα Νέα, 24 
Αυγούστου 2017. 

5 Σεπτεμβρίου 2017 «Αγάπη/έρωτας: εκφάνσεις ενός τόσο πολύπλοκου και συνάμα –εν τέλει– 
τόσο απλού φαινομένου»: ομιλία (ως προσκεκλημένος ομιλητής) στη διεθνή 
εκδήλωση «A Night of Philosophy», ειδικότερα στο «Symposion on love» 
(το πάρτυ των Μεγάλων Ιδεών και φιλοσοφικός Μαραθώνιος), η οποία 
διοργανώθηκε από τη φιλόσοφο και σκηνοθέτιδα Mériam Korichi –
δημιουργό της σειράς events «Η Νύχτα της φιλοσοφίας» από το 2010– και 
τη ζωγράφο Λυδία Βενιέρη, στο πλαίσιο της Mykonos Biennale – 2017: 
«Trans-allegory» (1-5 Σεπτεμβρίου 2017), στη Μύκονο, στις 5 Σεπτεμβρίου 
2017. 

4 Οκτωβρίου 2017 «Η παρουσία της φιλοσοφίας του Merleau-Ponty στην Ελλάδα»: ανακοίνωση 
στο πανελλήνιο συνέδριο φιλοσοφίας «Maurice Merleau-Ponty. Δρόμοι της 
φιλοσοφίας», το οποίο διοργανώθηκε από τους Τομείς Φιλοσοφίας των 
Τμημάτων Φ.Π.Ψ των πανεπιστημίων Ιωαννίνων και Αθηνών (Γαλλικό 
Ινστιτούτο Ελλάδος, 4 Οκτωβρίου 2017). 

4 Οκτωβρίου 2017 «Ο ρόλος της λογοτεχνίας στον φιλοσοφικό στοχασμό του Merleau-Ponty»: 
ανακοίνωση στο πανελλήνιο συνέδριο φιλοσοφίας «Maurice Merleau-Ponty. 
Δρόμοι της φιλοσοφίας», το οποίο διοργανώθηκε από τους Τομείς 
Φιλοσοφίας των Τμημάτων Φ.Π.Ψ των πανεπιστημίων Ιωαννίνων και 
Αθηνών (Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, 4 Οκτωβρίου 2017). 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 
• Οι δύο ανακοινώσεις μου σε αυτό το συνέδριο, καθώς και επιλεγμένες άλλες 

ανακοινώσεις έχουν βιντεοσκοπηθεί από τις Εκδόσεις Ευρασία και μπορεί κανείς να τις 
παρακολουθήσει πληκτρολογώντας «Merleau-Ponty. Δρόμοι της φιλοσοφίας_Γιάννης 
Πρελορέντζος» 

22 Νοεμβρίου 2017  «Η πρόσληψη της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας από τον Henri Bergson»: 
Διάλεξη στο μηνιαίο σεμινάριο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής 
Φιλοσοφίας (Κ.Ε.Ε.Φ.) της Ακαδημίας Αθηνών (Αθήνα, Φιλοσοφική 
Βιβλιοθήκη Έλλης Λαμπρίδη). 

2 Δεκεμβρίου 2017  «Castoriadis et Bergson : affinité d’idées ou influence refoulée ?»: 
ανακοίνωση, ως ένας εκ των κεντρικών ομιλητών, στο διεθνές συνέδριο «Η 
κοινωνική και πολιτική σκέψη του Κορνήλιου Καστοριάδη. 20 χρόνια 
μετά/Cornelius Castoriadis’ social and political thought. 20 years after/La 
pensée sociale et politique de Cornelius Castoriadis. 20 ans après», το οποίο 
διοργανώθηκε από το Π.Μ.Σ. «Πολιτική επιστήμη και ιστορία» του 
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου 

http://www.anixneuseis.gr/?p=170359
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(Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 1-3 Δεκεμβρίου 2017). 
3 Δεκεμβρίου 2017  «Ο ρόλος της λογοτεχνίας στον φιλοσοφικό στοχασμό του Καστοριάδη»: 

ανακοίνωση, ως ένας εκ των κεντρικών ομιλητών, στο προαναφερθέν 
ανωτέρω διεθνές συνέδριο «Η κοινωνική και πολιτική σκέψη του Κορνήλιου 
Καστοριάδη. 20 χρόνια μετά/Cornelius Castoriadis’ social and political 
thought. 20 years after/La pensée sociale et politique de Cornelius 
Castoriadis. 20 ans après» (Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 1-3 Δεκεμβρίου 
2017). 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 
Ο υποψήφιος διδάκτωρ Γιάννης Κτενάς και ο διδάκτωρ φιλοσοφίας Αλέξανδρος 
Σχισμένος αναφέρονται στην ανακοίνωσή μου αυτή στο τεύχος 140-141 του 
περιοδικού Σύγχρονα θέματα (Ιανουάριος-Ιούνιος 2018), στο πλαίσιο της 
δημοσίευσης του κειμένου της συνέντευξης που είχαν λάβει από τον Vincent 
Descombes, το φθινόπωρο του 2017, και της σύντομης παρουσίασης του διεθνούς 
συνεδρίου για τον Κορνήλιο Καστοριάδη που συνδιοργάνωσαν στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, στις 1-3 Δεκεμβρίου 2017. 

10 Ιανουαρίου 2018 «Της αγάπης τα σκιρτήματα στη φιλοσοφία και τη λογοτεχνία»: ανακοίνωση 
στην πολιτιστική εκδήλωση «Η δική μας βραδιά αγάπης. Μουσικές και 
λογοτεχνικές εξομολογήσεις ανθρώπων με την Πόλη για τον Πολιτισμό και 
τον Άνθρωπο», που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Λόγου και Τέχνης του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και άλλα εργαστήρια του εν λόγω Τμήματος σε συνεργασία με 
φορείς της πόλης (ΔΗΠΕΘΕ, Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Ηπείρου, 
ΕΛΕΠΑΠ κ.λπ.), Ιωάννινα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών. 
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημήτρης Χατζής», 10 Ιανουαρίου 2018. 

20 Μαρτίου 2018 «Φιλολογικό μνημόσυνο Κωστή Παπαγιώργη. Βασικά πορίσματα μιας 
μακρόπνοης ερευνητικής εργασίας για το έργο του, με έμφαση στην τρόπο 
με τον οποίο προσεγγίζει τα ζητήματα του χρόνου και των ηλικιών της ζωής, 
καθώς και της αυτοσχεσίας και της ετεροσχεσίας»: ανακοίνωση στην 
εκδήλωση που οργάνωσαν οι Εκδόσεις της Εστίας, στο Polis Art Café, στη 
Στοά του Βιβλίου, στην Αθήνα, με αφορμή την επανέκδοση του 
αφιερώματος του περιοδικού Νέα Εστία στον Κωστή Παπαγιώργη, τον 
Μάρτιο του 2017. 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 
  H ομιλία μου και ολόκληρη η εκδήλωση έχει βιντεοσκοπηθεί και μπορεί κανείς να 

την παρακολουθήσει στον ιστότοπo «βιβλιοπωλείον της ΕΣΤΙΑΣ»: Εκδόσεις της 
Εστίας, αφιέρωμα της Νέας Εστίας στον Κωστή Παπαγιώργη 
(www.youtube.com/watch?v=q4m8QsHmGVc).  

9 Μαΐου 2018 «Έπαινος (laudatio) εις καθηγήτριαν Chantal Jaquet»: κατά την αναγόρευσή 
της, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε επίτιμη διδάκτορα της φιλοσοφίας 
του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ύστερα από εισήγησή μου. 

11 Μαΐου 2018 Παρουσίασα στο αθηναϊκό κοινό (μαζί με τους συναδέλφους Γιώργο 
Φαράκλα και Ελένη Περδικούρη, παρόντων του συγγραφέα και του εκδότη) 
το βιβλίο του Frédéric Worms, Οι χρόνιες παθήσεις της δημοκρατίας 
(Εκδόσεις Πόλις, 2018) (Αθήνα, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο). 

13 Μαΐου 2018 «Ο Κωστής Παπαγιώργης ως “διαπορθμευτής” της γαλλικής φιλοσοφίας 
στην Ελλάδα»: Δωδέκατο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Ελληνικής 
Φιλοσοφικής Εταιρείας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και 
την Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, με θέμα: «Η ελληνική φιλοσοφία από 
τον 15ο αιώνα ως τις μέρες μας» (Ε.Η.Μ., Ιωάννινα, 11-13 Μαΐου 2018). 

http://www.youtube.com/watch?v=q4m8QsHmGVc
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19 Μαΐου 2018 «Σκέψεις για τον χρόνο και τις συναφείς έννοιες: τη διάρκεια, τη στιγμή, την 
αιωνιότητα, τον καιρό, τη βραδύτητα»: «Ο Jean-Jacques Lemêtre σε διάλογο 
με τον Γιάννη Πρελορέντζο»: συμμετοχή (ως προσκεκλημένος ομιλητής) στη 
διεθνή εκδήλωση «Η Νύχτα της Βραδύτητας/La nuit de la lenteur», η οποία 
διοργανώθηκε από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, την Πρεσβεία της 
Ελβετίας στην Ελλάδα και Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Ευρώπης στην Αθήνα και στην Ελευσίνα, στις 18 και στις 19 Μαΐου 2018 
αντιστοίχως. 

22 Μαΐου 2018 «Το θεωρητικό στίγμα της Chantal Jaquet»: ανακοίνωση στην επιστημονική 
ημερίδα «Προσεγγίζοντας φιλοσοφικά το φαινόμενο της κοινωνικής μη 
αναπαραγωγής», που διοργανώθηκε από τον Τομέα Φιλοσοφίας του 
Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Εργαστήριο 
Πλατωνικών και Αριστοτελικών Μελετών και το Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική 
Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών» (Αμφιθέατρο του Τμήματος 
Φ.Π.Ψ., Ιωάννινα, 22 Μαΐου 2018). 

22 Μαΐου 2018 «Δύο σημαίνουσες περιπτώσεις διαταξικών: Annie Ernaux και Didier 
Éribon»: ανακοίνωση στην επιστημονική ημερίδα «Προσεγγίζοντας 
φιλοσοφικά το φαινόμενο της κοινωνικής μη αναπαραγωγής» (Αμφιθέατρο 
του Τμήματος Φ.Π.Ψ., Ιωάννινα, 22 Μαΐου 2018). 

2 Ιουνίου 2018 «Η σχέση του εγκέφαλου με τη συνείδηση σύμφωνα με τον Henri Bergson»: 
ανακοίνωση στο Διεπιστημονικό Συμπόσιο «Πώς Μαθαίνει ο Εγκέφαλος;», 
το οποίο διοργανώθηκε από τις Κοσμητείες όλων των Σχολών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από όλες τις Σχολές του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και από 
την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου (Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας) υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας (Αίθουσα Λόγου 
και Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 1-3 Ιουνίου 2018).  

3 Ιουνίου 2018 «Θεωρητικοί προάγγελοι του Μάη του ’68 στο Παρίσι και φιλοσοφικές 
διενέξεις με αφορμή την εξέγερση»: διάλεξη, που διοργανώθηκε από τον 
Ελληνογαλλικό Σύλλογο Ιωαννίνων, στο πλαίσιο των Δράσεων του 
Photometria Festival 2018 «Here we are» (πολυήμερης έκθεσης 
φωτογραφίας και άλλων δράσεων για τον «γαλλικό Μάη» στα Ιωάννινα, από 
τις 27 Μαΐου ως τις 3 Ιουνίου 2018) (Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, 3 
Ιουνίου 2018). 

4 Ιουνίου 2018 Παρουσίαση, μαζί με τους συναδέλφους Βασίλη Καραποστόλη,  Γιώργο 
Ξηροπαΐδη και Αντώνη Χατζημωυσή –με συντονιστή τον Στέλιο Βιρβιδάκη– 
του βιβλίου της Γκόλφως Μαγγίνη, Κίνησις, βίος, καιρός, τέχνη, πόλις. 
Φαινομενολογικές προσεγγίσεις (Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη, 2017), στο 
βιβλιοπωλείο «Ιανός», στην Αθήνα. 

11 Αυγούστου 2018 «Οι στοχασμοί του Κωστή Παπαγιώργη για τον χρόνο και τις ηλικίες του 
ανθρώπου»: ομιλία στην Εκδήλωση αναφοράς και μνήμης στον Κωστή 
Παπαγιώργη, που διοργανώθηκε από τον Δήμο Λαμιέων, στο πλαίσιο του 3ου 
Φεστιβάλ Νεοχωρίου Υπάτης (Νεοχώρι Υπάτης, 10-12 Αυγούστου 2018). 

31 Αυγούστου 2018 «Η σχέση της ηθικής με την αισθητική και ο θεμελιώδης ρόλος της 
λογοτεχνίας στην ηθική φιλοσοφία και δη στην αρετολογία του Vladimir 
Jankélévitch»: ανακοίνωση στην εκδήλωση «Ομιλίες στο βουνό», 
τετραήμερο ριζοσπαστικής σκέψης και αναστοχασμού για ζητήματα 
φιλοσοφίας, ψυχανάλυσης, θεωρίας με κεντρικό θεματικό άξονα «Η ηθική. 
Φιλοσοφία, ψυχανάλυση και λογοτεχνία» (Βυζίτσα Πηλίου, αίθριο της 
Χλόης Κολύρη, 30 Αυγούστου 2017 – 2 Σεπτεμβρίου 2018). 

6 Νοεμβρίου 2018 «Ένας καθηγητής φιλοσοφίας, ένας πανεπιστημιακός θεσμός, η ανώτερη 
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ισορροπία και η δύναμή τους. Ολιστική (σχεσιακή και δυναμοκρατική) 
προσέγγιση της φιλοσοφίας του Spinoza στις σχέσεις της με τη μη 
φιλοσοφία: θεολογία, επιστήμες, φιλολογία και πολιτική»: ομιλία στην 
παρουσίαση των βιβλίων του Pierre-François Moreau, Ο Σπινόζα και ο 
σπινοζισμός και Σπινόζα. Κράτος και θρησκεία, η οποία διοργανώθηκε από 
τις Εκδόσεις Ι. Σιδέρης [τα βιβλία παρουσίασαν επίσης οι καθηγητές του 
Α.Π.Θ. Θεόδωρος Πενολίδης, Άρης Στυλιανού και Δημήτρης Αθανασάκης] 
(Αθήνα, βιβλιοπωλείο «Ιανός»). 

23 Νοεμβρίου 2018 «Οι φιλοσοφικές προϋποθέσεις της ψυχοθεραπείας Gestalt: η φιλοσοφική 
ανθρωπολογία του Martin Buber και η συγγένεια βασικών θέσεών του με 
Γάλλους φιλοσόφους του πρώτου μισού του εικοστού αιώνα»: ομιλία στην 
παρουσίαση του βιβλίου των Richard Hycner και Lynne Jacobs, Η 
Θεραπευτική Σχέση ως Ίαση στην Ψυχοθεραπεία Gestalt. Μια προσέγγιση με 
βάση τον διάλογο και την ψυχολογία του εαυτού, η οποία διοργανώθηκε από 
τις Εκδόσεις Ι. Σιδέρης και την Gestalt Foundation (Αθήνα, βιβλιοπωλείο 
«Books +»). 

