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Καθηγητής Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

 

 

Ευσύνοπτο βιογραφικό σημείωμα 

 

Αριστούχος απόφοιτος της (ενιαίας τότε) Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών (1985), μεταπτυχιακό δίπλωμα (1986) και διδακτορική διατριβή στη 

φιλοσοφία (1992) στη Σορβόννη (Πανεπιστήμιο Paris-IV). Μετά από διδασκαλία 

τριών εξαμήνων στο Πανεπιστήμιο Πατρών με το Π.Δ. 407 (1998-1999), στη 

βαθμίδα του λέκτορα, εκλέχθηκα το 1999 επίκουρος καθηγητής νεότερης και 

σύγχρονης φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου υπηρετώ ως μέλος Δ.Ε.Π. από τον Ιούνιο του 2000. 

Το 2006 εκλέχθηκα αναπληρωτής καθηγητής και από τον Απρίλιο του 2012 είμαι 

καθηγητής στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Εκτός από τη διδακτορική μου διατριβή 

(La durée chez Spinoza), το πρώτο μέρος της οποίας δημοσιεύθηκε από τον εκδοτικό 

οίκο Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, το 1996, έχω δημοσιεύσει τη μελέτη 

Γνώση και μέθοδος στον Bergson (Αθήνα, Εκδόσεις Ευρασία, 2012). Έχω 

συνεπιμεληθεί (μαζί με τον καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου Γιώργο 

Φαράκλα) το συλλογικό τόμο Πολιτικές του ορθολογισμού. Δέκα μελέτες για τον 

Καρτέσιο, (Αθήνα, Εκδόσεις Εξάντας, Αξιολογικά, ειδικό τεύχος 1 σε συνεργασία με 

τον Πολίτη, Μάιος 1999). 

Επιπλέον, έχω δημοσιεύσει μετάφραση στα γαλλικά με εκτενή ανάλυση (120 

σελίδων) των κεντρικών βιβλίων της Πολιτείας του Πλάτωνος (εκδόσεις Hatier, 1992, 

2000 και 2007), μετάφραση με εισαγωγή ή επίμετρο των Παθών της ψυχής του 

Descartes (εκδόσεις Κριτική), της Δημιουργικής εξέλιξης του Bergson (εκδόσεις 

Πόλις) και του Μπερξονισμού του Deleuze (εκδόσεις Scripta). Έχω μεταφράσει 

επίσης τη μελέτη του Luc Vincenti για τον Kant και τον Fichte με τίτλο Αγωγή και 

ελευθερία (Εκδόσεις Πατάκη) και τον Αδόλφο και τα υπόλοιπα (λιγοστά) λογοτεχνικά 

κείμενα του Benjamin Constant (εκδόσεις Καστανιώτη). Επιπλέον έχω μεταφράσει 

από τα γαλλικά σειρά άρθρων φιλοσοφικού περιεχομένου κυρίως για τις θεωρίες των 

παθών στο Μεσαίωνα και στην κλασική περίοδο των νεοτέρων χρόνων.  

Έχω δημοσιεύσει γύρω στα πενήντα άρθρα (μερικά από τα οποία είναι 

εκτενέστατα) στα ελληνικά, στα γαλλικά και ένα στα ισπανικά (σε επιστημονικά 

περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους) για θεμελιώδεις πτυχές της 

φιλοσοφίας του Σωκράτη, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Hobbes, του Descartes, 

του Spinoza, του Malebranche, του Rousseau, του Condorcet, του Kant, του Βενιαμίν 

Λεσβίου, του Hegel, του Kierkegaard, του Bergson, του Wittgenstein, του Lévinas, 

του Sartre, του Merleau-Ponty, του Éric Weil, του Κώστα Παπαϊωάννου και του 

Gilles Deleuze. Επίσης έχω δημοσιεύσει στα γαλλικά βιβλιοκρισίες για πάνω από 

δεκαπέντε πονήματα σχετικά με τη φιλοσοφία του Spinoza, στο «Bulletin de 

Bibliographie Spinoziste» στο περιοδικό Archives de philosophie.  

