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Τίηλοι Σποςδών
- Γηδαθηνξηθφ δίπισκα απφ ην ηκήκα Κνηλσληνινγίαο, University of Warwick
(22/01/03).
Ζ δηδαθηνξηθή κνπ δηαηξηβή έρεη ηνλ ηίηιν „Meaning, Historicity and the
Conceptualisation of the Social‟ (Νφεκα, Ηζηνξηθφηεηα, θαη ε ελλνηνιφγεζε ηνπ
θνηλσληθνχ), εθπνλήζεθε ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Professor Peter Wagner (ζήκεξα ICREA
Research Professor, University of Barcelona) θαη εμεηάζηεθε απφ ηνπο Professor Howard
Caygill (ζήκεξα Kingston University London) θαη Professor Peter Poellner (University of
Warwick).
- Master of Arts ζηε Φηινζνθία θαη Κνηλσληθή Θεσξία (Philosophy and Social Theory)
κε δηάθξηζε (Distinction), University of Warwick, U.K. (09/01/98).
Ζ δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ ΜΑ ηηηινθνξείηαη „Phenomenology and
Genealogy‟, (Φαηλνκελνινγία θαη Γελεαινγία) θαη απνηειεί κηα πξνζπάζεηα θξηηηθήο
πξνζέγγηζεο ησλ ζέζεσλ ησλ Hegel θαη ηνπ Nietzsche γηα ηελ ηζηνξία θαη ηελ θνηλσλία.
- Πηπρίν Κνηλσληνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ
Δπηζηεκψλ (29/06/96), κε γεληθφ βαζκφ: Άξηζηα (9,21).
Γιακπίζειρ
- Σν Ννέκβξην
ππνηξνθία είρε
«Ηζηνξηθφηεηα
θνηλσληνινγίαο

ηνπ 2005 αλαθεξχρζεθα κεηαδηδαθηνξηθφο ππφηξνθνο ηνπ Η.Κ.Τ. Ζ
δηάξθεηα δεθανρηψ κελψλ, ελψ ε έξεπλά κνπ πνπ ηηηινθνξείηαη
θαη Δπξψπε» πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα
ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή
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Νενθιή αξξή. Ζ έξεπλα απηή απνηειεί ζπλέρεηα ησλ εξεπλψλ κνπ ζην Δπξσπατθφ
παλεπηζηήκην ηεο Φισξεληίαο. Δζηηάδεηαη δε ζηελ πνιιαπιφηεηα ησλ
εξκελεηψλ/αλαπαξαζηάζεσλ ηεο ππνηηζέκελα «θνηλήο» επξσπατθήο παξάδνζεο φπσο
απηή απνθξπζηαιιψλεηαη ζε «παξαδεηγκαηηθέο» θηινζνθηθέο θαη θνηλσληνινγηθέο
πξνζεγγίζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηα πνιηηηζκηθψο θαη πνιηηηθψο θπξίαξρα Δπξσπατθά
θξάηε (Γαιιία, Γεξκαλία, Αγγιία) ζηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ζην πξψην ήκηζπ ηνπ 20νπ
αηψλα. Φηινδνμψ λα πξνρσξήζσ επίζεο θαη ζηε ζπγθξηηηθή κειέηε απηψλ ησλ
αλαπαξαζηάζεσλ κε αλάινγεο αλαπαξαζηάζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά ηελ ίδηα
πεξίνδν ζηνλ ειιελφθσλν θφζκν.
- Αλαθεξχρζεθα „Jean Monet Research Fellow‟ απφ ην ηκήκα Κνηλσληθήο θαη
Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Δπξσπατθνχ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φισξεληίαο γηα ην
αθαδεκαηθφ έηνο 2003/ 2004.
- Μεηαμχ ησλ εηψλ 1996 θαη 2000 ππήξμα ππφηξνθνο εμσηεξηθνχ ηνπ Η.Κ.Τ ζην
γλσζηηθφ αληηθείκελν „Κνηλσληνινγηθή Θεσξία‟.
- Σν 1997 κνπ απελεκήζε απν ην Η.Κ.Τ. θαη ην Πάληεην Παλεπηζηήκην αξηζηείν ιφγσ ηνπ
νηη απεθνίηεζα πξψηνο απφ ην ηκήκα Κνηλσληνινγίαο.
- Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην ηκήκα θνηλσληνινγίαο ηνπ Παληείνπ
Παλεπηζηεκίνπ, έηπρα ησλ παξαθάησ ππνηξνθηψλ επίδνζεο απφ ην Η.Κ.Τ
-

Γηα ην αθαδεκαηθφ έηνο 1992-93 (2νο )
Γηα ην αθαδεκαηθφ έηνο 1993-94 (1νο )
Γηα ην αθαδεκαηθφ έηνο 1994-95 (2νο )

Ξένερ Γλώζζερ
- Αγγιηθά (άξηζηα – Cambridge Proficiency)
- Γαιιηθά (πνιχ θαιά - Sorbonne 1)
- Γεξκαληθά (αξθεηά θαιά)
- Ηηαιηθά (βαζηθή γλψζε)
Γιδακηική Δμπειπία
- Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2004 θαη κέρξη ζήκεξα εξγάδνκαη αδηαιείπησο σο ΔΠ γηα ην
Δλληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο φπνπ θαη δηδάζθσ γηα δέθαηε έθηε ζπλερή ρξνληά
ζηελ ζεκαηηθή ελφηεηα ΔΠΟ41 «Δμειίμεηο ζηνλ Δπξσπατθφ Πνιηηηζκφ θαηά ηνλ 20ν
αηψλα». Καηά ηα αθαδεκατθά έηε 2017-2018, 2018-2019 θαη 2019-2020 δηεηέιεζα
Σςνηονιζηήρ ηεο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο ΔΠΟ 41, ελψ θαηά ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο
είκαη Βοηθόρ Σςνηονιζηήρ ζηελ ίδηα ΘΔ.
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- Καηά ην Υεηκεξηλφ Δμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2020-2021 δηδάζθσ ζην ηκήκα
θνηλσληνινγίαο ηνπ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ ην ζεκηλάξην ΘΔΧΚ 324 «Θεσξίεο
πζηεκάησλ» θαη ζε μεηαπηςσιακό επίπεδο ην κάζεκα ΑYΠ01 «Δπηζηεκνινγία ησλ
Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ».
- Καηά ην Δαξηλφ Δμάκλελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο ΔΔ 2019-2020 δίδαμα ζην ηκήκα
Κνηλσληνινγίαο ηνπ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ ην Τπνρξεσηηθφ κάζεκα ΘΔΧΚ 106
«Κνηλσληθή Θσξία Η» θαη ην εξγαζηήξην ηνπ Τπνρξεσηηθνχ Μαζήκαηνο ΘΔΧΚ 108
«Κνηλσληθή Θεσξία ΗΗΗ».
- Καηά ην Υεηκεξηλφ Δμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2019-2020 δίδαμα ζην ηκήκα
θνηλσληνινγίαο ηνπ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ ην ζεκηλάξην ΘΔΧΚ 324 «Θεσξίεο
πζηεκάησλ» θαη ζε μεηαπηςσιακό επίπεδο ην κάζεκα ΑYΠ01 «Δπηζηεκνινγία ησλ
Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ».
- Καηά ην Υεηκεξηλφ Δμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2018-2019 δίδαμα ζην ηκήκα
Κνηλσληνινγίαο ηνπ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ ην εξγαζηεξηαθφ ζθέινο ηνπ
ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο ΘΔΧΚ 108 θαη ην εκηλάξην ΘΔΧΚ 313.
- Καηά ην Δαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2017-2018 δίδαμα ζην ηκήκα
θνηλσληνινγίαο ηνπ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ ην ζεκηλάξην ΘΔΧΚ 324 «Θεσξίεο
πζηεκάησλ» θαη ζε μεηαπηςσιακό επίπεδο ην κάζεκα ΒΤΚ01 «Κνηλσληθή Θεσξία θαη
Νεσηεξηθφηεηα».
- Καηά ην Υεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2017-2018 δίδαμα ζην ηκήκα
θνηλσληνινγίαο ηνπ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ ην εξγαζηεξηαθφ ζθέινο ησλ
ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ΘΔΧΚ 106 (ηηο δηαιέμεηο ηηο πξαγκαηνπνηεί ε Καζεγήηξηα θα
Αιίθε Λαβξάλνπ) θαη ΘΔΧΚ 108 (ηηο δηαιέμεηο ηηο πξαγκαηνπνηεί ν Δπίθνπξνο
Καζεγεηήο θνο. Βαζίιεηνο Ρσκαλφο).
- Καηά ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2016-2017 δίδαμα ηξία καζήκαηα: ε
πξνπηπρηαθφ επίπεδν ζπνπδψλ, ζην ηκήκα θνηλσληνινγίαο ηνπ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ
απφ θνηλνχ κε ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Βαζίιεην Ρσκαλφ ην ππνρξεσηηθφ κάζεκα
ΘΔΧΚ 107 «Κνηλσληθή Θεσξία ΗΗ» θαη β. απφ θνηλνχ κε ηνλ Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο
Οηθνλνκηθψλ θ. Γεκήηξην Μπισλάθε θαη ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο
Φπρνινγίαο θ. Μαλφιε Γαθέξκν ην δηαηκεκαηηθφ κάζεκα ΚΔΚ 200 «Δπηζηεκνινγία
ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ». ε μεηαπηςσιακό επίπεδο θαη ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΜ
«Κνηλσληνινγία» δίδαμα ην κάζεκα «χγρξνλα Εεηήκαηα ζηελ Κνηλσληνινγία ΗΗ» .
- Καηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2016-2017 δίδαμα ζην ηκήκα
θνηλσληνινγίαο ηνπ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ Σν εξγαζηήξην ηνπ ππνρξεσηηθνχ
καζήκαηνο ΘΔΧΚ 108 «Κνηλσληθή Θεσξία ΗΗΗ» θαη ην ζεκηλάξην ΘΔΧΚ 324 «Θεσξίεο
πζηεκάησλ».
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- Καηά ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2015-2016 δίδαμα ζην ηκήκα
θνηλσληνινγίαο ηνπ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ ην ππνρξεσηηθφ κάζεκα ΘΔΧΚ 107 απφ
θνηλνχ κε ηνλ επίθνπξν θαζεγεηή θν Βαζίιεην Ρσκαλφ (Γηαιέμεηο θαη Φξνληηζηήξην)
θαη ην ζεκηλάξην ΘΔΧΚ 326 «Εεηήκαηα Δπηζηεκνινγίαο θαη Μεηαζεσξίαο ησλ
Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ».
- Καηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2015-2016 δίδαμα ζην ηκήκα
θνηλσληνινγίαο ηνπ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ ην ππνρξεσηηθφ κάζεκα ΘΔΧΚ 106
«Κνηλσληθή Θεσξία Η» (Γηαιέμεηο) θαη ην ζεκηλάξην ΘΔΧΚ 319 «Ηζηνξία θαη Πξάμε».
- Καηά ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2014-2015 δίδαμα ζην ηκήκα
θνηλσληνινγίαο ηνπ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ ην ππνρξεσηηθφ κάζεκα ΘΔΧΚ 107 απφ
θνηλνχ κε ηνλ επίθνπξν θαζεγεηή θν Βαζίιεην Ρσκαλφ (Γηαιέμεηο θαη Φξνληηζηήξην)
θαη ην κάζεκα ΘΔΧΚ 220 «Δπηζηεκνινγία ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ».
- Καηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2014-2015 δίδαμα ζην ηκήκα
θνηλσληνινγίαο ηνπ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ ην ππνρξεσηηθφ κάζεκα ΘΔΧΚ 106,
Κνηλσληθή Θεσξία Η (Γηαιέμεηο) θαη ην ζεκηλάξην ΘΔΧΚ 319 «Ηζηνξία θαη Πξάμε».
- Καηά ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2012-2013 δίδαμα ζην ηκήκα
θνηλσληνινγίαο ηνπ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ ην κάζεκα ΘΔΧΚ 221 «χγρξνλεο
Πξνζεγγίζεηο ζηε Νεσηεξηθφηεηα» θαη απφ θνηλνχ κε ηνλ θ. Βαζίιε Ρσκαλφ ην
ππνρξεσηηθφ κάζεκα Α‟ έηνπο «ΘΔΧΚ 107» (θιαζηθή θνηλσληθή ζεσξία ΗΗ).
- Καηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2012-2013 δίδαμα ζην ηκήκα
θνηλσληνινγίαο ηνπ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ ην ππνρξεσηηθφ κάζεκα ΘΔΧΚ 108
(Γηαιέμεηο θαη Φξνληηζηήξην).
- Καηά ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2011-2012 δίδαμα ζην ηκήκα
θνηλσληνινγίαο ηνπ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ ην κάζεκα «χγρξνλεο Πξνζεγγίζεηο ζηε
Νεσηεξηθφηεηα» θαη ηα θξνληηζηήξηα ηνπ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο Α‟ έηνπο «ΘΔΧΚ
107» (θιαζηθή θνηλσληθή ζεσξία ΗΗ).
- Καηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2011-2012 δίδαμα ζην ηκήκα
θνηλσληνινγίαο ηνπ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ ην ζεκηλάξην «Θεσξίεο πζηεκάησλ» θαη
ηα θξνληηζηήξηα ηνπ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο Α‟ έηνπο «ΘΔΧΚ 106» (θιαζηθή
θνηλσληθή ζεσξία Η).
- Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2010-2011 δίδαμα ζην
ηκήκα θηινζνθίαο ηνπ Πανεπιζηημίος Πάηπαρ βάζεη ηνπ ΠΓ.407/80 ην κάζεκα
επηινγήο 4νπ έηνπο «Λεβηλάο: Οληνινγία θαη Ζζηθή» πνπ εζηηάδεη θπξίσο ζην έξγν ηνπ
Λεβηλάο Οιόηεηα θαη Άπεηξν.
- Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2010-2011 δίδαμα
ζηελ Αγγιηθή έλα εληαηηθφ ζεκηλάξην πξνπηπρηαθνχ επηπέδνπ κε ζέκα ζχγρξνλεο
πξνζιήςεηο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο ηζηνξηθφηεηαο ζην ηκήκα Φηινζνθίαο ηνπ Alpen-Adria
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Universität Klagenfurt, ζηελ Απζηξία. Σν κάζεκα ζπλίζηαην ζε εληαηηθά ζεκηλάξηα
πνπ έιαβαλ ρψξα ζην Klagenfurt κεηαμχ 25 θαη 30 Οθησβξίνπ 2010, εμ' απνζηάζεσο
δηδαζθαιία, επίβιεςε θαη βαζκνιφγεζε ηειηθψλ εξγαζηψλ.
- Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2009-2010 δίδαμα ζην
ηκήκα θηινζνθίαο ηνπ Πανεπιζηημίος Πάηπαρ βάζεη ηνπ ΠΓ.407/80 δχν καζήκαηα. Σν
κάζεκα επηινγήο 4νπ έηνπο «Λεβηλάο: Οληνινγία θαη Ζζηθή» πνπ εζηηάδεη θπξίσο ζην
έξγν ηνπ Λεβηλάο Οιόηεηα θαη Άπεηξν θαη ην κάζεκα επηινγήο 2νπ έηνπο «Φηινζνθηθά
θείκελα» πνπ εμεηάδεη ην έξγν ηνπ Heidegger «Δπηζηνιή γηα ηνλ αλζξσπηζκφ».
- Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2008-2009 δίδαμα ζην
ηκήκα θηινζνθίαο ηνπ Πανεπιζηημίος Πάηπαρ βάζεη ηνπ ΠΓ.407/80 ηα δχν καζήκαηα
πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ.
- Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2007-2008 δίδαμα ζην
ηκήκα θηινζνθίαο ηνπ Πανεπιζηημίος Πάηπαρ βάζεη ηνπ ΠΓ.407/80 ηα δχν καζήκαηα
πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ.
- Καηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2007-2008 δίδαμα ζην ηκήκα
θνηλσληνινγίαο ηνπ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ βάζεη ηνπ ΠΓ.407/80 θαη απφ θνηλνχ κε
ηνλ Κ. Γθνχλε ην ππνρξεσηηθφ κάζεκα «Κνηλσληθή Θεσξία ΗΗΗ» (αλέιαβα ηα
θξνληηζηήξηα θαη δχν δηαιέμεηο).
- Καηά ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2006-2007 δίδαμα ζην ηκήκα
θνηλσληνινγίαο ηνπ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ βάζεη ηνπ ΠΓ.407/80 έλα κάζεκα (ΤΔΠ)
θαη έλα ζεκηλάξην. Σν κάζεκα έρεη ηνλ ηίηιν «Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε
Νεσηεξηθφηεηα» θαη εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ πξφζιεςε ηεο λεσηεξηθήο επνρήο αιιά θαη
ζηελ δηακάρε γηα ηελ κεηαλεσηεξηθφηεηα, θαη ηελ ππφζεζε πεξί «πνιιαπιψλ
λεσηεξηθψλ εγρεηξεκάησλ» (multiple modernities) κέζα απφ ηα γξαπηά ησλ Adorno,
Horkheimer, Habermas, Lyotard, Giddens, Jameson, Bauman, Luhmann, Eisenstadt. Σν
ζεκηλάξην είρε ηνλ ηίηιν «πζηεκηθή Θεσξία» θαη εμέηαδε πξσηφηππα θείκελα ησλ
Parsons θαη Luhmann αιιά θαη θξηηηθέο πνπ αζθήζεθαλ ζηηο ζεσξίεο ζπζηεκάησλ απφ
ηνπο Giddens, Habermas θαη Καζηνξηάδε.
- Δπίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2006-2007
δίδαμα ζην ηκήκα θηινζνθίαο ηνπ Πανεπιζηημίος Πάηπαρ δχν καζήκαηα. Σν
ππνρξεσηηθφ κάζεκα 4νπ έηνπο «Φηιφζνθνη ηνπ 19νπ-20νπ Αηψλα: Heidegger» θαη ην
κάζεκα επηινγήο 2νπ έηνπο «Φηινζνθηθά θείκελα». Σν πξψην απνηειεί κηα εηζαγσγή ζην
Δίλαη θαη Υξόλνο θαη ζηελ επξχηεξε πξνβιεκαηηθή ηεο θηινζνθίαο ηνπ Heidegger, ελψ
ην δεχηεξν εμεηάδεη ην έξγν ηνπ Heidegger «Δπηζηνιή γηα ηνλ αλζξσπηζκφ».
- Καηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2006-2007 δίδαμα (βάζεη ηνπ ΠΓ
407/80) ζην ηκήκα θνηλσληνινγίαο ηνπ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ ην ζεκηλάξην «Ηζηνξία
θαη Πξάμε» Δπίζεο θαηά ην δηάζηεκα απηφ αλέιαβα θαη θξνληηζηεξηαθέο παξαδφζεηο
θαη ηξεηο δηαιέμεηο (γηα ηελ ςπραλάιπζε, ηνλ Habermas θαη ηνλ Giddens) ηνπ
ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο «Κνηλσληθή Θεσξία ΗΗΗ» (θχξηνο δηδάζθσλ Κ. Γθνχλεο).
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- Καηά ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2005-2006 δίδαμα ζην ηκήκα
θνηλσληνινγίαο ηνπ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ βάζεη ηνπ ΠΓ.407/80 ην κάζεκα
«Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε Νεσηεξηθφηεηα» θαη ην ζεκηλάξην «πζηεκηθή Θεσξία»
(βι. αλσηέξσ).
- Καηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2005-2006 δίδαμα (βάζεη ηνπ ΠΓ
407/80) ζην ηκήκα θηινζνθίαο ηνπ Πανεπιζηημίος Πάηπαρ δχν καζήκαηα: α).
«Φηινζνθηθά θείκελα ηνπ 20νπ αηψλα» ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ εμεηάζηεθε ε «Δπηζηνιή
ζηνλ Αλζξσπηζκφ» ηνπ Heidegger, θαη β). «Θέκαηα χγρξνλεο Φηινζνθίαο Η» ζηα
πιαίζηα ηνπ νπνίνπ παξνπζηάζηεθαλ θξηηηθά νη πξνζεγγίζεηο ησλ Heidegger θαη
Gadamer ζην ζέκα ηεο ηζηνξηθφηεηαο.
- Δπίζεο θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2005-2006 δίδαμα (βάζεη
ηνπ ΠΓ 407/80) ζην ηκήκα θνηλσληνινγίαο ηνπ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ ην ζεκηλάξην
«Κξηηηθή Θεσξία». Δπίζεο αλέιαβα θξνληηζηεξηαθέο παξαδφζεηο θαη ηξεηο δηαιέμεηο
(γηα ηελ ςπραλάιπζε, ηνλ Habermas θαη ηνλ Giddens) ηνπ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο
«Κνηλσληθή Θεσξία ΗΗΗ» (θχξηνο δηδάζθσλ Κ. Γθνχλεο).
- Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 εξγάζηεθα σο ιέθηνξαο βάζεη ηνπ ΠΓ.407/80 ζην
ηκήκα θνηλσληνινγίαο ηνπ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ. Σν ρεηκεξηλφ εμάκελν δίδαμα δχν
ζεκηλάξηα: α. «Ηζηνξία θαη Πξάμε: Καζηνξηάδεο- Παπατσάλλνπ» θαη β. «Ζ Κξηηηθή
Θεσξία θαη ν Υάκπεξκαο». Σν εαξηλφ εμάκελν θαη ζηα πιαίζηα ηεο ΘΔΧΚ 313 «Δηδηθά
Θέκαηα Κνηλσληθήο Θεσξίαο», δίδαμα ην ζεκηλάξην κε ηίηιν «Αλαπαξάζηαζε, Γιψζζα,
Κνηλσλία», κηα εηζαγσγή ζηε κειέηε ηεο γιψζζαο θαη επξχηεξα ησλ ζπκβνιηθψλ πεδίσλ
πάληα ζε ζπλάξηεζε κε ηελ κειέηε ηνπ θνηλσληθνχ. Μειεηήζεθαλ πξσηφηππα θείκελα
ησλ Winch, Berger & Luckmann, Gadamer, Ricoeur, Habermas, Foucault, Lyotard θαη
Derrida.
- Δπίζεο θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2004-2005 δίδαμα σο ιέθηνξαο
βάζεη ηνπ ΠΓ.407/80 ην κάζεκα «Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληνινγία» ζην ηκήκα ΓΔΟΠ
ηνπ Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ.
- Μεηαμχ Ηνπλίνπ θαη Οθησβξίνπ 2004 δίδαμα γηα ην Αγγιηθφ Open University ην
κάζεκα DXR220 „Social Science in Action: Investigating the Information Society‟ πνπ
πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο (Information Society) εηζάγνληαο
παξάιιεια ηνπο θνηηεηέο ζηίο ζεκειηψδεηο αξρέο ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ κεζφδσλ
θνηλσληθήο έξεπλαο. Σν κάζεκα απηφ απεπζχλεηαη ζε δεπηεξνεηείο θνηηεηέο θαη
ζπκπεξηιάκβαλε εληαηηθή δηδαζθαιία ζε Campus δηαξθείαο κηαο εβδνκάδνο (31 Ηνπιίνπ6 Απγνχζηνπ 2004), φπνπ είρα αλαιάβεη ηελ δηδαζθαιία ηεο ηξίηεο ελφηεηαο (module 3Time- Space Reconfiguration). Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο –θαη πέξαλ ηεο
δηδαζθαιίαο ηεο θαζνξηζκέλεο χιεο- έδσζα δχν επηπιένλ δηαιέμεηο ζηα πιαίζηα ηεο
πξνγξακκαηηζκέλεο „ηέηαξηεο ελφηεηαο‟ (module 4). Ζ πξψηε δηάιεμε αθνξνχζε ζηνλ
Daniel Bell θαη ην έξγν ηνπ The Coming of the Post-Industrial Society, ελψ ε άιιε
αλαθεξφηαλ ζηε ζρέζε ζεσξίαο θαη εκπεηξηθήο έξεπλαο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο.
Πέξαλ ηεο δηδαζθαιίαο ζην Campus, ηα θαζήθνληά κνπ πεξηειάκβαλαλ ηελ δηδαζθαιία
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εμ‟ απνζηάζεσο θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαη ηε βαζκνιφγεζε γξαπηψλ
εξγαζηψλ βάζεη ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ.
- Δπίζεο θαηά ηελ απηή πεξίνδν –θαη απφ θνηλνχ κε ηε Γξ. Βαζηιηθή Σζαθίξεαζρνιήζεθα κε ηελ επηκέιεηα θαη ηε δηφξζσζε θεηκέλνπ δχν ζπιινγηθψλ ηφκσλ
εθδηδνκέλσλ απφ ηνλ θαζεγεηή Peter Wagner (European University Institute) ζε
ζπλεξγαζία κε Βξεηαληθνχο εθδνηηθνχο νίθνπο. Πξφθεηηαη γηα ηα θάησζη έξγα: A) The
Political Construction of modern capitalism (Christian Joerges, Bo Strath and Peter
Wagner -eds), θαη B) Languages of European Civil Society (Peter Wagner -ed).
-Μεηαμχ επηεκβξίνπ 2003 θαη Ηνπλίνπ 2004 εξγάζηεθα ζην ηκήκα Κνηλσληθψλ θαη
Πνιηηηθψλ επηζηεκψλ ηνπ Δςπυπαικού Πανεπιζηημίος ηηρ Φλυπενηίαρ (European
University Institute) κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Jean Monnet Research Fellow. Ζ έξεπλά κνπ
είρε ηνλ ηίηιν «Ζ Ηζηνξηθή ζθέςε ζηελ Δπξψπε» θαη αθνξά ηελ αλάδπζε ηεο «ηζηνξηθήο
ζπλείδεζεο» ζηελ Δπξσπαηθή θηινζνθία θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηεο ζε θηινζνθία
ηεο Ηζηνξίαο. Παξάιιεια κε απηή ηελ έξεπλα, θαη απφ θνηλνχ κε ηελ Γξ. Βαζηιηθή
Σζαθίξε πξνζέθεξα θαη ην ζεκηλάξην «Υξφλνο θαη Ηζηνξία», φπνπ εμεηάζηεθε ε
επίδξαζε θηινζνθηθψλ αληηιήςεσλ γηα ηνλ ρξφλν θαη ην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη ζηελ
εμέιημε ηεο ζχγρξνλεο Δπξσπατθήο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζθέςεο. Σν ζεκηλάξην
δηήξθεζε δχν εμάκελα θαη ζηα πιαίζηά ηνπ αλαιχζεθαλ πξσηφηππα θείκελα ησλ Kant,
Herder, Hegel, Nietzsche, Schelling, Kierkegaard, Heidegger, Levinas, Patocka,
Benjamin, Derrida, θαη Ricoeur. ην ζεκηλάξην ζπκκεηείραλ ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ησλ
ηκεκάησλ ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ επηζηεκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ
Παλεπηζηεκίνπ.
Δπίζεο, απφ ην αθαδεκαηθφ έηνο 1998-1999 θαη κέρξη ζήκεξα έρσ δηδάμεη έκκηζζα ζε
ηξηα Αγγιηθά παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα (Open University, University of Warwick,
University of Central England) ηα παξαθάησ καζήκαηα:
- Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2000 θαη κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2003 εξγάζηεθα σο
„Associate Lecturer‟ γηα ην Open University ζηελ πεξηνρή ησλ West Midlands. Γηα ην
Open University δίδαζθα θαηά ηελ παξαπάλσ πεξίνδν ζε κφληκε βάζε δχν καζήκαηα:
α) Σν κάζεκα κε θσδηθφ D820 „The Challenge of the Social Sciences‟. Σν κάζεκα απηφ
ήηαλ ππνρξεσηηθφ γηα φια ηα Masters ηνπ Open University ζηηο Κνηλσληθέο επηζηήκεο.
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εηζάγεη ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζε
επηζηεκνινγηθέο θαη κεζνδνινγηθέο δηακάρεο πνπ θπξηαξρνχλ ζε δηάθνξα πεδία ησλ
επηζηεκψλ ηνπ αλζξψπνπ.
β) Σν κάζεκα κε θσδηθφ D318 „Culture, Media, and Identities‟ ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε
ηξηηνεηείο θνηηεηέο θαη θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Κνηλσληνινγίαο ηνπ
Πνιηηηζκνχ. Σν κάζεκα δηδάζθεηαη ζε δηάζηεκα ελλέα κελψλ θαη επηρεηξεί λα
ζπγθεξάζεη ηηο ζέζεηο ζεσξεηηθψλ φπσο νη Barthes, Foucault, Adorno, Habermas θιπ. κε
εκπεηξηθέο κειέηεο πάλσ ζηε ζχγρξνλε Βξεηαληθή θνηλσλία θαη θνπιηνχξα.
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Σα θαζήθνληά κνπ σο Associate Lecturer πεξηιάκβαλαλ δηδαζθαιία εμ‟ απνζηάζεσο
κέζσ Internet, ηειεθψλνπ θαη αιιεινγξαθίαο, δηδαζθαιία ζε ηάμε ζε κεληαία πεξίπνπ
βάζε θαη δηφξζσζε γξαπηψλ εξγαζηψλ (ηξηψλ αλά εμάκελν γηα ην D820 θαη έμη αλα
ελλέα κήλεο γηα ην D318).
- Δπηπξφζζεηα, ην θαινθαίξη ηνπ 2001 δίδαμα γηα ην Open University γηα πξψηε θνξά
ην κάζεκα DXR220 „Social Science in Action: Investigating the Information Society‟,
πεξηγξαθή ηνπ νπνίνπ θαη ησλ θαζεθφλησλ κνπ σο δηδάζθνληνο πεξηιακβάλνληαη
αλσηέξσ. Λφγσ ηνπ νηη κνπ είραλ αλαηεζεί δχν νκάδεο θνηηεηψλ, ζηελ δηάξθεηα απηήο
ηεο παξνπζίαζεο ηνπ καζήκαηνο δίδαμα ζην θαινθαηξηλφ Campus δχν εβδνκάδεο κεηαμχ
11/08 θαη 25/08/2001.
- Μεηαμχ Φεβξνπαξίνπ θαη Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2002 ζπκκεηείρα σο ζχκβνπιoο ζηελ
επηηξνπή αλαζεψξεζεο ηνπ καζήκαηνο D318. Σα θαζήθνληά κνπ πεξηιάκβαλαλ ηελ
ζπκκεηνρή ζε ζπλεδξηάζεηο ζηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ Open University ζην Milton
Keynes κε αληηθείκελν ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ θαη ησλ εηδηθψλ
βνεζεκάησλ ηνπ καζήκαηνο. Αλέιαβα επίζεο θαη ηελ αλαζεψξεζε /ζπκπιήξσζε ηνπ
νδεγνχ δηδαζθαιίαο (Teaching Guide) ηνπ ελ ιφγσ καζήκαηνο.
- Δρσ ζπκκεηάζρεη ζε δχν πεξηζηάζεηο ζηελ επηηξνπή δηφξζσζεο ησλ ηειηθψλ γξαπηψλ
εμεηάζεσλ ηνπ καζήκαηνο D820 γηα ην Open University, ελψ έρσ ζπκκεηάζρεη θαη ζηελ
επηηξνπή επηθχξσζεο (exam board) ησλ γεληθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ ηδίνπ καζήκαηνο
(Μάηνο 2003).
- Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο κνπ κνπ σο Associate Lecturer δίδαμα θαη ζε θνηηεηέο
ηνπ Open University, νη νπνίνη ήηαλ έγθιεηζηνη ζε ζυθπονιζηικά ιδπύμαηα ηεο
θεληξηθήο Αγγιίαο. Ζ πιεηνλφηεο ησλ θνηηεηψλ απηψλ βξηζθφηαλ ζηελ θπιαθή HMP
Rye Hill, σζηφζν ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο επηζθεχζεθα θαη θνηηεηέο ζε άιια
ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερφκελν θαη ηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ
Open University είλαη δπλαηφλ λα βξεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ παλεπηζηεκίνπ
(www.open.ac.uk), ή κέζσ ηνπ Regional Center ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε: Dr. Geoff
Andrews, The Open University in the West Midlands, 66-68 High Street, Harborne,
Birmingham, B17 9NB, UK.
- 1998-1999: Δλψ βξηζθφκνπλ ζην δεχηεξν έηνο ηνπ δηδαθηνξηθνχ κνπ δίδαμα απφ
θνηλνχ κε ηνλ επίζεο ππνςήθην δηδάθηνξα ηελ επνρή εθείλε θαη πιένλ Dr. Nick Ye
Myint, ην κάζεκα „Κξάηνο θαη Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ‟ (State and Civil Society). Σν
κάζεκα απηφ ήηαλ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ηνπ Master in Social and
Political Thought ηνπ ηκήκαηνο θνηλσληνινγίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Warwick.
Τπεχζπλνο ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ν νκφηηκνο πιένλ θαζεγεηήο ηνπ ηκήκαηνο Professor
Robert Fine, ν νπνίνο ηελ επνρή εθείλε ήηαλ ζε δηδαθηηθή άδεηα. Σν κάζεκα έδηλε ηελ
δπλαηφηεηα ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο λα πξνζεγγίζνπλ πξσηφηππα θείκελα
πνιηηηθήο θηινζνθίαο θαη πνιηηηθήο ζεσξίαο ηνπ 19νπ θαη 20νπ αηψλα κε έκθαζε ζηα
παξαθάησ: Hegel (Philosophy of Right), Marx (The Critique of Hegel‟s Doctrine of the
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Sate, The Jewish Question), Lenin (State and Revolution), Luxembourg („The Russian
Revolution‟), Trotsky (Revolution Betrayed), Arendt (The Origins of Totalitarianism,
The Human Condition), Adorno & Horkheimer (Dialectic of Enlightenment), Derrida
(Specters of Marx), Rose (Mourning Becomes the Law).