5 Δεκεμβρίου 2018 «Ασκήσεις επιμέλειας του εαυτού ενός εμμενειοκράτη διαταξικού 
οικογενειάρχη σε καιρούς αχαλίνωτου ατομικισμού»: ανακοίνωση στο 
Πανελλήνιο Συνέδριο του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου 
Πατρών με θέμα «Φιλοσοφία, Αυτογνωσία και Επιμέλεια Ψυχής/Εαυτού», 5-
7 Δεκεμβρίου 2018, Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πατρών.  

10 Δεκεμβρίου 2018 «To ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: ιστορική αναδρομή και 
σύγχρονες φιλοσοφικές προσεγγίσεις»: ομιλία στην εκδήλωση «Ανθρώπινα 
δικαιώματα και σύγχρονες προκλήσεις», που διοργανώθηκε από τον Όμιλο 
Πολιτικού και Κοινωνικού Προβληματισμού Ιωαννίνων και τον Ελληνο-
Γαλλικό Σύλλογο Ιωαννίνων, στον Πολιτιστικό Πολυχώρο «Δημήτρης 
Χατζής», στα Ιωάννινα. 

19 Ιανουαρίου 2019 «Η θεμελίωση της ηθικής θεωρίας του Hans Jonas στη φιλοσοφική βιολογία 
του»: ομιλία κατά την παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου του 
Χανς Γιώνας, Η αρχή της ευθύνης. Αναζητώντας μια ηθική για τον τεχνικό 
πολιτισμό (Αθήνα, στο πατάρι του βιβλιοπωλείου και εκδοτικού οίκου 
Αρμός). 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 
Η ανακοίνωσή μου έχει βιντεοσκοπηθεί από τον εκδοτικό οίκο Αρμός και μπορεί κανείς να 

την παρακολουθήσει στο διαδίκτυο. 
23 Ιανουαρίου 2019 «Henri Bergson. Η φιλοσοφία ως τέχνη του βίου»: ομιλία   στο «Εργοτάξιο 

Ιδεών» (Αθήνα, «Έναστρον Βιβλιοκαφέ»). 
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 
Η ανακοίνωσή μου έχει βιντεοσκοπηθεί από τις Εκδόσεις Ευρασία και μπορεί κανείς να την 

παρακολουθήσει στο διαδίκτυο. 
1 Φεβρουαρίου 2019 «Τέσσερα βασικά μοτίβα του βίου και του έργου του Παναγιώτη Νούτσου»: 

ομιλία/προσφώνηση στην εκδήλωση «Παναγιώτης Νούτσος. Ο συγγραφέας, 
ο στοχαστής, ο καθηγητής», αφιέρωμα στην προσωπικότητα και στο έργο 
του ηπειρώτη στοχαστή από την ερευνητική ομάδα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, 
την οποία εμψυχώνει η Άννα Λάζου (Αθήνα, Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών). 

19 Μαρτίου 2019 «Ο Bergson αντιμέτωπος με τον Descartes/Bergson face à Descartes»: 
ανακοίνωση στην εκδήλωση για τη σχέση ανάμεσα στη μεταφυσική, τη 
φυσική και τα μαθηματικά στο έργο του Καρτέσιου, η οποία διοργανώθηκε 
από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος 
(Institut français de Grèce, Auditorium Théo Angelopoulos).  

19 Απριλίου 2019 «Des passions cartésiennes aux affects spinoziens: convergences et écarts»: 
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ανακοίνωση στην επιστημονική ημερίδα (journée d'études) με θέμα: 
“Descartes et Spinoza: entre rupture et continuité», που διοργανώθηκε από το 
Institut d'Histoire de la Philosophie d'Aix-Marseille Université σε 
συνεργασία με το Département de philosophie d'Aix-Marseille Université 
(Aix-en-Provence, Pôle multimédia, salle 2.08). 

15 Μαΐου 2019 «Μια διεπιστημονική και πολυπρισματική προσέγγιση του ρωμαϊκού δικαίου 
με έμφαση στην αναζήτηση των σκοπών του»: ανακοίνωση κατά την 
παρουσίαση του βιβλίου του Ιωάννη Τζαμτζή (καθηγητή Ρωμαϊκής Ιστορίας 
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Finis iuris (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-
Θεσσαλονίκη 2019), μαζί με την Αικατερίνη Λιάμπη (τέως κοσμήτορα της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) και την Χρ. 
Δημακοπούλου, δρ. Νομικής, ιστορικό του δικαίου (Αθήνα, Δικηγορικός 
Σύλλογος Αθηνών, Μεγάλη Αίθουσα Συνεδριάσεων). 

14 Ιουνίου 2019 «Η πρόσληψη της πλατωνικής φιλοσοφίας από τον Vladimir Jankélévitch»: 
ανακοίνωση στο επιστημονικό συνέδριο αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας 
«Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στο έργο του Πλάτωνος», αφιέρωμα στην τ. 
επίκουρη καθηγήτρια κ. Βασιλική Σολωμού-Παπανικολάου. Το συνέδριο 
διοργανώθηκε από το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των 
Επιστημών» και το Εργαστήριο Πλατωνικών και Αριστοτελικών Μελετών 
(Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Συνεδριακό Κέντρο «Κάρολος Παπούλιας», 14-
16 Ιουνίου 2019). 

5 Δεκεμβρίου 2019  «Didier Éribon : η κοινωνία ως ετυμηγορία. Φιλοσοφική και κοινωνιολογική 
προσέγγιση του φαινομένου της “ταξικής αποστασίας”»: Διάλεξη στο 
«Σεμινάριο Κοσμά Ψυχοπαίδη: Διαρκές Σεμινάριο Θεωρίας και 
Επιστημολογίας των Κοινωνικών Επιστημών» (Αθήνα). 

28 Ιανουαρίου 2020  «Σκέψεις για την κρίση στη χώρα μας και τα μέσα αντιμετώπισής της σε  
   ατομικό και συλλογικό επίπεδο»: εισήγηση στην Α΄ Στρογγυλή Τράπεζα της 
   εκδήλωσης που διοργάνωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  
   “Φιλοσοφία” του Τμήματος Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. με  τίτλο: «Το νεο-
   γκροτέσκο. Κρίση και αναπαράσταση για τα δέκα χρόνια της ελληνικής  
   κρίσης» (24-30 Ιανουαρίου 2020). 
10 Ιουνίου 2020 Ομιλία για τον Albert Camus, μαζί με τη Μαρία Στεφανοπούλου, συγγραφέα 

και επιμελήτρια εκδόσεων στο Μ.Ι.Ε.Τ., στην Εθνική Βιβλιοθήκη της 
Ελλάδος, μέσω Zoom, στην εκδήλωση “Τιμή στον Αλμπέρ Καμύ (1913-
1960)”, στο πλαίσιο του 8ου κύκλου της σειράς Εκδηλώσεων Λόγου 
“Λόγος/Logos», την οποία επιμελείται ο Σταύρος Ζουμπουλάκης [το βίντεο 
της εκδήλωσης είναι αναρτημένο τόσο στον ιστότοπο της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος όσο και στο blod (Bodossaki Lectures on 
Demand)]. 

24 Οκτωβρίου 2020 «Εκδοχές του απορείν και του θαυμάζειν στη γαλλική φιλοσοφία: από τον 
Descartes και τον Bergson μέχρι τον  Merleau-Ponty, τον Pierre Hadot και 
τον Marcel Conche»: ανακοίνωση στο συμπόσιο «Θαυμάζειν – Απορείν – 
Φιλοσοφείν», το οποίο διοργανώθηκε διαδικτυακά (μέσω Zoom) από το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (23-24 
Οκτωβρίου 2020) [ο κατάλογος με τις περιλήψεις των ανακοινώσεων 
κυκλοφόρησε ηλεκτρονικά και το βίντεο της εκδήλωσης έχει αναρτηθεί στον 
ιστότοπο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος]. 

23 Νοεμβρίου 2020 «Πρόσφατες φιλοσοφικές προσεγγίσεις του έργου του Albert Camus στη 
Γαλλία»: ανακοίνωση στο Συζήτηση: «Αναζητώντς τον Ξένο και τον Καμύ 
στον χρόνο. Συζήτηση για την πορεία του Ξένου του Αλμπέρ Καμύ μέσα 
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στον χρόνο, από την Κατοχή μέχρι σήμερα, τις διαφορετικές προσεγγίσεις 
αλλά και τις μεταβολές στην απήχησή του έργου και του δημιουργού του σε 
κοινό και κριτικούς», το οποίο διοργανώθηκε διαδικτυακά (μέσω Zoom) από 
τις Εκδόσεις Καπόν στο πλαίσιο της ενότητας “Ο χρόνος στη λογοτεχνία, η 
λογοτεχνία στον χρόνο” της 17ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου στη 
Θεσσαλονίκη (19-29 Νοεμβρίου 2020). 

27 Νοεμβρίου 2020 «Θεμελιώδεις όψεις της φιλοσοφικής πραγμάτευσης της αφήγησης από τον 
Πωλ Ρικαίρ»: ανακοίνωση στον 11ο Συνέδριο (διαδικτυακό) του Ιδρύματος 
Άρτος Ζωής με θέμα: «Πωλ Ρικαίρ: Φιλοσοφία και Βίβλος», 27 και 28 
Νοεμβρίου 2020. 

9 Δεκεμβρίου 2020 «Στοχασμοί του Albert Camus για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, για 
πτυχές του ελληνικού πολιτισμού και για την υπεροχή του ελληνισμού έναντι 
του ρωμαϊκού πολιτισμού και του χριστιανισμού»: Διαδικτυακή διάλεξη 
(μέσω Skype for business) στο μηνιαίο σεμινάριο του Κέντρου Ερεύνης της 
Ελληνικής Φιλοσοφίας (Κ.Ε.Ε.Φ.) της Ακαδημίας Αθηνών (το οποίο, υπό 
κανονικές συνθήκες, διεξάγεται στη Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης 
Λαμπρίδη). 

14 Απριλίου 2021 «Sur quelques approches philosophiques majeures de l'oeuvre d'Albert 
Camus (Frédéric Worms, Michel Onfray, Laurent Bove, Chantal Jaquet) »: 
διάλεξη στο κοινό σεμινάριο του “Ινστιτούτου Ιστορίας της Φιλοσοφίας του 
Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Aix-en-Provence – Marseille 
(17:00-18:30). 

17 Απριλίου 2021 «Μείζονες φιλοσοφικές προσεγγίσεις του έργου του Albert Camus»: διάλεξη 
στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων “Αφορμές διαλόγου” του Τμήματος 
Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. (18:30-20:30). 

12 Ιουνίου 2021 Επικήδειος προς τιμήν του Ευάγγελου Μουτσόπουλου, ο οποίος απεβίωσε τη 
Δευτέρα 7 Ιουνίου και κηδεύθηκε το Σάββατο 12 Ιουνίου στο Α΄ 
Νεκροταφείο Αθηνών. 

1 Ιουλίου 2021 «Οι απόψεις του Bergson για τις εθνικές προσωπικότητες και τις αρχές που 
ενδείκνυται να διέπουν τις διεθνείς σχέσεις»: ανακοίνωση στη στρογγυλή 
τράπεζα με θέμα «Μεγάλες επέτειοι, συλλογική μνήμη και εθνική ταυτότητα: 
το 1821 με τη φιλοσοφική ματιά του σήμερα», στο πλαίσιο του Διεθνούς 
Συνεδρίου: «Ελευθερία ή Θάνατος στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. 
Μικροϊστορικές προσεγγίσεις από τον αγώνα στον Ηπειρωτικό και στον 
ευρύτερο Βαλκανικό χώρο» (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1-3 Ιουλίου 2021). 

28 Αυγούστου 2021 «Εκδοχές υποκειμενοποίησης των διαταξικών (transclasses). Η φιλοσοφική 
προσέγγιση της σταδιακής επινόησης του εαυτού από τη Chantal Jaquet στις 
περιπτώσεις των Camus, Bourdieu, Annie Ernaux, Didier Eribon κ.ά.»: 
ανακοίνωση στην εκδήλωση «Ομιλίες στο βουνό», τετραήμερο 
ριζοσπαστικής σκέψης και αναστοχασμού για ζητήματα φιλοσοφίας, 
ψυχανάλυσης, θεωρίας με κεντρικό θεματικό άξονα «Εκδοχές του 
υποκειμένου» (Βυζίτσα Πηλίου, αίθριο της Χλόης Κολύρη, 26-29 
Αυγούστου 2021). 

20 Οκτωβρίου 2021 «Στοχασμοί του Albert Camus για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, για 
πτυχές του ελληνικού πολιτισμού και για την υπεροχή του ελληνισμού έναντι 
του ρωμαϊκού πολιτισμού και του χριστιανισμού. Μέρος Β΄»: Υβριδική 
διάλεξη (με ζωντανή παρουσίαση στην Ανατολική Αίθουσα της Ακαδημίας 
Αθηνών και μέσω Zoom) στο μηνιαίο σεμινάριο του Κέντρου Ερεύνης της 
Ελληνικής Φιλοσοφίας (Κ.Ε.Ε.Φ.) της Ακαδημίας Αθηνών (το οποίο, υπό 
κανονικές συνθήκες, διεξάγεται στη Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη Έλλης 
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Λαμπρίδη). 
 25 Νοεμβρίου 2021 «Le rôle de la vitalité accrue et de la création de soi par soi dans la 

philosophie bergsonienne de l'action»: ανακοίνωση στην 2η Διεθνή 
Διαδικτυακή Biennale Πρακτικής Φιλοσοφίας, με θέμα: «Philosophy in 
Praxis. The philosophical gesture: political, ethical, educationalm artistic 
engagements», που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Έρευνας στην 
Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία του Τμήματος Επιστημών στην 
Προσχολική Αγωγή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και  διεξήχθη διαδικτυακά 
από τις 25 ως τις 28 Νοεμβρίου 2021. Η ανακοίνωσή  μου εντασσόταν στον 
δεύτερο άξονα: «ETHIQUE: gestes philosophiques, façonnement et trans-
formation de soi, orientation de la vie». 

29 Νοεμβρίου 2021 «Σκέψεις για βασικές όψεις της πραγμάτευσης του ανθρώπινου θυμικού 
(συναισθημάτων, παθών, συγκινήσεων) από τον Descartes, τον Spinoza, τον 
Vladimir Jankélévitch και τον André Comte-Sponville»: ανακοίνωση στο 
πλαίσιο της δεύτερης εκδήλωσης (με τίτλο «Τα πάθη: δύναμη ή αδυναμία;  
με αφορμή το βιβλίο του Αντώνη Χατζημωυσή, Αιδώς, αγάπη, αγωνία 
(2020)») του Κύκλου Εκδηλώσεων του Τμήματος Φιλοσοφίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα «Η φιλοσοφία ως “τέχνη του βίου”». Σε 
συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών. Πολιτιστικός 
Πολυχώρος «Δημήτρης Χατζής» (Παλαιά Σφαγεία) (Ιωάννινα). 

