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Βιογπαθικά ζηοισεία

1.1 Σόπορ και σπόνορ γέννηζηρ
Γελλήζεθα ζηηο 29 Απξηιίνπ ηνπ 1969 ζηε Θεζζαινλίθε. Παξέκεηλα εθεί κέρξη ηελ ειηθία ησλ 24
ρξνλώλ όπνπ θαη αλαρώξεζα γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε Γαιιία (Παξίζη)

1.2 ποςδέρ

Σε δεκνηηθή θαη κέζε εθπαίδεπζε παξαθνινύζεζα ζηε Θεζζαινλίθε. Απνθνίηεζα από ην 14 ν ιύθεην
Θεζζαινλίθεο ην ζρνιηθό έηνο 1986-1987. Σν επόκελν αθαδεκατθό έηνο, κεηά από επηηπρείο εηζηηήξηεο
εμεηάζεηο, γξάθηεθα ζην πξώην έηνο ηνπ ηκήκαηνο ηεο λνκηθήο ζρνιήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο. Σν παλεπηζηεκηαθό έηνο 1989-1990, ύζηεξα από επηηπρείο εηζηηήξηεο εμεηάζεηο γξάθηεθα
ζην πξώην έηνο ηνπ ηκήκαηνο θηινζνθίαο, παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγίαο ηεο θηινζνθηθήο ζρνιήο.
Ύζηεξα από ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ κνπ θαη κε απόθαζε ηνπ δ.ζ. ηνπ ηκήκαηνο (αξ.68/28-5-93)
απνθνίηεζα από ην ηκήκα θηινζνθίαο θαη παηδαγσγηθήο κε εηδίθεπζε « Φηινζνθία » θαη βαζκό πηπρίνπ
« ιίαλ θαιώο » ην αθαδεκατθό έηνο 1993-1994.

1.3 Μεηαπηςσιακέρ ζποςδέρ – Γιδακηοπικό δίπλωμα
1.3.1 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 1994-1995 παξαθνινύζεζα ηνλ κεηαπηπρηαθό θύθιν
ζπνπδώλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Ναληέξ – Παξίζη 10 κε γεληθό ηίηιν « Ζ θηινζνθία θαη ε πόιηο ». Απέθηεζα
ην δίπισκα ησλ ζπνπδώλ εκβάζπλζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεύηεξεο πεξηόδνπ ηνπ 1995 εθπνλώληαο ηελ
πηπρηαθή εξγαζία κε ηίηιν « Οη έλλνηεο ηνπ έξσηα θαη ηεο θηιίαο ζηελ πιαησληθή θηινζνθία ».

1.3.2 Σν Γεθέκβξην ηνπ 1995 έγηλε δεθηή ε εγγξαθή κνπ γηα ηελ εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζηε
ζεκαηηθή ελόηεηα πνπ αθνξά ηε θηινζνθία ησλ παζώλ ζηελ θιαζζηθή πνιηηηθή θαη εζηθή θηινζνθία. Ζ
δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ππνζηεξίρζεθε δεκόζηα ζην παλεπηζηήκην ηεο Ναληέξ- Παξίζη 10 ζηηο 03/04/2001
κε ην γεληθό ηίηιν « Ζ έλλνηα ησλ θνηλσληθώλ αηζζεκάησλ ζηελ θιαζζηθή πνιηηηθή θηινζνθία (17 ν-18ν

αηώλαο). Ζ επηηξνπή, απνηεινύκελε από 5 ηαθηηθνύο θαζεγεηέο, κνπ απέλεηκε ηνλ ηίηιν ηνπ δηδάθηνξα
ζηε θηινζνθία κε κλεία εμαηξεηηθά δηαθεθξηκέλε κε ζπγραξεηήξηα.

1.4 Μεηαδιδακηοπικέρ ζποςδέρ
- Με ηελ ηδηόηεηα κνπ σο κεηαδηδαθηνξηθνύ ππνηξόθνπ ηνπ ηδξύκαηνο θξαηηθώλ ππνηξνθηώλ (Η.Κ.Τ.),
μεθίλεζα ηελ εθπόλεζε κεηαδηδαθηνξηθήο εξγαζίαο ζηελ θηινζνθία (2003-2004). Ζ εθπόλεζε ηεο
παξαπάλσ έξεπλαο έγηλε ππό ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θ. Γ. Φαξάθια.
- Μεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα ζην Παλεπηζηήκην Υάξβαξλη, Center for European Studies- Visiting scholar
2005-2006, 2006-2007 εαξηλό εμάκελν
Σίηινο ηεο εξεπλεηηθήο πξόηαζεο : «Οηθνλνκηθά ζπλαηζζήκαηα θαη θνζκνπνιηηηζκόο»
- Μεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα ζην πξόγξακκα ειιεληθώλ ζπνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Princeton (Program
in Hellenic Studies) Stanley J. Seeger Visiting Fellowship Dec.1, 2007- Feb. 28 2008. Σίηινο εξεπλεηηθήο
πξόηαζεο: Απζεληία θαη εππξέπεηα: επαλαδηεθδηθώληαο ηνλ επξσπαηθό δηαθσηηζκό (Authority and
Civility : Reclaiming European Enlightenment).
- Μεηαδηδαθηνξηθή ζέζε επηζθέπηε εξεπλεηή (visiting fellow) ζην Institute for the Advanced Studies in
the Humanities, University of Edinburgh, Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2013 (ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο
κνπ άδεηαο).
1.5 Τποηποθίερ
Μεηά από επηηπρή ζπκκεηνρή κνπ (πξώηε ζέζε) ζην δηαγσληζκό ηεο πεξηόδνπ 1995 ζηε εηδίθεπζε «
Πνιηηηθή θηινζνθία » ηνπ ηδξύκαηνο θξαηηθώλ ππνηξνθηώλ (Η.Κ.Τ.), αλαθεξύρζεθα ππόηξνθνο γηa ηελ
εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο (Γαιιία), αξ.πξση.8690, 06/06/95). Γηά ηελ πεξάησζε ηεο δηαηξηβήο
κνπ έιαβα ππνηξνθία από ην ίδξπκα Λεβέληε πνπ εδξεύεη ζην Παξίζη.
- Μεηά από επηηπρή ζπκκεηνρή κνπ ζην δηαγσληζκό ηεο πεξηόδνπ 2002 ηνπ ηδξύκαηνο θξαηηθώλ
ππνηξνθηώλ (Η.Κ.Τ) γηa κεηαδηδαθηνξηθέο ππνηξνθίεο, αλαθεξύρζεθα κεηαδηδαθηνξηθόο ππόηξνθνο ζηνλ
ηνκέα «Κνηλσληθέο επηζηήκεο», αξ.πξση.13649, 11/10/2002.
- Τπνηξνθία ηνπ Διιεληθνύ Ηδξύκαηνο Υάξβαξλη γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο σο Research Fellow ζην
παλεπηζηήκην ηνπ Υάξβαξλη (Κέληξν επξσπατθώλ ζπνπδώλ)

