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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 

Όψεις του ριζικού κακού στην ιστορία της φιλοσοφίας 

 

Με τον Παύλο Κόντο 

(Καθηγητής Παν/µίου Πατρών) 

Στη συνάντηση αυτή θα συζητήσουµε για ένα από τα πιο σύνθετα και επίκαιρα 

ερωτήµατα µε τα οποία καταπιάνεται η φιλοσοφία, το πρόβληµα του ριζικού κακού: 

τι σηµαίνει «ριζικό» κακό; Πού οφείλεται; Πώς το αναγνωρίζουµε; Πώς είναι 

δυνατόν να µιλάµε για αυτό; 

Η συζήτηση θα ξεκινήσει µε εισήγηση του Παύλου Κόντου, Καθηγητή Φιλοσοφίας 

στο Παν/µιο Πατρών, που θα αναφερθεί στη νεότερη και σύγχρονη σύλληψη του 

προβλήµατος (Ρουσσώ, Καντ, Άρεντ) αλλά και στην (υπό διερεύνηση) Αριστοτελική 

έννοια του κακού. 

Ο Παύλος Κόντος είναι καθηγητής στο τµήµα Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Πατρών. 
Σπούδασε φιλοσοφία στην Αθήνα και στη Λουβαίν. Η τρέχουσα έρευνά του αφορά στην 

αριστοτελική ηθική και τις σύγχρονες ερµηνείες της από την ευρύτερη φαινοµενολογική 

παράδοση (Χάιντεγκερ, Γκάνταµερ, Άρεντ). Πέρα από άρθρα σε διεθνή περιοδικά και 
συλλογικούς τόµους, οι πρόσφατες δηµοσιεύσεις του περιλαµβάνουν: P. Kontos, Aristotle's 

Moral Realism Reconsidered, Routledge: 2013, A. Cimino & P. Kontos (επιµ.) 

Phenomenology and the Metaphysics of Sight, Brill: 2015 και P. Kontos (επιµ.), Evil in 

Aristotle, Cambridge UP (υπό έκδοση). 

 

 

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 
 

Ο Κονδύλης, η Νεωτερικότητα και η Ιστορία της Φιλοσοφίας 
 



Συζήτηση µε αφορµή την έκδοση του τόµου  

Παναγιώτης Κονδύλης, ένας στοχαστής ενάντια στις βεβαιότητες  

(εκδόσεις Ευρασία, 2016) 

 

µε τους 

 

Γιώργο Λ. Ευαγγελόπουλο (∆ικηγόρος, ∆ρ. ∆ιεθνών Σχέσεων (LSE))  

 

Χρήστο Μαρσέλλο (µεταφραστής) 

 

Βασίλη Μπογιατζή (ιστορικός, ∆ρ. ΕΜΠ/ΕΚΠΑ ) 

 

και Γιώργο Ξηροπαΐδη (Κοσµήτορας ΑΣΚΛ) 

 

 

Στη συνάντηση αυτή θα συζητήσουµε για τον Παναγιώτη Κονδύλη, τον «παρατηρητή 

των ανθρωπίνων πραγµάτων», όπως του άρεσε να αυτοπροσδιορίζεται. 

Θα εστιάσουµε σε πτυχές της σκέψης του για τον σύγχρονο ελληνισµό, τα ερευνητικά 

πεδία της διεθνούς πολιτικής, αλλά και τη στάση του απέναντι στην ιστορία της 

φιλοσοφίας.  

 

Αφορµή της συζήτησης θα αποτελέσει ο τόµος Παναγιώτης Κονδύλης, ένας 

στοχαστής ενάντια στις βεβαιότητες, που εκδόθηκε πρόσφατα από τις Εκδόσεις 

Ευρασία. Η συζήτηση θα ξεκινήσει µε σύντοµες εισηγήσεις από τους οµιλητές, δύο 

από τους οποίους, ο Γιώργος Ευαγγελόπουλος και ο Βασίλης Μπογιατζής, είναι και 

µεταξύ των συγγραφέων του τόµου.  