18 Δεκεμβρίου 2021 «Η προβληματική της επανάστασης στο έργο Γάλλων φιλοσόφων και 
στοχαστών που βίωσαν τη Γαλλική Επανάσταση και στις πρώτες δεκαετίες 
του 19ου αιώνα (Sieyès, Condorcet, Robespierre, Joseph de Maistre, Louis 
de Bonald, Chateaubriand, Madame de Staël, Benjamin Constant, Victor 
Cousin»: ανακοίνωση στην επιστημονική ημερίδα Επανάσταση, έθνος-
κράτος και αρχαιοελληνικό ιδεώδες: φιλοσοφικές προσεγγίσεις στην Ελληνική 
Επανάσταση, η οποία διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Φιλοσοφικών 
Ερευνών για τις Επιστήμες, την Τεχνολογία και τον Πολιτισμό του Τμήματος 
Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διεξήχθη στο Αμφιθέατρο 
του Μουσείο Μπενάκη. 

23 Δεκεμβρίου 2021 «Η θεωρία της συγχώρησης στην ηθική φιλοσοφία του Vladimir Jankélévitch 
σε συσχέτιση με τις αναλύσεις περί συγχωρήσεως των Hannah Arendt, 
Jacques Derrida και Paul Ricoeur»: εισήγηση στο (υποστηρικτικό του 
διεθνούς ερευνητικού προγράμματος «Γυναικοκτονία και Συγγνώμη 
(RPFF)») Σεμινάριο Διαλέξεων Εξεχόντων Ακαδημαϊκών, στο Τμήμα 
Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπλ. 
Καθηγητή Χάρη Παπαχαραλάμπους.. 

 
 
Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συνεντεύξεις με αμιγώς φιλοσοφική θεματολογία 

7 Ιουνίου 2016 «Τι χρειαζόμαστε τη φιλοσοφία σήμερα;»: Τηλεοπτική συνέντευξη στην 
εκπομπή του Δημήτρη Τρίκα «FACTORY» ΙΔΕΕΣ/ΤΕΧΝΕΣ, η οποία 
παίχτηκε στην ΕΡΤ 2. 

31 Μαρτίου 2017 «Μνήμη Κωστή Παπαγιώργη στο Τρίτο Πρόγραμμα»: Καλεσμένος, μαζί με 
τον Γιώργο-Ίκαρο Μπαμπασάκη –και, τηλεφωνικώς, τον Δημήτρη 
Σωτηρόπουλο–, στη ραδιοφωνική εκπομπή  του Δημήτρη Τρίκα, στο Τρίτο 
Πρόγραμμα της Δημόσιας Ραδιοφωνίας, για τον Κωστή Παπαγιώργη, με 
αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το θάνατό του και το αφιέρωμα 
της Νέας Εστίας στη ζωή και το έργο του. 

2 Μαΐου 2018 Παραχώρησα ωριαία συνέντευξη στον Δημήτρη Τρίκα, δημοσιογράφο της 
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ΕΡΤ, για το βιβλίο του Frédéric Worms, Οι χρόνιες παθήσεις της δημοκρατίας 
(μτφρ. Γ. Φαράκλας, Αθήνα, Εκδόσεις Πόλις, 2018). Η συνέντευξη παίχτηκε 
στη ραδιοφωνική εκπομπή «ΣΗΜΕΙΟ ART», το Σάββατο 5 Μαΐου 2018, στο 
Δεύτερο Πρόγραμμα (ΕΡΑ 2) της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. 

28 Σεπτεμβρίου 2018 Παραχώρησα ωριαία συνέντευξη στον Κώστα Παππά, στην εκπομπή του 
ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος «Η φιλοσοφία μέσα από 
τα βιβλία» –στο πλαίσιο του αφιερώματος στα βιβλία–, με αντικείμενο τη 
φιλοσοφία του Bergson, με έμφαση στο βιβλίο του Οι δύο πηγές της ηθικής 
και της θρησκείας (1932). 

15 Οκτωβρίου 2018 Παραχώρησα ωριαία συνέντευξη στον Δημήτρη Τρίκα, δημοσιογράφο της 
ΕΡΤ, για τη φιλοσοφική διάσταση του έργου του Marcel Proust, με αφορμή, 
αφενός, γαλλόγλωσση μελέτη μου για το βιβλίο του Gilbert Romeyer 
Dherbey, La Pensée de Marcel Proust (Παρίσι, Classiques Garnier, 2015), η 
οποία δημοσιεύθηκε στη Φιλοσοφία (Επετηρίδα του Κ.Ε.Ε.Φ. της Ακαδημίας 
Αθηνών), και, αφετέρου, τη δημοσίευση στα ελληνικά του Ανακτημένου 
χρόνου, της τελευταίας ενότητας του Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο. Η 
συνέντευξη παίχτηκε στη ραδιοφωνική εκπομπή «FACTORY, Ιδέες/Τέχνες», 
την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018, στο Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής 
Ραδιοφωνίας. 

14 Μαΐου 2019 Παραχώρησα δίωρη συνέντευξη στον Δημήτρη Τρίκα, δημοσιογράφο της 
ΕΡΤ, για τη γαλλική φιλοσοφία, με έμφαση στη φιλοσοφία στη Γαλλία στον 
εικοστό αιώνα, αναδεικνύοντας το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διδασκαλία 
της φιλοσοφίας στη Γαλλία στη μέση και την ανώτατη εκπαίδευση από τα 
μέσα του 19ου αιώνα. To πρώτο μέρος της συνέντευξης παίχτηκε στη 
ραδιοφωνική εκπομπή «FACTORY, Ιδέες/Τέχνες», στο Τρίτο Πρόγραμμα 
της Ελληνικής Ραδιοφωνίας (90,9 και 95,6 στην Αττική), την Κυριακή 23 
Ιουνίου και το δεύτερο παίχτηκε, στην ίδια εκπομπή, την Κυριακή 30 
Ιουνίου 2019. 

7 Απριλίου 2020 «Σκέψεις για την αντιμετώπιση της επιδημίας με αφορμή την Πανούκλα του 
Albert Camus»: συνέντευξη στη ραδιοφωνική εκπομπή  του Δημήτρη Τρίκα 
«Σημείο Art» (15:00-17:00) στο Τρίτο Πρόγραμμα της Δημόσιας 
Ραδιοφωνίας (οι άλλοι καλεσμένοι της εκπομπής ήταν ο Κώστας Κωστής και 
ο Αντώνης Λιάκος).  

2 Ιουνίου 2020 Παραχώρησα δίωρη συνέντευξη στον Δημήτρη Τρίκα,  δημοσιογράφο της 
ΕΡΤ, για τον Albert Camus. To πρώτο μέρος της συνέντευξης παίχτηκε στην 
ραδιοφωνική εκπομπή «FACTORY Iδέες/Τέχνες», την Κυριακή 7 Ιουνίου, 
19:00-20:00, και το δεύτερο την Κυριακή 14 Ιουνίου 2020, την ίδια ώρα, στο 
Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. 

20 Ιουλίου 2020 Παραχώρησα ωριαία συνέντευξη στο τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera για την 
Πολιτεία του Πλάτωνος στη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Ε.Κ.Π.Α. Η συνέντευξη παίχτηκε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020, στις 
14:00 GTM (στον σύνδεσμο: https://youtu.be/7nQlpDI4KWM) και τις 
ενημερώσεις σχετικά με την εκπομπή μπορεί να βρει κανείς στο 
https://www.facebook.com/TamamProduction). 

16 Μαρτίου 2021 Παραχώρησα συνέντευξη μιας ώρας στον Δημήτρη Τρίκα,  δημοσιογράφο 
της ΕΡΤ, για φιλοσοφικές προσεγγίσεις της τεχνικής/τεχνολογίας/ 
τεχνοεπιστήμης (από τους Descartes, Spinoza, Rousseau, Bergson, 
Jankélévitch, Hans Jonas, Κορνήλιο Καστοριάδη, Michel Serres και Gilles 
Lipovetsky). Η συνέντευξη παίχτηκε, για πρώτη φορά, στην ραδιοφωνική 
εκπομπή «FACTORY Iδέες/Τέχνες», την Κυριακή 9 Μαΐου 2021, 19:00-

https://youtu.be/7nQlpDI4KWM
https://www.facebook.com/TamamProduction
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20:00, στο Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.                         
17 Μαρτίου 2021 Παραχώρησα συνέντευξη μιας ώρας στον Βασίλη Σπυρόπουλο,  

δημοσιογράφο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος (89,5 
και www.ecclesia.gr) για τη φιλοσοφία του Descartes, στο πλαίσιο της σειράς 
εκπομπών με τον τίτλο «Η προδρομική εποχή του ευρωπαϊκού 
Διαφωτισμού». 

18 Μαρτίου 2021 Παραχώρησα συνέντευξη μιας ώρας στον Βασίλη Σπυρόπουλο,  
δημοσιογράφο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος (89,5 
και www.ecclesia.gr) για τη φιλοσοφία του Spinoza, στο πλαίσιο της σειράς 
εκπομπών με τον τίτλο «Η προδρομική εποχή του ευρωπαϊκού 
Διαφωτισμού». 

5 Οκτωβρίου 2021 Παραχώρησα δίωρη συνέντευξη στον Δημήτρη Τρίκα, δημοσιογράφο της 
ΕΡΤ, για το φιλοσοφικό έργο του Vladimir Jankélévitch, με έμφαση στην 
ηθική φιλοσοφία του, με αφορμή την έκδοση στα ελληνικά του βιβλίου του 
Κάπου στο ανολοκλήρωτο, ενός είδος πνευματικής αυτοβιογραφίας του σε 
μορφή συνέντευξης που είχε δώσει στην Béatrice Berlowitz (μτφ. Λίζυ 
Τσιριμώκου, Εκδόσεις Πόλις, 2021). To πρώτο μέρος της συνέντευξης 
παίχτηκε στη ραδιοφωνική εκπομπή «FACTORY Iδέες/Τέχνες», στο Τρίτο 
Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, την Κυριακή 14 Νοεμβρίου, 19:00-
20:00, και το δεύτερο μέρος θα παιχτεί την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021. 

 
 

Διοργάνωση στρογγυλής τράπεζας  
στο 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας στην Αθήνα (Αύγουστος 2013) 

8 Αυγούστου 2013  Διοργάνωσα τη στρογγυλή τράπεζα με θέμα: «Aspects de l’œuvre prolifique 
de Cornelius Castoriadis, philosophe de l’autonomie sociale et individuelle», 
23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με θέμα «Philosophy as Inquiry and 
Way of Life» (Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 4-10 Αυγούστου 
2013). 

 
 
 

Μέλος φιλοσοφικών εταιρειών 
Τακτικό μέλος της Ε.Φ.Ε. (Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας) από τις 17-6-1995. 
Μέλος της Association des Amis de Spinoza. 
Μέλος της Société d’études kantiennes de langue française. 
Μέλος της Société des amis de Bergson (από το 2006). Εκλέχθηκα μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου (Conseil d’administration) της, για τέσσερα χρόνια, από τη Γενική Συνέλευση της 
Εταιρείας, στο Παρίσι, στις 14 Νοεμβρίου 2014. 
Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης (από το 2014). 
 

 
 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 
(από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 

 
1. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της επιστημονικής συνάντησης με θέμα: «Τρεις 

επέτειοι: D. Diderot [1713-1784], P. Ricoeur [1913-2005], A. Camus [1913-1960]», η οποία 
διοργανώθηκε από τον Τομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ιωάννινα, 10 

http://www.ecclesia.gr/
http://www.ecclesia.gr/
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Δεκεμβρίου 2013). 
2. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Επιστημονικού Συνεδρίου «Πέτρος Βράιλας-

Αρμένης: 200 χρόνια από τη γέννησή του» (Αθήνα, 30-31 Ιανουαρίου 2014, Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Κτήριο «Κωστής Παλαμάς»). 

3. Mέλος της τοπικής επιστημονικής επιτροπής (Local Scientific Committee) της 8th Annual 
Conference της International Society for MacIntyrean Enquiry (ISME), με τίτλο «Tradition, 
Modernity, and Beyond», το οποίο διοργανώθηκε από τους Τομείς Φιλοσοφίας των Τμημάτων 
Φ.Π.Ψ. των Πανεπιστημίων Αθηνών και Ιωαννίνων, στην Αθήνα, στις 9-12 Ιουλίου 2014. 

4. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου «Gilles Deleuze & Félix 
Guattari: Refrains of freedom/Gilles Deleuze et Félix Guattari : Ritournelles de liberté/Ζιλ Ντελέζ 
και Φελίξ Γκουατταρί: Επωδοί ελευθερίας», Πάντειο Πανεπιστήμιο 24-26 Απριλίου 2015. 

5. Μέλος της ελληνικής οργανωτικής επιτροπής του Παγκόσμιου Συνεδρίου Φιλοσοφίας με 
θέμα «Η φιλοσοφία του Αριστοτέλη», το οποίο διοργανώθηκε από την Ελληνική Φιλοσοφική 
Εταιρεία και άλλες φιλοσοφικές εταιρείες, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 2400 ετών από τη 
γέννηση του Αριστοτέλη, και έλαβε χώρα στην Αθήνα, από τις 9 ως τις 15 Ιουλίου 2016. 

6. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής της διημερίδας που διοργάνωσε ο Τομέας 
Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών για τον εορτασμό της Παγκόσμιας 
Ημέρας Φιλοσοφίας με θέμα «Το ανθρώπινο “πρόσωπο” της φιλοσοφίας»: Κτήριο Κωστή Παλαμά, 
26-27 Νοεμβρίου 2016. 

7. Μέλος της οργανωτικής και της επιστημονικής επιτροπής της ημερίδας που διοργάνωσε ο 
Τομέας Φιλοσοφίας και το Εργαστήριο Πλατωνικών και Αριστοτελικών Μελετών του Τμήματος 
Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα: «Αριστοτέλους επίσκεψις: Όψεις ερμηνευτικής 
προσέγγισης»: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών, Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημήτρης 
Χατζής» (Παλιά Σφαγεία), Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017. 

8. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 1ου Διεπιστημονικού Συμποσίου «Πότε Πρέπει 
να Πεθαίνουμε; 213 χρόνια από τη Διατριβή περί Ευθανασίας του Ευγένιου Βούλγαρη», που 
διοργανώθηκε από τη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από τον Τομέα 
Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από το Εργαστήριο 
Βιοηθικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, στα Ιωάννινα, 
28-30 Απριλίου 2017. 

9. Μέλος της οργανωτικής και της επιστημονικής επιτροπής του επιστημονικού συμποσίου 
που διοργάνωσε ο Τομέας Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προς 
τιμή του ομότιμου καθηγητή Παναγιώτη Νούτσου, με θέμα: «Το κοινωνικό και το πολιτικό πεδίο»: 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών, Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημήτρης Χατζής» (Παλαιά 
Σφαγεία), Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Μαΐου 2017. 

10. Μέλος της οργανωτικής και της επιστημονικής επιτροπής του πανελληνίου συνεδρίου 
φιλοσοφίας που διοργάνωσε ο Τομέας Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και ο Τομέας Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: 
«Maurice Merleau-Ponty. Δρόμοι της φιλοσοφίας», στο Auditorium Théo Angelopoulos του 
Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, στις 4 Οκτωβρίου 2017. 

11. Μέλος της οργανωτικής και της επιστημονικής επιτροπής της επιστημονικής ημερίδας 
προς τιμήν της κ. Chantal Jaquet, Επίτιμης Διδάκτορος του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. Αφιερωμένη στο έργο της Les transclasses ou la non reproduction. Θέμα της ημερίδας: 
«Προσεγγίζοντας φιλοσοφικά το φαινόμενο της κοινωνικής μη αναπαραγωγής» (Αμφιθέατρο του 
Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τρίτη 22 Μαΐου 2018). 

