
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 



Jean-Cassien Billier 

Ο Jean-Cassien BILLIER είναι επίκουρος καθηγητής με έδρα ηθικής και φιλοσοφίας 

στο πανεπιστήμιο Paris-Sorbonne, ενώ διδάσκει και στο Ινστιτούτο πολιτικών 

μελετών στο Παρίσι, κι είναι υπεύθυνος του κύκλου σπουδών σε δύο αντικείμενα 

(bi-cursus) Φιλοσοφία – Πολιτικές επιστήμες ο οποίος πραγματοποιείται σε 

συνεργασία με τα δύο ιδρύματα. Στο έργο του πραγματεύεται ερωτήματα 

κανονιστικής ηθικής, εφαρμοσμένης ηθικής και θεωρίας δικαίου. 

 

 

Bernard Bourgeois 

Ο Bernard Bourgeois, ομότιμος καθηγητής του πανεπιστημίου Paris I « Panthéon-

Sorbonne », πρόεδρος επί τιμή της Γαλλικής Εταιρίας Φιλοσοφίας, γενικός 

γραμματέας του Διεθνούς Ινστιτούτου Φιλοσοφίας, μέλος του Ινστιτούτου της 

Γαλλίας (Ακαδημία ηθικών και πολιτικών επιστημών), αφοσιώθηκε στη μελέτη της 

σύγχρονης γερμανικής σκέψης, από τον Καντ μέχρι τον Μαρξ και ειδικότερα στον 

Χέγκελ για τον οποίο τρέφει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Υπήρξε μεταφραστής της 

Εγκυκλοπαίδειας φιλοσοφικών επιστημών καθώς επίσης και της Φαινομενολογίας 

του Πνεύματος, έχει σχολιάσει το εγελιανό σύστημα σε πολλά του έργα, μεταξύ 

των οποίων στα: Η πολιτική σκέψη του Χέγκελ, Το Φυσικό δίκαιο του Χέγκελ, 

Εγελιανές μελέτες: Λόγος και απόφαση, Χέγκελ. Οι Πράξεις του πνεύματος. Έχει 

επίσης εκδώσει βιβλία για το δίκαιο και την πολιτική, όπως το Φιλοσοφία και 

ανθρώπινα δικαιώματα, ο σύγχρονος Λόγος και το πολιτικό δίκαιο.  

 

 

Phillippe Buettgen 

Ο Philippe Büttgen είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, 

όπου διδάσκει Ιστορία της γερμανικής φιλοσοφίας και σύγχρονη φιλοσοφία της 

θρησκείας. Εσχάτως εργάζεται πάνω στο ζήτημα της έκφρασης της πίστης ως 

πρόβλημα για την φιλοσοφία της γλώσσας και την φιλοσοφία του δικαίου.  

 

 

Γιῶργος Φαράκλας 

Ὁ Γιῶργος Φαράκλας (Ἀθήνα 1962) σπούδασε φιλοσοφία στὸ Παρίσι καὶ ἔγραψε 

τὸ διδακτορικό του γιὰ τὸν Ἕγελο. Διδάσκει στὸ Πάντειο. Μονογραφίες: 

Machiavel. Le pouvoir du prince, PUF, Παρίσι 1997· Θέση καὶ ἀλήθεια, Κριτική, 

Ἀθήνα 1997· Γνωσιοθεωρία καὶ μέθοδος στὸν Ἕγελο, Ἑστία, Ἀθήνα 2000· «Αὐτὸ 



τὸ πρᾶγμα», Νῆσος, Ἀθήνα 2001· Νόημα καὶ κυριαρχία, Ἑστία, Ἀθήνα 2007. Ἔχει 

μεταφράσει φιλοσοφικὰ ἔργα ἀπὸ τὰ γαλλικὰ καὶ τὰ γερμανικά. 

http://gfaraklas.blogspot.gr/ 

 

 