 
O Γιώργος Λ. Ευαγγελόπουλος σπούδασε Νοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, ενώ πήρε 

Μάστερ στις Ευρωπαϊκές Σπουδές και ∆ιδακτορικό στις ∆ιεθνείς Σχέσεις από το London 

School of Economics and Political Science (LSE). Η διδακτορική του διατριβή έχει τίτλο, 
«Scientific Realism in the Philosophy of Science and International Relations». Μεταξύ των 

βιβλίων του είναι και τα Καστοριάδης και σύγχρονη πολιτική θεωρία (Ευρασία, 2009), 

Μαθηµατικά και Φυσική, µια ιδιαίτερη σχέση. Με αφορµή σκέψεις του Κορνήλιου Καστοριάδη 

(Ευρασία, 2010), η συζήτησή του µε τον Καστοριάδη, Καστοριάδης, Φιλοσοφία και Επιστήµη 

- Ένας διάλογος µε τον Γεώργιο Λ. Ευαγγελόπουλο (Ευρασία, 2010) και Μαθηµατικά, 

θεωρητική ή πρακτική επιστήµη, εντέλει; (Ευρασία, 2016). 

 
Ο Χρήστος Μαρσέλλος γεννήθηκε το 1968 στη Αθήνα. Σπούδασε φιλοσοφία στο Εθνικό 

Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο και ιστορία της σύγχρονης φιλοσοφίας στο Πανεπιστήµιο 

Paris IV-Sorbonne, όπου υπό την εποπτεία του Jean-François Marquet υποστήριξε τη 

µεταπτυχιακή του εργασία (D.E.A.) µε θέµα: Το πρόβληµα της γλώσσας στον Νίτσε και τον 

Χάιντεγκερ. ∆ίδαξε αρχαία ελληνικά στο Ινστιτούτο Συγκριτικής Φιλοσοφίας στο Παρίσι. 

Συµµετοχές σε συνέδρια φιλοσοφίας, άρθρα και διαλέξεις που είχε δηµοσιεύσει µέχρι τώρα 

σε περιοδικά θα κυκλοφορήσουν προσεχώς σε αυτοτελείς εκδόσεις. Ζει και εργάζεται ως 
µεταφραστής στην Αθήνα και το Παρίσι, προετοιµάζοντας τη διδακτορική του διατριβή µε 

θέµα Η προθετικότητα του αισθήµατος στη γερµανική φιλοσοφία (Πανεπιστήµιο Paris Χ-

Nanterre). 
 

Ο Βασίλης Μπογιατζής γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα. Είναι διδάκτωρ ΕΜΠ/ΕΚΠΑ στην 

Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστηµών και της Τεχνολογίας και διδάσκει στη Μέση 

Εκπαίδευση και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Από τις εκδόσεις Ευρασία κυκλοφορεί 
η µελέτη του Μετέωρος Μοντερνισµός: Τεχνολογία, Ιδεολογία της Επιστήµης και Πολιτική 



στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου (1922-1940), ενώ συµµετέχει και στον συλλογικό τόµο Το 

πολύχρωµο µωσαϊκό της γερµανικής ιστορίας: Από τις αρχές του 19ου αιώνα έως και τον 

∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο που εκδόθηκε πρόσφατα από τις  εκδόσεις Επέκεινα (µαζί µε 

τους Γ. Κόκκινο και Μ. Καρασαρίνη).Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην 

Ιστορία των Ιδεών, τις Σπουδές Νεωτερικότητας και την Ιστορική Κοινωνιολογία των 

∆ιανοουµένων.  
 

Ο Γιώργος Ξηροπαΐδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958. Σπούδασε φιλοσοφία, γερµανική και 

κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήµιο του Φράιµπουργκ, όπου και εκπόνησε τη διδακτορική 
του διατριβή µε θέµα τη φιλοσοφία της γλώσσας του ύστερου Χάιντεγκερ. Έχει διδάξει στο 

Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο γνωστικό 

αντικείµενο της φιλοσοφίας της γλώσσας και της θεωρίας της λογοτεχνίας. Σήµερα είναι 
Καθηγητής και Κοσµήτορας της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Οι δηµοσιεύσεις του 

περιστρέφονται γύρω από την Τρίτη Κριτική του Καντ, τη φαινοµενολογία (Χούσερλ), τη 

φιλοσοφική ερµηνευτική (Χάιντεγκερ και Γκάνταµερ), την κριτική θεωρία (Αντόρνο και 

Χάµπερµας) και την ιστορία των αισθητικών ιδεών (Καντ, Γερµανικός Ιδεαλισµός, 
Ροµαντισµός). 