12. Μέλος της οργανωτικής και της επιστημονικής επιτροπής του διεπιστημονικού 
συμποσίου «Πώς Mαθαίνει ο Εγκέφαλος», που διοργανώθηκε στα Ιωάννινα, από τις Κοσμητείες 
όλων των Σχολών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από τις 1-3 Ιουνίου 2018. 

13. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του επιστημονικού συνεδρίου αρχαίας ελληνικής 
φιλοσοφίας «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στο έργο του Πλάτωνος», αφιέρωμα στην τ. Επίκουρη 
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Καθηγήτρια κ. Βασιλική Σολωμού-Παπανικολάου, το οποίο διοργανώθηκε από το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 
«Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών και το Εργαστήριο Πλατωνικών και 
Αριστοτελικών Μελετών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, Συνεδριακό Κέντρο «Κάρολος Παπούλιας», 14-16 Ιουνίου 2019). 
 
 
 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ – 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
Ι. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 
Α΄. Μέλος Εξεταστικών Επιτροπών για διδακτορικές διατριβές  

και μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες:  

 
Επιβλέπων διδακτορικών διατριβών 

α. Άννα Μπουκουβάλα, Οι έννοιες του καλού και του κακού στην ηθική φιλοσοφία του 
Spinoza. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2006 (Δημόσια υποστήριξη: 1/6/2006): άριστα. 

β. Πολυξένη Ζινδριλή, Από τη θεωρία της συνείδησης στην κοινωνική και πολιτική 
φιλοσοφία: η συμβολή του Henri Bergson. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2008 (Δημόσια 
υποστήριξη: 10/6/2008): άριστα. 

[Η δημοσιευθείσα εκδοχή της εν λόγω διδακτορικής διατριβής, με τον τίτλο Από τη συνείδηση στη 
συνειδητότητα. H συμβολή του Henri Bergson (Τρίκαλα, Εκδόσεις Επέκεινα, σειρά «Βιβλιοθήκη 
Φιλοσοφίας», 2015) και με πρόλογό μου (σ. I-XVII: «Ξεπερνώντας τον εαυτό μας με τη βοήθεια του 
Bergson») κέρδισε το «Καυταντζόγλειο Βραβείο 2015», το οποίο απονέμεται από τη Φιλοσοφική Σχολή του 
Ε.Κ.Π.Α.].  

γ. Θεολογία Καντεράκη, Η έννοια της προσπάθειας στον Bergson, στους προγενέστερους 
και στους συγχρόνους του/L’effort chez Bergson, chez ses prédécesseurs et ses contemporains. 
Συνεπιτηρούμενη (με τον Frédéric Worms, καθηγητή της Ιστορίας της Σύγχρονης Φιλοσοφίας στο 
Πανεπιστήμιο Charles de Gaulle - Lille III μέχρι το 2013 και, πλέον, στην École normale supérieure 
στο Παρίσι) διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2014 (Δημόσια υποστήριξη: 27/2/2014) : άριστα. 

δ. Céline Dewas, Le devenir-Dieu des personnages kazantzakiens. L’œuvre de Kazantzakis 
à la lumière de la philosophie de Bergson/Το γίγνεσθαι-Θεός των χαρακτήρων του Καζαντζάκη. Το 
έργο του Καζαντζάκη υπό το πρίσμα της φιλοσοφίας του Bergson. Συνεπιτηρούμενη (με τον Frédéric 
Worms, καθηγητή της Ιστορίας της Σύγχρονης Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Charles de Gaulle - 
Lille III μέχρι το 2013 και, πλέον, στην École normale supérieure στο Παρίσι) διδακτορική 
διατριβή. Lille (Université Charles de Gaulle – Lille III) 2014 (Δημόσια υποστήριξη: 1/7/2014): 
άριστα. 

ε. Χαράλαμπος Β. Ταμπάκης, Το πρόβλημα του χρόνου και της μνήμης από τον Αριστοτέλη 
στον Μπερξόν: προσπάθεια συγκρότησης ενός τελεσφόρου φιλοσοφικού διαλόγου στη βάση της 
χρονικής συνέχειας. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2016 (Δημόσια υποστήριξη: 23/6/2016): 
άριστα δέκα (10). 

[Η εν λόγω διδακτορική διατριβή έχει ήδη αποσπάσει δύο βραβεία: α) το «Καυταντζόγλειο Βραβείο 
2016», το οποίο απονέμεται από τη Φιλοσοφική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.∙ και β) το βραβείο του περιοδικού 
Κριτικά, με τη στήριξη του Ιδρύματος Λάτση και του εκδοτικού οίκου Ευρασία, για την καλύτερη διδακτορική 
διατριβή φιλοσοφίας που εκπονήθηκε και υποστηρίχθηκε δημόσια σε ελληνικά πανεπιστήμια κατά την 
τελευταία διετία. Βλ. «Βραβείο του περιοδικού Κριτικά για την καλύτερη φιλοσοφική διατριβή των ετών 
2015 και 2016», Καθημερινή, ενότητα «Βιβλία», 12 Οκτωβρίου 2017] 

Β/ Ως μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. 
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στ. Φιλιώ Πίπη, Από την αντίληψη στην έκφραση: η διαδρομή του καλλιτέχνη προς την 
ελευθερία στην αισθητική φιλοσοφία του Maurice Merleau-Ponty. Διδακτορική διατριβή στο 
πλαίσιο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών», με επισπεύδον το 
Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα υπόλοιπα μέλη της επταμελούς επιτροπής: 
Γκόλφω Μαγγίνη, Ιορδάνης Μαρκουλάτος, Αλέκα Μουρίκη, Δημήτρης Καργιώτης, Κώστας 
Ράντης, Γεράσιμος Κακολύρης. Ιωάννινα 2021 (Δημόσια υποστήριξη: 20/4/2021): άριστα, εννέα 
και είκοσι ένα (9,21). 
 

Επιβλέπων μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών 
Α/ Ως μέλος Δ.Ε.Π. του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών» 

(Τομέας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) 
α. Άννα Μπουκουβάλα, H έννοια της επιθυμίας στο έργο του Spinoza. Μεταπτυχιακή 

διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2003 (Δημόσια υποστήριξη: 9/6/2003): άριστα. 
β. Πέτρος Λάζος, Το σωτηριολογικό περιεχόμενο της φιλοσοφίας του Spinoza. 

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2003 (Δημόσια υποστήριξη: 10/11/2003): άριστα. 
γ. Δήμητρα Πάνου, Οι έννοιες του θαυμασμού και της γενναιοφροσύνης στη θεωρία του 

Descartes περί παθών της ψυχής. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2006 (Δημόσια 
υποστήριξη: 11/5/2006): άριστα. 

δ. Θεολογία Καντεράκη, Η έννοια της ζωής σε συνάρτηση με την προβληματική του χρόνου 
στη φιλοσοφία του Bergson. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2007 (Δημόσια 
υποστήριξη: 31/10/2007): άριστα. 

ε. Φίλια Πίπη, Ο αισθητός κόσμος ως δημιούργημα: το σώμα του καλλιτέχνη ως αντιληπτική 
και εκφραστική δίοδος στη φιλοσοφία του Merleau-Ponty. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 
Ιωάννινα 2012 (Δημόσια υποστήριξη: 12/6/2012): άριστα. 

στ. Νεκτάριος Τσάκλας, Ο καρτεσιανός δυϊσμός και η αντίρρηση του Gilbert Ryle. 
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2014 (Δημόσια υποστήριξη: 14/5/2014): λίαν 
καλώς. 

ζ. Κωσταντίνος Φιλιππάκης, Η μετα-οντολογική προβληματική του Alain Badiou. 
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2015 (Δημόσια υποστήριξη: 3 Δεκεμβρίου 2015): 
άριστα δέκα (10). 

η. Ειρήνη Ζαχαρή, Η έννοια της δημοκρατίας στην πολιτική θεώρηση της Hannah Arendt. 
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2018 (Δημόσια υποστήριξη: 20 Ιουνίου 2018): 
άριστα δέκα (10). 

θ. Ευδοκία Κουτσόπετρα, Η διττή διάσταση της γλώσσας στη φιλοσοφία του Henri Bergson. 
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία» του 
Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα 2018 (Δημόσια 
υποστήριξη: 26 Οκτωβρίου 2018): άριστα δέκα (10). 

ι. Νικολέτα Ράπτη, Ο ρόλος των συναισθημάτων στη σπινοζική θεωρία περί διατομικότητας. 
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2019 (Δημόσια υποστήριξη: 28 Ιανουαρίου 2019): 
λίαν καλώς (8). 

ια. Γεράσιμος Σταματέλος, Σιωπή: στο σταυροδρόμι φιλοσοφίας, λογοτεχνίας και τεχνών – 
Η ιστορία της αποσιώπησης. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2019 (Δημόσια 
υποστήριξη: 19 Ιουνίου 2019): άριστα δέκα (10) 

Β/ Ως μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. 
ιβ. Αλέξανδρος Αζαϊζές, Ο θεμελιώδης ρόλος της γενναιοφροσύνης στην ανθρωπολογία και 

στην ηθική φιλοσοφία του René Descartes. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία» του Τμήματος Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. Αθήνα 2019 
(Δημόσια υποστήριξη: 11 Νοεμβρίου 2018): άριστα δέκα (10). 

ιγ. Χρήστος Καραγιαννάκης, Εισαγωγή στην δυναμοκρατική κοινωνική και πολιτική 
φιλοσοφία των Gilles Deleuze και Félix Guattari. Βασικές έννοιες και διακρίσεις. Μεταπτυχιακή 
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διπλωματική εργασία στο Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφία» του Τμήματος Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. Αθήνα 
2020 (Δημόσια υποστήριξη: 7 Σεπτεμβρίου 2020): άριστα δέκα (10) [τα άλλα δύο μέλη της 
τριμελούς εξεταστικής επιτροπής ήταν οι συνάδελφοι Γεράσιμος Κακολύρης και Βίκυ Ιακώβου]. 

ιδ. Χρίστος Βαρθαλίτης, Φιλοσοφία και λογοτεχνία: Όταν το «Κοράκι» μίλησε για θάνατο. 
Το φιλοσοφικό πορτρέτο του θανάτου στο έργο του Edgar Allan Poe. Μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνική Φιλοσοφία – 
Φιλοσοφία των Επιστημών» του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ιωάννινα 
2020 (Δημόσια υποστήριξη: 9 Νοεμβρίου 2020): άριστα οκτώ και μισό (8,5) [τα άλλα δύο μέλη της 
τριμελούς εξεταστικής επιτροπής ήταν οι συνάδελφοι από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Δημήτρης 
Καργιώτης και Θανάσης Σακελλαριάδης]. 

ιε. Σωτήρης Νταμπεγλιώτης, Φιλοσοφία και λογοτεχνία: Charles Baudelaire. Οι 
φιλοσοφικές διαστάσεις του έργου του. Η οκνηρία ως υπαρκτική επιλογή [τελικός τίτλος (25/1/2021): 
Φιλοσοφία και λογοτεχνία: Οι φιλοσοφικές προεκτάσεις του έργου του Charles Baudelaire. Η οκνηρία ως 
υπαρξιακή (σ)τάση. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στο Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία 
των Επιστημών» του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ιωάννινα 2021 (Δημόσια 
υποστήριξη: 4 Φεβρουαρίου 2021): άριστα δέκα (10) [τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς εξεταστικής 
επιτροπής ήταν οι συνάδελφοι από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιορδάνης Μαρκουλάτος και Δημήτρης 
Καργιώτης]. 

[Για την εκπόνηση της εν λόγω Μ.Δ.Ε., ο κ. Νταμπεγλιώτης έλαβε υποτροφία, μετά από κρίση, από 
το Ίδρυμα Ωνάση] 

ιστ. Βασίλης Στρατής, Η φιλοσοφική αξία του μυστικισμού στον Henri Bergson. 
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στο Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφία» του Τμήματος Φιλοσοφίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα 2021 (Δημόσια υποστήριξη: 17 Ιουνίου 2021): άριστα δέκα (10) 
[τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής ήταν οι συνάδελφοι Γιώργος Αραμπατζής 
και Φωτεινή Βασιλείου]. 

 
 

Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής και εισηγητικής επιτροπής 
για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών 

α. Παρασκευή Τσιώρη, Η ηθική και η πολιτική φιλοσοφία του Αλέξανδρου και του 
Νικόλαου Μαυροκορδάτου. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2002 (Δημόσια υποστήριξη: 8/3/2002). 

β. Ελένη Ρούμκου, Η έννοια του φιλοσοφείν στο έργο του Κορνήλιου Καστοριάδη. 
Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2003 (Δημόσια υποστήριξη: 29/5/2003). 

γ. Χρήστος Γρηγορίου, Από την Ιρλανδία στη Μεγάλη Βρετανία: ο Edmund Burke ως 
επίδοξος «άνθρωπος των γραμμάτων». Ευγένεια και Αρετή. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2006 
(Δημόσια υποστήριξη: 1/6/2006). 

δ. Γεώργιος Χρυσάφης, Ηθική φιλοσοφία και πολιτική οικονομία στον κλασικό βρετανικό 
φιλελευθερισμό: John Locke, Bernard Mandeville και Adam Smith. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 
2006 (Δημόσια υποστήριξη: 1/6/2006). 

ε. Ευάγγελος Βανταράκης, Νεωτερισμός και παράδοση στη φιλοσοφία του Ντεκάρτ. 
Διδακτορική διατριβή. Ρέθυμνο 2011 (Τμήμα Φ.Κ.Σ. του Πανεπιστημίου Κρήτης, επιβλέπουσα: 
επίκουρη καθηγήτρια Μαρία Βενιέρη) (Δημόσια υποστήριξη: 17/10/2011). 

στ. Φώτης Πράπας, Το πρόβλημα της μέτρησης στην κβαντική μηχανική και η έννοια της 
πληροφορίας στην κβαντική πληροφορική. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2013 (επιβλέπουσα: 
αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία Πουρνάρη) (Δημόσια υποστήριξη: 11/1/2013). 

ζ. Αλέξανδρος Σχισμένος, Η έννοια του χρόνου στη φιλοσοφία του Κορνήλιου Καστοριάδη 
και η οντολογία του κοινωνικοϊστορικού. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2017 (επιβλέπων: 
ομότιμος καθηγητής Παναγιώτης Νούτσος) (Δημόσια υποστήριξη: 9/5/2017). 

η. Αναστάσιος Μελιδώνης, Jean-Jacques Rousseau: η βιωματική προσέγγιση του εαυτού 
και της πραγματικότητας. Διδακτορική διατριβή. Αθήνα 2018 (επιβλέπουσα: αναπληρώτρια 
καθηγήτρια Χαρά Μπανάκου-Καραγκούνη, Tμήμα Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ) 
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(Δημόσια υποστήριξη: 13/7/2018). 
θ. Μαρίνα Κολλάτου, Η κριτική αποτίμηση φιλοσοφικών συστημάτων από τον Πέτρο 

Βράιλα Αρμένη (1812-1884). Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2018 (επιβλέπων: καθηγητής 
Κωνσταντίνος Πέτσιος) (Δημόσια υποστήριξη: 11/12/2018). 

ι. Ελένη Σπυράκου, Ελευθερία και ισότητα: προβλήματα δικαιολόγησης αρχών σε 
φιλελεύθερα και ρεπουμπλικανικά επιχειρήματα. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2018 (επιβλέπων: 
αναπληρωτής καθηγητής Στέφανος Δημητρίου) (Δημόσια υποστήριξη: 17/12/2018). 