- 1999-2000: Γίδαμα ηα ζεκηλάξηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ καζήκαηνο “Sociological
Imagination and Investigation” ζε ηέζζεξεηο νκάδεο πξσηνεηψλ θνηηεηψλ ζην ηκήκα
θνηλσληνινγίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Warwick. Σν κάζεκα απηφ είλαη θπξίσο κηα
εηζαγσγή ζηε ζθέςε ησλ „παηέξσλ‟ ηεο θνηλσληνινγίαο αιιά παξάιιεια θαη ζηηο
κεζφδνπο θνηλσληθήο έξεπλαο. Τπεχζπλνη ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ν Dr. Peter Ratcliffe θαη
ν Professor Steve Fuller.
- Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αθαδεκαηθνχ έηνπο 2002-2003 δίδαμα ηα ζεκηλάξηα ηνπ
καζήκαηνο „Theoretical Ideas in Sociology‟ γηα ην ηκήκα θνηλσληνινγίαο ηνπ
παλεπηζηεκίνπ ηνπ Warwick. Yπεχζπλνο ηνπ καζήκαηνο, πνπ απεπζχλεηαη ζε
δεπηεξνεηείο θνηηεηέο θαη δηαξθεί δχν εμάκελα, είλαη ν Dr. Charles Turner. θνπφο ηνπ
καζήκαηνο είλαη λα εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο κε ηηο εμειίμεηο ζηελ θνηλσληθή ζεσξία
απφ ηνπο θιαζηθνχο κέρξη ζήκεξα. Σφ κάζεκα δηδάζθεηαη θπξίσο κέζα απφ πξσηφηππα
θείκελα θαη θαιχπηεη έλα ηδηαίηεξα επξχ θάζκα δηαλνεηψλ θαη πξνζεγγίζεσλ, εθ ησλ
νπνίσλ ελδεηθηηθά αλαθέξσ ηηο παξαθάησ: C. Wright Mills (The sociological
Imagination), Simmel G. (The Conflict of Modern Culture and other Essays, On
Individuality and Social Forms), Douglas, M (Purity and Danger), Durkheim E & Mauss
M (Primitive Classification), Parsons T (Essays in Sociological Theory, Politics and
Social Structure), Adorno T.W (Culture Industry, Minima Moralia), Manheim, K
(Ideology and Utopia), Arendt H (On Violence), Goffman E (Asylums), Becker H
(Outsiders), Garfinkel, H (Studies in Ethnomethodology), Elias N (The Civilizing
Process), Foucault, M (The Foucault Reader), Marx K (Preface to a Contribution to a
Critique of Political Economy), Freud (The Unconscious), Winch P (The Idea of a Social
Science), Weber M (Science as a Vocation), Schutz A (Collected Papers II).
- Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ ηνπ αθαδεκαηθνχ έηνπο 2002-2003 δίδαμα
ην κάζεκα „Gender in Contemporary Britain‟ γηα ην University of Central England πνπ
εδξεχεη ζην Birmingham. Σφ κάζεκα εμεηάδεη ηηο αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηε
Βξεηηαλία αιιά θαη γεληθφηεξα ζηηο Γπηηθέο θνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ην „θχιν‟, ηελ
„εζλφηεηα‟ θαη ηελ „θνηλσληθή ηαμε‟. Σα θαζήθνληά κνπ πεξηιάκβαλαλ δηαιέμεηο,
ζεκηλάξηα θαη βαζκνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ θνηηεηψλ (Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ
βαζηδφηαλ απνθιεηζηηθά ζηα απνηειέζκαηα ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ αθνχ δελ
πξνβιεπφηαλ γξαπηή ή πξνθνξηθή εμέηαζε). Τπεχζπλε ηνπ καζήκαηνο ήηαλ ε Dr. Joyce
Canaan, ε νπνία σζηφζν αδπλαηνχζε λα δηδάμεη ην κάζεκα ζε απηφ ην εμάκελν ιφγσ
θφξηνπ εξγαζίαο.
- Δπίζεο αλέιαβα ηέζζεξεηο δηαιέμεηο θαη δχν ζεκηλάξηα ηνπ καζήκαηνο „Inequality and
Society‟ θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκαηθνχ εηνπο 2002-2003 γηα ην ηκήκα
θνηλσληνινγίαο ηνπ University of Central England. Σν κάζεκα δηδαζθφηαλ ζπιινγηθά
απφ νκάδα δηδαζθφλησλ ηνπ ηκήκαηνο, ελψ ππεχζπλνη ήηαλ νη Dr. George Smith θαη
Steve Aldred.
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Γιαλέξειρ Erasmus και υρ πποζκεκλημένορ ζε μαθήμαηα ζςναδέλθυν
- Μεηαμχ 6 θαη 8 Μαξηίνπ 2019 θαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αληαιιαγήο
δηδαζθαιίαο Erasmus έδσζα δηαιέμεηο ζην Instituto Superior de Ciencias Sociais e
Politicas ηνπ Universida de Lisboa σο πξνζθεθιεκέλνο: α) ζηα πποπηςσιακά
καζήκαηα 1. Observatory: Portuguese Society and Globalization (ηίηινο δηάιεμεο
“Modernity as Crisis”) θαη 2. General Sociology II (ηίηινο δηάιεμεο “An Introduction to
Talcott Parsons”). Δπίζεο ζηα πιαίζηα ηνπ μεηαπηςσιακού καζήκαηνο Contemporary
Sociological Thought (ππεχζπλε: Assistant Professor Maria da Luz Ramos), παξνπζίαζα
ηηο θχξηεο ζέζεηο ηνπ έξγνπ κνπ “Modernity and the idea of Progress”.
- Μεηαμχ 5 θαη 8 Φεβξνπαξίνπ 2018 θαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αληαιιαγήο
δηδαζθαιίαο Erasmus έδσζα δηαιέμεηο ζην ηκήκα Πνιηηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ
Δπηζηεκψλ ηνπ Πανεπιζηημίος Κύππος σο πξνζθεθιεκέλνο, ζηα πποπηςσιακά
καζήκαηα: 1. Κνηλσληθή ζεσξία πνπ δηδάζθεη ε Γξ. θπξία Όιγα Γεκεηξίνπ (ε δηάιεμε
αθνξνχζε ζηνλ Καζηνξηάδε), 2. Μέζνδνη Κνηλσληθήο έξεπλαο πνπ δηδάζθεη ν
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο θνο Ηάζσλαο Λακπξηαλνχ (ε δηάιεμε αθνξνχζε ζηνλ
ζεηηθηζκφ) θαη 3. Οηθνλνκηθή θνηλσληνινγία πνπ δηδάζθεη ν Καζεγεηήο θνο Καηζηθίδεο
(ε δηάιεμε αθνξνχζε ζηνλ Polanyi). Δπίζεο έδσζα κηα δηάιεμε ζηα πιαίζηα ηνπ
ζεμιναπίος ηυν μεηαπηςσιακών θνηηεηψλ ηνπ ηκήκαηνο κε ζέκα ηνλ δηάινγν RicoeurΚαζηνξηάδε.
- Σελ 1ε Μαξηίνπ 2016, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αληαιιαγήο δηδαζθαιίαο
Erasmus δίδαμα θείκελα ηνπ Καζηνξηάδε ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ
πξνγξάκκαηνο MA in Social and Political Thought ηνπ ηκήκαηνο θνηλσληνινγίαο ηνπ
University of Warwick ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, σο πξνζθεθιεκέλνο ηνπ Assistant
Professor θ. Charles Turner.
- ηηο 12 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2012, σο πξνζθεθιεκέλνο ηνπ Λέθηνξα θ. Γεξάζηκνπ
Καθνιχξε, έδσζα ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ηκήκαηνο
θηινζνθίαο ηος Πανεπιζηημίος Αθηνών, δηάιεμε κε ηίηιν " Οληνινγία θαη Ζζηθή ζηε
ζθέςε ηνπ Levinas".
Σςμμεηοσή ζε εξεηάζειρ πηςσιακών επγαζιών, διπλυμαηικών επγαζιών και
διδακηοπικών διαηπιβών.
A. Γιδακηοπικέρ Γιαηπιβέρ
- ηηο 7/1/2020 θαηέζεζα ηελ έθζεζή κνπ σο εμεηαζηήο ηεο Γιδακηοπικήρ Γιαηπιβήρ
(PhD Thesis) πνπ εθπφλεζε ν θχξηνο Sean McMorrow ζην Monash University ηεο
Απζηξαιίαο κε ηίηιν «The Power to Assume Form: Cornelius Castoriadis and Regulative
Regimes of Historicity».
- ηηο 26/2/2018 ζπκκεηείρα ζηελ επηακειή εμεηαζηηθή επηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε γηα
ηελ ππνζηήξημε ηεο Γιδακηοπικήρ Γιαηπιβήρ ηνπ θ. σηεξίνπ Ακάξαληνπ κε ζέκα «Ζ
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Αλζξψπηλε Καηάζηαζε θαη ην Ρηδηθφ Φαληαζηαθφ σο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάδπζε ηεο
έλλνηαο ηνπ πνιηηηθνχ ζηε θηινζνθία ησλ Υάλλα Άξελη θαη Κνξλήιηνπ Καζηνξηάδε»,
ζην ηκήκα Ηζηνξίαο ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηελ Κέξθπξα.
B. Γιπλυμαηικέρ Δπγαζίερ
- ηηο 22/4/2020 ζπκκεηείρα ζηελ ηξηκειή επηηξνπή εμέηαζεο ηεο Μεηαπηπρηαθήο
Δξγαζίαο Δηδίθεπζεο πνπ εθπφλεζε ν θχξηνο ηπιηαλφο Ληνλάθεο ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΜ
Κνηλσληνινγία, κε ηίηιν «Ζ Γηδαθηηθή ηεο Άκεζεο Γεκνθξαηίαο». Ζ ΜΔΔ απηή
εθπνλήζεθε ππφ ηελ επνπηεία ηνπ θ. Δκκαλνπήι Αιεμάθε, Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ηνπ
ηκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο πνπ ήηαλ θαη κέινο ηεο ηξηκεινχο
καδί κε ηνλ θχξην Θεφδσξν Διεπζεξάθε, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Π.Σ.Π.Δ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.
- ηηο 22/1/2020 ζπκκεηείρα ζηελ ηξηκειή επηηξνπή εμέηαζεο ηεο Μεηαπηπρηαθήο
Δξγαζίαο Δηδίθεπζεο πνπ εθπφλεζε ε θπξία ηεθαλία Βαξνχρνπ ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΜ
Κνηλσληνινγία, κε ηίηιν «Ζ Γηακφξθσζε ηνπ Κνηλσληθνχ Τπνθεηκέλνπ ζχκσλα κε ηνλ
Jacques Lacan». Ζ ΜΔΔ απηή εθπνλήζεθε ππφ ηελ επνπηεία ηνπ θ. Βαζίιε Ρσκαλνχ,
Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο πνπ
ήηαλ θαη κέινο ηεο ηξηκεινχο καδί κε ηνλ θχξην Καλάθε Λειεδάθε, Δπίθνπξν Καζεγεηή
ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ.
- ηηο 6/8/2019 θαηέζεζα ηελ έθζεζή κνπ σο πξψηνο εμεηαζηήο ηεο Μεηαπηπρηαθήο
Δξγαζίαο (MA by Research) πνπ εθπφλεζε ν θχξηνο George Sarantoulias ζην Flinders
University ηεο Απζηξαιίαο κε ηίηιν «The Creativity of Social Action and the Social
Imaginaries Field: Cornelius Castoriadis and Paul Ricoeur in Dialogue».
- ηηο 23/5/2018 ζπκκεηείρα ζηελ ηξηκειή επηηξνπή εμέηαζεο ηεο Μεηαπηπρηαθήο
Δξγαζίαο Δηδίθεπζεο πνπ εθπφλεζε ε θπξία Πελειφπε Μπηθάθε ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΜ
Κνηλσληνινγία, κε ηίηιν «Ζ Γηάλνημε ησλ Κνηλσληθψλ Γνκψλ: Σν πξφβιεκα ηεο
Διεπζεξίαο ζηελ εξκελεπηηθή ηνπ Charles Taylor». Ζ ΜΔΔ απηή εθπνλήζεθε ππφ ηελ
επνπηεία ηνπ θ. Βαζίιε Ρσκαλνχ, Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο πνπ ήηαλ θαη κέινο ηεο ηξηκεινχο καδί κε ηελ θπξία Αιίθε
Λαβξάλνπ, Καζεγήηξηα ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.
- ηηο 25/4/2018 ηηο 5/12/2017 ζπκκεηείρα ζηελ ηξηκειή επηηξνπή εμέηαζεο ηεο
Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο Δηδίθεπζεο πνπ εθπφλεζε ν θχξηνο Δπζηάζηνο-πκεψλ
Κνληδάξεο ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΜ Κνηλσληνινγία, κε ηίηιν «Ζ Δλλνηνιφγεζε ηνπ αηφκνπ
ζηε Θεσξία ηεο Γηθαηνζύλεο ηνπ Rawls θαη ε θξηηηθή ηνπ Sandel ». Ζ ΜΔΔ απηή
εθπνλήζεθε ππφ ηελ επνπηεία ηνπ θ. Βαζίιε Ρσκαλνχ, Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ηνπ
ηκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο πνπ ήηαλ θαη κέινο ηεο ηξηκεινχο
καδί κε ηελ θπξία Αιίθε Λαβξάλνπ, Καζεγήηξηα ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.
- ηηο 5/12/2017 ζπκκεηείρα ζηελ ηξηκειή επηηξνπή εμέηαζεο ηεο Μεηαπηπρηαθήο
Δξγαζίαο Δηδίθεπζεο πνπ εθπφλεζε ν θχξηνο Άιθεο Νηθνιαθέαο ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΜ
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Κνηλσληνινγία, κε ηίηιν «Ζ Κξηηηθή ηεο Θξεζθείαο ζην έξγν ηνπ Ludwig Feuerbach». Ζ
ΜΔΔ απηή εθπνλήζεθε ππφ ηελ επνπηεία ηεο θαο Αιίθεο Λαβξάλνπ, Καζεγήηξηαο ηνπ
ηκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο πνπ ήηαλ θαη κέινο ηεο ηξηκεινχο
καδί κε ηνλ θ. Θαλάζε Γθηνχξα, Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.
- ηηο 27/11/2017 ζπκκεηείρα ζηελ ηξηκειή επηηξνπή εμέηαζεο ηεο Μεηαπηπρηαθήο
Δξγαζίαο Δηδίθεπζεο πνπ εθπφλεζε ε θπξία ηακαηία Κνπβαξά ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΜ
Κνηλσληνινγία, κε ηίηιν «Ζ Κξηηηθή ηεο εξγαιεηαθήο νξζνινγηθφηεηαο ζηε Γηαιεθηηθή
ηνπ Γηαθσηηζκνχ ησλ Αληφξλν θαη ΥνξθράΗκεξ θαη ν πξνβιεκαηηζκφο ηνπ
επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ δηαθσηηζηηθνχ πξηάγκαηνο». Ζ ΜΔΔ απηή εθπνλήζεθε ππφ
ηελ επνπηεία ηεο θαο Αιίθεο Λαβξάλνπ, Καζεγήηξηαο ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο πνπ ήηαλ θαη κέινο ηεο ηξηκεινχο καδί κε ηνλ θ. Κσλζηαληίλν
Καβνπιάθν, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ
πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.
- ηηο 8/6/2016 ζπκκεηείρα ζηελ ηξηκειή επηηξνπή εμέηαζεο ηεο Μεηαπηπρηαθήο
Δξγαζίαο Δηδίθεπζεο πνπ εθπφλεζε ε θπξία Διέλε Μπηιηνχξε ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΜ
Κνηλσληνινγία, κε ηίηιν «Δθπαίδεπζε, Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή ζηνλ A. Smith θαη ηνλ
J.S. Mill». Ζ ΜΔΔ απηή εθπνλήζεθε ππφ ηελ επνπηεία ηεο θαο Αιίθεο Λαβξάλνπ,
Καζεγήηξηαο ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο πνπ ήηαλ θαη
κέινο ηεο ηξηκεινχο καδί κε ηνλ θ. Γηνλχζην Γξάβαξε, Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο
Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.
- ηηο 17/3/2016 ζπκκεηείρα ζηελ ηξηκειή επηηξνπή εμέηαζεο ηεο Μεηαπηπρηαθήο
Δξγαζίαο Δηδίθεπζεο πνπ εθπφλεζε ε θπξία Μαξία Σζνπκπαλίδνπ ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΜ
Κνηλσληνινγία, κε ηίηιν «Ζ έλλνηα ηεο Γηαιεθηηθήο ζην πξψηκν έξγν ηνπ Μ.
Υνξθράηκεξ». Ζ ΜΔΔ απηή εθπνλήζεθε ππφ ηελ επνπηεία ηεο θαο Αιίθεο Λαβξάλνπ,
Αλαπιεξψηξηαο Καζεγήηξηαο ηνπ Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο πνπ ήηαλ
θαη κέινο ηεο ηξηκεινχο καδί κε ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Καβνπιάθν, Αλαπιεξσηή
Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Κξήηεο.