 

 

 

Τρίτη, 8 Νοεµβρίου 

Είναι οι νόµοι της Φύσης νόµοι; 
 

Με τον Στάθη Ψύλλο 

(Καθηγητής Παν/µίου Αθηνών) 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η φύση παρουσιάζει κανονικότητες  - αλλά πάνω σε ποια 

βάση εξηγείται το φαινόµενο αυτό; Οι ‘νόµοι της φύσης’ αποτελούν την κυρίαρχη 

αντίληψη που εξηγεί τις κανονικότητες των φαινοµένων της φύσης. Η έννοια του 

νόµου της φύσης συνιστά χαρακτηριστική εξέλιξη του µεταφυσικού οπλοστασίου 

των νεότερων χρόνων, µε επίκεντρο την Επιστηµονική Επανάσταση. Η διαµόρφωση 

της έννοιας συγκροτείται σε αντιδιαστολή µε την έννοια της δύναµης όπως αυτή 

χρησιµοποιήθηκε στην αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα. Τι είναι, λοιπόν, ο ‘νόµος της 

φύσης’; Τι σηµαίνει ότι ο φυσικός κόσµος υπακούει σε νόµους; Πώς οι νόµοι 

συνδέονται µε την αναγκαιότητα; Ποια είναι, σε τελική ανάλυση, η µεταφυσική των 

φυσικών νόµων;  

  

Στη συνάντηση αυτή ο Στάθης Ψύλλος, µε µια σύντοµη εισήγηση, θα θέσει τις βάσεις 

για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει, µε θέµα τη φύση των νόµων της φύσης, την 

αναγκαιότητα που διέπει τη φύση σύµφωνα µε το επιστηµονικό µοντέλο και την 

έννοια του νόµου στη σύγχρονη φυσική. 

  

 

Ο Στάθης Ψύλλος διδάσκει φιλοσοφία της επιστήµης στο τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και 
Θεωρίας της Επιστήµης (ΜΙΘΕ) του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έλαβε το διδακτορικό του στη 

φιλοσοφία της επιστήµης από το King's College του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου το 1994 

και κατόπιν εργάστηκε ως µεταδιδάκτορας της Βρετανικής Ακαδηµίας στο LSE από το 1995 
έως το 1998. Από το 1993 έως το 1998 διετέλεσε πρώτα βοηθός και στη συνέχεια 

αναπληρωτής διευθυντής σύνταξης του British Journal for the Philosophy of Science. Από το 



1998 είναι συνεργάτης του Center for the Philosophy of Social and Natural Sciences 

(CPNSS) του LSE. Είναι συγγραφέας 7 βιβλίων, µεταξύ των οποίων: Scientific Realism: How 

Science Tracks Truth (Routledge, 1999), Causation and Explanation (Acumen & McGill-

Queens University Press, 2002) -το οποίο έλαβε το βραβείο των Προέδρων της Βρετανικής 

Εταιρίας για τη Φιλοσοφία της Επιστήµης (BSPS) για το καλύτερο εγχειρίδιο φιλοσοφίας της 

επιστήµης-, Philosophy of Science A-Z (Edinburgh University Press, 2007), Knowing the 

Structure of Nature, (Palgrave/MacMillan, 2009) κ.ά., ενώ είχε την επιµέλεια (µε τον Martin 

Curd) του Routledge Companion to Philosophy of Science (Routledge, 2008—δεύτερη 

βελτιωµένη έκδοση 2013). Έχει δηµοσιεύσει πάνω από 120 άρθρα, κυρίως στη φιλοσοφία 
της επιστήµης και τη µεταφυσική, σε έγκυρα διεθνή περιοδικά και συλλογικούς τόµους. Από 

το 2007 έως το 2009 διετέλεσε πρόεδρος της European Philosophy of Science Association 

(EPSA). Από το 2009  έως το 2014 υπήρξε διευθυντής του επιστηµονικού περιοδικού 
Metascience. Το 2008 εξελέγη µέλος της ∆ιεθνούς Ακαδηµίας Φιλοσοφίας της Επιστήµης 

(AIPS) και το 2015 µέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας. Από το 2013 είναι µέλος του Rotman 

Institute of Philosophy, του University of Western Ontario στον Καναδά.  