1.6 Ξένερ γλώζζερ
Πέξαλ ηεο γαιιηθήο γιώζζαο ζηελ νπνία έρσ ζπγγξάςεη ηελ πιεηνςεθία ησλ επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ
κνπ, θαηέρσ ηθαλνπνηεηηθά ηελ αγγιηθή γιώζζα, θαζώο κεγάιν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο ηεο δηαηξηβήο
κνπ είλαη ζηα αγγιηθά, όπσο θαη ηε γεξκαληθή γιώζζα. Δίκαη θάηνρνο ηνπ πξώηνπ πηπρίνπ ηεο αγγιηθήο
θαη γεξκαληθήο γιώζζαο.
Δπεςνηηικό έπγο
-

ςμμεηοσή ζε επεςνηηικά κένηπα

ςμμεηοσή ζε επεςνηηικά ππογπάμμαηα.

ςμμεηοσή ζε ζςνέδπια και ζεμινάπια (επιλογή από ηα ζημανηικόηεπα)
2.1 Σν εξεπλεηηθό κνπ έξγν, πέξαλ ησλ ζεκηλαξίσλ ζηα πιαίζηα εξεπλεηηθώλ θέληξσλ πνπ
παξαθνινύζεζα ζηα παλεπηζηήκηα Παξίζη Η, IV- La Sorbonne, Ecole des hautes études en sciences
sociales, Ecole normale superieure-Ulm, νξγαλώλεηαη κε άμνλα δύν εξεπλεηηθά θέληξα, ησλ νπνίσλ
απνηειώ ελεξγό κέινο : πξόθεηηαη θαηαξρήλ γηά ην CERPHI, Centre d’études en Rhetorique, philosophie
et histoire des idées, Κέληξν κειεηώλ πάλσ ζηε ξεηνξηθή, ηε θηινζνθία θαη ηελ ηζηνξία ησλ ηδεώλ θαηά
ηελ θιαζζηθή επνρή κε έδξα ηελ Ecole Normale superieure Lettres et sciences humaines-Lyon ζε
ζπλεξγαζία κε ην γαιιηθό εζληθό θέληξν επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ(CNRS) . Ζ δεύηεξε εξεπλεηηθή νκάδα
ζηελ νπνία ζπκκεηείρα εληάζζεηαη ζην εξγαζηήξην ηνπ γαιιηθνύ εζληθνύ θέληξνπ επηζηεκνληθώλ
εξεπλώλ( CNRS), κε ηίηιν Philosophie politique contemporaine UPRES-A 8004, ύγρξνλε πνιηηηθή
θηινζνθία.
2.2 Παξαθνινύζεζε θύθινπ ζεκηλαξίσλ δηάξθεηαο 4 ρξόλσλ (1996-2000) κε γεληθό ζέκα ηε θηινζνθία
ησλ παζώλ θαη ηελ αλζξσπνινγία ησλ θηινζόθσλ θαηά ηελ θιαζζηθή επνρή (17ν-18ν αηώλαο) κε ηίηιν :
Γηακάρεο ζηελ θιαζζηθή επνρή. Παξαθνινύζεζε ησλ ζεκηλαξίσλ πνιηηηθήο θηινζνθίαο θαη ζεσξίαο ηνπ
δηεπζπληή ζπνπδώλ κνπ E .Balibar ζην παλεπηζηήκην Παξίζη 10 κε βαζηθνύο άμνλεο ηηο έλλνηεο ηνπ
πνιηηηζκνύ, ηεο ηδενινγίαο θαη ηνπ ηξίπηπρνπ αηνκηθόηεηα/δηαηνκηθόηεηα/θνηλσληθόηεηα.
2.3 πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζε δηεζλέο ζπλέδξην κε ζέκα ηηο ηαηξηθέο, βηνινγηθέο, πνιηηηθέο θαη εζηθέο
δηαζηάζεηο ηεο έλλνηαο ηεο ζπκπάζεηαο ζηελ θιαζζηθή επνρή πνπ νξγαλώζεθε ζην Κεκπέθ ηνπ Kαλαδά
από ην Παλεπηζηήκην Λαβάι, 6-9/10/1999 κε ηίηιν : Πεπί ζςμπάθειαρ ζηο Παλαιό Καθεζηώρ : Λόγοι,
γνώζειρ, κοινωνίερ: « Sympathie et pitié dans la pensée de Hume et Rousseau »
2.4 πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε θαη ζπλ-δηνξγάλσζε δηεζλνύο ζπλεδξίνπ κε ζέκα ηηο έλλνηεο ηεο
ηδενινγίαο, ηεο εζηθήο θαη ηνπ ζπκβνιηθνύ ζην ύζηεξν έξγν ηνπ θνηλσληνιόγνπ E. Durkheim θαη ζηε
γαιιηθή θνηλσληνινγηθή παξάδνζε γεληθόηεξα. Ο δεύηεξνο άμνλαο εζηηάδνληαλ ζε έλαλ πξνβιεκαηηζκό
γύξσ από δεηήκαηα κεζόδνπ πνπ αθνξνύλ ηελ επηζηεκνινγία ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ. Σν ζπλέδξην
δηνξγαλώζεθε από ην ηκήκα θνηλσληνινγίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζην Ρέζπκλν, 9-11/12/2003 θαη
κε γεληθό ηίηιν : Ηθική και ιδεολογία, Ο Νηςπκάιμ και οι Νηςπκαϊμιανοί για ηη θπηζκεία.
2.5 πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζην επηζηεκνληθό ζπκπόζην πνπ δηνξγαλώζεθε από ην ηκήκα Πνιηηηθήο
επηζηήκεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη από ην πεξηνδηθό Αξιολογικά ζην Ρέζπκλν, 23-24/01/2004, κε
ηίηιν Τόμαρ Χόμπρ : Κςπιαπσία και κανονιζηικόηηηα: „Ζ ηδηνθηεζία ηνπ εαπηνύ θαη ε αηνκηθή ηδηνθηεζία
ζηνλ Υνκπο‟
2.6 πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζην δηεζλέο επηζηεκνληθό ζπλέδξην πνπ νξγαλώζεθε από ην θέληξν
θηιoζνθίαο ηνπ δηθαίνπ ηνπ Université Libre ησλ Βξπμειιώλ (ULB), ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 29/04/2004 :
Φιλοζοθία ηηρ θοπολογίαρ.
2.7 πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζην παλειιήλην επηζηεκνληθό ζπλέδξην: Immanuel Kant: 200 ρξόληα από
ην ζάλαηό ηνπ, πνπ δηνξγαλώζεθε από ηνλ ηνκέα θηινζνθίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ζηηο 1819/10/2004. Σίηινο αλαθνίλσζεο: «Ο Κάλη αλαγλώζηεο ηεο παξάδνζεο ησλ εζηθώλ ζπλαηζζεκάησλ».
2.8 πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζην δηεζλέο εηήζην ζπλέδξην ηεο επξσπατθήο εηαηξείαο πνιηηηθήο έξεπλαο
ECPR (European Consortium for Political Research) πνπ δηεμήρζε ζηε Γξαλάδα ηεο Ηζπαλίαο ζηηο 1419/04/2005. Σίηινο ηεο ελόηεηαο ζπκκεηνρήο : Πολιηικέρ ηηρ θιλίαρ: ςπέπβαζη ηος σάζμαηορ μεηαξύ
θεωπηηικών και εμπειπικών ζποςδών, «Πνιηηηθή ηεο θιίαο θαη πνιηηηθή ηνπ νίθηνπ»
2.9 Δπηζθέπηεο εξεπλεηήο ζην Κέληξν Δπξσπατθώλ πνπδώλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Harvard γηα ην εαξηλό
αθαδεκατθό εμάκελν ηεο πεξηόδνπ 2005-2006, κε πιήξε ζπκκεηνρή ζηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
ηνπ θέληξνπ θαη παξνπζίαζε ηεο ηξέρνπζαο εξεπλεηηθήο κνπ δνπιεηάο.