- ηηο 9/3/2016 ζπκκεηείρα ζηελ ηξηκειή επηηξνπή εμέηαζεο ηεο Μεηαπηπρηαθήο
Δξγαζίαο Δηδίθεπζεο πνπ εθπφλεζε ν θνο Ησάλλεο-Ζιίαο Καπψλεο ζηα πιαίζηα ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζην ηκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο κε ηίηιν "Ζ επηηειεζηηθφηεηα ζηα Οηθνλνκηθά". Ζ δηαηξηβή
απηή εθπνλήζεθε ππφ ηελ επνπηεία ηνπ θνπ Γεκεηξίνπ Μπισλάθε, Καζεγεηή ηνπ
ηκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο πνπ ήηαλ θαη κέινο ηεο
ηξηκεινχο καδί κε ηνλ θ. ππξίδσλα Λαπαηζηψξα, Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ
Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.
- ηηο 18/6/2013 ζπκκεηείρα ζηελ ηξηκειή επηηξνπή εμέηαζεο ηεο Μεηαπηπρηαθήο
Δξγαζίαο Δηδίθεπζεο πνπ εθπφλεζε ν θνο Μάξθνο ειηαλάθεο ζηα πιαίζηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηελ Κνηλσληνινγία (ηκήκα Κνηλσληνινγίαο
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο) κε ηίηιν "Durkheim-Frazer: Ζ δηάθξηζε κεηαμχ ζξεζθείαο θαη
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Μαγείαο. Σν δήηεκα ηνπ Σνηεκηζκνχ". Ζ δηαηξηβή απηή εθπνλήζεθε ππφ ηελ επνπηεία
ηνπ θνπ Μχξσλα Αρείκαζηνπ, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ζην ηκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο πνπ ήηαλ θαη κέινο ηεο ηξηκεινχο καδί κε ηνλ θ. Βαζίιε
Ρσκαλφ, Δπίθνπξν θαζεγεηή ζην ηκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.
- ηηο 22/05/2013 ζπκκεηείρα ζηελ ηξηκειή επηηξνπή εμέηαζεο ηεο Μεηαπηπρηαθήο
Δξγαζίαο Δηδίθεπζεο πνπ εθπφλεζε ε θα Μαξία Καςάιε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηελ Κνηλσληνινγία (ηκήκα Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ
Κξήηεο) κε ηίηιν " Ζ Θεσξία ηεο Κνηλσληθήο πγθξφηεζεο ηνπ Κνξλήιηνπ
Καζηνξηάδε: Μηα ελαιιαθηηθή θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο θαη ηεο
αλζξψπηλεο ηζηνξίαο". Ζ δηαηξηβή απηή εθπνλήζεθε ππφ ηελ επνπηεία ηνπ θνπ Βαζίιε
Ρσκαλνχ, Δπίθνπξνπ θαζεγεηή ζην ηκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
πνπ ήηαλ θαη κέινο ηεο ηξηκεινχο καδί κε ηνλ θ. Καλάθε Λειεδάθε, Δπίθνπξν θαζεγεηή
Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ.
- ηηο 23/04/2013 ζπκκεηείρα ζηελ ηξηκειή επηηξνπή εμέηαζεο πηπρηαθψλ εξγαζηψλ
δφθηκσλ ππαζηπλφκσλ πνπ ελέπηπηαλ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο θνηλσληνινγίαο ζηε
ρνιή Αζηπλνκίαο (νη θ.θ. Μπισλφπνπινο Γεκήηξηνο, Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ΣΔΗ
Πεηξαηά θαη Καξακπειηάο Γεξάζηκνο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Παληείνπ
Παλεπηζηεκίνπ απνηεινχζαλ ηα ππφινηπα κέιε ηεο επηηξνπήο).
Σςνεπγαζίερ ζε Μεηαδιδακηοπικό Δπίπεδο
πλεξγάδνκαη κε ηνλ Μεηαδηδαθηνξηθφ Δξεπλεηή ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Γξ. θν Μηράιε Υξηζηνδνχινπ ζηελ εθπφλεζε ηεο
κεηαδηδαθηνξηθήο ηνπ έξεπλαο κε ηίηιν «Όςεηο ηεο αηηηαθήο εμήγεζεο ζηε ζρεζηαθή
θνηλσληθή ζεσξία: ε πεξίπησζε ηνπ λέν-Πξαγκαηηζκνχ θαη ηνπ Κξηηηθνχ Ρεαιηζκνχ».
Δπίβλετη Δπγαζιών
Α. Δπίβλετη Μεηαπηςσιακών Δπγαζιών Διδίκεςζηρ (Γιπλυμαηικών)
- Δπηβιέπσ ηελ δηπισκαηηθή δηαηξηβή ηεο θπξίαο Μαξίαο θνπηέιε πνπ αθνξά ζηε
δνκνιεηηνπξγηζηηθή πεξίνδν ηνπ Parsons.
- Δπηβιέπσ ηελ δηπισκαηηθή δηαηξηβή ηεο θπξίαο Μαξίαο Γαξεθαιάθε πνπ έρεη ηνλ
ηίηιν «απηαξρηζκφο θαη αληηζεκηηηζκφο ζην έξγν ηνπ Adorno».
- Δπηβιέπσ ηελ δηπισκαηηθή δηαηξηβή ηεο θπξίαο Ρνδάλζεο Μηρειάθε πνπ αθνξά ζηελ
αλάδπζε ηεο θεκηληζηηθήο ζεσξίαο.
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Β. Δπίβλετη Πηςσιακών Δπγαζιών
- Δπέβιεςα ηελ πηπρηαθή εξγαζία πνπ εθπφλεζε ε θπξία Αλησλία Παηαθάθε κε ηίηιν
«Κνηλσληθή Θεσξία θαη Μεζνδνινγία ζηνλ Max Weber» ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ 2017
θαη ε νπνία βαζκνινγήζεθε κε άξηζηα 8,5 (Δμεηαζηέο ε Καζεγήηξηα ηνπ ηκήκαηνο
Κνηλσληνινγίαο θα. Αιίθε Λαβξάλνπ, ν Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ ηκήκαηνο
Κνηλσληνινγίαο θνο Βαζίιεο Ρσκαλφο θαη εγψ).
Γ. Σςμμεηοσή ζε ηπιμελείρ Σςμβοςλεςηικέρ Δπιηποπέρ
- Δίκαη κέινο ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο πνπ ζπγθξνηήζεθε γηα ηελ
δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πνπ εθπνλεί ν θ. Άγγεινο Κψηηαο ζην ηκήκα Αξρηηεθηφλσλ
Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ, κε ηίηιν «Μλεκεηαθή Πξνζηαζία θαη
θνηλσληθέο επηπηψζεηο: κεηαβνιέο θαη αλαζρεκαηηζκνί ζηελ θνηλσληθή θαη αζηηθή δνκή
νηθηζηηθψλ ζπλφισλ πνπ εληάζζνληαη ζην δίθηπν πξνζηαζίαο Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο
ηεο UNESCO. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα θεξπγκέλσλ πφιεσλ-κλεκείσλ απφ ην
ρψξν ηεο Μεζνγείνπ». Ζ Καζεγήηξηα θα ηπιηαλή Λεθάθε (επηβιέπνπζα) θαη ε
Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα θα ηέιια Κσζηνπνχινπ είλαη ηα άιια δχν κέιε ηεο
επηηξνπήο.
- Δίκαη κέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο ζε δηπισκαηηθέο εξγαζίεο πνπ εθπνλνχληαη ζηα
πιαίζηα ηνπ ΠΜ «Κνηλσληνινγία» ζην ηκήκα θνηλσληνινγίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ
Κξήηεο.
- Δίκαη κέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο ζε πηπρηαθέο εξγαζίεο πνπ εθπνλνχληαη ζην
ηκήκα θνηλσληνινγίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.
- Μέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2016 ήκνπλ κέινο ηεο νκάδαο δηδαζθφλησλ πνπ ήηαλ
επηθνξηηζκέλνη κε ηελ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθπνλνχληαη ζην ηκήκα
θνηλσληνινγίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «πξαθηηθήο
άζθεζεο» ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ θνηηεηξηψλ ηνπ ηκήκαηνο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο επέβιεςα ηηο εξγαζίεο ησλ θθ. Γνχλαξε, Γξαηζία, Κσζηνκνίξε,
Καζηειιηαλάθε, Νηακαδάθε, Βεληεξάθε, Σνχληα, Εαράθε, Μαξθάθε, Μαξθέξνπ,
Εκπψθνπ, Καλέιε, Αλέγξνλνπ, Κσλζηαληηλίδε.
Σςμμεηοσή ζε Δπιηποπέρ καηά ηο Ακαδημαφκό Έηορ 2020-2021
- Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο
- Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ (Δπηινγή Πξαθηηθήο Άζθεζεο)
- Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Καηαηαθηεξίσλ Δμεηάζεσλ
- Βαζκνινγεηήο Καηαθηεξίσλ Δμεηάζεσλ (Ηζηνξία Κνηλσληνινγηθψλ Θεσξηψλ)
- Αθαδεκατθφο χκβνπινο (θνηηεηέο Σ-Χ)
- Αλαπιεξσκαηηθφ Μέινο Δπηηξνπήο Γηεζλψλ ρέζεσλ-Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ
- Αλαπιεξσκαηηθφ Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Καηαζηξνθήο κε αλαιψζηκσλ Τιηθψλ ησλ
ηκεκάησλ ηνπ Π.Κ.
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Κπίζειρ για Ακαδημαφκά πεπιοδικά
-Απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2016 είκαη Associate Editor ηνπ δηεζλνχο πεξηνδηθνχ Frontiers in
Sociology, ζηνλ ηνκέα ηεο ζεσξίαο (Chief Editor, Professor William Outhwaite).
Editorial Contributions:
- Lawrence Hamilton Williams, “From Conscious Values to Tacit Beliefs: Assessing
Parson‟s Influence on Contemporary Sociology”, 4 September 2017.
- Lawrence Hamilton Williams, “Active Intuition: The Patterned Spontaneity of Decision
Making”, 22 October 2018.
-Δίκαη κέινο ηεο Δπιζηημονικήρ Δπιηποπήρ ηνπ πεξηνδηθνχ Θεσξία θαη έξεπλα ζηηο
θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο επηζηήκεο (βι. http://politika.inpatra.gr/)
--Δίκαη κέινο ηεο Δπιζηημονικήρ Δπιηποπήρ ηνπ πεξηνδηθνχ Signum: Δηήζηα
Δπηζεώξεζε γηα ηηο Αλζξσπηζηηθέο θαη Κνηλσληθέο πνπδέο, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο
ΔΜΠ.
-Έρσ ιεηηνπξγήζεη σο κπιηήρ επγαζιών ππνβαιιφκελσλ ζε αθαδεκατθά πεξηνδηθά ζηηο
παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
Α. Γιεθνή Πεπιοδικά
- Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2020 γηα ην πεξηνδηθφ Social Imaginaries, ηίηινο εξγαζίαο «Action
and Creativity in the works of Cornelius Castoriadis and Paul Ricoeur».
- Σν Μάην ηνπ 2019 γηα ην πεξηνδηθφ Psychoanalysis, Culture & Society (special issue
edited by Julie Walsh and Peter Redman, ηίηινο εξγαζίαο «The Flesh, which is not One:
Meditations on Multiplicity and its Populist Arrest »).
- Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2019 γηα ην πεξηνδηθφ Frontiers, ηίηινο εξγαζίαο «Portrait of an
Artist as Collaborator: An Interpretative Phenomenological Analysis of an Artist».
- Σν Μάην ηνπ 2018 γηα ην πεξηνδηθφ Social Science Information (Editor in chief
Professor Peter Wagner, ηίηινο εξγαζίαο «Conceptualizing the human body within
Practice Theory»).
- Σν Μάην ηνπ 2009 γηα ην πεξηνδηθφ Theory and Psychology (ππεχζπλνο o Professor H.
J. Stam, ηίηινο εξγαζίαο «Levinas and Hermeneutics on Ethics»).
- Σν Γεθέκβξην ηνπ 2008 γηα ην Journal for Intercultural Studies (ππεχζπλε ε Dr. Suzie
Adams, ηίηινο εξγαζίαο «Hermeneutics, the intercultural subject and the hybrid
stranger»).
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- Σνλ Ηνχιην ηνπ 2008 γηα ην πεξηνδηθφ Theory and Psychology (ππεχζπλνο o Professor
H. J. Stam, ηίηινο εξγαζίαο "The 'Heroic I': A Levinasian Critique of Western
Narcissism").
Β. Δλληνικά Πεπιοδικά
- Σνλ Μάξηην ηνπ 2018 γηα ην πεξηνδηθφ Κνηλσληνινγηθή Δπηζεώξεζε, ηίηινο εξγαζίαο
«Ζ Κξηηηθή ηεο Πνιηηηθήο θαίξαο: Ζ Γηακάρε Habermas θαη Foucault».
- Σνλ Μάξηην ηνπ 2018 γηα ηε δηεζλή ειεθηξνληθή πεξηνδηθή έθδνζε Θεσξία θαη έξεπλα
ζηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο επηζηήκεο. Σίηινο εξγαζίαο «Γεκφζηα ηζηνξία. Δθεί πνπ ε
θνηλσλία ζπλαληάεη ην παξειζφλ».
- Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2017 γηα ηε δηεζλή ειεθηξνληθή πεξηνδηθή έθδνζε Θεσξία θαη
έξεπλα ζηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο επηζηήκεο. Σίηινο εξγαζίαο «To Νεθξφ ψκα»:
Πνηνηηθέο Πξνζεγγίζεηο ησλ Κνηλσληθψλ Γηαδηθαζηψλ ηνπ Θλήζθεηλ».
- Σνλ Ηνχιην ηνπ 2016 γηα ηε δηεζλή ειεθηξνληθή πεξηνδηθή έθδνζε Θεσξία θαη έξεπλα
ζηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο επηζηήκεο. Σίηινο εξγαζίαο «Καιιηεξγψληαο ηελ Αξεηή: Ζ
αγσγή ησλ παζψλ ζηε Γεκνθξαηία ηνπ Rousseau».
- Σνλ Μάξηην ηνπ 2016 γηα ηε δηεζλή ειεθηξνληθή πεξηνδηθή έθδνζε Θεσξία θαη έξεπλα
ζηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο επηζηήκεο. Σίηινο εξγαζίαο «Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη
ε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο. Δλζηάζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ζηε ζρέζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηηο αξρέο ηεο αγνξάο».
- Σνλ Ηνχιην ηνπ 2015 γηα ηε δηεζλή ειεθηξνληθή πεξηνδηθή έθδνζε Θεσξία θαη έξεπλα
ζηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο επηζηήκεο. Σίηινο εξγαζίαο «Μφξθσζε θαη εθπαηδεπηηθνί
κεηαζρεκαηηζκνί ηελ πεξίνδν ηεο Πνιηηηζηηθήο Δπαλάζηαζεο ζηελ Κίλα: ε ζπκβνιή ηνπ
Μάν ηζε Σνπλγθ».
- Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2014 γηα ην πεξηνδηθφ Κνηλσληνινγηθή Δπηζεώξεζε, ηίηινο εξγαζίαο
«Πεξηπιάλεζε ζηα Αζελατθά Αξρεία».
- Σνλ Ηνχιην ηνπ 2014 γηα ην πεξηνδηθφ Κνηλσληνινγηθή Δπηζεώξεζε, ηίηινο εξγαζίαο
«Θεσξεηηθή δηαδξνκή ηεο έλλνηαο ηεο εγεκνλίαο: απφ ηε γθξακζηαλή εγεκνλία ζηε
κεηαεγεκνλία».
- Σνλ Μάην ηνπ 2012 γηα ην πεξηνδηθφ Λνγείνλ (ππεχζπλνο ν θαζεγεηήο θνο ηαχξνο
Σζηηζηξίδεο), ηίηινο εξγαζίαο «Φηινζνθηθέο Παξαηεξήζεηο ηνπ Καζηνξηάδε ζηελ
Αηηηθή Σξαγσδία».
- Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 γηα ην πεξηνδηθφ Intellectum (ππεχζπλνο ν Γξ. Βίθησξ
Σζηιψλεο), ηίηινο εξγαζίαο «Ζ Φηινζνθία σο Γηαθνξά».
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- Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2010 γηα ην πεξηνδηθφ Intellectum (ππεχζπλνο ν Γξ. Βίθησξ
Σζηιψλεο), ηίηινο εξγαζίαο «ηνραζηηθά κνληέια κηκεηηζκνχ κε εμέηαζε
παξαδεηγκάησλ απφ ηνλ θηλεκαηνγξάθν: Σν Κχκα (2008) θαη Ζ Πξνθπκαία (1962)».
Γ. Κπιηικόρ Αναγνώζηηρ Πποηάζευν Βιβλίυν
- Σνλ Ηνχλην ηνπ 2018 ιεηηνχξγεζα σο θξηηηθφο αλαγλψζηεο πξφηαζεο πνπ θαηεηέζε
ζηνλ εθδνηηθφ νίθν Bloomsbury, κε ηνλ ηίηιν After Castoriadis: Roads to Autonomy in
the 21st Century.