 

 

Τρίτη, 29 Νοεµβρίου 

Συναντήσεις Βιοηθικής Ι  
 

Social Freezing και  

αναπαραγωγική αυτονοµία 

 
Με την  

∆ώρα Παπαδοπούλου 

(Dr.phil., Ε.Π. Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας,  

Forschungsinstitut für Philosophie, Hannover) 

 

Στη συνάντηση αυτή θα µιλήσουµε για την αναπαραγωγική αυτονοµία: την  

κρυοσυντήρηση ωαρίων ως απόφαση, πράξη και δικαίωµα µιας γυναίκας στη 

σύγχρονη νεωτερική κοινωνία (Social Freezing). Η πρακτική αυτή στην Αµερική 

αποτελεί µια διαδεδοµένη διαδικασία, ενώ στην Ευρώπη αντιµετωπίζεται ακόµα µε 

επιφυλάξεις. Γεγονός, όµως, είναι ότι έχει δώσει άλλες διαστάσεις στο νόηµα της 

αναπαραγωγικής αυτονοµίας.  

 

Ποια είναι τελικά τα όρια της αναπαραγωγικής αυτονοµίας; Άραγε αποφάσεις όπως 

αυτές δίνουν στη σύγχρονη γυναίκα την ευκαιρία να αντιµετωπίσει και διαφορετικά 

τον εαυτό της στα πλαίσια της δηµόσιας σφαίρας; Πού έγκειται ακριβώς το ηθικό 

δίληµµα; Σε τελική ανάλυση, µπορούµε να αποκλείσουµε τόσο εύκολα το ενδεχόµενο 

ότι και οι εταιρίες, µέσω των τεχνολογικών επιτευγµάτων, στηρίζουν την ανάπτυξη 

της επιστήµης, την πολιτική ή ακόµα και την ηθική; 

 
Η ∆ώρα Παπαδοπούλου σπούδασε Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία και Πολιτική Θεωρία στο 

Πανεπιστήµιο Κρήτης. Το Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης της απονεµήθηκε από το ίδιο 

Πανεπιστήµιο µε ακαδηµαϊκή Υπεύθυνο την Οµότιµη Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών, κ. Μυρτώ ∆ραγώνα-Μονάχου σε συνεργασία µε τον Καθηγητή Κωνσταντίνο 
Παπαγεωργίου. Το ∆ιδακτορικό της ∆ίπλωµα το έλαβε στο πεδίο της Φιλοσοφίας, από το 

Πανεπιστήµιο, Eberhard Karls Universität Tübingen, στη Γερµανία µε ακαδηµαϊκό 

Υπεύθυνο τον Οµότιµο καθηγητή Ot. Höffe. Της απονεµήθηκε ο τίτλος Dr.phil. µε βαθµό 



«1». Παρακολούθησε µάλιστα και µαθήµατα του Α. Giddens στο LSE. Ακολούθησε 

Μεταδιδακτορικές Σπουδές στο New School University, New York, µε τη συνεργασία της 
καθηγήτριας, Nancy Fraser. Είχε την τιµή να σπουδάσει και να διακριθεί διαµέσου τόσο του 

Ι.Κ.Υ. όσο και του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης. Είναι µέλος 

διαφορετικών οργανισµών και συνδέσµων για την προώθηση της φιλοσοφικής έρευνας και 

έχει συµµετάσχει σε πλήθος συνεδρίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι 
δηµοσιεύσεις της αφορούν το χώρο της Πολιτικής Φιλοσοφίας και Θεωρίας, της 

Εφαρµοσµένης Ηθικής και της Βιοπολιτικής.  