 
 

Μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για διδακτορικές διατριβές 
α. Βασίλειος Κρουστάλλης, Λόγος περί Όρασης. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2000 

(Δημόσια υποστήριξη: 20/11/2000). 
β. Θωμάς Νουτσόπουλος, Προβλήματα ανάλυσης διαλεκτικών εννοιών στο έργο των Hegel 

και Marx. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2000 (Δημόσια υποστήριξη: 18/12/2000). 
γ. Νικόλαος Ναγόπουλος, «Η εξηγητική-κατανοητική μέθοδος στη θεωρία των κοινωνικών 

πράξεων» από τον Max Weber στον G.H.v. Wright και στην επικοινωνιακή θεωρία του Habermas. 
Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2001 (Δημόσια υποστήριξη: 13/3/2001). 

δ. Στυλιανός Καραγιάννης, Η κρίση της Νεωτερικότητας. Μια ιστορικο-κριτική ερμηνευτική 
προσέγγιση της Φιλοσοφίας του José Ortega y Gasset για τον πνευματικό/τεχνικό πολιτισμό και την 
ιστορία. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2002 (Δημόσια υποστήριξη: 8/4/2002). 

ε. Βασιλική Σιούφα, Η κριτική του κοινοτισμού στο φιλελευθερισμό. Alasdair Macintyre και 
Charles Taylor. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2002 (Δημόσια υποστήριξη: 23/10/2002). 

στ. Βασιλική Π. Σολωμού-Παπανικολάου, Ανθρώπινος βίος και ηδονή κατά τον Πλάτωνα. 
Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2003 (Δημόσια υποστήριξη: 30/5/2003). 

ζ. Αγλαΐα Μελά, John Rawls : Το πρόβλημα της δικαιολόγησης των αρχών δικαιοσύνης. 
Συναίνεση και δεσμευτικότητα. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2003 (Δημόσια υποστήριξη: 
9/6/2003). 

η. Μιχάλης Μπαρτσίδης, Φιλοσοφία και πολιτική στο έργο του Etienne Balibar. Διδακτορική 
διατριβή. Ιωάννινα 2006 (Δημόσια υποστήριξη: 10/5/2006). 

θ. Ευγενία Κέππα, Ένωση και αλληλεπίδραση νου-σώματος στη φιλοσοφία του Ντεκάρτ. 
Διδακτορική διατριβή. Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Ιστορία και 
φιλοσοφία των επιστημών και της τεχνολογίας», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα ΕΜΦΕ, 
Τομέας ΑΚΕΔ και Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε. Αθήνα 2008 
(Δημόσια υποστήριξη: 24/6/2008). 

ι. Πέτρος Λάζος, Αξιακός σχετικισμός, κανονιστικότητα και αποφασιαρχία στο έργο του Π. 
Κονδύλη. Όροι, προϋποθέσεις συγκρότησης και θεωρητικές συνέπειες μίας αποφασιαρχικής θεωρίας. 
Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2010 (Δημόσια υποστήριξη: 14/12/2010). 

ια. Κατερίνα Κέη, Η έννοια της ιδεολογίας στο έργο του Νίκου Πουλαντζά. Διδακτορική 
διατριβή. Ιωάννινα 2014 (Δημόσια υποστήριξη: 1/4/2014). 

ιβ. Μιλτιάδης Ντόβας, Ο «νέος ανθρωπισμός» στο έργο του Γιάννη Ιμβριώτη. Αξιολογικό 
σύστημα και φιλοσοφική προβληματική. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2015 (Δημόσια 
υποστήριξη: 16/6/2015). 

ιγ. Σπυρίδων Ι. Ντρίκος, Από τον Εύδημο τον Ρόδιο στον Διόδωρο τον Τύριο. Βιογραφίες 
εκπροσώπων της περιπατητικής σχολής. Φιλοσοφία και επιστήμες στο Λύκειον μετά τον Θεόφραστο. 
Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2018 (Δημόσια υποστήριξη: 30/10/2018). 

ιδ. Κωνσταντίνος Γ. Κοτσιαρής, Τρεις Ουτοπίες της Βρετανικής Μεσοβασιλείας (1649-1660). 
Μία συγκριτική και κριτική προσέγγιση. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2018 (Δημόσια 
υποστήριξη: 28/11/2018). 

ιε. Μαρία Σωζοπούλου, Η έννοια της δημοσιότητας στη φιλοσοφία του Πλάτωνα. 
Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα 2019 (Δημόσια υποστήριξη: 27/3/2019). 
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ιστ. Νίκος Σαραφιανός, Ο Stanley Cavell και η συμβολή του στη φιλοσοφική θεμελίωση του 
αμερικανικού κινηματογράφου: ερμηνευτικές προσεγγίσεις και κριτική. Διδακτορική διατριβή. 
Ιωάννινα 2019 (Δημόσια υποστήριξη: 3/4/2019). 

ιζ. Σοφία Κουσιάντζα, Ο υλιστικός ιδεαλισμός του Σπινόζα. Η υπόσταση και τα 
κατηγορήματά της στη σπινοζική φιλοσοφία, Διδακτορική διατριβή. Επιβλέπων: επίκουρος 
καθηγητής Γιώργος Φουρτούνης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 2019 (Δημόσια υποστήριξη: 
2/7/2019). 

Β/ Ως μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. 
ιη. Γεωργία Κατσαρού, Η μεταφυσική του φωτός στη φιλοσοφία και την τέχνη της 

Αναγέννησης, Διδακτορική διατριβή. Επιβλέπων: αναπληρωτής καθηγητής Γεώργιος Στείρης∙ 
Τμήμα Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα 2020 (Δημόσια υποστήριξη: 13 Φεβρουαρίου 2020).  

ιθ. Ευαγγελία Καραγεώργη, Η συνείδηση στην Ολότητα: Προσδιορισμός και 
αυτεπίγνωση του όντος κατά την εκστατική εμπειρία, Διδακτορική διατριβή. Επιβλέπων: 
αναπληρωτής καθηγητής Γιώργος Αραμπατζής∙ Τμήμα Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα 2020 
(Δημόσια υποστήριξη: 10 Μαρτίου 2020).  

κ. Γιάννης Μήτσου, Φιλοσοφικές προοπτικές στο έργο του Αντρέι Ταρκόφσκι: η έννοια της 
υπέρβασης, Διδακτορική διατριβή. Επιβλέπουσα: πρώην αναπληρώτρια καθηγήτρια Χαρά 
Μπανάκου∙ Τμήμα Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα 2020 (Δημόσια υποστήριξη: 7 Μαΐου 2020). 

κα. Θεοφάνης Μελίδης, Ο Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρης και οι πολιτικές ιδέες του, 
Διδακτορική διατριβή. Επιβλέπων: αναπληρωτής καθηγητής Γιώργος Αραμπατζής∙ Τμήμα 
Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα 2020 (Δημόσια υποστήριξη: 17 Ιουνίου 2020, άριστα).  

κβ. Jacopo Noventa Menin, Ο μεσοπλατωνισμός στη φιλοσοφία του Marsilio Ficino. 
Διδακτορική διατριβή. Επιβλέπων: αναπληρωτής καθηγητής Γιάννης Καλογεράκος∙ Τμήμα 
Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα 2021 (Δημόσια υποστήριξη: 17 Ιουνίου 2021, άριστα).  

κγ. Νίκος Μανωλόπουλος, Η θεωρία της πολιτικής πρακτικής στον Maurice Merleau-
Ponty: μια φαινομενολογία του πολιτικού, Διδακτορική διατριβή. Επιβλέπων: καθηγητής Γιώργος 
Φαράκλας∙ Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Αθήνα 2021 
(Δημόσια υποστήριξη: 29 Σεπτεμβρίου 2021, άριστα). 

κδ. Αθανάσιος Παπούλης, Η συγκρότηση των κοινοτικών δεσμών στη σύγχρονη 
κοινωνία. Μια διυποκειμενική προσέγγιση της πρόσωπο προς πρόσωπο σχέσης, της 
συμπαρουσίας και του κοινού, Διδακτορική διατριβή. Επιβλέπων: καθηγητής Βασίλης 
Καραποστόλης∙ Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα 2021 (Δημόσια υποστήριξη: 8 Δεκεμβρίου 2021, άριστα). 
 

 
Μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής 

για μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες (Μ.Δ.Ε.) 
α. Ιωάννης Μελισσόβας, Hobbes, «Ιστορία» και «Φιλοσοφία». Μεταπτυχιακή διπλωματική 

εργασία. Ιωάννινα 2001 (Δημόσια υποστήριξη: 26/11/2001). 
β. Χρήστος Γρηγορίου, Από τον Burke στον Hayek. Από την παράδοση στην «αυθόρμητη 

τάξη». Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2002 (Δημόσια υποστήριξη: 9/10/2002). 
γ. Λυδία Παπαζήση, Το πρόβλημα της νοητικής εξεικόνισης. Μεταπτυχιακή διπλωματική 

εργασία. Ιωάννινα 2002 (Δημόσια υποστήριξη: 10/10/2002). 
δ. Ειρήνη Μπετείνη, Η φρόνηση ως προϋπόθεση της πράξης στους πρώιμους πλατωνικούς 

διαλόγους. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2003 (Δημόσια υποστήριξη: 
28/01/2003). 

ε. Κωνσταντίνος Βατόπουλος, Φιλόδημος: Ερμηνευτικές προσεγγίσεις και καινοτομίες στο 
«Περί φύσεως» του Επίκουρου. Συμβολή της ομάδας Gigante στην ανάγνωση και ερμηνεία των 
παπύρων του Herculanum. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2004 (Δημόσια 
υποστήριξη: 9/3/2004). 
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στ. Σοφία Τσατσάνη, Το φαινόμενο της συμπάθειας – Η επίδρασή του στην κοινωνικότητα 
των παθών – David Hume και Adam Smith. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2004 
(Δημόσια υποστήριξη: 21/6/2004). 

ζ. Όλγα Γκόπη, Η ηθική φιλοσοφία του Παναίτιου και του Ποσειδώνιου. Μια συγκριτική 
θεώρηση. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2006 (Δημόσια υποστήριξη: 16/5/2006). 

η. Αμυγδαλιά Κυροπούλου, Η έννοια της ελευθερίας στην ηθική και πολιτική φιλοσοφία του 
John Stuart Mill. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2006 (Δημόσια υποστήριξη: 
17/5/2006). 

θ. Αθανασία Βασιλείου, Η επίδραση του Επίκτητου και του Μάρκου Αυρήλιου στη φιλοσοφία 
του Shaftesbury. Από την κοσμική στην εσωτερική αρμονία. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 
Ιωάννινα 2006 (Δημόσια υποστήριξη: 19/5/2006). 

ι. Χρυσούλα Παπαθανασίου, Η συμπάθεια και οι κρίσεις του αμερόληπτου παρατηρητή ως οι 
βάσεις της ηθικής συμπεριφοράς στον Adam Smith. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 
2008 (Δημόσια υποστήριξη: 18/6/2008). 

ια. Πασχάλης Σουγιουλτζής, Γλώσσα και μεταφορά στην αρχαία οντολογία: η θεώρηση της 
σύγχρονης ερμηνευτικής. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2011 (Δημόσια 
υποστήριξη: 14/3/2011). 

ιβ. Όλγα Π. Θεοδώρου, Ο επικουρισμός του Pierre Gassendi. Μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία. Ιωάννινα 2013 (Δημόσια υποστήριξη: 12/2/2013). 

ιγ. Αλέξανδρος Σχισμένος, Ψυχή και αυτονομία. Φιλοσοφική ανθρωπολογία και οντολογία 
στη σκέψη του Κορνήλιου Καστοριάδη. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2013 
(Δημόσια υποστήριξη: 18/6/2013). 

ιδ. Παρασκευή Ζάψα, Πολιτική και τέχνη στη θεωρία της νεωτερικότητας της Agnes Heller. 
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2014 (Δημόσια υποστήριξη: 8/4/2014) 
[επιβλέπουσα: αναπληρώτρια καθηγήτρια Γκόλφω Μαγγίνη]. 

ιε. Παναγιώτης Δρέλλιας, Το εννοιολογικό τρίπτυχο “habitus (έξις) – πεδίο – πολιτισμικό 
κεφάλαιο στο θεωρητικό έργο του Pierre Bourdieu και ο ρόλος του στην εκπαιδευτική αναπαραγωγή. 
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2014 (Δημόσια υποστήριξη: 25/6/2014) 
[επιβλέπων: επίκουρος καθηγητής Ιορδάνης Μαρκουλάτος]. 

ιστ. Αικατερίνη Κόγια, Η γνώση στη Μεταμοντέρνα Κατάσταση (1979) του Ζαν Φρανσουά 
Λυοτάρ. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστημών Αγωγής, 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Ιωάννινα 2015 (Δημόσια υποστήριξη: 25 
Σεπτεμβρίου 2015) [επιβλέπουσα: αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία Πουρνάρη]. 

ιζ. Χαραλαμπία Λούτα, Ο χαρακτήρας του ρεαλισμού του David Hume στο αιτιακό του 
επιχείρημα. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2016 (Δημόσια υποστήριξη: 11 
Απριλίου 2016) [επιβλέπουσα: αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία Πουρνάρη]. 

ιη. Κωνσταντίνος Σέρρας, Η λειτουργία της τιμωρίας στη σωκρατική ηθική, Μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2016 (Δημόσια υποστήριξη: 18 Απριλίου 2016) [επιβλέπουσα: 
επίκουρη καθηγήτρια Βασιλική Παπανικολάου]. 

ιθ. Δημήτριος Πασσάς, Η οντολογία του παιχνιδιού στον Ηράκλειτο και στον Nietzsche, 
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2017 (επιβλέπουσα: αναπληρώτρια καθηγήτρια 
Γκόλφω Μαγγίνη∙ δημόσια υποστήριξη: 23 Μαΐου 2017). 

κ. Χριστίνα-Κωνσταντίνα Απρίλη, Συμπάθεια και δικαιοσύνη στους David Hume και Adam 
Smith, Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2018 (επιβλέπουσα: αναπληρώτρια 
καθηγήτρια Μαρία Πουρνάρη∙ δημόσια υποστήριξη: 24 Απριλίου 2018). 

κα. Αργυρώ Χατζηδάκη, Από την «ηθική αίσθηση» στη «συμπάθεια». Συνέχεια και τομές 
στην αισθηματοκρατική ηθική των Hutcheson και Hume. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 
Ιωάννινα 2018 (επιβλέπων: καθηγητής Διονύσης Δρόσος∙ δημόσια υποστήριξη: 20 Ιουνίου 2018). 

κβ. Δάφνη-Μαρία Καραντάνα, Η σχέση ευδαιμονίας και φιλίας στην πρακτική φιλοσοφία του 
Αριστοτέλη, Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2018 (επιβλέπουσα: αφυπηρετήσασα 
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επίκουρη καθηγήτρια Κική Παπανικολάου∙ δημόσια υποστήριξη: 20 Ιουνίου 2018). 
κγ. Πέτρος Πουλόπουλος, Το νόημα και η λειτουργία της αντίληψης στη σκέψη του Bertrand 

Russell: μια ερμηνευτική προσέγγιση των αισθητηριακών δεδομένων Μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία. Ιωάννινα 2018 (επιβλέπων: επίκουρος καθηγητής Αθανάσιος Σακελλαριάδης∙ δημόσια 
υποστήριξη: 21 Ιουνίου 2018). 