- Σνλ επηέκβξην ηνπ 2019 ιεηηνχξγεζα σο θξηηηθφο αλαγλψζηεο πξφηαζεο πνπ
θαηεηέζε ζηνλ εθδνηηθφ νίθν Rowman & Littlefield, κε ηνλ ηίηιν Towards a postautomobility Future.
Διζηγήζειρ ζε Σςνέδπια και Γιοπγάνυζη Ακαδημαφκών Γπαζηηπιοηήηυν
Α. Διζηγήζειρ
- Σελ 25ε επηεκβξίνπ 2020, παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ «Ηδενινγία, Θξεζθεία,
Οπηνπία, Κξηηηθή», ζηα πιαίζηα ηνπ 7νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ηεο Διιεληθήο
Κνηλσληνινγηθήο Δηαηξίαο κε ηίηιν Κνηλσλίεο κεηά ηελ Κξίζε, Κνηλσλίεο ρσξίο Κξίζε;
πνπ δηεμήρζε δηαδπθηηθά κεηαμχ 23-25 επηεκβξίνπ 2020.
- Σελ 9ε Ννεκβξίνπ 2019 παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ “Ricoeur‟s Reading of Weber:
A Critical Assessment”, ζηα πιαίζηα ηνπ 25νπ Παλειιήληνπ Μεηαπηπρηαθνχ Δληαηηθνχ
εκηλαξίνπ-πλεδξίνπ γηα Τπνςήθηνπο Γηδάθηνξεο, πνπ δηνξγάλσζε ζην Ρέζπκλν ην
ηκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο κεηαμχ 8 θαη 10 Ννεκβξίνπ 2019.
- Σελ 22α Απγνχζηνπ 2019 παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ «Modernity and the Critique
of Ideology» ζηα πιαίζηα ηνπ 14νπ πλεδξίνπ ηεο European Sociological Association κε
ζέκα Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging, πνπ δηεμήρζε ζην
Manchester απφ ηηο 20-23 Απγνχζηνπ 2019.
- Σελ 11ε Απξηιίνπ 2018 παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ “The Concept of Play and the
Social World: Practice and Identity Reconsidered”, ζηα πιαίζηα ηεο Annual Conference
ηεο British Sociological Association κε ζέκα: Identity, Community and Social Solidarity,
Northumbria University, Newcastle, 10-12 Απξηιίνπ 2018.
- Σελ 31ε Μαξηίνπ 2018, παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ «Σν δήηεκα ηεο εηεξφηεηαο ζην
έξγν ηνπ Levinas», ζηα πιαίζηα ηνπ 6νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ηεο Διιεληθήο
Κνηλσληνινγηθήο Δηαηξίαο κε ηίηιν Η Κνηλσληνινγία θαη ν Γεκόζηνο Ρόινο ηεο ζηελ
Δπνρή ηε Μεηακόξθσζεο ηνπ Κόζκνπ, πνπ δηεμήρζε ζηελ Αζήλα κεηαμχ 29-31 Μαξηίνπ
2018.
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- Σελ 2α Γεθεκβξίνπ 2017 παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ «Ζ Ηζηνξία σο Σξαγσδία» ζηα
πιαίζηα ηεο εκεξίδαο πνπ δηνξγάλσζαλ ζηελ Αζήλα νη εθδφζεηο Αξκφο θαη ην πεξηνδηθφ
Φξέαξ κε ηίηιν Υξήζηνο Μαιεβίηζεο: Ο θηιόζνθνο – ν κεηαθξαζηήο – ν δνθηκηνγξάθνο.
- Σελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2017 παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ «Thoughts on the imaginary
and history: The Castoriadis-Ricoeur encounter » ζηα πιαίζηα ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ
πνπ νξγάλσζε ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην ζηελ Αζήλα κε ηίηιν Η Κνηλσληθή θαη
Πνιηηηθή θέςε ηνπ Κνξλήιηνπ Καζηνξηάδε 20 Υξόκηα κεηά.
- Σελ 31ε Απγνχζηνπ 2017 παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ «Social Imaginaries
Reconsidered: The Impact of Imagination on Social Action» ζηα πιαίζηα ηνπ 13νπ
πλεδξίνπ ηεο European Sociological Association κε ζέκα (Un)making Europe:
Capitalism/Solidarities/Subjectivities, πνπ δηεμήρζε ζηελ Αζήλα απφ ηηο 29 Απγνχζηνπ
έσο ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2017.
- Σελ 7ε Μαΐνπ 2017 παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ «Φαληαζία, Αθήγεζε, Ηζηνξία:
Πέξαλ ηεο θαηλνκελνινγίαο θαη ηεο εξκελεπηηθήο» ζηα πιαίζηα ηνπ εξγαζηεξίνπ
Theorizing Historical Culture πνπ δηνξγάλσζε ην πεξηνδηθφ Ιζηνξείλ ζηελ Αζήλα ζηηο 6
θαη 7 Μαΐνπ 2017.
- Σελ 4ε Απξηιίνπ 2017 παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ “Modernity as Creation: Social
Change and the Ideal of Autonomy”, ζηα πιαίζηα ηεο 2017 Annual Conference ηεο
British Sociological Association κε ζέκα: Recovering the Social: Personal Troubles and
Public Issues, University of Manchester, Manchester, 4-6 Απξηιίνπ 2017.
- Σελ 29ε Μαξηίνπ 2017, παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ «ψκα, ηαπηφηεηα, εηεξφηεηα
ππφ θξίζε: Μηα εξκελεπηηθή-θαηλνκελνινγηθή πξνζέγγηζε», ζηα πιαίζηα ηνπ
δηεπηζηεκνληθνχ πκπνζίνπ πνπ δηνξγάλσζε ζηα Υαληά θαη ζην Κέληξν Αξρηηεθηνληθήο
ηεο Μεζνγείνπ, ν θαζεγεηήο ηνπ ηκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο Μάξηνο Πνπξθφο ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
Δξγαζηεξίνπ Φπρνινγηθήο Έξεπλαο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο θνξείο. Σν
πκπφζην είρε ηνλ ηίηιν Σν ώκα σο Σόπνο βησκάησλ, ηαπηνηήησλ θαη θνηλσληθώλ
λνεκάησλ ζηελ επνρή ηεο ζύγρξνλεο θαη επεξρόκελεο θξίζεο: πλεπαγσγέο ζηελ παηδεία,
ηελ γλώζε θαη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε.
- Σελ 19ε Ηνπλίνπ 2016, παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ «Modernity qua Crisis» ζηα
πιαίζηα ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ κε ηίηιν Cultural-Historical, Activity and Sociocultural
Research at Times of the Contemporary Crisis: Implications for Education and Human
Development, πνπ ζπλδηνξγαλψζεθε απφ ηα ηκήκαηα πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη
ςπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη ην ηκήκα πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζην Ρέζπκλν κεηαμχ 16 θαη 19 Ηνπλίνπ 2016.
- Σελ 10ε Ηνπλίνπ 2016, παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ «Jean-Luc Nancy: Ζ θνηλφηεηα
σο Οπηνπία», ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλεδξίνπ ζηε κλήκε ηνπ ηαχξνπ Κσλζηαληαθφπνπινπ
πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο θαη ην Πάληεην Παλεπηζηήκην ζηελ
Αζήλα κεηαμχ 10 θαη 11 Ηνπλίνπ 2016.
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- Σελ 8ε Απξηιίνπ 2016 παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ “Towards non-essentialist
conceptions of the social: Jean-Luc Nancy‟s Reflections on Community and Modernity”,
ζηα πιαίζηα ηεο 2016 Annual Conference ηεο British Sociological Association κε ζέκα:
Global Societies: Fragmenting and Connecting, Aston University, Birmingham, 6-8
Απξηιίνπ 2016.
- Σελ 29ε Φεβξνπαξίνπ 2016, παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ «Imagination, Critique and
Praxis in Ricoeur's hermeneutics», ζηα πιαίζηα ηνπ Research Seminar ηνπ ηκήκαηνο
Κνηλσληνινγίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Warwick ην νπνίν επηζθέθζεθα κε ην πξφγξακκα
αληαιιαγήο δηδαζθαιίαο Erasmus. Γηνξγαλσηήο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ν Assistant
Professor, θνο Charles Turner.
- Σελ 18ε Φεβξνπαξίνπ 2016, παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ «Αθήγεζε θαη Αιήζεηα
ζην έξγν ηνπ Paul Ricoeur», ζηα πιαίζηα ηνπ δηαξθνχο ζεκηλαξίνπ Κ. Φπρνπαίδε ζηελ
Αζήλα (ππεχζπλε ε Καζεγήηξηα θα Αιίθε Λαβξάλνπ).
- Σελ 12ε Γεθεκβξίνπ 2015, παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ «Απνκάγεπζε θαη
Νεσηεξηθφηεηα», ζηα πιαίζηα ηνπ 5νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ηεο Διιεληθήο
Κνηλσληνινγηθήο Δηαηξίαο κε ηίηιν Η Διιεληθή Κνηλσλία ζην ηαπξνδξόκη ηεο ΚξίζεοΈμη ρξόληα κεηά, πνπ δηεμήρζε ζηελ Αζήλα κεηαμχ 10-12 Γεθεκβξίνπ 2015.
- Σελ 24ε Οθησβξίνπ 2015, παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ «Δηεξφηεηα θαη δηππνθεηκεληθφηεηα ζηε ζθέςε ηνπ Levinas», ζηα πιαίζηα ηνπ 21νπ Παλειιήληνπ
Μεηαπηπρηαθνχ Δληαηηθνχ εκηλαξίνπ-πλεδξίνπ γηα Τπνςήθηνπο Γηδάθηνξεο, πνπ
δηνξγάλσζε ζην Ρέζπκλν ην ηκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο κεηαμχ
23 θαη 25 Οθησβξίνπ 2015.
- Σελ 16ε Απξηιίνπ 2015, παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ "Modernity and the idea of
progress", ζηα πιαίζηα ηεο 2015 Annual Conference ηεο British Sociological Association
κε ζέκα: Societies in Transition: Progression or Regression, Glasgow Caledonian
University, 15-17 Απξηιίνπ 2015.
- Σελ 5ε Μαξηίνπ 2015, παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ "Community Reconsidered:
Reflections on Nancy and the Social", ζηα πιαίζηα ηνπ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ Être Intime
Politique/ being intimate political: Jean-Luc Nancy , πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ζηε Αζήλα
ζηηο 4-5 Μαξηίνπ 2015 ην Institut Français (Grèce), ην Université Bordeaux Montaigne
θαη ην ΔΚΠΑ.
- Σελ 28ε Ννεκβξίνπ 2014, παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ "Ηζηνξία, Αθήγεζε,
Αιήζεηα: Αληρλεχνληαο ηα ηζηνξηθν-θνηλσληθά θαηλφκελα ζην έξγν ηνπ Paul Ricoeur",
ζηα πιαίζηα ηνπ 3νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Φηινζνθίαο ηεο Δπηζηήκεο πνπ νξγάλσζε
ζηελ Αζήλα ην Σκήκα Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο κεηαμχ 2729 Ννεκβξίνπ 2014.
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- Σελ 13ε Μαξηίνπ 2014 παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ "Castoriadis on the sociohistorical nature of time", ζηα πιαίζηα ζηα πιαίζηα ηνπ Research Seminar in Philosophy
of History πνπ δηνξγαλψλεηαη ζην Institute of Historical Research (Senate House,
London) απφ ηνλ Dr. Robert Burns.
- Σελ 13ε Γεθεκβξίνπ 2013 παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζε "Κνηλφο Βίνο, θνηλφ λφεκα; Ζ
έλλνηα ηνπ θφζκνπ ηεο δσήο ζηε ζχγρξνλε θνηλσληθή ζεσξία", ζηα πιαίζηα ηνπ 4νπ
Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ηεο Διιεληθήο Κνηλσληνινγηθήο Δηαηξίαο κε ηίηιν Κνηλσληθέο
Σαπηόηεηεο θαη Κνηλσληθή πλνρή: Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο, πνπ δηεμήρζε ζην
Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν ζηελ Αζήλα κεηαμχ 12-14 Γεθεκβξίνπ 2013.
- Σελ 25ε Μαΐνπ 2013 παξνπζίαζα απφ θνηλνχ κε ηελ Γξ. Βαζηιηθή Σζαθίξε ηελ
εηζήγεζε «ψκα, Λφγνο, Βίσκα: Αληρλεχνληαο ηηο θαηαβνιέο θαη ηε δπλακηθή ηεο
σκαην-ςπρνπαηδαγσγηθήο», ζηα πιαίζηα ηνπ Γηεπηζηεκνληθνχ πκπνζίνπ πνπ
δηνξγάλσζε ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο ζηηο 22-26 Μαΐνπ ν θαζεγεηήο θνο Μάξηνο
Πνπξθφο κε ζέκα Βίσκα θαη Πνηνηηθέο Δξεπλεηηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηελ Φπρνινγία θαη ηελ
Δθπαίδεπζε: Δπηζηεκνινγηθά-Μεζνδνινγηθά δεηήκαηα θαη λέεο πξννπηηθέο.
- Σελ 23ε Μαΐνπ 2013 παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ «Ζ Γηαιεθηηθή ηνπ Βηψκαηνο θαη
ηνπ Αλνίθεηνπ ζηελ Δξκελεπηηθή Φαηλνκελνινγηθή θέςε», ζηα πιαίζηα ηνπ
Γηεπηζηεκνληθνχ πκπνζίνπ πνπ δηνξγάλσζε ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο ζηηο 22-26
Μαΐνπ ν θαζεγεηήο θνο Μάξηνο Πνπξθφο κε ζέκα Βίσκα θαη Πνηνηηθέο Δξεπλεηηθέο
Πξνζεγγίζεηο ζηελ Φπρνινγία θαη ηελ Δθπαίδεπζε: Δπηζηεκνινγηθά-Μεζνδνινγηθά
δεηήκαηα θαη λέεο πξννπηηθέο.
- Σελ 14ε Μαξηίνπ 2013 παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ "Memory, Narrative, Action:
Paul Ricoeur's reflections on history", ζηα πιαίζηα ζηα πιαίζηα ηνπ Research Seminar in
Philosophy of History πνπ δηνξγαλψλεηαη ζην Institute of Historical Research (Senate
House, London) απφ ηνλ Dr. Robert Burns.
- Σελ 22α Ηνπλίνπ 2012 παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ «Πνην ζψκα; Σίλνο ψκα;
Αληρλεχζεηο ηεο Σαπηφηεηαο θαη ηεο Δηεξφηεηαο ζηελ Δξκελεπηηθή ηνπ Δαπηνχ ηνπ Paul
Ricoeur», ζηα πιαίζηα ηνπ Γηεπηζηεκνληθνχ πκπνζίνπ πνπ δηνξγάλσζε ζην
Παλεπηζηήκην Κξήηεο ζηηο 22-24 Ηνπλίνπ ν θαζεγεηήο θνο Μάξηνο Πνπξθφο κε ζέκα Η
Απνύζα Παξνπζία ηνπ ώκαηνο ζηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο, ηελ Σέρλε, ηελ Δθπαίδεπζε
θαη ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Τγείαο: Μεζνδνινγηθά δεηήκαηα θαη λέεο πξννπηηθέο.
- Σελ 24ε Απξηιίνπ 2012 παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ «Φαηλνκελνινγία θαη
Κνηλσληθή Θεσξία» ζηα πιαίζηα ηεο ζεηξάο εθδειψζεσλ Author meets critics πνπ
νξγαλψλεη ζην ηκήκα θηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ν Αλαπιεξσηήο
Καζεγεηήο θνο Παχινο Κφληνο (ε ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξία ήηαλ αθηεξσκέλε ζηελ
έθδνζε ηεο ειιεληθήο κεηάθξαζεο κέξνπο ησλ θεηκέλσλ ηεο Κξίζεο ησλ Δπξσπατθώλ
Δπηζηεκώλ ηνπ Edmund Husserl απφ ηνλ θν Πάλν Θενδψξνπ, ν νπνίνο ήηαλ θαη ν θχξηνο
νκηιεηήο).
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- Σελ 4ε Ννεκβξίνπ 2011 παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ «Κνηλσληθή κεηαβνιή θαη
λεσηεξηθφηεηα: Δθθάλζεηο θαη αηλίγκαηα», ζηα πιαίζηα ηνπ Σαθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο
Διιεληθήο Κνηλσληνινγηθήο Δηαηξίαο πνπ έιαβε ρψξα ζηελ Αζήλα κεηαμχ 3-5
Ννεκβξίνπ 2011.
- Σελ 10ε Απξηιίνπ 2011 παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ «Beyond (inter)subjectivity?