 

Τρίτη, 13 ∆εκεµβρίουυ 

Συναντήσεις Βιοηθικής ΙΙ  

 

Ευθανασία:  

το αίτηµα για ένα γαλήνιο θάνατο 

 

Με τους  

 

Στέλιο Βιρβιδάκη  

(Καθηγητής Παν/µίου Αθηνών) 

 

και  

 

Μάρκος Μπρόγιερ 

(∆ρ Φιλοσοφίας Παν/µίου Düsseldorf) 

 

Στη συνάντηση αυτή θα συζητήσουµε για το εξαιρετικά αµφιλεγόµενο αλλά και 

ολοένα κρισιµότερο ζήτηµα του δικαιώµατος της ευθανασίας. Το θέµα αγγίζει τόσο 

θεωρητικά όσο και πρακτικά προβλήµατα: αφορά ευθέως τον πυρήνα της ηθικής και 

της πολιτικής φιλοσοφίας αλλά και την ίδια την ύπαρξη του ατόµου. Μπορούµε 

άραγε να µιλάµε για «διαχείριση» του θανάτου και της ζωής ενός προσώπου; Πώς να 

εννοήσουµε τη σηµασία της ευθανασίας ως προς τη βούληση του ατόµου; Μπορούµε 

να θεωρήσουµε, από ηθική σκοπιά, την εθελούσια ευθανασία µια θεµιτή πράξη; Θα 

έπρεπε να τη νοµιµοποιήσουµε; Μαζί µας θα έχουµε τον καθηγητή του Παν/µίου 

Αθηνών Στέλιο Βιρβιδάκη και τον ∆ρα φιλοσοφίας Μάρκος Μπρόγιερ, ο οποίος την 

περίοδο αυτή ετοιµάζει βιβλίο για τη συζήτηση περί ευθανασίας. 

 

Μέρος της συζήτησης θα γίνει στα αγγλικά. 

 

Ο Στέλιος Βιρβιδάκης είναι διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Princeton και Καθηγητής 

Φιλοσοφίας στο Τµήµα Iστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήµης του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έχει δηµοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και 

διεθνή επιστηµονικά περιοδικά, σε συλλογικούς τόµους, πρακτικά συνεδρίων και 

φιλοσοφικά λεξικά, στο χώρο της γνωσιολογίας, της ηθικής και της ιστορίας της 

φιλοσοφίας, καθώς και τη µονογραφία Η υφή της ηθικής πραγµατικότητας (Leader 

Books, 2009) [ανεπτυγµένη µορφή στα ελληνικά του La robustesse du bien. Essai sur 

le réalisme moral, (Jacqueline Chambon, 1996)], και είναι ένας από τους συγγραφείς 

του σχολικού εγχειριδίου φιλοσοφίας της Β´ Λυκείου. Εκπροσωπεί  την Ελληνική 

Φιλοσοφική Εταιρεία στη ∆ιοικούσα Επιτροπή της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας 



Φιλοσοφικών Εταιρειών (FISP) και είναι µέλος της συντακτικής επιτροπής του 

περιοδικού ∆ευκαλίων. 
 

O Marcos G. Breuer είναι φιλόσοφος και συγγραφέας από την Αργεντινή. Σπούδασε 
φιλοσοφία στο Πανεπιστήµιο της Córdoba και πήρε το µάστερ του στο έργο του Norbert 

Elias για τη φιλοσοφία του πολιτισµού. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο 

Πανεπιστήµιο του Düsseldorf στη Γερµανία. Αντικείµενό του ήταν οι τρεις παραδοχές της 

θεωρίας της πράξης που στηρίζουν την τρέχουσα συζήτηση µεταξύ τριών ηθικών θεωριών: 
συµβολαιοκρατία (contractarianism), ωφελιµισµός, και συµβολαιισµός (contractualism). 

Μετά µια τρίχρονη παραµονή στην Ιταλία για µεταδιδακτορική έρευνα, µετακόµισε στην 

Αθήνα το 2009. Ο Breuer έχει δηµοσιεύσει πολλά άρθρα σε πολλές γλώσσες και έχει εκδώσει 
δύο βιβλία πάνω στην ηθική, την κοινωνική θεωρία και την ιστορία της φιλοσοφίας. 

Οργανώνει τακτικά εργαστήρια για την ιστορία της φιλοσοφίας και τη λογοτεχνία. Αυτή την 

περίοδο εργάζεται πάνω σε ένα νέο βιβλίο για τη συζήτηση περί ευθανασίας. O ιστότοπός 
του είναι www.marcosbreuer.com. 