2.10 Δπηζθέπηεο εξεπλεηήο ζην Κέληξν Δπξσπατθώλ πνπδώλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Harvard γηα ην εαξηλό
αθαδεκατθό εμάκελν ηεο πεξηόδνπ 2006-2007, κε πιήξε ζπκκεηνρή ζηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
ηνπ θέληξνπ θαη παξνπζίαζε ηεο ηξέρνπζαο εξεπλεηηθήο κνπ δνπιεηάο.
2.11 πκκεηνρή ζην 34ν δηεζλέο ζπλέδξην ηεο Hume Society(Boston), ζρόιηα ζην Colin Heydt:
“Therapeutic relations of form and content in Hume‟s essays on happiness”: «Ζ θηινζνθία σο ηέρλε
γξαθήο θαη σο ζεζκόο», δεκνζηεπκέλν ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ, 2007
2.12 πκκεηνρή ζην δηεζλέο ζπλέδξην Smith in Glasgow 31/03-02/04-2009, University of Glasgow:
`The two Sources of Corruption of Moral Sentiments in Adam Smith‟
2.13 πκκεηνρή ζην Sixth Annual Series of Workshops in Political Theory, Manchester Metropolian
University Sept. 2009, ηίηινο workshop “Politics, Morals and Economics in Adam Smith” : “What may
be properly called Deferential Civility?”
2.14 πκκεηνρή ζηελ 5ε εηήζηα ζπλάληεζε (retreat) ηνπ δηεπηζηεκνληθνύ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθώλ
ζπνπδώλ ζηε βηνεζηθή ηνπ Π.Κ. κε έδξα ην ηκήκα Φ.Κ.., Ρέζπκλν, 27-29/09/ 2009. Σίηινο
αλαθνίλσζεο: « πκπάζεηα θαη πξν-δαξβηληθέο εμειηθηηθηζηηθέο ζεσξίεο: ε πεξίπησζε ηνπ Αληακ κηζ»
2.15 πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζην ζπλέδξην Lectures croisèes de l’œuvre d’Adam
Smith, Centre d‟histoire de pensée économique, Université Sorbonne-Paris I, 1-2/10/2009 : “Does
Deferential Sympathy have a Natural History?”

2.16 Γηεζλέο ζπλέδξην, Ο Ανηαμ Σμιθ και ο Σκωηικόρ διαθωηιζμόρ, Παλ. Ησαλλίλσλ- Παλ. Αζελώλ, 18-20
Γεθεκβξίνπ 2009, ‘Ο Άληακ κηζ γηα ηελ ππνηειή ζπκπάζεηα‟
2.17 37ν δηεζλέο ζπλέδξην ηεο Hume Society (Αntwerp), ζρόιηα ζην Wade Robison (RIT): "Hume the
Moral Historian: Queen Elizabeth I", 6-10/7/2010
2.18 πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζην Seventh Annual Series of Workshops in Political Theory,
Manchester Metropolitan University Sept.2010, workshop Friendship in Political Theory, “Friendship in
commercial society”.
2.19 πκκεηνρή ζηελ 6ε εηήζηα ζπλάληεζε (retreat) ηνπ δηεπηζηεκνληθνύ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθώλ
ζπνπδώλ ζηε βηνεζηθή ηνπ Π.Κ. κε έδξα ην ηκήκα Φ.Κ.., Βηνεζηθά πξνβιήκαηα ζηηο επηζηήκεο ηεο
δσήο, Ρέζπκλν, 24-26/09/2010, « Ο εμειηθηηθηζκόο ζηε ζθέςε ηνπ Νη. Υηνπκ θαη Ε.Ε Ρνπζώ»
2.20 πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζηε ΥΗ Ηnternational Conference ηεο ειιεληθήο ζεκεησηηθήο εηαηξείαο
«Σν θαζεκεξηλό», Λεπθσζία, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, 5-7/11/2010. Σίηινο αλαθνίλσζεο: «Ζ
θαζεκεξηλόηεηα ησλ θαιώλ ηξόπσλ ζηνλ θιαζηθό θηιειεπζεξηζκό»
2.21 πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζην 13 Γηεζλέο ζπλέδξην ζπνπδώλ ηνπ 18νπ αηώλα, Γθξαηδ, Απζηξία, 2529 Ηνπιίνπ 2011: «Ζ θηιία ζηε ζθέςε ηνπ Αληακ κηζ»
2.22 υμμετοχι με ανακοίνωςθ ςτο Cultural histories of teleology I: Global circulations, engagements,
and perspectives of historical teleology Working Group Teleology and History, Europe 1815-1914, (Prof.
Bo Strath, Dep. of World Cultures, University of Helsinki and Prof. Martti Koskienniemi, Institute of
International Law and Human Rights, University of Helsinki dir.), Budapest, 8-9 September 2011: „The
status of teleology in the natural history‟.