Conceptions of ipseity and otherness in Levinas», ζηα πιαίζηα ηεο εκεξίδαο πνπ
νξγάλσζε ζην ηκήκα θηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ν Αλαπιεξσηήο
Καζεγεηήο θνο Παχινο Κφληνο, κε ηίηιν «Φαηλνκελνινγία ηεο Γη-ππνθεηκεληθφηεηαο».
- Σελ 10ε Γεθεκβξίνπ 2010 παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ «Ρηδηθή Δηεξφηεηα θαη
Φπρνζεξαπεία», ζηα πιαίζηα ηεο δηεκεξίδαο πνπ νξγάλσζε ζηελ Αζήλα κεηαμχ 10 θαη
11 Γεθεκβξίνπ 2010 ε Διιεληθή Δηαηξία Φαηλνκελνινγηθήο-Τπαξμηαθήο Αλάιπζεο θαη
Φπρνζεξαπείαο, κε ηίηιν «Ζ Δκπεηξία ηνπ Άιινπ ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν θαη ηελ
ςπρνζεξαπεία».
- Σελ 25ε επηεκβξίνπ 2010 παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ «Πέξαλ ηεο Οπζίαο:
Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο ηεο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο ηνπ N. Luhmann», ζηα πιαίζηα ηνπ
ζπλεδξίνπ πνπ δηνξγάλσζε ην ηκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζην
Ρέζπκλν κεηαμχ 24-27 επηεκβξίνπ 2010, κε ζέκα: «Εεηήκαηα Μεζνδνινγίαο ηεο
Έξεπλαο ζηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο».
- Σελ 4ε Ηνπλίνπ 2010 παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ «Autonomy, Heteronomy,
Democracy. The emergence of the „other‟ as critique», ζηα πιαίζηα ηνπ 9th Annual
Conference of the International Social Theory Consortium πνπ δηνξγάλσζε ζην Brighton
ην Sussex University ζηηο 3 θαη 4 Ηνπλίνπ ηνπ 2010.
- Σελ 9ε Μαΐνπ 2010 έιαβα κέξνο ζην πκπφζην Η γέλεζε ηεο ζύγρξνλεο δεκνθξαηίαο
θαη ε θξίζε ηεο ζύγρξνλεο θνηλσλίαο- κλήκε Κνξλήιηνπ Καζηνξηάδε πνπ νξγάλσζε ζηελ
Αζήλα ην Ηνληθφ Κέληξν, κε ηελ εηζήγεζή κνπ «Πνιίηεο-Άπνιηο: Σν θάληαζκα ηεο
Πφιεσο θαη ην (κεηά;) λεσηεξηθφ ππνθείκελν».
- Σελ 7ε Μαΐνπ 2009 παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ «What is knowledge? Castoriadis on
truth, signification and symbolism» ζηα πιαίζηα ηνπ δηεπηζηεκνληθνχ ζεκηλαξίνπ
Journées Castoriadis 2009: «La Vérité», πνπ δηνξγαλψζεθε ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 7 θαη 8
Μαΐνπ απφ ην παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα Facultés Univeristaires Saint-Louis (Groupe de
Recherches Castoriadis).
- Σελ 23ε Μαξηίνπ 2009 θαη ζηα πιαίζηα ηνπ ρεηκεξηλνχ ζπκπνζίνπ (Vintersymposium)
πνπ δηνξγαλψζεθε ζηελ Αζήλα (απφ 27-29 Μαξηίνπ) απφ ζθαλδηλαβηθά παλεπηζηήκηα
θαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Nordisk Sommeruniversitet, παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζή κνπ κε
ηίηιν «Chaos and Creation in Castoriadis‟ interpretation of Greek Thought».
- Σελ 17ε Οθησβξίνπ 2008 θαη ζηα πιαίζηα ηνπ 11νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ
Φηινζνθίαο κε ηίηιν «Η Έλλνηα ηνπ Τπνθεηκέλνπ θαη νη κεηαζρεκαηηζκνί ηεο» πνπ
δηνξγαλψζεθε ζηελ Πάηξα απφ ηελ Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξία θαη ην παλεπηζηήκην
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Παηξψλ, παξνπζίαζα ηελ εξγαζία κνπ «Πέξαλ ηνπ Τπνθεηκέλνπ: Ζ εζηθή ηεο
εηεξφηεηαο ηνπ Δ. Levinas»
- Σελ 29ε Ηνπλίνπ 2008 θαη ζηα πιαίζηα ηνπ δηεζλνχο δηεπηζηεκνληθνχ ζπλεδξίνπ
«Subjectivity» πνπ δηνξγαλψζεθε ζην Cardiff απφ ην νκψλπκν παλεπηζηήκην,
παξνπζίαζα ηελ εξγαζία κνπ «Otherness and Subjectivity. Levinas‟ importance for
contemporary thought»
- Σελ 7ε Ηνπλίνπ 2008 θαη ζηα πιαίζηα ηνπ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ «Sociology for the 21st
century: Theoretical and Critical Perspectives» πνπ δηνξγαλψζεθε ζην Ρέζπκλν απφ ην
ηκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, παξνπζίαζα ηελ εξγαζία κνπ «Open
Systems and the Incessant Creation of the Social World. A Critique of Niklas Luhmann‟s
Theory of Systems».
- Σελ 18ε Μαξηίνπ 2008, έιαβα κέξνο ζην αθηέξσκα γηα ηα δέθα ρξφληα απφ ην ζάλαην
ηνπ Καζηνξηάδε πνπ δηνξγαλψζεθε ζην Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην Αζελψλ, κε ηελ εηζήγεζή
κνπ «Καζηνξηάδεο: Ζ Ηζηνξία σο δεκηνπξγία».
- Σελ 4ε Ννεκβξίνπ 2007 παξνπζίαζα ηελ εξγαζία κνπ «Σερληθή θαη Απηνλνκία ζηνλ
Κνξλήιην Καζηνξηάδε» , ζηα πιαίζηα ησλ Καβαθείσλ 2007 πνπ ήηαλ αθηεξσκέλα ζηνλ
Καζηνξηάδε θαη έιαβαλ ρψξα ζηελ Αζήλα κεηαμχ 2-4 Ννεκβξίνπ 2007 ζην Δζληθφ
Ίδξπκα Δξεπλψλ.
- Σελ 11ε Μαΐνπ 2007 παξνπζίαζα ηελ εξγαζία κνπ «Reflections on Benjamin‟s Theses
on the Philosophy of History» ζηα πιαίζηα εκεξίδαο πνπ δηνξγαλψζεθε ζηελ Αζήλα απφ
ην ηκήκα Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.
- Σελ 17ε Μαξηίνπ 2007 παξνπζίαζα ηελ εξγαζία κνπ «Παξάδνζε θαη Δξκελεία: Πξνο
ηε δηεξεχλεζε ησλ νξίσλ ηεο εξκελεπηηθήο» ζηα πιαίζηα ηνπ Παλειιήληνπ
Γηεπηζηεκνληθνχ πκπνζίνπ κε ηίηιν Θεσξία θαη Πνηνηηθέο Μέζνδνη Έξεπλαο:
Πξννπηηθέο θαη Όξηα, πνπ δηνξγαλψζεθε ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο απφ ην Παηδαγσγηθφ
Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ην Δξγαζηήξην Φπρνινγηθήο Έξεπλαο.
- Σελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2007 παξνπζίαζα ηελ εξγαζία κνπ „Time, Rupture and the
functioning of Tradition in Gadamer‟s Hermeneutics‟ ζηα πιαίζηα ηνπ Research Seminar
in Philosophy of History πνπ δηνξγαλψλεηαη ζην Institute of Historical Research
(London) απφ ηνλ Dr. Robert Burns (Goldsmiths College, University of London).
- ηηο 3 Γεθεκβξίνπ 2006 θαη ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζπλεδξίνπ κε ηίηιν
Εεηήκαηα Μεζνδνινγίαο ηεο Έξεπλαο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, πνπ νξγάλσζε ην
ηκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο παξνπζίαζα ηελ εξγαζία κνπ «Ζ
ζπκβνιή ηεο εξκελεπηηθήο κεζφδνπ ηνπ Gadamer ζηε κειέηε ησλ ηζηνξηθν-θνηλσληθψλ
θαηλνκέλσλ».
- ηηο 28 Οθησβξίνπ 2006 θαη ζηα πιαίζηα δηεζλνχο ζπλεδξίνπ αθηεξσκέλνπ ζηνλ
Levinas (A Century with Levinas:The Emmanuel Levinas Centennial) πνπ δηνξγαλψζεθε
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απφ ην παλεπηζηήκην ηεο φθηαο (Βνπιγαξία), παξνπζίαζα ηελ εξγαζία κνπ „Beyond the
Realm of Death: From Dasein to Infinity‟ (Πξφθεηηαη λα δεκνζηεπζεί ζηα πξαθηηθά ηνπ
ζπλεδξίνπ απφ ηηο εθδφζεηο Sofia University Press).
- ηηο 9 Ηνπιίνπ 2006 ζπκκεηείρα κε εηζήγεζε ζην 3ν Γηεζλέο πλέδξην Μεηαθπζηθήο
ζηελ Ρψκε πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Fondazione Idente di Studi e di Ricerca.
πγθεθξηκέλα παξνπζίαζα απφ θνηλνχ κε ηε δξ. Βαζηιηθή Σζαθίξε ηελ εξγαζία κε ηίηιν
„The I and the Other: Kierkegaard and Levinas on Personhood‟.
- ηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 2006 ζπκκεηείρα ζην «Υεηκεξηλφ πκπφζην» (Vintersymposium)
πνπ δηνξγαλψζεθε ζην Παξίζη (απφ 17-19 Φεβξνπαξίνπ) απφ ζθαλδηλαβηθά
παλεπηζηήκηα θαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Nordisk Sommeruniversitet. Αλαιπηηθφηεξα,
παξνπζίαζα ηελ εξγαζία κνπ "Society qua Creation: On the „hyper‟-logic of sociohistorical change", κηα θξηηηθή αληηπαξαβνιή ηεο ζχιιεςεο ηνπ Καζηνξηάδε πεξί
θνηλσληθήο κεηαβνιήο σο δεκηνπξγίαο θαη κεηα-ζπζηεκηθψλ πξνζεγγίζεσλ (θπξίσο ηνπ
Habermas).
- ηηο 4 Μαίνπ 2004 θαη ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλεδξίνπ Time and History πνπ ζπλδηνξγάλσζα ζην European University Institute ηεο Φισξεληίαο (βι. παξαθάησ)
παξνπζίαζα ηελ εξγαζία κνπ κε ηίηιν “Comments on Levinas‟ Critique of Heidegger‟s
conception of Time”.
- ηηο 29 Ννεκβξίνπ 2002 θαη ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλεδξίνπ Castoriadis on Creation and
Rationality πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην European University Institute ηεο Φισξεληίαο,
παξνπζίαζα ηελ εξγαζία κνπ κε ηίηιν “Autonomy, Imagination, Critique”.
- ηηο 13 Απξηιίνπ 2002 θαη ζηα πιαίζηα ηεο δηεκεξίδαο Thinking Aloud πνπ
δηνξγαλψζεθε απφ ην Open University ζην Milton Keynes, παξνπζίαζα ηελ εξγαζία κνπ
κε ηίηιν „The significance of the Hermeneutic Tradition‟.
- ηηο 29 επηεκβξίνπ 2000 θαη ζηα πιαίζηα δηεζλνχο ζπλεδξίνπ αθηεξσκέλνπ ζηε
ζθέςε ηνπ Κνξλήιηνπ Καζηνξηάδε ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο παξνπζίαζα ηελ εξγαζία
κνπ “On the Aporia of Time and History: Castoriadis and Heidegger”.
Β. Δπίζημορ Σσολιαζμόρ Διζηγήζευν
- ηηο 3 Ννεκβξίνπ 2018, “Community Reconsidered: Comments on Dariusz Gafijczuk‟s
conception of community”, 24ν Παλειιήλην Μεηαπηπρηαθφ Δληαηηθφ εκηλάξηνπλέδξην, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 2-4 Ννεκβξίνπ 2018.
- ηηο 22 θαη 23 Φεβξνπαξίνπ 2008, ζπκκεηείρα ζην πάλει ησλ ζρνιηαζηψλ ησλ
εηζεγήζεσλ ηνπ ζπλεδξίνπ “The Other in Contemporary and Traditional Philosophy” πνπ
δηνξγαλψζεθε ζηε Φισξεληία απφ ην Gonzaga University.
- ηηο 16 Οθησβξίνπ 2004 θαη ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλεδξίνπ Varieties of World making:
Europe and Beyond, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην ηεο
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Φισξεληίαο,
έθαλα ην επίζεκν θξηηηθφ ζρφιην ζηελ παξνπζίαζε ηνπ Dipesh
Chakrabarty “Popular violence and the question of politics in Indian Democracy”.
- Σνλ Ηνχλην ηνπ 1998 θαη ζηα πιαίζηα ηνπ ηέηαξηνπ απφ κηα ζεηξά ζπλεδξίσλ
ζπλδηνξγαλσκέλσλ απφ ηα παλεπηζηήκηα ηνπ Warwick θαη ηνπ Sussex κε
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ESRC κε ηίηιν Rethinking the Social, είρα αλαιάβεη ηνλ επίζεκν
ζρνιηαζκφ-αλάιπζε ηεο εηζήγεζεο ηνπ θ. Καλάθε Λειεδάθε (Πάληεην Παλεπηζηήκην)
„The Openness of the Social‟.
Γ. Γιοπγάνυζη ζςνεδπίυν, ζεμιναπίυν κλπ.
- Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο θαη ζπληνληζηήο –καδί κε ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή
θ. Βαζίιεην Ρσκαλφ- ηεο ζεκαηηθήο νκάδαο «Νεφηεξε θαη χγρξνλε Κνηλσληθή Θεσξία»
ηνπ 25νπ Παλειιήληνπ Μεηαπηπρηαθνχ Δληαηηθνχ εκηλαξίνπ-πλεδξίνπ γηα
Τπνςήθηνπο Γηδάθηνξεο, Ρέζπκλν, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 8-10
Ννεκβξίνπ 2019.
- Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο θαη ζπληνληζηήο ηεο ζεκαηηθήο νκάδαο «Νεφηεξε
θαη χγρξνλε Κνηλσληθή Θεσξία» ηνπ 24νπ Παλειιήληνπ Μεηαπηπρηαθνχ Δληαηηθνχ
εκηλαξίνπ-πλεδξίνπ γηα Τπνςήθηνπο Γηδάθηνξεο, Ρέζπκλν, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 2-4 Ννεκβξίνπ 2018.
- Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο θαη ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηεο ζεκαηηθήο νκάδαο
«Κνηλσληθή Θεσξία» ηνπ 23νπ Παλειιήληνπ Μεηαπηπρηαθνχ Δληαηηθνχ εκηλαξίνππλεδξίνπ γηα Τπνςήθηνπο Γηδάθηνξεο, Ρέζπκλν, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 21-22 Οθησβξίνπ 2017.
- Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο θαη ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηεο ζεκαηηθήο νκάδαο «Θεσξία,
Ηδενινγία θαη Πνιηηηθή ζηελ Κνηλσληθή Δπηζηήκε» ηνπ 22νπ Παλειιήληνπ
Μεηαπηπρηαθνχ Δληαηηθνχ εκηλαξίνπ-πλεδξίνπ γηα Τπνςήθηνπο Γηδάθηνξεο,
Ρέζπκλν, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 21-23 Οθησβξίνπ 2016.
- Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο -θαη καδί κε ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Βαζίιεην
Ρσκαλφ- ζπληνληζηήο ηεο ζεκαηηθήο νκάδαο «χγρξνλε Κνηλσληθή Θεσξία» ηνπ 21νπ
Παλειιήληνπ Μεηαπηπρηαθνχ Δληαηηθνχ εκηλαξίνπ-πλεδξίνπ γηα Τπνςήθηνπο
Γηδάθηνξεο, Ρέζπκλν, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 23- 25
Οθησβξίνπ 2015.
- ηηο 3 θαη 4 Μαΐνπ 2004 δηνξγάλσζα –απφ θνηλνχ κε ηνλ Professor Peter Wagner θαη
ηε Γξ. Βαζηιηθή Σζαθίξε- ην ζπλέδξην Time and History, ζην European University
Institute ηεο Φισξεληίαο. ην ζπλέδξην ζπκκεηείραλ δηαθεθξηκέλνη αθαδεκατθνί απφ
Βξεηαληθά παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηέο απφ ην European University Institute.
- Απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1997 κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ αθαδεκαηθνχ έηνπο 1999-2000
ππήξμα ζπλδηνξγαλσηήο ηνπ ζεκηλαξίνπ Seminar Series in Social and Political Thought
ζην παλεπηζηήκην ηνπ Warwick. Σά ζεκηλάξηα απηά δηεμάγνλην ζε εβδνκαδηαία βάζε
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ζην ηκήκα θνηλσληνινγίαο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Social Theory Center ηνπ παλεπηζηεκίνπ
ηνπ Warwick κε εηζεγεηέο απφ παλεπηζηήκηα ηεο Βξεηαλίαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.