κδ. Βασιλική Τριάντη, Οι περί παιδείας θέσεις του Friedrich Nietzsche, Μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2018 (επιβλέπουσα: καθηγήτρια Γκόλφω Μαγγίνη∙ δημόσια 
υποστήριξη: 28 Ιουνίου 2018). 

κε. Γιάννης Πετσάνης, Η σχέση μεταξύ νόμου, ελευθερίας και ισότητας στην République του 
Rousseau, Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2018 (επιβλέπων: αναπληρωτής 
καθηγητής Στέφανος Δημητρίου∙ δημόσια υποστήριξη: 17 Δεκεμβρίου 2018). 

κστ. Αντιγόνη Μπλάτσιου, Η έννοια του ύφους στη φιλοσοφική σκέψη του Maurice Merleau-
Ponty, Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2019 (επιβλέπων: επίκουρος καθηγητής 
Ιορδάνης Μαρκουλάτος∙ δημόσια υποστήριξη: 29 Ιανουαρίου 2019). 

κζ. Σοφία Γ. Λιολίτσα, Φιλοσοφικές συνιστώσες στο ιπποκρατικό έργο Περί αέρων, υδάτων, 
τόπων και η ερμηνευτική προσέγγιση του Αδαμαντίου Κοραή, Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 
Ιωάννινα 2019 (επιβλέπων: καθηγητής Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος∙ δημόσια υποστήριξη: 13 
Φεβρουαρίου 2019). 

κη. Θεόδωρος Θ. Γρετσίστας, Η έννοια της συνείδησης στο φιλοσοφικό και λογοτεχνικό έργο 
του Miguel de Unamuno, Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2019 (επιβλέπων: 
επίκουρος καθηγητής Θανάσης Σακελλαριάδης∙ δημόσια υποστήριξη: 18 Ιουνίου 2019). 

κθ. Λαμπρινή Αντωνιάδου-Λάππα, Εξουσία και χειραφέτηση στη σκέψη του Michel 
Foucault. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ιωάννινα 2019 (επιβλέπων: επίκουρος καθηγητής 
Ιορδάνης Μαρκουλάτος∙ δημόσια υποστήριξη: 18 Ιουνίου 2019). 

κι. Μαρία Καμπίτση, Προς μια εμμενειοκρατική σύλληψη του κοινωνικού: Spinoza και 
Pierre Bourdieu, Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Π.Μ.Σ. “Πολιτική 
επιστήμη και ιστορία” (κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήμη), Αθήνα 2019 (επιβλέπων: επίκουρος 
καθηγητής Γιώργος Φουρτούνης∙ δημόσια υποστήριξη: 2 Ιουλίου 2019). 

λ. Θεοδώρα Βότη, H καθολική γραμματική του Noam Chomsky: Ερμηνευτικές προσεγγίσεις 
και κριτική στο πεδίο της αναλυτικής φιλοσοφίας (επιβλέπων: επίκουρος καθηγητής Αθανάσιος 
Σακελλαριάδης∙ δημόσια υποστήριξη: 25 Σεπτεμβρίου 2019).  

Β/ Ως μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας  
του Πανεπιστημίου Αθηνών 

λα. Σταματίνα Διαμάντη, Η φουκωική θεώρηση της συγκρότησης του υποκειμένου της 
γνώσης και η κριτική παιδαγωγική ως εργαλείο στην προοπτική της αυτονομίας του, Αθήνα 2020 
(επιβλέπων: μόνιμος επίκουρος καθηγητής Γεράσιμος Κακολύρης· υποστήριξη: 10 Μαρτίου 2020, 
άριστα δέκα (10)). 

λβ. Δημήτρης Τσίκνας, Η δημοκρατία ως προϋπόθεση της ελευθερίας, Αθήνα 2020 
(επιβλέπων: αναπληρωτής καθηγητής Γιώργος Στείρης· υποστήριξη: Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, 
άριστα εννέα (9)). 

λγ. Μιχάλης Δαγτζής, Ελέγχοντας το καρτεσιανό cogito. Η οντολογία της   Χάννα Άρεντ υπό 
το φως της φαινομενολογίας του Μωρίς Μερλώ-Ποντύ, Αθήνα 2021 (επιβλέπουσα: αναπληρώτρια 
καθηγήτρια Βάνα Νικολαΐδου-Κυριανίδου· υποστήριξη: 23 Μαρτίου 2021, άριστα δέκα (10)). 

λδ. Γιώργος Βασιλάκης, Το πιθανό και το ενδεχομενικό στη φουκωική σκέψη. ΔΔΠΜΣ 
“Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών», Ιωάννινα 2021 (επιβλέπων: αναπληρωτής 
καθηγητής Ιορδάνης Μαρκουλάτος, υποστήριξη: Τρίτη 20 Ιουλίου 2021, άριστα δέκα (10)). 

λε. Χρύσανθος Κωνσταντίνου, Η σκέψη του Ζακ Ντερριντά για τα ζώα. Αθήνα 2021 
(επιβλέπων: επίκουρος καθηγητής Γεράσιμος Κακολύρης, υποστήριξη: 21 Ιουλίου 2021, άριστα 
εννέα (9)). 

λστ. Ειρήνη Φωλίνα, Η ηθική της ευθύνης του Hans Jonas και οι σύγχρονες προσλήψεις της 
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στην περιβαλλοντική ηθική, τη διαγενεακή ηθική και την ηθική της ευπάθειας. ΔΔΠΜΣ “Ελληνική 
Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών», Ιωάννινα 2021 (επιβλέπουσα: καθηγήτρια Γκόλφω 
Μαγγίνη, υποστήριξη: 18 Νοεμβρίου 2021, άριστα). 

 
Έχω ορισθεί ως Επιβλέπων Καθηγητής για την εκπόνηση των εξής διδακτορικών 

διατριβών: 
α) Του Κώστα Φιλιππάκη με τίτλο: Η θεωρησιακή μεταφυσική του Alain Badiou: Από 

τη διαλεκτική του πεπερασμένου και του απείρου ίσαμε τη στρατευμένη θεωρία της απόφασης 
[ανέλαβε θέμα και ορίστηκα επιβλέπων στην Ε.Δ.Ε. του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. “Ελληνική Φιλοσοφία – 
Φιλοσοφία των Επιστημών» στις 16/12/2015]. 

β) Του Βασίλη Γεωργακούδη με τίτλο: Γλώσσα και υποκείμενο στο φιλοσοφικό ρεύμα 
του δομισμού [ορίστηκα επιβλέπων στην Ε.Δ.Ε. του Π.Μ.Σ. “Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία 
των Επιστημών» στις 13/2/2018]. 

γ) Του Χρόνη Μπούσιου με τίτλο: Φιλοσοφία και μη φιλοσοφία: Ο στοχασμός του 
Gabriel Marcel μέσα από το άνοιγμά του προς το θέατρο, τη μουσική και τη θρησκεία [ορίστηκα 
επιβλέπων στην Ε.Δ.Ε. του Π.Μ.Σ. “Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών» το 
Νοέμβριο του 2018]. 

[Για την εκπόνηση της εν λόγω διδακτορικής διατριβής, ο κ. Μπούσιος έλαβε εσωτερική υποτροφία 
για υποψηφίους Διδάκτορες και Μετα-διδάκτορες, μετά από αυστηρή αξιολόγηση που έγινε από την 
Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων έγινε τον Μάιο του 2019. Μετά από νέα αξιολόγηση, ο κ. Μπούσιος συνεχίζει να λαμβάνει 
την υποτροφία μέχρι τον Ιανουάριο του 2021 και από την 1η Μαΐου ως το τέλος Δεκεμβρίου του 2021]. 

δ) Του Αλέξανδρου Αζαϊζέ με τίτλο: Η πραγμάτευση του θυμικού στον νεότερο 
ευρωπαϊκό ορθολογισμό: από τον Descartes στον Spinoza [η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής 
του υπό την επίβλεψή μου και με άλλα δύο μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής και εξεταστικής επιτροπής 
τον Άρη Στυλιανού και τον Δημήτρη Αθανασάκη έγινε δεκτή από τη Γ.Σ. Του Τμήματος Φιλοσοφίας του 
ΕΚΠΑ στις 30 Οκτωβρίου 2020]. 

ε) Της Μαριάννας Μήκου με τίτλο: Δημιουργικότητα και αυτοδημιουργία στη φιλοσοφία 
του Henri Bergson και γόνιμες ανακτήσεις [η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής της υπό την 
εποπτεία μου και με άλλα δύο μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής και εξεταστικής επιτροπής τον Δημήτρη 
Αθανασάκη και τον Ιορδάνη Μαρκουλάτο έγινε δεκτή από τη Γ.Σ. Του Τμήματος Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ 
στις 25 Οκτωβρίου 2021]. 

 
Επίσης έχω ορισθεί μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την εκπόνηση 

των εξής διδακτορικών διατριβών: 
α) Του Χαράλαμπου Παλαιοθόδωρου με τίτλο: Δίκαιο και νόμος στη φιλοσοφία του Spinoza 

(επιβλέπων: τέως καθηγητής Ιωάννης Στράγγας (Πάντειο Πανεπιστήμιο)). 
β) Του Παναγιώτη Σωτηρόπουλου με τίτλο: Βούλεσθαι και πράττειν. Η έννοια της 

ελευθερίας στη σκέψη του Μπαρούχ Σπινόζα (επιβλέπων: αναπληρωτής καθηγητής Ευάγγελος 
Πρωτοπαπαδάκης, Tμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ). 

γ) Του Στέφανου Ρέγκα, με θέμα Η λειτουργία του quatenus. Αναδιπλασιασμός και διττότητα 
στον Spinoza (επιβλέπων: αναπληρωτής καθηγητής Αριστοτέλης Στυλιανού, Τμήμα Πολιτικών 
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης): ορίστηκα μέλος της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής στις 15 Νοεμβρίου 2017. 
 δ) Της Αγγελικής Αγγέλη, με θέμα Πολιτική τέχνη και νόμος στη δεύτερη σοφιστική και την 
ύστερη αρχαιότητα (επιβλέπων: καθηγητής Κωνσταντίνος Πέτσιος, Τμήμα Φιλοσοφίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων): ορίστηκα μέλος της τριμελούς επιτροπής στις 17 Απριλίου 2018. 

ε) Της Παρασκευής Ζάψα, με θέμα Η υψηλή τεχνολογία ως βασική παράμετρος 
διαμόρφωσης της όψιμης νεωτερικής συνθήκης: μια θεώρηση υπό το πρίσμα της σύγχρονης 
φαινομενολογίας της τεχνικής (επιβλέπουσα: καθηγήτρια Γκόλφω Μαγγίνη, Τμήμα Φιλοσοφίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων): ορίστηκα μέλος της τριμελούς επιτροπής στις 19 Ιουνίου 2018. 
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Β/ Ως μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. 
στ) Της Μαρίας Καμπίτση, Η έννοια της εμμένειας στην σκέψη του Baruch Spinoza και του 

Pierre Bourdieu. Προς μια εμμενειοκρατική σύλληψη του κοινωνικού, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
Π.Μ.Σ. “Πολιτική επιστήμη και ιστορία” (κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήμη): επιβλέπων: επίκουρος 
καθηγητής Γιώργος Φουρτούνης: ορίστηκα μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής στις 11 
Δεκεμβρίου 2019. 

ζ) Της Ευδοκίας Κουτσόπετρα,  Η φιλοσοφική σημασία της θρησκείας στον στοχασμό του 
Miguel de Unamuno και του Henri Bergson: μια συγκριτική θεώρηση, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
Π.Μ.Σ. “Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών” (επιβλέπουσα: καθηγήτρια Γκόλφω 
Μαγγίνη): ορίστηκα μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τον Δεκέμβριο του 2019. 

η) Του Ανδρέα Αθανασάκη, Τα μαθηματικά αρχέτυπα στη φιλοσοφία του 16ου και του 17ου 
αιώνα (επιβλέπων: αναπληρωτής καθηγητής Γιώργος Στείρης): ορίστηκα μέλος της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής, μαζί με τον Δημήτρη Αθανασάκη, στη Γ.Σ. του Τμήματος Φιλοσοφίας 
του Ε.Κ.Π.Α., στις 8 Μαΐου 2020. 

θ) Του Γεράσιμου Σταματέλου με θέμα Σιωπές: η λειτουργία τους στο πεδίο της φιλοσοφίας 
και της λογοτεχνίας – Οι ιστορικές διαστάσεις τους, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Π.Μ.Σ. “Ελληνική 
Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών” (επιβλέπων: αναπληρωτής καθηγητής Ιορδάνης 
Μαρκουλάτος): ορίστηκα μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής στις 11 Μαΐου 2020. 

  
 
Επίσης έχω ορισθεί ως Επιβλέπων Καθηγητής για την εκπόνηση των εξής Μ.Δ.Ε. 

(μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών): 
Α/ Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών» 
(υπό τη διεύθυνση του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) 

α. Της Όλιας Λέγγα, με τίτλο: Simone de Beauvoir: όψεις της φαινομενολογίας στον 
φιλοσοφικό της στοχασμό. 

Β/ Στο Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφία» (κατεύθυνση «Ιστορία της Φιλοσοφίας και των Ιδεών») 
του Τμήματος Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α.  

β. Του Γεώργιου Μομφεράτου με τίτλο: Η σπινοζική ενορατική επιστήμη και η εγελιανή 
Φαινομενολογία του πνεύματος.  
 

Επίσης έχω ορισθεί μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την εκπόνηση 
των εξής μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών: 

α. Του Σαμουήλ Χεσμέ με τίτλο  «Η τέχνη της μουσικής ως δραστηριότητα υπό το πρίσμα 
της κοινωνικής οντολογίας του Pierre Bourdieu: η προοπτική της καινοτομίας» (επιβλέπων: 
αναπληρωτής καθηγητής Ιορδάνης Μαρκουλάτος). 

β. Της Γεωργίας-Αγγελικής-Μαρίας Ασπασία με τίτλο «Το τρίπτυχο διάρκειας, 
δημιουργίας και δυνητικότητας στη φιλοσοφία του Henri Bergson και η απήχησή του στη 
μετανεωτερική τεχνολογική συνθήκη: μια ντελεζιανή ερμηνεία» (επιβλέπουσα: καθηγήτρια 
Γκόλφω Μαγγίνη) (ορίστηκα μέλος στις 11/5/2020). 

γ. Του Μάριου Αλεξιάδη με τίτλο «Υποκείμενο-εγώ-εαυτός: μια φιλοσοφικο- 
“ανθρωπολογική” προσέγγιση του εννοιολογικού τριπτύχου στον Friedrich Nietzsche υπό το 
πρίσμα των ερμηνειών του George Bataille, του Gilles Deleuze και του Félix Guattari» 
(επιβλέπουσα: καθηγήτρια Γκόλφω Μαγγίνη) (ορίστηκα μέλος στις 6/10/2020). 