2.23 πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζην Workshop on Adam Smith’s Theory of Moral Sentiments, University
of Illinois, Chicago, 17-05-2012 : ‘The Addisonian and French origins of politeness in Adam Smith‟

2.24 πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζην δηεζλέο ζπλέδξην Θπηζκεία και διαθωηιζμόρ, Mediterranean Society
for the Study of the Scottish Enlightenment, Εάθπλζνο 15-17 Ηνπλίνπ 2012: „Ο Αληακ κηζ ζρεηηθά κε ηηο
θαηξίεο θαη ηνλ θαηξηαζκό‟
2.25 πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζηελ επηζηεκνληθή δηεκεξίδα: Ο J.J. Rousseau και η εποσή μαρ, 300
σπόνια από ηην γέννηζή ηος (1712-2012), 10-11 Ννεκβξίνπ 2012, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, «Καινί ηξόπνη
θαη εζηθή: ην δήηεκα ηεο επγέλεηαο ζηε ζθέςε ηνπ Rousseau»

2.26 πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζηελ επηζηεκνληθή εκεξίδα: Enlightenment afternoons, Institute for the
Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh, 12-02-2013: „Hume‟s case for French
politeness‟.

2.27 Αλαθνίλσζε: „Faction, corporations and parties : Adam Smith‟s dissection of group conformism‟,
The Scottish Enlightenment and the ‘Other’ Conference, Mediterranean Society for the Study of the
Scottish Enlightenment, Haifa, 5-6 Ηνπλίνπ 2013

2.28 πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζην δηεζλέο ζπλέδξην ηεο Δighteenth Century Scottish Studies Society,
Scotland, Europe and Empire in the Age of Adam Smith and Beyond, Paris Sorbonne 3-6 Ηνπιίνπ 2013,
ηίηινο αλαθνίλσζεο: „The coxcomb and the poor man‟s son: Adam Smith‟s tales of commercial
ambition.‟

2.29 πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζην δηεζλέο ζπλέδξην Philosophy and Crisis: Responding to Challenges
to Ways of Life in the Contemporary World, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, 28-30 Ηνπιίνπ 2013, ηίηινο
αλαθνίλσζεο: „Liberal and the Sceptic: Reflections on the relativism of ways of life from Hume
onwards‟.

2.30 πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζηε δηεζλή εκεξίδα Philosophy in the Enlightenment, University of San
Francisco, 30 επηεκβξίνπ 2013, ηίηινο αλαθνίλσζεο: „The sentimental background of social distinction
the Enlightenment: the cases of David Hume, Adam Smith and Sophie de Grouchy‟

YMMETOXH Δ ΤΝΔΓΡΗΑ καηόπιν blind review:

- πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζην ζπλέδξην γηα ηα 250 ρξόληα από ηε ζπγγξαθή ηνπ ζεκειηώδνπο εζηθνύ
έξγνπ ηνπ Αληακ κηζ Θεωπία ηων ηθικών ζςναιζθημάηων, Oxford, Theory of Moral Sentiments
Conference, Γεθ. 2009
- πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζην ζπλέδξην 3th Annual Early Modern Philosophy Workshop Antwerp 1213/10/ 2010 κε ζέκα: "Adam Smith on the 'Addisonian' and French Origins of Politeness"
- πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζην 38ν Hume Society Conference (ε ίδηα ε αλαθνίλσζε, θαη όρη abstract,
έρνπλ πεξάζεη από blind review): „The social function of religious fetishism in David Hume and Adam
Smith.‟
- πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζηη Spring Conference March 2012, “Hume on Sympathy – and beyond”,
The Centre for the Study of Philosophy at Princeton Theological Seminary: „Sympathy with the rich and
the great in Hume and Smith: might it be called deferential sympathy?‟

- πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζηε Spring Conference 08-10/03/2013 , Scottish Reactions to Mandeville,
The Centre for the Study of Philosophy at Princeton Theological Seminary: ‘Adam Smith‟s appropriation
of Mandeville: a matter of style?‟

-πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζην 40ν Hume Society Conference (ε ίδηα ε αλαθνίλσζε, θαη όρη abstract,
έρνπλ πεξάζεη από blind review), Belo Horizonte, Brasil 21-28 Ηνπιίνπ 2013: „Hume‟s case for French
politeness.‟

ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΗΔΘΝΔΗ ΣΡΟΓΓΤΛΔ ΣΡΑΠΔΕΔ
Liberty Fund Colloquium, «Adam Smith‟s Theory of Moral Sentiments‟, Ryan Hanley (dir.), Evanston,
Illinois, 17-20 May 2012
Liberty Fund Colloquium, „Morals and Markets: Adam Smith in Scotland‟, Fonna Barzilay (dir.) ,
Edinburgh, United Kingdom, August, 5-7 2012.
ΤΝΣΟΝΗΣΖ PANEL ΤΝΔΓΡΗΟΤ
13th International Congress for 18th Century Studies, Graz, Austria 25-29 July 2011,

SESSION: Friendship in Society: The Idea of Friendship in the Age of the Enlightenment
HYPERLINK "http://www.18thcenturycongress-graz2011.at/sections/section_CS013.html"
http://www.18thcenturycongress-graz2011.at/sections/section_CS013.html
Organizers: Eleni Leontsini (Ioannina), Spiros Tegos (Crete)

ΓΗΟΡΓΑΝΩΖ ΤΝΔΓΡΗΩΝ

ςμμεηοσή ζηη οπγανωηική επιηποπή, παποςζίαζη ανακοίνωζηρ και οπγάνωζη panel για
παποςζίαζη βιβλίος ζηο διεθνέρ ζςνέδπιο Adam Smith and the Scottish Enlightenment 18-20
Γεκεμβπίος 2009 Athens (ζςνδιοπγάνωζη ηων ηομέων θιλοζοθίαρ ηος Πανεπιζηημίος Αθηνών και
Ηωαννίνων)
ςμμεηοσή ζηην οπγανωηική επιηποπή ηος ζςνεδπίος ‘The Scottish Enlightenment and the Other’,
Haifa June 2013.