Γ. Σςνεπγαζία με επιζηημονικέρ εηαιπίερ & ζςναθείρ δπαζηηπιόηηηερ
- Δίκαη κέινο ηεο Δλληνικήρ Κοινυνιολογικήρ Δηαιπίαρ
- Δίκαη κέινο ηεο European Sociological Association (απφ ην 2017 θ.ε.)
- Δίκαη επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ηνπ Centre d’étude et de recherche appliquée en
Psychopédagogie perceptive (CERAP) πνπ δηεπζχλεη ν θαζεγεηήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ
Fernando Pessoa θνο Danis Bois (βι. http://www.cerap.org/chercheur/angelosmouzakitis)
- Δίκαη κέινο ηνπ Editorial Review Board ηεο λέαο ζεηξάο κνλνγξαθηψλ Social
Imaginaries πνπ εθδίδεη ν νίθνο Rowman & Littlefield.
- Μεηαμχ Ηνπλίνπ 1999 θαη Ηνπλίνπ 2001 δηεηέιεζα κέινο ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο
ηνπ Social Theory Center ζην University of Warwick.
- Δπίζεο έρσ ζπλεξγαζηεί κε ηελ Δλληνική Δηαιπία Φαινομενολογικήρ-Υπαπξιακήρ
Ανάλςζηρ και Ψςσοθεπαπείαρ, ζηα εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ηεο νπνίαο έρσ δψζεη κέρξη
ζήκεξα ηξεηο νκηιίεο. Ζ πξψηε έιαβε ρψξα ζηηο 11 Ννεκβξίνπ 2009 θαη είρε ηνλ ηίηιν
«Ζ εζηθή ηεο εηεξφηεηαο ηνπ Δ. Λεβηλάο», ε δεχηεξε ζηηο 24 Μαξηίνπ 2010 κε ηίηιν
«Υάνο, Φαληαζία, Γεκηνπξγία: Ζ δπλακηθή ηνπ αζπλεηδήηνπ ζηε ζθέςε ηνπ
Καζηνξηάδε» θαη ε ηξίηε ζηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2011 κε ηίηιν «Σαπηφηεηα θαη εηεξφηεηα
ζηε ζθέςε ηνπ Paul Ricoeur». Ζ δηάιεμε απηή ρσξίζηεθε ζε δχν κέξε θαη ην δεχηεξν
έιαβε ρψξα ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 2012.
- ηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2012 ζπκκεηείρα κε καδί κε ηελ θα. Βέξα Παχινπ
(ςπρνζεξαπεχηξηα) ζηε ζεκαηηθή νκηιηψλ κε ηίηιν Τπνθείκελν, Άηνκν, πιινγηθόηεηα
πνπ δηνξγαλψζεθε ζην café floral απφ ηνλ θ. Μίιην Θενδνζίνπ ζηα πιαίζηα ηνπ
Δξγνηαμίνπ Ιδεώλ, κηαο ζεηξάο εθδειψζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζην επξχηεξν θνηλφ θαη
ιακβάλεη ρψξα ππφ ηελ αηγίδα ησλ εθδφζεσλ Δπξαζία.
- ηηο 8 Απξηιίνπ 2014 ζπκκεηείρα καδί κε ηνλ Γξ. θηινζνθίαο πχξν Καιηζά ζηε
ζπδήηεζε κε ηίηιν Η Κξηηηθή ηνπ Δξγαιεηαθνύ Λόγνπ ζηνπο Αληόξλν θαη Λεβηλάο πνπ
δηνξγάλσζε ζην café floral ν θνο. Μίιηνο Θενδνζίνπ ζηα πιαίζηα ηνπ Δξγνηαμίνπ Ιδεώλ,
κηαο ζεηξάο εθδειψζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζην επξχηεξν θνηλφ θαη ιακβάλεη ρψξα ππφ
ηελ αηγίδα ησλ εθδφζεσλ Δπξαζία.
- ηηο 23 Φεβξνπαξίνπ 2016 ζπκκεηείρα καδί κε ηελ θα Βίθπ Ηαθψβνπ, Λέθηνξα ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηε ζπδήηεζε κε ηίηιν «Ζζηθή ή Πνιηηηθή; Δκκαλνπέι Λεβηλάο
ή Υάλα Άξελη;», πνπ δηνξγάλσζε ζην θαθέ Έλαζηξνλ ν θνο. Μίιηνο Θενδνζίνπ ζηα
πιαίζηα ηνπ Δξγνηαμίνπ Ιδεώλ, κηαο ζεηξάο εθδειψζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζην
επξχηεξν θνηλφ θαη ιακβάλεη ρψξα ππφ ηελ αηγίδα ησλ εθδφζεσλ Δπξαζία
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- ηηο 27 Απγνχζηνπ 2016 ζηα πιαίζηα ηνπ Θεξηλνύ Δξγνηαμίνπ Ιδεώλ πνπ έιαβε ρψξα
ζηε Βπδίηζα θαη δηνξγαλψζεθε απφ ηηο εθδφζεηο Δπξαζία, ηνλ θν. Μίιην Θενδνζίνπ θαη
ηελ θα Υιφε Κνιχξε, έδσζα δηάιεμε κε ζέκα «Απηνλνκία, Φαληαζία, Γεκηνπξγία κε
αθνξκή ην δηάινγν Κνξλήιηνπ Καζηνξηάδε θαη Πσι Ρηθέξ» .
Γημοζιεύζειρ
A. Βιβλίο
- Meaning, Historicity and the Social. A critical approach to the works of Heidegger,
Gadamer and Castoriadis, August 2008, Dr. Mueller Verlag, 182 ζειίδεο.
Β. Δπιμέλειερ Σςλλογικών ηόμυν/ Αθιεπυμάηυν
- Gerard Rosich and Angelos Mouzakitis (Guest Editors), The Struggle over WorldInterpretation(s) and Progress Revisited. Festschrift for Peter Wagner, Social
Imaginaries, Vol. 4, Issue 1, July 2018.
Γ. Γημοζιεςμένα και εγκεκπιμένα ππορ δημοζίεςζη άπθπα
- “Autonomins trassliga rötter” (Ο Κπθεψλ ηεο Απηνλνκίαο) ζην ζνπεδηθφ επηζηεκνληθφ
πεξηνδηθφ Res Publica, αξηζκφο ηεχρνπο 58, 2003, ζ. 44-53. (H κεηάθξαζε απφ ηα
αγγιηθά ζηα ζνπεδηθά είλαη ηνπ Professor Mats Rosengren).
- „Autonomy and Authenticity/ On the aporetic nature of time and History: CastoriadisHeidegger‟, ζην Critical Horizons, Vol.7, no.1, 2006, p. 277-301.
- Σν άξζξν “Worlds emerging: approaches to the creation and constitution of the
common”, ζηνλ ζπιινγηθφ ηφκν Varieties of World-making. Beyond Globalisation,
επηκέιεηα Peter Wagner, Nathalie Karagiannis, Liverpool University Press, 2006, ζ. 232246.
- “Radical Finitude meets Infinity: Levinas‟ gestures to Heidegger‟s fundamental
ontology”, ζην Thesis Eleven, λν. 90, 2007, ζ. 61-78.
- «Απηνλνκία, Φαληαζία θαη Κξηηηθή ζηελ ζθέςε ηνπ Κνξλήιηνπ Καζηνξηάδε» ζην
Φπρή, Πόιηο, Κνηλσλία (πιινγηθφ). Αζήλα: Ύςηινλ, 2007.
- «Καζηνξηάδεο: Ζ Κνηλσληθή Μεηαβνιή σο Γεκηνπξγία», ζην Intellectum, αξ. 4,
Ηνχληνο 2008.
- «Παξάδνζε θαη Δξκελεία: Πξνο ηε δηεξεχλεζε ησλ νξίσλ ηεο Δξκελεπηηθήο», ζην
Μάξηνο Πνπξθφο θαη Μαλφιεο Γαθέξκνο (επηκ.), Πνηνηηθή Έξεπλα ζηηο Κνηλσληθέο
Δπηζηήκεο, Σόπνο, 2010.
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- «πζηεκηθή Θεσξία θαη Κνηλσλία: Ζ πεξίπησζε ηνπ Σ. Πάξζνλο», ζην σθξάηεο Μ.
Κνληφξδνο (επηκ.) Κνηλσληθή θέςε θαη Νεσηεξηθόηεηα, Gutenberg, 2010.
- «Ηζηνξηθφηεηα θαη Παξάδνζε ζην χγρξνλν Δξκελεπηηθφ ηνραζκφ», ζην σθξάηεο
Μ. Κνληφξδνο (επηκ.) Κνηλσληθή θέςε θαη Νεσηεξηθόηεηα, Gutenberg, 2010.
- «Σερληθή θαη Απηνλνκία ζηε ζθέςε ηνπ Καζηνξηάδε», ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ
ησλ Καβαθείσλ 2007, εθδφζεηο Αξκάνο, 2010.
- «What is Knowledge? Castoriadis on Truth, Signification and Symbolism», Cahiers
Castoriadis, n. 6 Castoriadis et la question de la vérité, Bruxelles : Publications des
Facultés Universitaires Saint-Louis, 2010.
- «Πνιίηεο- Άπνιηο: Σν θάληαζκα ηεο Πφιεσο θαη ην (κεηα;) λεσηεξηθφ ππνθείκελν»,
ζην Γηψξγνο Ν. Οηθνλφκνπ (επηκ.), Μειέηεο γηα ηνλ Κνξλήιην Καζηνξηάδε: Η Γέλεζε ηεο
Γεκνθξαηίαο θαη ε ζεκεξηλή θξίζε, εθδφζεηο Δπξαζία, 2011.
- «Πέξαλ ηεο Οπζίαο; Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο ηεο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο ηνπ N.
Luhmann», Intellectum, ηεχρνο 8, Γεθέκβξηνο 2011.
- «Ζ ξηδηθή εηεξφηεηα σο ζεξαπεπηηθή πξαθηηθή: Ζζηθή, Φπραλάιπζε, Φπρνζεξαπεία»,
Νέα Δπζύλε, ηεχρνο 10, Μάξηηνο-Απξίιηνο 2012.
- «Κνηλσληθή Μεηαβνιή θαη Νεσηεξηθφηεηα: Δθθάλζεηο θαη Αηλίγκαηα», ζηα Πξαθηηθά
ηνπ πλεδξίνπ ηεο ΔΚΔ, Διιεληθή Κνηλσλία 1975-2010: Μεηαζρεκαηηζκνί,
Αλαθαηαηάμεηο, Πξνθιήζεηο, 2013.
- «Chaos and Creation in Castoriadis‟ interpretation of Greek Thought», ζην Ingerid
Straume θαη Giorgio Baruchello (επηκ.) Creation, Rationality and Autonomy: Essays on
Cornelius Castoriadis, NSU Press, 2013.
- «Λφγνο, Άηνκν, Κνηλσλία ζηελ φςηκε Νεσηεξηθφηεηα: ρφιην ζην έξγν ηνπ
Κίξθεγθσξ Η ύγρξνλε Δπνρή», Φξέαξ, Νν. 5, Φεβξνπάξηνο 2014, ζ. 72-79.
- «From narrative to action: Paul Ricoeur's reflections on history», ζην Rethinking
History: The Journal of Theory and Praxis, online access απφ 3 Απξηιίνπ 2014 ζην
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13642529.2014.901654.
(Μεηά
απφ
δηάζηεκα 18-24 κελψλ ην άξζξν ζα δεκνζηεπηεί θαη ζηελ έληππε έθδνζε ηνπ
πεξηνδηθνχ).
- «The Social-historical», ζην Suzi Adams (επηκέιεηα), Castoriadis, Key-Concepts,
London: Bloomsbury, 2014.
- «Creation ex nihilo», ζην Suzi Adams (επηκέιεηα), Castoriadis, Key-Concepts, London:
Bloomsbury, 2014.
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- «Κνηλφο βίνο, θνηλφ λφεκα; Ζ έλλνηα ηνπ θφζκνπ ηεο δσήο ζηε ζχγρξνλε θνηλσληθή
ζεσξία», ζηα Πξαθηηθά ηνπ 4νπ πλεδξίνπ ηεο ΔΚΔ κε ηίηιν Κνηλσληθέο Σαπηόηεηεο θαη
Κνηλσληθή πλνρή: Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο, επηκέιεηα Αξγχξεο Κπξίδεο, Αζήλα,
2014, ζ. 397-413.
(http://www.hellenicsociology.gr/sites/default/files/praktika_4ou_panelleniou_sunedriou
_eke_0.pdf).
- «Δαπηφο, εηεξφηεηα, δη-ππνθεηκεληθφηεηα: ρφιην ζηελ „Τπνθαηάζηαζε‟ ηνπ
Emmanuel Levinas», Έλεθελ, ηεχρνο 38, Οθηψβξηνο-Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο 2015, ζ. 8397.
- «Απνκάγεπζε θαη Νεσηεξηθφηεηα», ζηα Πξαθηηθά ηνπ 5νπ πλεδξίνπ ηεο ΔΚΔ κε ηίηιν
Η Διιεληθή Κνηλσλία ζην ηαπξνδξόκη ηεο Κξίζεο: Έμη Υξόληα Μεηά, επηκέιεηα
σθξάηεο Κνληφξδνο, Ηνχληνο 2016, ζ. 386-394.
http://www.hellenicsociology.gr/sites/default/files/praktika_5ou_sunedriou_me_isbn.pdf
- «Autonomie, Heteronomie, Demokratie: Andersheit durch Kritik» (κεηάθξαζε απφ ηα
Αγγιηθά Maurits Heumann), ζην Agridopoulos, Aristotelis θαη Sörensen,
Paul: Imagination – Autonomie – Radikale Demokratie: Cornelius Castoriadis‟
politisches Denken, kultuRRevolution. Zeitschrift für angewandte Diskurstheorie, nr. 71,
2 (2016), 17–22. Autonomie, Heteronomie, Demokratie: Andersheit durch Kritik
- «Αλεζηηφηεηα-θηινμελία: Σν παξάδνμν ηεο Νεσηεξηθφηεηαο», Έλεθελ, ηεχρνο 42,
Οθηψβξηνο, Ννέκβξηνο, Γεθέκβξηνο 2016, ζ. 165-177.
- «Modernity and the Idea of Progress», ζην Open Access Journal Frontiers in Sociology
(section
Sociological
Theory),
Μάξηηνο
2017,
published
online
(http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fsoc.2017.00003/full?&utm_source=Email_
to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=E
mail_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Sociology&id=229407).
- «Πνην ψκα; Σίλνο ψκα; Αληρλεχζεηο ηεο Σαπηφηεηαο θαη ηεο Δηεξφηεηαο ζηελ
Δξκελεπηηθή ηνπ Δαπηνχ ηνπ Paul Ricoeur», ζην Μάξηνο Πνπξθφο (επηκ.) Σν ώκα σο
Σόπνο Βησκάησλ, Σαπηνηήησλ θαη Κνηλσληθώλ Ννεκάησλ, Αζήλα: Δθδφζεηο 8, 2017, ζ.
197-210.
- «Ζ δηαιεθηηθή ηνπ βηψκαηνο θαη ηνπ αλνίθεηνπ: Απφ ηελ ςπραλάιπζε ζηελ
εξκελεπηηθή-θαηλνκελνινγηθή ζθέςε», ζην Μάξηνο Πνπξθόο (επηκ.) Σν ώκα σο Σόπνο
Πιεξνθνξίαο θαη Γλώζεο: Νέεο Πξννπηηθέο ζηελ Δπηζηεκνινγία ηεο Πνηνηηθήο Έξεπλαο,
Θεζζαινλίθε εθδφζεηο Γίζηγκα, 2017, ζ. 293-309.
- «Δηεξφηεηα, Ηζηνξία θαη Οπηνπία ζην Οιόηεηα θαη Άπεηξν ηνπ Emmanuel Levinas»,
ζην Γηάλλεο Εατκάθεο (επηκ.), Δξεπλεηηθέο Γηαδξνµέο ζηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήµεο
Θεσξεηηθέο-Μεζνδνινγηθέο πµβνιέο θαη Μειέηεο Πεξίπησζεο, 2018, Παλεπηζηήκην
Κξήηεο: Δξγαζηήξην Κνηλσληθήο Αλάιπζεο & Δθαξµνζµέλεο Κνηλσληθήο Έξεπλαο, ζ.
47-58.
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- (Μαδί κε ηνλ Gerard Rosich), “Introduction”, ζην Gerard Rosich and Angelos
Mouzakitis (Δπηκ.), The Struggle over World-Interpretation(s) and Progress Revisited.
Festschrift for Peter Wagner, Social Imaginaries, Vol. 4, Issue 1, July 2018, ζ. 7-20.
- (Μαδί κε ηελ Γξ. Βαζηιηθή Σζαθίξε) «The „I‟ and the Other: Kierkegaard and Levinas
on Personhood», in David G. Murray (Ed.) Conference Proceedings of the Sixth World
Conference on Metaphysics 2015, Fondazione Idente di Studi e di Ricerca, 2018, ζ. 757768.