Prof. Dr. Martin Gessmann 

Ο Martin Gessmann είναι από το 2011 καθηγητής Θεωρίας του Πολιτισμού και της 

Τεχνολογίας στην Πολυτεχνική Σχολή Design του Όφενμπαχ. Υποστήριξε τη 

διδακτορική του διατριβή στο Τίμπινγκεν και υπέβαλε τη διατριβή του επί 

υφηγεσία στο μάθημα της Φιλοσοφίας στη Χαϊδελβέργη. Για ένα μεγάλο διάστημα 

εργάστηκε επίσης ως δημοσιογράφος στην τηλεόραση. Ο Gessmann ανήκει στους 

συγγραφείς που παράλληλα με τη συγγραφή και επιμέλεια επιστημονικών 

βιβλίων πραγματεύονται και θέματα που ενδιαφέρουν ένα ευρύτερο κοινό. Στα 

θέματα αυτά ανήκει, για παράδειγμα, η σχέση φιλοσοφίας και ποδοσφαίρου. Αυτή 

την περίοδο ασχολείται κυρίως με ζητήματα που αφορούν το μέλλον. 

http://www.hfg-offenbach.de/en/people/martin-gessmann#person  

 

 

Maurice Godelier 

Ο Maurice Godelier είναι ανθρωπολόγος, διευθυντής σπουδών στην Σχολή 

Ανωτάτων Κοινωνικών Επιστημών (EHESS) στο Παρίσι, πρώην Επιστημονικός 

διευθυντής του CNRS (Εθνικό Κέντρο Ερευνών της Γαλλίας), ενώ έχει βραβευτεί 

και με το Χρυσό Μετάλλιο του CNRS. Πρώτος επιτυχών στις εξετάσεις για την 

l’Ecole Normale Supérieure, κάτοχος της aggregation στη φιλοσοφία, και του 

πτυχίου της Licence στην ψυχολογία και τη γαλλική φιλολογία, ο Maurice Godelier 

στράφηκε στην ανθρωπολογία, εργαζόμενος από πολύ νωρίς πλάι στον Fernand 

Braudel ως επικεφαλής εργασιών. Από το 1971, αναλαμβάνει Διευθυντής Σπουδών 

στο EHESS, πόστο στο οποίο επανέρχεται συχνά, έχοντας εν τω μεταξύ αναλάβει 

τη διεύθυνση του Κέντρου Ερευνών και Τεκμηρίωσης για την Ωκεανία. Η διαδρομή 

του, ή η επιτόπια επιστημονική του έρευνα (στη Νέα Γουινέα) που επίσης 

αποτέλεσε κεντρικό του μέλημα, και οι ποικίλες εργασίες του για τις οποίες έλαβε 

υψηλού κύρους βραβεία (Βραβείο Γαλλικής Ακαδημίας το 2008) του απέφεραν 

πλήθος διακρίσεων με πιο πρόσφατη την ανάδειξή του ως Doctor Honoris Causa 

από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 

 

http://www.hfg-offenbach.de/en/people/martin-gessmann#person


Prof. Dr. Stefan Gosepath 

O Stefan Gosepath είναι καθηγητής Πρακτικής Φιλοσοφίας στο Ινστιτούτο 

Φιλοσοφίας του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου και διευθυντής του 

Κέντρου Ανωτέρων Σπουδών «Justitia Amplificata: Erweiterte Gerechtigkeit – 

konkret und global». Έχει διδάξει στα πανεπιστήμια της Φρανκφούρτης, της 

Βρέμης και του Γκίσεν. Ο Gosepath έχει δημοσιεύσει μελέτες που εστιάζονται σε 

ποικίλα θέματα, όπως η πρακτική λογική και η κανονιστικότητα, η δικαιοσύνη και 

η ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η παγκόσμια δικαιοσύνη, η ηθική κ.ά.  

http://www.geisteswissenschaften.fu-

berlin.de/we01/institut/mitarbeiter/professuren/gosepath/index.html 

 

 

Em. Prof. Dr. Dr. h.c. Ludger Honnefelder 

Δρ (Dr. phil.) Ludger Honnefelder, ομότ. Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο 

της Βόννης, καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Τρηρ (1972-1982), στο 

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (1982-1988) και στο Πανεπιστήμιο της 

Βόννης (1988-2005), καθηγητής της έδρας Guardini στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ 

του Βερολίνου (2005-2007). 2009-2012: κύριος ερευνητής-καθηγητής της έδρας 

Otto Warburg του Πανεπιστημίου Χούμπολτ του Βερολίνου. Μέλος της Ακαδημίας 

Επιστημών και Τεχνών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας (από το 1992). 