Τα περιοδικά (φιλοσοφικά στην πλειονότητά τους) στα οποία έχω 

δημοσιεύσει  μέχρι τώρα άρθρα και βιβλιοκρισίες είναι τα εξής: Archives de 

philosophie, Les études philosophiques, Philonsorbonne, Annales bergsoniennes, 

Αξιολογικά, Φιλοσοφία, Υπόμνημα στη φιλοσοφία, Φιλολογική, Νέα Εστία, διά-

ΛΟΓΟΣ, Κάτοπτρον Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, Skepsis, Νεύσις και Δωδώνη (Τρίτο 



Μέρος: επιστημονική επετηρίδα του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων). Έχω συμμετάσχει με ανακοίνωση σε μεγάλο αριθμό 

διεθνών και πανελληνίων συνεδρίων, συμποσίων και ημερίδων στα Ελληνικά, στα 

Γαλλικά και στα Αγγλικά. Επίσης έχω δώσει πολυάριθμες διαλέξεις, κυρίως στο 

Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών «Το Λύκειον», στο σεμινάριο «Κοσμά Ψυχοπαίδη», 

στην Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία και, τα τελευταία χρόνια, στο μηνιαίο σεμινάριο 

του Κ.Ε.Ε.Φ. (Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας) της Ακαδημίας Αθηνών 

και στο Διεπιστημονικό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Δικαιοφιλοσοφικής και 

Δικαιοϊστορικής Ερεύνης.  

Το 2007 διοργάνωσα το πρώτο συνέδριο στην Ελλάδα για τη φιλοσοφία του 

Bergson, που διεξήχθη στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών με τη συμμετοχή του 

καθηγητή Frédéric Worms, με τον οποίο συνεπιτηρούμε μία διδακτορική διατριβή∙ η 

δημόσια υποστήριξη μιας άλλης έγινε ήδη με επιτυχία. Τον Φεβρουάριο του 2014 

διοργάνωσα την επιστημονική συνάντηση με τον Frédéric Worms στο Γαλλικό 

Ινστιτούτο Αθηνών με θέμα την πρωτότυπη προσέγγιση εκ μέρους του του συνόλου 

της φιλοσοφίας στη Γαλλία στον 20
ο
 αιώνα και μέχρι σήμερα βάσει μιας ιδιότυπης 

νοηματοδότησης της έννοιας των «φιλοσοφικών στιγμών». Τα τελευταία δύο χρόνια 

(2013 και 2014) συμμετέχω στην «Νύχτα της φιλοσοφίας» (Λονδίνο και Αθήνα), η 

οποία διοργανώνεται από τα Γαλλικά Ινστιτούτα διαφόρων χωρών της Ευρώπης. 

 Υπό την εποπτεία μου έχουν εκπονηθεί και υποστηριχθεί δημόσια τρεις 

διδακτορικές διατριβές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (η μία εκ των οποίων με τη 

συνεπίβλεψη του 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) και έξι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες. 

 Εξάλλου, είμαι 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 σήμερα. 

 Τα βασικά ερευνητικά μου ενδιαφέροντα είναι οι φιλοσοφικές θεωρίες και/ή 

συστήματα του Descartes, του Spinoza, του Bergson, του Sartre, του Merleau-Ponty, 

του Deleuze και του Derrida, οι παραστάσεις του Σωκράτη στη νεότερη και σύγχρονη 

φιλοσοφία, η φιλοσοφία της ιστορίας και του πολιτισμού, οι θεωρίες των παθών στη 

νεότερη ευρωπαϊκή και στη νεοελληνική φιλοσοφία, οι θεωρίες των συγκινήσεων 

από τα τέλη του 19
ου

 αιώνα μέχρι τα μέσα του εικοστού αιώνα, οι σχέσεις της 

φιλοσοφίας με την επιστήμη, τις τέχνες και τη λογοτεχνία και, πιο πρόσφατα, η 

ιστορία της γαλλικής φιλοσοφίας από τον δέκατο ένατο αιώνα μέχρι σήμερα. 

 