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Δ ΔΜΗΝΑΡΗΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ(ενδεικηικά)

17-11-2012 “The status of natural history in Hume and his successors: the case of religion”, History and
Philosophy of Sciences Series, Department of history and philosophy of Sciences, University of
Ghent(Belgium)

- 08-03-2011 «Ο Δπίθνπξνο ζηε ζθέςε ηνπ Adam Smith», ζειπά διαλέξεων ηος Κένηπος ελληνική
θιλοζοθίαρ ηηρ Ακαδημίαρ Αθηνών.
- 15-03-2010 «The problem of authority in Adam Smith» Political Theory Colloquium, Georgetown
University, Washington D.C.
- 08-02-2008 « Ζ έλλνηα ηνπ αληίδνηνπ (remedy) ζηε ζθέςε ηνπ Hume », Montreal Interuniversity
Workshop in the History of Philosophy, Montreal, McGill Univ.
20-03-2007 : « Η ζννοια του κοςμοπολιτιςμοφ ςτον Διαφωτιςμό : ζνα πρόβλθμα ςτθν ιςτορία των
ιδεϊν », Visiting Scholar Brown Bag Seminar Series, Κζντρο Ευρωπαϊκϊν πουδϊν, Πανεπιςτιμιο
Harvard.
16-01-2007 : « Ο Ανταμ μικ αναγνϊςτθσ του Ρουςϊ», μεταπτυχιακό ςεμινάριο πάνω ςτθν φιλοςοφικι
πράξθ τθσ ανάγνωςθσ (διατμθματικό), Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν
10-05-2006 : « Οικονομικά ςυναιςκιματα και κοςμοπολιτιςμόσ », Visiting Scholar Brown Bag Seminar
Series, Κζντρο Ευρωπαϊκϊν πουδϊν, Πανεπιςτιμιο Harvard.
18-12-05 : « Ρθτορικι παράδοςθ και οικονομία ςτον Ανταμ μικ », μεταπτυχιακό ςεμινάριο για τθν
ρθτορικι παράδοςθ(διατμθματικό), Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

15-05-2004 : « Πολιτικι των δικαιωμάτων του ανκρϊπου: μια πολιτικι οίκτου;», μεταπτυχιακό
ςεμινάριο PARIS-VIII, υπεφκυνοσ κακ. Κ. G. Mairet.
16-04-2004 : « Ζ ζεσξία ηεο δηθαηνζύλεο ζηα πιαίζηα ηεο ρηνπκηαλήο αλζξσπνινγίαο », ζεκηλάξην
δηδαζθόλησλ, ηνκέαο θηινζνθίαο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ.

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ

-Καηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2001-2002 Γ.Δ.Ο.Π..(Γηεζλώλ επξσπατθώλ
νηθνλνκηθώλ θαη πνιηηηθώλ ζπνπδώλ) ηνπ παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ην ππνρξεσηηθό κάζεκα «
Δηζαγσγή ζηε θηινζνθία».
-Kαηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2002-2003 δίδαμα ζην ηκήκα θηινζνθίαο ηνπ
παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ην ππνρξεσηηθό θαη‟επηινγήλ κάζεκα « Κείκελα λεόηεξεο θηινζνθίαο : Hume,
Ππαγμαηεία ηηρ ανθπώπινηρ θύζηρ », θαη ην θαη‟επηινγήλ κάζεκα « ζέκαηα λεόηεξεο πνιηηηθήο
θηινζνθίαο ΗΗ (αηνκηθηζκόο θαη ηδηνθηεζία: Υνκπο, Λνθ, Ρνπζζώ).
-Kαηά ην εαξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2002-2003 δίδαμα ζην ηκήκα Γ.Δ.Ο.Π.. (Γηεζλώλ
επξσπατθώλ νηθνλνκηθώλ θαη πνιηηηθώλ ζπνπδώλ) ηνπ παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ην ππνρξεσηηθό
κάζεκα ζηελ πνιηηηθή θαηεύζπλζε « Θεσξία ηεο επηθνηλσλίαο: Ζ ξεηνξηθή παξάδνζε ».
-Kαηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2003-2004 δίδαμα ζην ηκήκα θηινζνθίαο ηνπ
παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ην ππνρξεσηηθό θαη‟επηινγήλ κάζεκα « Κείκελα λεόηεξεο θηινζνθίαο : Hume,
Ππαγμαηεία ηηρ ανθπώπινηρ θύζηρ », θαη ην θαη‟επηινγήλ κάζεκα « ζέκαηα λεόηεξεο πνιηηηθήο
θηινζνθίαο ΗΗ (αηνκηθηζκόο θαη ηδηνθηεζία: Υνκπο, Λνθ, Ρνπζώ).
-Καηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2004-2005 δίδαμα ζην ηκήκα θηινζνθίαο ηνπ
παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ην ππνρξεσηηθό θαη‟επηινγήλ κάζεκα «Κείκελα λεόηεξεο θηινζνθίαο: Hume,
Ππαγμαηεία ηηρ ανθπώπινηρ θύζηρ» θαη ην ππνρξεσηηθό κάζεκα «Νεόηεξε εζηθή θηινζνθία:
νξζνινγηζκόο, εκπεηξηζκόο πιηζκόο από ηνλ Υνκπο ζηνλ Υηνπκ»
- Καηά ην εαξηλό εμακελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2005-2006 δίδαμα ην κάζεκα «πνιηηηθή θαη
πνιηηηζκόο ζηελ κεηαπνιηηεπηηθή Διιάδα», ζην παλεπηζηήκην ηεο Νέαο Τόξθεο (Σκήκα ειιεληθώλ
ζπνπδώλ) New York University.

Καηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδ. έηνπο 2006-2007 δίδαμα ζην ηκήκα Φηινζνθηθώλ θαη θνηλσληθώλ
ζπνπδώλ ηεο θηινζνθηθήο ζρνιήο ηνπ Παλ. Κξήηεο ηα καζήκαηα «Δπξσπατθόο δηαθσηηζκόο: ελόηεηα ή
νκνηνγέλεηα;» θαη « Δηζαγσγή ζηε λεώηεξε θηινζνθία: θπξίαξρα ξεύκαηα».
Καηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδ. έηνπο 2007-2008 δίδαμα ζην ηκήκα Φηινζνθηθώλ θαη θνηλσληθώλ
ζπνπδώλ ηεο θηινζνθηθήο ζρνιήο ηνπ Παλ. Κξήηεο ηα καζήκαηα «Δπξσπατθόο δηαθσηηζκόο» θαη
«Νεόηεξε επξσπατθή θηινζνθία: θείκελα»
Καηά ην εαξηλό εμάκελν ηνπ αθαδ. έηνπο 2007-2008 δίδαμα ζην ηκήκα Φηινζνθηθώλ θαη θνηλσληθώλ
ζπνπδώλ ηεο θηινζνθηθήο ζρνιήο ηνπ Παλ. Κξήηεο ηα καζήκαηα «Δπξσπατθόο Γηαθσηηζκόο:
ζενινγηθν-πνιηηηθέο δηακάρεο» θαη «Νεόηεξε επξσπατθή θηινζνθία: ζεκειηώδε θείκελα»
Από ηνλ Απξίιην ηνπ 2008 έρσ εθιεγεί ιέθηνξαο λεόηεξεο θηινζνθίαο ηνπ ηκήκαηνο Φ.Κ.. ΦΔΚ
748/04.09.2009 η. Γ
Γιδαζκαλία ζε ππογπάμμαηα εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζηρ
Γίδαξα ηα ακαδημαϊκά έηη 2003-2004 και 2004-2005 ζηο ππόγπαμμα ηος ΔΑΠ(ελληνικού ανοικηού
πανεπιζηημίος) Δπιζηήμερ ηηρ θύζηρ και ηος ανθπώπος ΔΠΟ31 και από ηο ακαδημαϊκό έηορ 20052006 μέσπι και ζήμεπα ζηο ππόγπαμμα Φιλοζοθία ζηη Δςπώπη ΔΠΟ22 ηος ίδιος πανεπιζηημίος

Γιδαζκαλία ζε μεηαπηςσιακά ππογπάμμαηα

Καηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2006-2007 δίδαμα ζην πξόγξακκα κεηαπηπρηαθώλ
ζπνπδώλ πνιηηηθήο επηζηήκεο θαη ηζηνξίαο ηνπ Παληείνπ παλεπηζηεκίνπ ην ζεκηλαξηαθό κάζεκα
„Οηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα‟
- Καηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2007-2008 δίδαμα ζην Π.Μ. ηνπ ηκήκαηνο
πνιηηηθήο επηζηήκεο θαη ηζηνξίαο ηνπ Παληείνπ παλεπηζηεκίνπ ην ζεκηλαξηαθό κάζεκα „Οηθνλνκηθά θαη
θνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα‟
Καηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2008-2009 δίδαμα ζην Π.Μ.. ηνπ ηκήκαηνο
πνιηηηθήο επηζηήκεο θαη ηζηνξίαο ηνπ Παληείνπ παλεπηζηεκίνπ ην ζεκηλαξηαθό κάζεκα „Αληακ κηζ:
νηθνλνκία, πνιηηηζκόο θαη θηινζνθία‟.
Καηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2009-2010 δίδαμα ζην Π.Μ.. ηνπ ηκήκαηνο
πνιηηηθήο επηζηήκεο θαη ηζηνξίαο ηνπ Παληείνπ παλεπηζηεκίνπ ην ζεκηλαξηαθό κάζεκα „πκπάζεηα,
νίθηνο θαη αγξηόηεηα ζηελ αλζξσπνινγία ησλ Adam Smith θαη J.J. Rousseau‟
Καηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2010-2011 δίδαμα ζην Π.Μ.. ηνπ ηκήκαηνο
πνιηηηθήο επηζηήκεο θαη ηζηνξίαο ηνπ Παληείνπ παλεπηζηεκίνπ ην ζεκηλαξηαθό κάζεκα κε ηίηιν
„Οηθνλνκηθόο θαη πνιηηηθόο θηιειεπζεξηζκόο‟

Γηδαζθαιία ζην Π.Μ.. „Φηινζνθία: γλώζε, αμίεο θαη θνηλσλία‟ ηνπ ηκήκαηνο Φ.Κ.. ηνπ
παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο όπνπ ππεξεηώ θαηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2011-2012 ην
κάζεκα „Θέκαηα λεόηεξεο θηινζνθίαο‟.
Καηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2012-13 δίδαμα ζην Π.Μ. ηνπ ηκήκαηνο πνιηηηθήο
επηζηήκεο θαη ηζηνξίαο ηνπ Παληείνπ παλεπηζηεκίνπ ην ζεκηλαξηαθό κάζεκα „Θξεζθεία θαη πνιηηηθή:
Rousseau, Sade, Adam Smith, Tocqueville‟
Καηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2013-14 δηδάζθσ ζην Π.Μ. „Φηινζνθία: γλώζε,
αμίεο θαη θνηλσλία‟ ηνπ ηκήκαηνο Φ.Κ.. ηνπ παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο όπνπ ππεξεηώ ην κάζεκα
„Φηινζνθηθή αλζξσπνινγία ζην Γηαθσηηζκό‟ θαη ζην Π.Μ. ηνπ ηκήκαηνο Πνιηηηθήο επηζηήκεο θαη
ηζηνξίαο ηνπ Παληείνπ παλεπηζηεκίνπ ην κάζεκα „Οηθνλνκηθόο θαη πνιηηηθόο θηιειεπζεξηζκόο.‟

ΠΕΡΙΛΗΦΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ
ΠΟΤ ΕΥΧ ΔΙΔΑΞΕΙ Χ ΛΕΚΣΟΡΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ (ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ)