Πολυάριθμες δημοσιεύσεις στα ερευνητικά πεδία: ηθική και ανθρωπολογία, 

εφαρμοσμένη ηθική, μεταφυσική, ιστορία της φιλοσοφίας του Μεσαίωνα και των 

Πρώιμων Νεότερων Χρόνων.  

http://www.philosophie.uni-bonn.de/personen/professoren/em.-prof.-dr.-dr.-h.c.-

ludger-honnefelder 

 

 

Annick Jaulin 

Έχοντας διατελέσει Καθηγήτρια στο Μονπελιέ, στην Τουλούζη και στο 

Πανεπιστήμιο Paris 1, όπου κατείχε την έδρα της αρχαίας φιλοσοφίας από το 2001 

έως το 2013, η Annick Jaulin είναι, σήμερα, ομότιμη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ειδική στον Αριστοτέλη, έχει εκδώσει πολλά έργα για 

τη Μεταφυσική του Αριστοτέλη ενώ έχει εκπονήσει και μία καινούργια 

μετάφραση της Μεταφυσικής (εκδ. Flammarion, 2008).     

http://gramata.univ-paris1.fr/JAULIN 

 

 

http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we01/institut/mitarbeiter/professuren/gosepath/index.html
http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we01/institut/mitarbeiter/professuren/gosepath/index.html
http://www.philosophie.uni-bonn.de/personen/professoren/em.-prof.-dr.-dr.-h.c.-ludger-honnefelder
http://www.philosophie.uni-bonn.de/personen/professoren/em.-prof.-dr.-dr.-h.c.-ludger-honnefelder
http://gramata.univ-paris1.fr/JAULIN


Βύρων Καλδής  

Ο Βύρων Καλδής, BA Honours (Kent), D. Phil. (Oxford), είναι Καθηγητής στην έδρα 

της Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας στην Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου και στο παρελθόν έχει διδάξει σε πανεπιστήμια στην 

Αγγλία και ΗΠΑ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τόσο συνδυαστικά 

όσο και ιστορικά περιοχές της φιλοσοφίας όπως η οντολογία, η φιλοσοφία των 

κοινωνικών επιστημών και της τεχνοεπιστήμης, η αισθητική καθώς και η πολιτική 

θεωρία. 

https://eap.academia.edu/ByronKaldis 

 

 

 

Dr. Thomas Khurana 

Ο Thomas Khurana διδάσκει ως αναπληρωτής καθηγητής στην έδρα Ιστορίας και 

Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Λειψίας για το χειμερινό εξάμηνο 2014-2015. 

Προηγουμένως εργάστηκε στο Πότσνταμ, τη Νέα Υόρκη, τη Φρανκφούρτη και το 

Σικάγο. Η δουλειά του επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στις φιλοσοφικές έννοιες 

που αφορούν τη ζωή και στη σχέση μεταξύ ζωής και ελευθερίας. Τελευταίο του 

βιβλίο: The Freedom of Life: Hegelian Perspectives (Βερολίνο, Αύγουστος 2013). 

http://www.sozphil.uni-leipzig.de/cm/philosophie/mitarbeiter/thomas-khurana/ 

 

 

Βάσω Κιντή 

Η Βάσω Κιντή είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φιλοσοφίας και μέλος του 

Συμβουλίου Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι συγγραφέας του βιβλίου 

Kuhn & Wittgenstein. Φιλοσοφική έρευνα της Δομής των Επιστημονικών 
Επαναστάσεων (Σμίλη 1995) και συν-συγγραφέας του βιβλίου Φιλοσοφία της 
επιστήμης (ΕΑΠ 2003). Έχει κάνει την επιμέλεια του Φιλοσοφία και Τέχνη (Οκτώ 