 

 

Τρίτη, 20 ∆εκεµβρίου 

Η πολιτική στον Πολιτικό του Πλάτωνα  

 

Με τον Στέφανο ∆ηµητρίου 

(Καθηγητής Παν/µίου Ιωαννίνων) 

 
 

Στη συνάντηση αυτή θα συζητήσουµε µε τον Στέφανο ∆ηµητρίου για τον πλατωνικό 

διάλογο «Πολιτικός». Βάση της συζήτησης θα αποτελέσει το βιβλίο του ∆ηµητρίου, 

Η πολιτική στον Πολιτικό του Πλάτωνα (υπό έκδοσιν από Μ.Ι.Ε.Τ.). Σε αυτό ο 

Πολιτικός παρουσιάζεται καταρχάς ως ένας µεθοδολογικός διάλογος: µας δείχνει πώς 

να σκεφτόµαστε ακολουθώντας ερωτήµατα σε σχέση µε καθορισµένα προβλήµατα. 

Όπως και ο πλατωνικός Σοφιστής, έτσι και ο Πολιτικός αναδεικνύει το πρόβληµα του 

ορισµού: τι έστι Χ ; - όπου Χ, στην προκειµένη περίπτωση, είναι ο πολιτικός.  

 

Για να αναζητηθεί ο ορισµός του πολιτικού και να καθοριστεί τι είναι ο πολιτικός, 

προαπαιτείται ο καθορισµός της πολιτικής. Θα πρέπει δηλαδή η διαλεκτική έρευνα να 

ξεκινήσει από το ερώτηµα «τι είναι αυτό που κάνει ο πολιτικός;». Ποιο είναι λοιπόν 

το αντικείµενο της πολιτικής; 

 

Ο Στέφανος ∆ηµητρίου θα υποστηρίξει ότι η πολιτική συνθέτει τις διαφορές των 

ανθρώπων, ώστε αυτοί να µπορούν να συνυπάρχουν, µε αποτέλεσµα η διαφύλαξη της 

διαφοράς να ενισχύει τον πολιτικό δεσµό - µια ιδέα που τείνει προς την προοπτική 

του αυτοκαθορισµού, προσωπικού και συλλογικού. 

Ο Στέφανος ∆ηµητρίου γεννήθηκε το 1968, στην Αθήνα. Σπούδασε στη  Φιλοσοφική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και έκανε µεταπτυχιακές  σπουδές, ως υπότροφος Ι.Κ.Υ., στο Παρίσι. Το 

1998 αναγορεύτηκε ∆ιδάκτωρ Φιλοσοφίας, στο Paris VIII, ολοκληρώνοντας τη διατριβή του στην 

πολιτική φιλοσοφία υπό την επίβλεψη του καθηγητή Jacques Poulain. Από το 2000 έως το 2004 δίδαξε 

στο Τµήµα Φιλοσοφίας του  Πανεπιστηµίου Πατρών, ενώ, από τον Μάρτιο του 2004 έως σήµερα,  

διδάσκει Πολιτική Φιλοσοφία στον Τοµέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής  Σχολής του Πανεπιστηµίου 

Ιωαννίνων ως αναπληρωτής καθηγητής. Υπήρξε µέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Ο 

Πολίτης. Από τις Εκδόσεις Πόλις κυκλοφορούν τα βιβλία του Ηθική και πολιτική. ∆ικαιολόγηση των 

πεποιθήσεων και πολιτική φιλοσοφία (2008) και Ελευθερία και κυριαρχία. Πολιτική ελευθερία και 



κυριαρχία στο τρίτο βιβλίο των Πολιτικών του Αριστοτέλη (2016), από τις εκδόσεις της Εστίας το 

Θεµελίωση και ανασκευή. Επιχείρηµα, νοηµατική ταυτότητα και φιλοσοφική αξιολογία (2003), ενώ 

επίκειται η έκδοση του βιβλίου του Η πολιτική στον Πολιτικό του Πλάτωνα από Μ.Ι.Ε.Τ. Έχει 

δηµοσιεύσει σε πολλούς συλλογικούς τόµους και περιοδικά. Είναι  µέλος της συντακτικής επιτροπής 

του περιοδικού Αξιολογικά και του  ∆.Σ. του Ιδρύµατος Σάκη Καράγιωργα. Από το 2000 είναι 

τακτικός  συνεργάτης-αρθογράφος και βιβλιοκριτικός στης εφηµερίδας Η Αυγή.  

 

 