ΦΓΑ192 ΘΕΜΑΣΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ

ην κάζεκα απηό ζα εμεηαζηνύλ ηα κεγάια θηινζνθηθά ζπζηήκαηα ηνπ 17νπ αηώλα (ζηελ κεηαθπζηθή,
γλσζηνινγηθή, ζενινγηθή, εζηθή θαη πνιηηηθή ηνπο δηάζηαζε- θαη κε θύξηεο αλαθνξέο ηνπο Νηεθάξη,
πηλόδα, Υόκπο) ζηε ζρέζε ηνπο κε ηελ επηζηεκνληθή επαλάζηαζε, ηνπο ζξεζθεπηηθνύο πνιέκνπο θαη ηηο
κεγάιεο ζπγθεληξσηηθέο κνλαξρίεο πνπ δεκηνπξγνύληαη θαζώο θαη ε κεηάβαζε ζην αηώλα ηνπ
Γηαθσηηζκνύ. ηε ζπλέρεηα ζα δνζεί έκθαζε ζην ηξόπν πνπ ν Γηαθσηηζκόο(18νο αηώλαο) απνηειεί κηα
κνξθή ζπλέρεηαο ελώ έξρεηαη ηαπηόρξνλα ζε ξήμε αζθώληαο έληνλε θξηηηθή ζηα θιαζζηθά θηινζνθηθά
ζπζηεκάηα ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα. Απηή ε ζρέζε ζπλέρεηαο θαη αζπλέρεηαο ζα αλαιπζεί ζην πιαίζην
ησλ δηαθνξεηηθώλ ζρνιώλ επξσπαηθήο θηινζνθίαο(εκπεηξηζκόο, αηζζεζηνθξαηία, πιηζκόο,

νξζνινγηζκόο) νη νπνίεο δελ ηαπηίδνληαη απόιπηα κε ηηο εζληθέο θηινζνθηθέο παξαδόζεηο (βξεηαληθή,
γαιιηθή, γεξκαληθή) αιιά νξγαλώλνληαη κέζα από έλα πιέγκα δηθηύνπ αληαιιαγώλ πνπ ζπγθξνηνύλ
ηειηθά ην πεδίν ηεο λεόηεξεο επξσπαηθήο θηινζνθίαο.

ΦΓ276 ΔΤΡΩΠΑΗΚΟ ΓΗΑΦΩΣΗΜΟ

ην πιαίζην ηεο ζρέζεο ζπλέρεηαο θαη αζπλέρεηαο θαηά ηελ κεηάβαζε από ηνλ 17ν αηώλα ησλ κεγάισλ
θηινζνθηθώλ ζπζηεκάησλ ζηνλ αηώλα ηνπ Γηαθσηηζκνύ (18νο αηώλαο)ζα αλαιπζνύλ νη δηαθνξεηηθέο
ζρνιέο επξσπαηθήο θηινζνθίαο (εκπεηξηζκόο, αηζζεζηνθξαηία, πιηζκόο, νξζνινγηζκόο) νη νπνίεο δελ
ηαπηίδνληαη απόιπηα κε ηηο εζληθέο θηινζνθηθέο παξαδόζεηο (βξεηαληθή, γαιιηθή, γεξκαληθή) αιιά
νξγαλώλνληαη κέζα από έλα πιέγκα δηθηύνπ αληαιιαγώλ πνπ ζπγθξνηνύλ ηειηθά ην πεδίν ηεο λεόηεξεο
επξσπαηθήο θηινζνθίαο. Οη παξαδόζεηο απηέο ζα αλαιπζνύλ απηόλνκα θαη όρη σο πξν-θαληηαλέο
θηινζνθηθέο πξνζεγγίζεηο δειαδή ζα εμεηαζηνύλ θαηαξράο αλεμάξηεηα από ηηο κεηαθαληηαλέο θαη
λενθαληηαλέο αλαγλώζεηο ηνπο. ηε ζπλέρεηα ζα εμεηαζηεί ε θαληηαλή επαλάζηαζε θαη ν ηξόπνο πνπ
επαλεξκελεύζεθαλ κέζα από ην θαληηαλό πξίζκα ηα θπξίαξρα ξεύκαηα ηνπ επξσπατθνύ Γηαθσηηζκνύ.
ηόρνο είλαη ε αλάδεημε ηεο εηεξνγέλεηαο θαη πνιππινθόηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ επξσπαηθνύ
Γηαθσηηζκνύ.

ΦΓ074.1 ΘΕΜΑΣΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ

ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο εμεηάδνληαη ηόζν ηα θιαζηθά θηινζνθηθά ζπζηήκαηα ηνπ 17 νπ αηώλα
(Υνκπο, πηλόδα, Λαηκπληηο, Νηεθαξη) όζν θαη νη θηινζνθηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ 18νπ αηώλα όζνλ αθνξά
ηηο ζρέζεηο κεηαθπζηθήο, ζενινγίαο, εζηθήο θαη πνιηηηθήο. ηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη θαηαζηήζεη
ζαθέο όηη είλαη αδύλαηνλ λα δηαρσξίζεη θαλείο ηελ κεηαθπζηθή βάζε από ηηο εζηθέο θαη πνιηηηθέο
δηαζηάζεηο ησλ κεγάισλ κεηαθπζηθώλ ζπζηεκάησλ ηεο θιαζηθήο πεξηόδνπ ελώ ηαπηόρξνλα δίλεηαη
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηεξεύλεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ νξζνινγηζκνύ θαη εκπεηξηζκνύ ζην πιαίζην
κειέηεο θεηκέλσλ όπνπ απηή ε ζρέζε απνηειεί ξεηά αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο. Από απηή ηε ζθνπηά,
επηρεηξείηαη ε αλάδεημε ηνπ ζπλόινπ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο πξνβιεκαηηθήο ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ
νξζνινγηζκνύ θαη εκπεηξηζκνύ ηόζν ζην πιαίζην ηεο παξάδνζεο ηνπ θπζηθνύ δηθαίνπ όζν θαη ζην
εζσηεξηθό ηεο παξάδνζεο ηεο „θπζηθήο ζενινγίαο‟, δύν πεδία ζηα νπνία νη ζρέζεηο νξζνινγηζκνύεκπεηξηζκνύ εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ.