2011) και  την συν-επιμέλεια των Kuhn’s The Structure of Scientific Revolutions 
Revisited (Routledge 2012) και Το Μοντέρνο στη σκέψη και τις τέχνες του 20ού 
αιώνα (Αλεξάνδρεια 2013). Ήταν υπεύθυνη σύνταξης του φιλοσοφικού περιοδικού 

Cogito. Έχει δημοσιεύσει εργασίες της σε διεθνή και ελληνικά ακαδημαϊκά 

περιοδικά με αντικείμενο τη φιλοσοφία της επιστήμης, τη φιλοσοφία της 

ιστορίας, τη φιλοσοφία της γλώσσας και την ηθική.  

 

 

 

 

https://eap.academia.edu/ByronKaldis
http://www.sozphil.uni-leipzig.de/cm/philosophie/mitarbeiter/thomas-khurana/


Prof. Dr. habil. Harald Lemke 

Ο καθηγητής, κάτοχος τίτλου υφηγεσίας Δρ Harald Lemke, διευθυντής του 

Διεθνούς Φόρουμ Γαστροσοφίας του Σάλτσμπουργκ, διδάσκει Φιλοσοφία στο 

Κέντρο Γαστροσοφίας (Διατροφή – Πολιτισμός – Κοινωνία) του Πανεπιστημίου 

του Σάλτσμπουργκ, καθώς και στο Ινστιτούτο Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Τέχνης 

στο Πανεπιστήμιο του Λίνεμπουργκ. Ως επισκέπτης-καθηγητής έχει διδάξει στο 

Τμήμα Αστικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου του Κιότο και στο Τμήμα 

Φιλοσοφίας του Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου Ανατολικής Κίνας στη Σαγκάη. 

Υπότροφος του Ιδρύματος Αλεξάντερ φον Χούμπολντ, του Γερμανικού 

Ομοσπονδιακού Ιδρύματος Περιβάλλοντος και του Ιδρύματος Σπουδών του 

Γερμανικού Έθνους. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση (σπουδές, διδακτορική διατριβή, 

υφηγεσία) στα πανεπιστήμια της Κωνσταντίας, του Αμβούργου, της 

Φρανκφούρτης, του Μπέρκλεϋ και του Λίνεμπουργκ.  

http://www.haraldlemke.de/ 

 

 

Γκόλφω Μαγγίνη  

Η Γκόλφω Μαγγίνη είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια νεότερης και σύγχρονης 

φιλοσοφίας στον Τομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σπούδασε 

φιλοσοφία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πτυχίο, 1990), στο 

Πανεπιστήμιο Paris IV-Sorbonne (D.E.A., 1993), και στο Πανεπιστήμιο Paris XIΙ όπου 

υπηρέτησε ως ερευνητικός εταίρος (1994-1997). Υποστήριξε διδακτορική διατριβή 

με θέμα Η δικαιοσύνη της σκέψης. Η κριτική της μεταφυσικής της 

υποκειμενικότητας στο χαϊντεγκεριανό διαφέρον με τον Νίτσε (Παρίσι, 1997). 

Είναι συγγραφέας δύο φιλοσοφικών μονογραφιών: Ο Χάμπερμας και οι 

νεοαριστοτελικοί. Η ηθική του διαλόγου στον Γιούργκεν Χάμπερμας και η 

πρόκληση του νεοαριστοτελισμού (Αθήνα, 2006) και Για μια ερμηνευτική του 

τεχνικού κόσμου. Από τον Χάιντεγκερ στη σύγχρονη τεχνοεπιστήμη (Αθήνα, 2010) 