 
 
Β΄. Μέλος των τριμελών Εισηγητικών Επιτροπών (και του εκλεκτορικού σώματος) για 
την πλήρωση θέσεων μελών Δ.Ε.Π. (και για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με 
το Π.Δ. 407/80):  

α. Μίας θέσης επίκουρου καθηγητή ή λέκτορα στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου 
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Ιωαννίνων. Ερευνητικό αντικείμενο: Φιλοσοφία των Επιστημών [άνοιξη 2003: εξελέγη λέκτορας ο 
Θανάσης Σακελλαριάδης]. 

β. Μίας θέσης επίκουρου καθηγητή ή λέκτορα στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. Ερευνητικό αντικείμενο: Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία [Νοέμβριος-Δεκέμβριος 
2003: εξελέγη επίκουρη καθηγήτρια η Γκόλφω Μαγγίνη]. 

γ. Μιας θέσης επίκουρου καθηγητή ή λέκτορα στο Τμήμα  Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. Ερευνητικό αντικείμενο: Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία [Ιούνιος-φθινόπωρο 
2005: εξελέγη επίκουρος καθηγητής ο Ιορδάνης Μαρκουλάτος]. 

δ. Μιας θέσης επιστημονικού συνεργάτη με το Π.Δ. 407/82 στο Τμήμα Επιστημών της 
Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ερευνητικό αντικείμενο: Φιλοσοφία της τέχνης – Αισθητική 
[Σεπτέμβριος 2001]. 

ε. Μίας θέσης επίκουρου καθηγητή στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Ερευνητικό αντικείμενο: Φιλοσοφία των Επιστημών [Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007: εξελέγη ο 
Θανάσης Σακελλαριάδης]. 

στ. Για τη μονιμοποίηση της επίκουρης καθηγήτριας Γκόλφως Μαγγίνη στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ερευνητικό αντικείμενο: Νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία 
[Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007]. 

ζ. Μιας θέσης λέκτορα στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. Ερευνητικό αντικείμενο: Νεότερη φιλοσοφία (17ος-18ος αιώνας) 
[Ιανουάριος-Απρίλιος 2008: εξελέγη ο Σπύρος Τέγος]. 

η. Μίας θέσης επίκουρου καθηγητή στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Ερευνητικό αντικείμενο: «Ιστορία της Φιλοσοφίας» [Ιούνιος-Δεκέμβριος 2008: 3 Δεκεμβρίου 
2008: εξελέγη ο Κωνσταντίνος Ράντης]. Συντονιστής της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής. 

θ. Μίας θέσης επιστημονικού συνεργάτη με το Π.Δ. 407/82 στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ερευνητικό αντικείμενο: «Φιλοσοφία» [Οκτώβριος 2008]. 

ι. Μιας θέσης λέκτορα στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Ερευνητικό 
αντικείμενο: Νεότερη μεταφυσική και γνωσιοθεωρία [Ιανουάριος-Ιούνιος   2009]. Συντονιστής της 
τριμελούς εισηγητικής επιτροπής [Ημερομηνία εκλογής: 29 Ιουνίου 2009: η εκλογή απέβη άγονη] 

ια. Μιας θέσης επίκουρου καθηγητή ή λέκτορα στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. Ερευνητικό αντικείμενο: «Ιστορία της Φιλοσοφίας: α) Αρχαία φιλοσοφία, β) Νεότερη 
φιλοσοφία, γ) Νεοελληνική φιλοσοφία» [Ιούνιος – Οκτώβριος 2009. Ημερομηνία εκλογής: 11 
Νοεμβρίου 2009: εξελέγη η Ελένη Λεοντσίνη]. 

ιβ. Μιας θέσης αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Ερευνητικό αντικείμενο: Νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία [Μάρτιος-Απρίλιος 2010. Ημερομηνία 
εκλογής: 2 Ιουνίου 2010: εξελέγη η Γκόλφω Μαγγίνη]. 

ιγ. Για τη μονιμοποίηση του επίκουρου καθηγητή Θανάση Σακελλαριάδη στο Τμήμα 
Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ερευνητικό αντικείμενο: Φιλοσοφία των Επιστημών 
[Νοέμβριος 2011-Ιανουάριος 2012. Ημερομηνία της κρίσης: 27 Ιανουαρίου 2012]. 

ιδ. Μιας θέσης επίκουρου καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου. 
Ερευνητικό αντικείμενο: Ιστορία της φιλοσοφίας [Ιούνιος-Οκτώβριος 2012. Ημερομηνία εκλογής: 
17 Οκτωβρίου 2012: εξελέγη η Φωτεινή Βάκη]. 

ιε. Μιας θέσης διδάσκοντος με το Π.Δ. 407/80, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2012-2013, στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ερευνητικό αντικείμενο: 
Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία [Φεβρουάριος-Μάρτιος 2013: επελέγη ο δρ Νίκος Σέργης]. 

ιστ.  Μιας θέσης καθηγητή στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του 
Ιονίου Πανεπιστημίου. Γνωστικό αντικείμενο: «Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική 
Μετάφραση με δυνατότητες μετάφρασης από την Ιταλική στην Ελληνική» [εξελέγη, στις 18 
Ιουλίου 2018, ο υποψήφιος για εξέλιξη αναπληρωτής καθηγητής Γιάννης Λαζαράτος]. 

ιζ. Μιας θέσης καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου (μέλος της τριμελούς επιτροπής μαζί με τους συναδέλφους καθηγητές Γιώργο 
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Φαράκλα και Διονύση Δρόσο) [υποψήφιος για μετακίνηση από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών: 
καθηγητής Γιώργος Ξηροπαΐδης]. 

ιη. Μιας θέσης καθηγητή στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών 
(ΕΚΠΑ). Γνωστικό αντικείμενο: «Θεατρολογία – Φιλοσοφία και Θεωρία του Θεάτρου και του 
Δράματος» [εξελέγη, την 4η Φεβρουαρίου 2019, ο υποψήφιος για εξέλιξη αναπληρωτής καθηγητής 
Γιώργος Πεφάνης]. 

ιθ. Μιας θέσης επίκουρου καθηγητή του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π. της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο: «Νεότερη Φιλοσοφία (16ος-18ος 
αιώνας)» [υποψήφιος για  μονιμοποίηση στη θέση του επίκουρου καθηγητή: Δημήτρης 
Αθανασάκης, Μάιος-Ιούνιος 2019. Η τελική συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος για τη 
μονιμοποίηση έγινε στις 23 Ιουλίου 2019]. 

κ. Μιας θέσης επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. με γνωστικό 
αντικείμενο: «Σύγχρονη ηπειρωτική φιλοσοφία» [υποψήφιος για  μονιμοποίηση στη θέση του 
επίκουρου καθηγητή: Γεράσιμος Κακολύρης, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020. Η τελική συνεδρίαση 
του εκλεκτορικού σώματος για τη μονιμοποίηση έγινε στις 25 Φεβρουαρίου 2020 και 
μονιμοποιήθηκε στη θέση του επίκουρου καθηγητή ο κ. Κακολύρης]. 

κα. Μιας θέσης αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία, σύγχρονη φιλοσοφία με 
έμφαση στην κοινωνική οντολογία» [υποψήφιος για εξέλιξη στη θέση του αναπληρωτή καθηγητή: 
Ιορδάνης Μαρκουλάτος, Φεβρουάριος-Ιούλιος 2020. Η πρώτη συνεδρίαση του εκλεκτορικού 
σώματος για τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής έγινε στις 5 Μαρτίου 2020. Η τελική 
συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή έλαβε χώρα στις 10 Ιουλίου 2020 και 
εξελέγη ο κ. Μαρκουλάτος]. 

κβ. Μιας θέσης επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. με γνωστικό 
αντικείμενο: «Γερμανική φιλοσοφία: Kant-Hegel». Η πρώτη συνεδρίαση του εκλεκτορικού 
σώματος για τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής έγινε στις 7 Ιουλίου 2020. Στις 16 
Σεπτεμβρίου κατέθεσα εισηγητικό σημείωμα 54 σελίδων το οποίο αναρτήθηκε στο πληροφοριακό 
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ. Η τελική συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή   έγινε στις 7 
Οκτωβρίου του 2020 και εξελέγη, από τον πρώτο γύρο, ο κ. Γιάννης Τρισόκκας. 

κγ. Μιας θέσης καθηγητή Α΄ βαθμίδας στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης στην 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία και Αισθητική». Η πρώτη 
συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος για τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής έγινε 
στις 10 Ιουλίου 2020. Η τελική συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή έλαβε χώρα 
στις 30 Σεπτεμβρίου του 2020 και εξελέγη ο κ. Παναγιώτης Πούλος. 

κδ. Μιας θέσης επίκουρου καθηγητή στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη Φιλοσοφία (17ος-19ος αιώνας)». Η πρώτη συνεδρίαση του 
εκλεκτορικού σώματος για τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής έγινε στις 4 
Δεκεμβρίου 2020. Η τελική συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή έλαβε χώρα την 
Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και εξελέγη ο κ. Αντώνης Καλατζής. 

κε. Μιας θέσης επίκουρου καθηγητή στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Φιλοσοφία». [Η πρώτη συνεδρίαση του εκλεκτορικού 
σώματος για τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής έγινε στις 29 Σεπτεμβρίου 2021]. 

κστ. Μιας θέσης αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. με 
γνωστικό αντικείμενο: «Σύγχρονη ηπειρωτική φιλοσοφία» [μετά από αίτηση του μόνιμου 
επίκουρου καθηγητή Γεράσιμου Κακολύρη για εξέλιξη. Το εκλεκτορικό σώμα ορίστηκε στη 
συνεδρίαση της Γ.Σ. του Τμήματος στις 25 Οκτωβρίου 2021. Η πρώτη συνεδρίαση για τον ορισμό 
της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής έλαβε χώρα στις 10 Νοεμβρίου 2021]. 

 
 
Γ΄. Μέλος της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Κρίσης υποψηφίων για την 
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πλήρωση (εκλογή ή εξέλιξη ή μονιμοποίηση) θέσεων μελών Δ.Ε.Π.: 
α. Μιας θέσης επίκουρου καθηγητή στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της 

Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Γνωστικό αντικείμενο: «Φιλοσοφία. Αισθητική» [9/7/2013: 
εξελέγη η κυρία Αναστασία Δήμου-Τζαβάρα]. 

β. Μιας θέσης επίκουρου καθηγητή στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Γνωστικό αντικείμενο: «Νεότερη Φιλοσοφία: 
17ος-18ος αιώνας» [19/2/2014: εξελέγη ο κύριος Σπυρίδων Τέγος]. 

γ. Μιας θέσης επίκουρου καθηγητή του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο: «Νεότερη Φιλοσοφία 
(16ος-18ος αιώνας)» [4/7/2014: εξελέγη ο κύριος Δημήτρης Αθανασάκης]. 

δ. Μιας θέσης αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο 
«Νεότερη φιλοσοφία (17ος-19ος αιώνας)» [13/7/2015: εξελέγη η κυρία Κυριακή Γουδέλη]. 

ε. Μιας θέσης επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο «Φαινομενολογία» [16/9/2015: 
μονιμοποιήθηκε ο κύριος Παναγιώτης Θεοδώρου στη θέση του επίκουρου καθηγητή]. 

στ. Μιας θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Οντολογία – 
Ηθική – Φαινομενολογία» [15/4/2016: εξελέγη ο κύριος Παύλος Κόντος]. 

ζ. Μιας θέσης επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και 
Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της 
Φιλοσοφίας» [6/7/2016: μονιμοποιήθηκε στη βαθμίδα της επίκουρης καθηγήτριας η κυρία Φωτεινή 
Βάκη]. 

η. Μιας θέσης επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο 
«Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία» [3/10/2016: εξελέγη ο κύριος Γεράσιμος Κακολύρης]. 
 

 
Δ΄. Αξιολογητής για την υποβοήθηση της κρίσης υποψηφίων για την πλήρωση 

θέσεων μελών Δ.Ε.Π.: 
α. Μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, στον Τομέα Κοινωνικής 

Μορφολογίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών: ορίστηκα ως αξιολογητής, μαζί με τον καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Ζώρα, 
από την Ειδική Επταμελή Επιτροπή Επιλογής ή Εξέλιξης, στη συνεδρίασή της, στις 14/05/2013, 
και υπέβαλα τη γραπτή αξιολόγησή μου στις 2/06/2013 [εξελέγη στις 21/6/2013 ο κ. Χρήστος 
Ξανθόπουλος] 

β. Μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο 
«Κοινωνική φιλοσοφία», στον Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου 
Αθηνών: ορίστηκα ως αξιολογητής, μαζί με τον καθηγητή κ. Γιάννη Πλάγγεση, από την Ειδική 
Επταμελή Επιτροπή Επιλογής ή Εξέλιξης, στη συνεδρίασή της, στις 1/7/2013, και υπέβαλα τη 
γραπτή αξιολόγησή μου στις 9/7/2013 [εξελέγη ο κ. Γιώργος Πολίτης]. 

γ. Μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, με γνωστικό 
αντικείμενο «Μεθοδολογία του Δικαίου και Δίκαιο και Τεχνική», στο Γενικό Τμήμα Δικαίου (και 
τελικά, μετά την κατάργηση του εν λόγω Τμήματος, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης) του Παντείου 
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών: ορίστηκα ως αξιολογητής, μαζί με τον 
καθηγητή κ. Ν. Ιντζεσίλογλου, από την Ειδική Επταμελή Επιτροπή Επιλογής ή Εξέλιξης, στη 
συνεδρίασή της, στις 22/05/2013, και υπέβαλα τη γραπτή αξιολόγησή μου στις 12/72013 [εξελέγη, 
στις 3/12/2013, ο κ. Αντώνης Χάνος]. 

δ. Μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, με γνωστικό 
αντικείμενο «Φιλοσοφία και Αισθητική», στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της 
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Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών: ορίστηκα ως αξιολογητής, μαζί με την αναπληρώτρια 
καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών κυρία Αλεξάνδρα Μουρίκη, από την Ειδική Επταμελή 
Επιτροπή Επιλογής ή Εξέλιξης, στη συνεδρίασή της, στις 4/07/2016, και υπέβαλα τη γραπτή 
αξιολογική μου έκθεση τις 26/07/2016 [εξελέγη, τον Σεπτέμβριο του 2016, ο κ. Παναγιώτης 
Πούλος]. 

 
 

ΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ/ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΡΓΟ  
– ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Κ.Π.Α.) 

1.  Συντονιστής της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος Φιλοσοφίας 
(από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020). 

2.  Μέλος του Παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση των Διεθνών Κατατάξεων (Rankings) 
των Πανεπιστημίων. 

3.  Μέλος της επταμελούς προσωρινής συντονιστικής επιτροπής του «Κέντρου Αριστείας 
Φιλοσοφικών Ερευνών» του Ε.Κ.Π.Α. (με απόφαση της Συγκλήτου, στις 23 Ιανουαρίου 
2020). 

4.  Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος (προπτυχιακών σπουδών) με θητεία ως 31 Αυγούστου 
2022 (με πράξη της Προέδρου του Τμήματος Φιλοσοφίας, 22/5/2020). 

5.  Μέλος της τριμελούς Επιτροπής Διαχείρισης Παραπόνων (των προπτυχιακών φοιτητών) του 
Τμήματος Φιλοσοφίας (με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, 12/2/2021). 