- «θέςεηο γηα ην θαληαζηαθφ θαη ηελ ηζηνξία: Ζ ξαδηνθσληθή ζπλνκηιία ηνπ
Καζηνξηάδε κε ηνλ Ricoeur», ζην Αιέμαλδξνο ρηζκέλνο θαη Γηάλλεο Κηελάο (επηκ.), Η
ζθέςε ηνπ Καζηνξηάδε θαη ε ζεκαζία ηεο γηα καο ζήκεξα, Δπξαζία, 2018, ζ. 153-160.
- «Ζ Ηζηνξία σο Σξαγσδία», δεκνζηεπκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πεξηνδηθνχ Φξέαξ
(http://frear.gr/?p=23568#amouzakitis), Ηαλνπάξηνο 2019.
- «Ζ έλλνηα ηνπ Παηρληδηνχ ζηνλ Hans Georg Gadamer», ζην Γηψξγνο Πεθάλεο (επηκ.)
θέςεηο ηνπ Θεάηξνπ: Θεαηξνθηινζνθηθέο Δζηηάζεηο, Παπαδήζε, 2019.
- “Political Imaginaries: A Preliminary Response”, Social Epistemology Review and
Reply Collective 9 (8): 33-40. https://wp.me/p1Bfg0-5hb, 2020.
- «Max Weber: Ο Άιινο ησλ δηαιέμεσλ ηνπ Paul Ricoeur γηα ηελ Ηδενινγία θαη ηελ
Οπηνπία», ζην Γηάλλεο Κηελάο (επηκ) Max Weber 100 Υξόληα Μεηά: Πνιηηηθή,
Μεζνδνινγία, Ρηδνζπαζηηθή Κξηηηθή, Δπξαζία, 2020.
- «Jean-Luc Nancy: Ζ θνηλφηεηα σο νπηνπία», ππφ δεκνζίεπζε ζηα πξαθηηθά ηνπ
πλεδξίνπ ζηε κλήκε ηνπ ηαχξνπ Κσλζηαληαθφπνπινπ.
Γ. Βιβλιοκπιζίερ
- ην βηβιίν Suzi Adams (Ed.): Ricoeur and Castoriadis in Discussion: On Human
Creation, Historical Novelty, and the Social Imaginary, ζην Phenomenological Reviews,
published online in June 2018 (http://reviews.ophen.org/2018/06/20/suzi-adams-ricoeurand-castoriadis-in-discussion/).
- «Social Imaginaries: A Journal and a Project», βηβιηνθξηζία ησλ ηξηψλ πξψησλ ηεπρψλ
ηνπ νκψλπκνπ επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ ζην Phenomenological Reviews, published
online in February 2017 (http://reviews.ophen.org/2017/02/06/social-imaginaries-journalproject/).
- ην βηβιίν Castoriadis, Cornelius and Ricoeur, Paul (2016), Dialogue sur l’ histoire et
l’ imaginaire social. Paris: Éditions de l' EHESS, Phenomenological Reviews, published
online in August 2016 (http://reviews.ophen.org/2016/08/04/paul-ricoeur-corneliuscastoriadis-dialogue-sur-lhistoire-et-%C2%ADlimaginaire-social-2/).
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- ηα βηβιία Memos, Christos (2014), Castoriadis and Critical Theory: Crisis, Critique
and Critical Alternatives. London: Palgrave/Macmillan θαη Karalis, Vrasidas (ed.)
(2014), Castoriadis and Radical Democracy. Leiden & Boston: Brill, Thesis Eleven,
(Thesis Eleven 0725513616638467, first published online on March 14, 2016)
- ην βηβιίν ηνπ Robert Doran (ed.), Philosophy of History After Hayden White, ζην δηαδηθηπαθφ
ηφπν
ηεο
International
Network
for
Theory
of
History
(http://www.inth.ugent.be - ζην ηκήκα Reviews).
- ην βηβιίν ηνπ Παλαγηψηε Κνλδχιε Η θξηηηθή ηεο Μεηαθπζηθήο ζηε Νεόηεξε θέςε
(νινθιεξσκέλε έθδνζε, ηφκνη 2), «Νέα Δπζχλε», ηρ. 16, Μάξηηνο-Απξίιη--νο 2013.
- ην βηβιίν ηνπ Marcel Gauchet, H απνκάγεπζε ηνύ θόζκνπ, "Νέα Δπζχλε", ηρ.14,
Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο 2012
- ην βηβιίν ηνπ Κνξλήιηνπ Καζηνξηάδε, Αθπβέξλεηε θνηλσλία "Νέα Δπζχλε", ηρ.7,
επηέκβξηνο-Οθηψβξηνο 2011.
- ην βηβιίν ηνπ Κψζηα Αμεινχ, Η κνίξα ηεο ζύγρξνλεο Διιάδαο "Νέα Δπζχλε", ηρ.5,
Μάηνο-Ηνχληνο 2011.
- ην βηβιίν ηνπ Υξήζηνπ Γηαλλαξά, Πξνηάζεηο θξηηηθήο νληνινγίαο, "Νέα Δπζχλε", ηρ.3,
Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2011
- ην βηβιίν ηνπ Jacques Rancière, Σν κίζνο γηα ηε δεκνθξαηία , "Νέα Δπζχλε", ηρ.1,
επηέκβξηνο-Οθηψβξηνο 2010
- ην βηβιίν ηνπ Peter Baehr, Founders, Classics, Canons. New Brunwick (USA) and
London (UK): Transaction Publishers, 2002, ζην European Journal of Social Theory,
vol.7, n.3, August 2004.
- ην βηβιίν ηνπ Arpad Szakolczai, Reflexive Historical Sociology, ζην European Journal
of Social Theory, Vol.4, n.2, May 2001, ζ. 240-243.
Δ. Σςνενηεύξειρ κ.λπ.
- (απφ θνηλνχ κε ηε Γξ. Βαζηιηθή Σζαθίξε), ζπλέληεπμε απφ ηνλ θαζεγεηή Danis Bois
θαη ηε ζπλεξγάηηδά ηνπ Γξ. Hélène Bourhis κε ηίηιν «Απφ ην „ζθέπηνκαη άξα ππάξρσ‟
ζην „αηζζάλνκαη άξα ππάξρσ‟», Φξέαξ, Νν. 15, Ηνχληνο 2015, ζ. 368-374.
- (απφ θνηλνχ κε ηε Γξ. Βαζηιηθή Σζαθίξε), ζπλέληεπμε απφ ηνλ θαζεγεηή θηινζνθίαο
Andrew Burgess κε ηίηιν «Σίπνηε ιηγφηεξν απφ ηελ ηειεηφηεηα δελ είλαη αξθεηφ»,
Φξέαξ, Νν.5, Φεβξνπάξηνο 2014, ζ. 80-83.
- Απψιεηεο: Zygmunt Bauman (1925-2017), Φξέαξ, Νν.18, Φεβξνπάξηνο 2017, ζ.223225.
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- Απψιεηεο: Ulrich Beck (1944-2015), Φξέαξ, Νν.10, Ηαλνπάξηνο 2015, ζ.223.
ΣΤ. Μεηαθπάζειρ
- Μεηάθξαζε (απφ θνηλνχ κε ηελ Γξ. Βαζηιηθή Σζαθίξε) ησλ ζειίδσλ 56-58 & 66-70
ηνπ βηβιίνπ ηνπ Κίξθεγθσξ The Present Age and Of the Differences between a genius
and an apostle γηα ην αθηέξσκα ζηνλ Κίξθεγθσξ, Φξέαξ, ηεχρνο 5, ΗαλνπάξηνοΦεβξνπάξηνο 2014
- Μεηάθξαζε θαη επηκέιεηα ζηα ειιεληθά (απφ θνηλνχ κε ηελ Γξ. Βαζηιηθή Σζαθίξε)
ησλ θεηκέλσλ ηνπ John Rawls «A Brief Inquiry into the Meaning of Sin and Faith» θαη
«On My Religion», θαζψο θαη ησλ εηζαγσγηθψλ δνθηκίσλ ζηελ Αγγιηθή έθδνζε απφ
ηνπο Cohen., Nagel θαη Adams (ππφ έθδνζε απφ ηηο εθδφζεηο Λνγείνλ, κε εηζαγσγηθφ
ζεκείσκα γηα ηελ ειιεληθή έθδνζε ηνπ Καζεγεηή θνπ Γξεγφξε Μνιχβα).

Δνδεικηικέρ Δηεποαναθοπέρ (google scholar h index 4, i-10 index 1, Οκηώβπιορ
2020)
-ην Nathalie Karagiannis and Peter Wagner, “Towards a theory of Synagonism”,
Journal of Political Philosophy, volume 13, issue 3, pp. 235-262 (Ζ αλαθνξά γίλεηαη ζηε
δηδαθηνξηθή κνπ δηαηξηβή Meaning Historicity and the conceptualisation of the social).
- ην Adams, Suzi (2006), Castoriadis and the circle of physis and nomos: A Critical
Interpretation of his Philosophical Trajectory, δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πνπ εθπνλήζεθε
ζην La Trobe University, Australia, ζ. 10 (Ζ αλαθνξά γίλεηαη ζηε δηδαθηνξηθή κνπ
δηαηξηβή Meaning Historicity and the conceptualisation of the social).
- ην Peter Wagner (2008), Modernity as Experience and Interpretation: A New
Sociology of Modernity. Cambridge: Polity. (Ζ αλαθνξά γίλεηαη ζην άξζξν κνπ “Worlds
emerging: Approaches to the creation and constitution of the common”).
- ην Arlene B. Tickner & David L. Blaney (επηκ.) (2009), Claiming the International.
London: Routledge. (Ζ αλαθνξά γίλεηαη ζην άξζξν κνπ “Worlds emerging: Approaches
to the creation and constitution of the common”).
- ην Δπαγγειφπνπινο, Γεψξγηνο Λ (2009), Καζηνξηάδεο θαη ύγρξνλε Πνιηηηθή Θεσξία
(ε αλαθνξά γίλεηαη ζην έξγν κνπ «Απηνλνκία, Φαληαζία θαη Κξηηηθή ζηε ζθέςε ηνπ
Κνξλήιηνπ Καζηνξηάδε»).
- ην Adams, Suzi (2011), Castoriadis’ Ontology: Being and Creation (Οη αλαθνξέο
γίλνληαη ζην άξζξν κνπ “Radical Finitude meets Infinity: Levinas‟ gestures to
Heidegger‟s fundamental ontology” θαη ζην βηβιίν κνπ Meaning, Historicity and the
Social. A critical approach to the works of Heidegger, Gadamer and Castoriadis).
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- ην θνπιάο, Γεψξγηνο (2011), Δηζαγσγή ζηελ πνιηηηθή θηινζνθία θαη ζεσξία: Ρεύκαηα
ζθέςεο θαη ζηνραζηέο ηεο λεσηεξηθόηεηαο (νη αλαθνξέο γίλνληαη ζηα άξζξα κνπ
"Παξάδνζε θαη εξκελεία θιπ." θαη "πζηεκηθή Θεσξία θαη Κνηλσλία θιπ.").
- ην αββάθεο, Μάλνο (2013), Μηθξνθνηλσληνινγία θαη Πνηνηηθή 'Έξεπλα. Αζήλα:
Κξηηηθή (νη αλαθνξέο γίλνληαη ζηα άξζξα κνπ "Παξάδνζε θαη εξκελεία θιπ." θαη
"πζηεκηθή Θεσξία θαη Κνηλσλία θιπ.").
- ην Tsagdis, Georgios (2013), Nihil ex nihilo. The Archeology of Nothing: Heidegger
and the inception of Logos. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή πνπ εθπνλήζεθε ζην Kingston
University, κέινο ηνπ University of London (Οη αλαθνξέο γίλνληαη ζην βηβιίν κνπ
Meaning, Historicity and the Social. A critical approach to the works of Heidegger,
Gadamer and Castoriadis).
- ην Helenius, Timo (2015) “Between Receptivity and Productivity: Paul Ricoeur on
Cultural Imagination”, Social Imaginaries, Vol. 1, Issue 2, Autumn 2015, (νη αλαθνξέο
γίλνληαη ζηα άξζξα κνπ Ζ αλαθνξά γίλεηαη ζηα άξζξα κνπ «Creation ex nihilo» θαη
«The Social Historical»).
- ην Michael C. Frank (2015), «At War with the Unknown: Hollywood, Homeland
Security, and the Cultural Imaginary of Terrorism after 9/11», Amerikastudien /
American Studies, Vol. 60, No. 4, Chance, Risk, Security: Approaches to Uncertainty in
American Literature (2015), pp. 485-504 (ε αλαθνξά γίλεηαη ζην άξζξν κνπ Creation ex
nihilo).
- ην Trubnicova, Natalia (2016), “Modern historical epistemology through the prism of
Paul Ricoeur‟s transactions”, SHS web of Conferences, 28, 01140 (Ζ αλαθνξά γίλεηαη
ζην άξζξν κνπ «From Narrative to Action»).
- ην George H. Taylor (2017), “On the cusp: Ricoeur and Castoriadis at the Boundary,
in Suzi Adams (Ed), Ricoeur and Castoriadis in Discussion: On Human Creation,
Historical Novelty and the Social Imaginary. London & New York: Rowman &
Littlefield (Ζ αλαθνξά γίλεηαη ζην άξζξν κνπ «The Social Historical»).
- ην Erin Carlisle (2017), “On the Possibilities of Political Action in-the-World
Pathways Through Arendt, Castoriadis and Wagner”, Social Imaginaries, Vol. 3, Issue 1
(Ζ αλαθνξά γίλεηαη ζην άξζξν κνπ «Creation ex nihilo»).
- ην Michael C Frank (2017), The Cultural Imaginary of Terrorism in Public Discourse,
Literature, and Film. New York & London: Routledge (Ζ αλαθνξά γίλεηαη ζην άξζξν
κνπ «Creation ex nihilo»).
- ην Σζαθίξε Βαζηιηθή (2017), «Ο ξφινο ηεο ελζψκαηεο εμσθαζεκεξηλήο εκπεηξίαο
ζηε δηακφξθσζε ηεο ελζψκαηεο γλψζεο: Σν „παξάδεηγκα ηνπ αηζζεηνχ’», ζην Μάξηνο
Πνπξθφο (επηκ.) Σν ώκα σο Σόπνο Πιεξνθνξίαο θαη Γλώζεο: Νέεο Πξννπηηθέο ζηελ
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Δπηζηεκνινγία ηεο Πνηνηηθήο Έξεπλαο, Θεζζαινλίθε εθδφζεηο Γίζηγκα (Ζ αλαθνξά
γίλεηαη ζην άξζξν κνπ «Creation ex nihilo»).
- ην Ακάξαληνο σηήξηνο (2018), «Ζ Αλζξψπηλε Καηάζηαζε θαη ην Ρηδηθφ
Φαληαζηαθφ σο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάδπζε ηεο έλλνηαο ηνπ πνιηηηθνχ ζηε θηινζνθία
ησλ Υάλλα Άξελη θαη Κνξλήιηνπ Καζηνξηάδε», αδεκνζίεπηε Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ζην
ηκήκα Ηζηνξίαο ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ (ε αλαθνξά γίλεηαη ζην θείκελφ κνπ γηα ηνλ
Καζηνξηάδε ζην ζπιινγηθφ ηφκν Φπρή, Λφγνο, Πφιηο).
- ην Angelos T. Vouldis (2018), “Cornelius Castoriadis and the scope and content of
Neoclassical and Marxian economics”, Journal of Economic Issues, vol. 52, Issue 3. (Ζ
αλαθνξά γίλεηαη ζην άξζξν κνπ «Creation ex nihilo»).
- ην Keith Hollinshead & Rekeya Suleman (2018), “Tourism Studies and the
Metaphysics of Presence: Matters of Ontology and the Enlightened Eye”, in: Mura P.,
Khoo-Lattimore C. (eds) Asian Qualitative Research in Tourism. Perspectives on Asian
Tourism. Springer, Singapore, pp. 23-50.
- ην Amon Baros et al. (2018), “Organizational Archives and Historical Narratives:
Practicing reflexivity in (re)constructing the past from memories and silences”,
Qualitative Research in Organizations and Management: An International
Journal, https://doi.org/10.1108/QROM-01-2018-1604 (Ζ αλαθνξά γίλεηαη ζην άξζξν
κνπ «From Narrative to Action»).
- ην Carlos Miguel Ferreira & Sandro Serpa, “Society 5.0 and Social Development:
Contributions to a Discussion”, Management and Organizational Studies, Vol. 5, No. 4;
2018, URL: https://doi.org/10.5430/mos.v5n4p26, (Ζ αλαθνξά γίλεηαη ζην άξζξν κνπ
Modernity and the Idea of Progress).
- ην Ellen Braae and Henriette Steiner (Eds), (2019) Routledge Companion to
Landscape Architecture. (Ζ αλαθνξά γίλεηαη ζην άξζξν κνπ Autonomy and
Authenticity).
- ην Maryina Parkomenko et al. (2019), “Digital Law and Electronic Ethics in the
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