ΦΓ271.1 ΕΤΡΧΠΑΙΚΟ ΔΙΑΦΧΣΙΜΟ: ΘΡΗΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ην πιαίζην ηνπ ζεκηλαξίνπ εμεηάδεηαη ε γελεαινγία ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζξεζθεπηηθήο
ζπλείδεζεο ζηελ θιαζηθή επξσπατθή πνιηηηθή θηινζνθία, κε άμνλα ηξία ζεκειηώδε θείκελα: ηνn
Λεβιάθαν ηνπ Υνκπο, ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ Κοινωνικού ζςμβολαίος ηνπ Ρνπζώ πνπ είλαη
αθηεξσκέλν ζηελ πνιηηηθή ζξεζθεία (religion civile) θαη ηελ Δπηζηνιή γηα ηελ αλεθηηθόηεηα (tolerantia)
ηνπ Λνθ. Ζ αλάιπζε επηθεληξώλεηαη ζηελ κειέηε ηεο θηινζνθηθήο απνηύπσζεο ηεο κεηάβαζεο από ηε
ζξεζθεία σο ζεκέιην ηνπ θνηλσληθνύ δεζκνύ ζηε ζξεζθεία σο αηνκηθό δηθαίσκα θαη ειεπζεξία θαη ησλ
ζεσξεηηθώλ εληάζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ ελ ιόγσ κεηαζρεκαηηζκό. Γηαθξίλνληαη δύν ηξόπνη
πξνζέγγηζεο: εθείλνο πνπ δνθηκάδεη λα ζέζεη ην θξάηνο σο εγγπεηή ηεο εηξήλεο ησλ ζξεζθεηώλ θαη σο
κόλν θνξέα εγθόζκηαο θαη πλεπκαηηθήο εμνπζίαο (Υνκπο, Ρνπζώ) – κε ηνλ Ρνπζώ λα θαηαιήγεη ζηελ
δηαηύπσζε κηαο „πνιηηηθή ζξεζθείαο‟ σο ιαηξείαο ησλ βαζηθώλ „πηζηεύσ‟ πνπ ζπγθξνηνύλ ηνλ
θνηλσληθό δεζκό. Από ηελ άιιε πιεπξά, κηα θηινζνθία ηεο αλεθηηθόηεηαο (Λνθ) πνπ δηαθξίλεη ξεηά ηελ
εθθιεζία από ην θξάηνο κε άμνλα ηελ αλεθηηθόηεηα ησλ δηαθνξεηηθώλ ζξεζθεηώλ θαη κε βαζηθό
επηρείξεκα ηελ αλάγθε δηαρσξηζκνύ δηθαηνδνζίαο όζνλ αθνξά ηελ πλεπκαηηθή θαη ηελ εγθόζκηα
εμνπζία.

ΦΓ276.2 ΦΤΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΘΡΖΚΔΗΑ ΣΟ ΓΗΑΦΩΣΗΜΟ
Η φπαρξθ κρθςκευτικισ πίςτθσ που υπερβαίνει τισ ιςτορικζσ εκκλθςίεσ και δόγματα όντασ
ςυμβατι με τον ορκολογιςμό και τθν θκικι πράξθ αποτζλεςε ςθμαντικό διακφβευμα μεταξφ
επιςτθμόνων, κεολόγων και φιλοςόφων ςτθν κλαςικι ευρωπαϊκι φιλοςοφικι παράδοςθ (16ο-18οσ
αιϊνασ). Κατά τον Διαφωτιςμό θ εν λόγω ‘φυςικι κρθςκεία’ λαμβάνει διάφορεσ μορφζσ που ζχουν ωσ
κοινό γνϊριςμα τθν διάγνωςθ ςτθ φφςθ ενόσ ‘ευφυοφσ ςχεδίου’, δθλαδι αναγνωρίηοντασ ςτθν
αρμονία και τθν τάξθ που ςυναντοφμε ςτθ φφςθ και τουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ το ‘αόρατο’ χζρι
μίασ υπερφυςικισ, πανάγακθσ, παντοδφναμθσ και παντογνϊςτριασ διάνοιασ. Η ‘φυςικοποίθςθ’ αυτι
του κεοφ οδιγθςε ςτθν αντίλθψθ τθσ φυςικισ κρθςκείασ ωσ κρθςκείασ χωρίσ μυςτιρια, επομζνωσ
ςυμβατισ με τθν ανκρϊπινθ λογικι και αποκακαρμζνθσ από δειςιδαιμονίεσ και προλιψεισ,
προςβάςιμθσ τόςο ςτουσ ειδιμονεσ όςο και ςτουσ ‘μθ ειδιμονεσ’, τουσ απλοφσ ανκρϊπουσ. Η εν λόγω
παράδοςθ κα ςυςχετιςκεί με τθν πολιτικι κρθςκεία όπωσ αναπτφςςεται ςτο Κοινωνικό ςυμβόλαιο και
τισ Επιςτολέσ από το όροσ του Ρουςϊ.
ΦΑ316.1 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΟΦΙΑ
Οι ςχζςεισ ανκρωπολογίασ και φιλοςοφίασ δεν γίνονται ςυχνά αντικείμενο διερεφνθςθσ.
Εντοφτοισ τα όρια του ανκρϊπινου είτε γίνονται αντιλθπτά ςε αντιπαράκεςθ προσ το μθ-ανκρϊπινο
(ζμβιο ι μθ) είτε προσ το απάνκρωπο αποτελοφν ςθμαντικι πθγι αναςτοχαςμοφ για ποικίλεσ
παραδόςεισ ςτθν ιςτορία τθσ φιλοςοφίασ. Σο ςεμινάριο κα μελετιςει κείμενα του γαλλικοφ και
ςκωτικοφ διαφωτιςμοφ τόςο ςχετικά με τθν διαφορετικότθτα των ανκρωπίνων φυλϊν όςο και ςχετικά

με τον πλουραλιςμό των πολιτιςμικϊν παραδόςεων, όπωσ αναπτφςςονται από φιλοςόφουσ όπωσ ο
Ντιντερο, ο Μοντεςκιζ, ο Χιουμ ι ο Ρουςϊ. τόχοσ είναι θ διερεφνθςθ εννοιϊν κλειδιά, ςτο μεταίχμιο
μεταξφ φιλοςοφίασ και ανκρωπολογίασ όπωσ αγριότθτα, πολιτιςμόσ και πρόοδοσ.