 
 

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
1. Kοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από 1-12-2017 έως 
16-10-2019 (η θητεία μου έληγε κανονικά στις 31-8-2021). Εξελέγην στις 27 Σεπτεμβρίου 2017. 
2. Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (από την 1η Δεκεμβρίου 2017 έως τις 16 
Οκτωβρίου 2019). 
3. Mέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με 
πρόεδρο, αρχικά, τον αναπληρωτή πρύτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων κ. Φωτόπουλο και, από την 
1η Σεπτεμβρίου 2018, τον αντιπρύτανη διοικητικών και ακαδημαϊκών υποθέσεων κ. Πασχόπουλο 
(με πρυτανική πράξη της 28ης Φεβρουαρίου 2018): έως τις 16-10-2019. 
4. Μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού 
(ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.) από τον Μάρτιο του 2018 έως τις 16-10-2019. 
5. Mέλος της Επιτροπής Σύνταξης του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων (με πρυτανική πράξη του Μαρτίου 2018): έως τις 16-10-2019. 
6. Μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (σύμφωνα με την 
απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, στις 16 Οκτωβρίου 2018): έως τις 16-10-2019. 
7. Αιρετός αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (επί δύο διετίες, από 1 Σεπτεμβρίου 2007 – 31 Αυγούστου 2011). 
 Αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων από την 14η Δεκεμβρίου 2016 ως τις 30 Ιουνίου 2017 (κατόπιν προτάσεως του τότε 
Προέδρου του Τμήματος, καθηγητή Διονύση Δρόσου, στη Γενική Συνέλευση της 14ης Δεκεμβρίου 
2016). 
8. Διευθυντής του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ακαδημαϊκά έτη 2008-2009, 2015-2016 και 2016-2017, μέχρι τις 30 
Νοεμβρίου 2017). 
9. Αιρετός αναπληρωτής Πρόεδρος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Δ.Π.Μ.Σ. 
«Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών» για τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015 και 2015-



58 

2016, καθώς και για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018. 
10. Αιρετός πρόεδρος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική 
Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών» για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 και 2019-2020. 
Εξελέγην ομόφωνα στις 20 Ιουνίου 2018 και διετέλεσα πρόεδρος μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2019. 
11. Μέλος της πενταμελούς επιτροπής για την εκπόνηση του προγράμματος σπουδών του 
Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο λειτουργεί (ως 
μετεξέλιξη/μετονομασία του Τμήματος Φ.Π.Ψ.) από την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Τα υπόλοιπα 
μέλη: καθηγητές/τριες Κώστας Πέτσιος, Γκόλφω Μαγγίνη, Χάρης Αθανασιάδης και Ελένη Σιάνου. 
12. Διευθυντής του «Εργαστηρίου Πλατωνικών και Αριστοτελικών Μελετών» του Τμήματος 
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το 2008 μέχρι τις 21-
11-2017 (βάσει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υπ’ αριθμ. 297/15.10.2008). 
 Στις 21 Νοεμβρίου 2017 εξελέγην διευθυντής του εν λόγω Εργαστηρίου από τα μέλη της 
Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για μια τριετία, 
σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση του Αυγούστου του 2017. Η 
θητεία μου ολοκληρώθηκε στις 16-10-2019 λόγω της μετακίνησής μου στο Τμήμα Φιλοσοφίας του 
ΕΚΠΑ. 
13. Υπεύθυνος προγράμματος Erasmus (συνεργασία του Τομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου 
μας με το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου των Παρισίων Paris I – Panthéon Sorbonne) από 
το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 μέχρι 16-10-2019. 
14. Συντονιστής/Τμηματικός Υπεύθυνος (με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 
Φ.Π.Ψ.) του Τμήματος Φ.Π.Ψ. για τα ΔΠΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ERASMUS από το ακαδημαϊκό έτος 
2004-2005 μέχρι  το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2005-2006, από τις αρχές του εαρινού εξαμήνου 
2008 μέχρι το τέλος του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 και κατά τα 
ακαδημαϊκά έτη 2012-2013 και 2013-2014 (μέχρι τον Μάρτιο του 2014). 
15. Μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων του Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των 
Επιστημών» του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά τα 
ακαδημαϊκά έτη 2003-2004, 2004-2005 και 2005-2006, καθώς και κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2012-
2013, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018. 
16. Μέλος της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και υπεύθυνος επικοινωνίας με τη ΜΟ.ΔΙ.Π. κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016 και 
2016-2017. 
17. Μέλος της Επιτροπής Οδηγού Σπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 
και 2015-2016. 
18. Διοργάνωση επισκέψεων επιστημονικής συνεργασίας. Διοργάνωσα τις ακόλουθες 
επισκέψεις στο πλαίσιο του Δ.Π.Μ.Σ. «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών», του 
Τομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: 

α. Του λέκτορα (τότε) Αριστοτέλη Στυλιανού (Τομέας Φιλοσοφίας του Τμήματος 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης): «Η πολιτική 
φιλοσοφία του Σπινόζα»: Απρίλιος 2001.  

β. Του καθηγητή Jean-Marie Beyssade (Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Paris IV – 
Sorbonne): «Les définitions de la liberté chez Descartes et Kant» (Οι ορισμοί της ελευθερίας στον 
Καρτέσιο και στον Καντ): 14 Οκτωβρίου 2003. 

γ. Της λέκτορος Θεώνης Αναστασοπούλου-Καπογιάννη (Τμήμα Βιολογίας του 
Πανεπιστημίου Πατρών): «Ελευθερία και αναγκαιότητα στο έργο του Henri Bergson»: 27 Απριλίου 
2004. 

δ. Της αναπληρώτριας (τότε) καθηγήτριας Chantal Jaquet (Τμήμα Φιλοσοφίας του 
Πανεπιστημίου Paris 1 – Panthéon-Sorbonne): «La critique bergsonienne du réductionnisme de 
l’esprit à la matière» (Η κριτική του Bergson στην αναγωγή του πνεύματος στην ύλη) και «Le 
problème de la définition de l’affect chez Spinoza» (Το πρόβλημα του ορισμού της 
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συναισθηματικής επήρειας σύμφωνα με τον Σπινόζα): 18 και 19 Μαΐου 2004. 
ε. Του αναπληρωτή (τότε) καθηγητή (maître de conférences) Pierre-Marie Morel (Τμήμα 

Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Paris-I (Panthéon-Sorbonne)): «L’âme et le mouvement du corps 
chez Aristote» (Η ψυχή και η κίνηση του σώματος σύμφωνα με τον Αριστοτέλη): 28 Σεπτεμβρίου 
2005. 

στ. Του αναπληρωτή (τότε) καθηγητή (maître de conférences) Christophe Grellard (Τμήμα 
Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Paris 1 – Panthéon-Sorbonne): «Désir, représentation, assentiment : 
la théorie de l’action de Jean Buridan» (Επιθυμία, αναπαράσταση, συγκατάθεση: η θεωρία της 
πράξης του Ζαν Μπουριντάν): 10 Απριλίου 2008. 

ζ. Του ομότιμου καθηγητή του Ελευθέρου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών, μέλους της 
Ακαδημίας Επιστημών του Βελγίου και αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών 
Λάμπρου Κουλουμπαρίτση: «Η κριτική της μεταφυσικής στη σύγχρονη φιλοσοφία»: 6-7 
Απριλίου 2009. 

η. Του ομότιμου καθηγητή του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ευτύχη 
Μπιτσάκη: «Φιλοσοφικές συνέπειες του δαρβινισμού»: 29 Απριλίου 2009. 

θ. Του Frédéric Worms, καθηγητή Σύγχρονης Γαλλικής Φιλοσοφίας στην École normale 
supérieure των Παρισίων: «Για έναν κριτικό βιταλισμό. Το νέο πρόβλημα του εμβίου όντος στη 
σύγχρονη γαλλική φιλοσοφία» (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών): 26 Φεβρουαρίου 2014. 

ι. Του καθηγητή φιλοσοφίας των θρησκειών και ιστορίας της γερμανικής φιλοσοφίας 
Philippe Büttgen (Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Paris 1 – Panthéon-Sorbonne): 
«Problèmes contemporains de philosophie de la religion: La second performance, ou la religion» 
(Σύγχρονα προβλήματα φιλοσοφίας της θρησκείας: Η δεύτερη επιτέλεση ή η θρησκεία) και «Espoir 
et justice» (Ελπίδα και δικαιοσύνη): 19 και 20 Μαΐου 2015. 

ια. Του Δούκα Καπάνταη, Διευθυντή Ερευνών στο Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής 
Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών (19-23 Νοεμβρίου 2016). Έδωσε διάλεξη στο μεταπτυχιακό 
σεμινάριό μου «Ερευνητική μεθοδολογία» με θέμα: «Η σημασία των αρχαίων σχολιαστών των 
Αναλυτικών προτέρων του Αριστοτέλη. Δύο παραδείγματα»: 22 Νοεμβρίου 2016. 

ιβ. Του Ευτύχη Πυροβολάκη, διδάσκοντα (τότε) στη Σχολή Καλών Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: «Προσεγγίσεις της 
ερμηνευτικής της λογοτεχνίας: Gadamer και Ricoeur»: 23 Νοεμβρίου 2016. 

ιγ. Του Βαγγέλη Μπιτσώρη, συγγραφέα-μεταφραστή: «Βλαντιμίρ Ζανκελεβίτς: Η 
συγχώρηση μεταξύ της υπερβολικής ηθικής και του δικαίου» και «Οι θέσεις του Jacques Derrida 
περί συγχωρήσεως σε διαρκή αναμέτρηση με τις οικείες αντιλήψεις του Vladimir Jankélévitch και 
του Paul Ricoeur»: 5 και 6 Δεκεμβρίου 2016. 

ιδ. Του Δημήτρη Λαμπρέλλη, καθηγητή Κοινωνικής Φιλοσοφίας του Τμήματος 
Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου: «Ο ελληνικός νιτσεϊσμός ως κοινωνικός 
δαρβινισμός και φυλετικός ρατσισμός»: 8 Μαΐου 2017. 

ιε. Του Γιώργου Στείρη, επίκουρου (τότε) καθηγητή Φιλοσοφίας των Μέσων Χρόνων και 
της Αναγέννησης στη Δύση του Ε.Κ.Π.Α.: «Η πρόσληψη της αραβικής φιλοσοφίας στον ελλαδικό 
χώρο κατά τον 15ο αιώνα»: 14 Νοεμβρίου 2017. 

ιστ. Της Chantal Jaquet, καθηγήτριας Ιστορίας της Νεότερης Φιλοσοφίας του 
Πανεπιστημίου Paris 1 – Panthéon-Sorbonne: «Les causes de la non reproduction» (Οι αιτίες της 
κοινωνικής μη αναπαραγωγής): 8 Μαΐου 2018. 

ιζ. Της Μαρίας Πρωτοπαπά-Μαρνέλη, Διευθύντριας Ερευνών Α΄ Βαθμίδας, 
Διευθύνουσας του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών: «Οι 
Κυνικοί ως σωκρατικοί φιλόσοφοι: ο Αντισθένης»: 9 Οκτωβρίου 2018. 
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ΙΙΙ. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
1. Εισηγητής για την αναγόρευση επιτίμου διδάκτορος. Με εισήγησή μου, αναγορεύθηκε 
επίτιμη διδάκτωρ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων η κυρία Chantal Jaquet, καθηγήτρια 
Ιστορίας της Νεότερης Φιλοσοφίας και διευθύντρια του Κέντρου Μελετών των Φιλοσοφιών των 
Νεοτέρων Χρόνων του Πανεπιστημίου Paris 1 – Panthéon-Sorbonne. Η αναγόρευση έγινε την 
Τετάρτη 9 Μαΐου 2018. 
 
2. Διετέλεσα, στα μέσα της δεκαετίας του 2010, chercheur associé του «Centre d’Histoire des 
Systèmes de Pensée Moderne» (CHSPM – Equipe d’accueil 1451),  
Université de Paris 1 – Sorbonne,  
UFR de philosophie,  
17, rue de la Sorbonne 
75231 Paris Cedex 05 
FRANCE 
 
 3. Διοργάνωσα την ημερίδα Bergson στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, στις 8 Νοεμβρίου 2007, 
με συμμετοχή του Frédéric Worms, καθηγητή Σύγχρονης Γαλλικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο 
Charles de Gaulle - Lille III, ενός από τους διαπρεπέστερους μελετητές της φιλοσοφίας του 
Bergson. 
 
4. Εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της διεθνούς Εταιρείας Société des Amis de 
Bergson, από τον Νοέμβριο του 2014 ως τον Νοέμβριο του 2018. 
 
5. Επιστημονικός συνεργάτης του περιοδικού Αξιολογικά, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Εκδόσεις 
Νήσος (από το τεύχος 18, που κυκλοφόρησε το 2007, έως σήμερα). 
 
6. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, 
οργάνου της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας (από το τεύχος 86, που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 
2012, έως σήμερα) και μέλος της συντακτικής επιτροπής του (από το 2015 έως σήμερα). 
 
7.  Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του φιλοσοφικού περιοδικού Conatus, το οποίο 
εκδίδεται από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. (του Τμήματος 
Φιλοσοφίας από την 1η Σεπτεμβρίου 2019) του Πανεπιστημίου Αθηνών (από τον Ιανουάριο του 
2017). 
 
8. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής της νέας σειράς μελετών της Ελληνικής Εταιρείας 
Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης με τον τίτλο «Δημοσιεύσεις της Ελληνικής 
Εταιρείας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης» (βάσει απόφασης του διοικητικού 
συμβουλίου της Εταιρείας, από τον Οκτώβριο του 2020). 
 
9. Έχω κρίνει, με την ιδιότητα του «ανώνυμου κριτή», άρθρα φιλοσοφικού περιεχομένου, τα οποία 
προτάθηκαν για δημοσίευση στα επιστημονικά περιοδικά: 

Αξιολογικά (Αθήνα, Εκδόσεις Νήσος και Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα) [συνεργασία με τον 
καθηγητή Μανόλη Αγγελίδη].  

Αριάδνη (επιστημονικό περιοδικό της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης) 
[συνεργασία με τον λέκτορα (τότε) Νίκο Βαφέα]. 

 Νεύσις (Αθήνα, εκδόσεις Νεφέλη) [συνεργασία με τον καθηγητή Στάθη Ψύλλο]. Επίσης 
συνεργασία με τον καθηγητή Θεόδωρο Αραμπατζή για την κρίση εκτενούς άρθρου για τη φυσική 



61 

του Σπινόζα (Φεβρουάριος 2018). 
Philosophia (Philosophical Quarterly of Israel, Springer Verlag) [συνεργασία με την Joanne 

Pepito, μέλος του Editorial Manager του περιοδικού και του Journals Editorial Office του εκδοτικού 
οίκου Springer] (Νοέμβριος 2016-Φεβρουάριος 2017). 
 


	Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
	(Τμήμα Φιλοσοφίας)
	Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
	(Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας,
	Τομέας Φιλοσοφίας)
	ΑΝΑΦΟΡΕΣ
	ΑΝΑΦΟΡΕΣ
	ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
	Ι. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
	Α΄. Μέλος Εξεταστικών Επιτροπών για διδακτορικές διατριβές
	και μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες:
	Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής και εισηγητικής επιτροπής
	Μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής

	ΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ/ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΡΓΟ
	– ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
	ΙΙΙ. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
	ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