καθώς και εισαγωγών και προλογών σε έργα σύγχρονης φαινομενολογίας. Έχει 

επιμεληθεί με εκτενή ερμηνευτικά σχόλια την ελληνική έκδοση των 

Φαινομενολογικών ερμηνειών στον Αριστοτέλη του Μάρτιν Χάιντεγκερ (Αθήνα, 

2011) καθώς και άλλες μελέτες ευρωπαΪκής φιλοσοφίας. Έχει, επίσης, δημοσιεύσει 

πολυάριθμα άρθρα σε ελληνικά και διεθνή φιλοσοφικά περιοδικά. Τα ερευνητικά 

της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη σύγχρονη φαινομενολογία ιδιαιτέρως στον 

Χάιντεγκερ, τη φιλοσοφία του Νίτσε, τη θεωρία της νεωτερικότητας, τη 

φαινομενολογία της τεχνικής, τη σύγχρονη πρακτική φιλοσοφίας καθώς και το 

διάλογο μεταξύ ερμηνευτικής και κριτικής θεωρίας.   

www.golfomaggini.blogspot.com 

http//uoi.academia.edu/GolfoMaggini 

http://www.haraldlemke.de/
http://www.golfomaggini.blogspot.com/


Patrice Maniglier  

O Patrice Maniglier είναι Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο 

Paris Ouest Nanterre La Défense. Θιασώτης της επαναφοράς του «δομικού» 

προγράμματος στις ανθρωπιστικές επιστήμες και στη φιλοσοφία, μελέτησε το 

έργο των φιλοσόφων Saussure, Lévi-Strauss, τη «φιλοσοφική στιγμή της 

δεκαετίας του ‘60» των φιλοσόφων Foucault, Derrida, Deleuze, κλπ. καθώς και την 

επικαιρότητα της εν λόγω κληρονομιάς στη γλωσσολογία, την ανθρωπολογία και 

τη φιλοσοφία.  

https://dep-philo.u-paris10.fr/dpt-ufr-phillia-philosophie/les-enseignants/patrice-

maniglier-421345.kjsp  

 

 

Dr. Elif Özmen 

Η Elif Özmen γεννήθηκε το 1974 στη Βρέμη. Σπούδασε φιλοσοφία, ιστορία των 

επιστημών και γερμανική φιλολογία. Το 2004 υποστήριξε τη διδακτορική της 

διατριβή στο Βερολίνο και το 2010 κατέθεσε την υφηγεσία της στο Μόναχο. Από 

το 2013 διδάσκει Πρακτική Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Ρέγκενσμπουργκ. 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις της: Politische Philosophie zur Einführung (2013), Über 

Menschliches. Anthropologie zwischen Natur und Utopie (επιμ. μαζί με την M. 

Cojocaru, 2015). 

http://www.uni-regensburg.de/philosophie-kunst-geschichte-

gesellschaft/werteentwicklung-zivilgesellschaftliches-engagement/prof-dr-elif-

oezmen/ 

 

 

Prof. Dr. Herlinde Pauer-Studer 

H Herlinde Pauer-Studer είναι καθηγήτρια Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της 

Βιέννης και διευθύντρια του ERC-Advanced Research Grant "Distortions of 

Normativity". Βιβλία που έχει δημοσιεύσει: Autonom Leben. Reflexionen über 

Freiheit und Gleichheit (Suhrkamp 2000), Einführung in die Ethik (2η έκδ., UTB 2010), 

Kommentar zu David Hume 'Über Moral' (Suhrkamp 2007), (επιμ.-εισαγ.) 

Rechtfertigungen des Unrechts. Das Rechtsdenken im Nationalsozialismus (Suhrkamp 

2014), (μαζί με τον J.D. Velleman) Konrad Morgen: The Conscience of a Nazi Judge 

(αναμένεται να εκδοθεί τον Απρίλιο του 2015, Palgrave Macmillan). 

https://homepage.univie.ac.at/Herlinde.Pauer-Studer/ 

 

https://dep-philo.u-paris10.fr/dpt-ufr-phillia-philosophie/les-enseignants/patrice-maniglier-421345.kjsp
https://dep-philo.u-paris10.fr/dpt-ufr-phillia-philosophie/les-enseignants/patrice-maniglier-421345.kjsp
http://www.uni-regensburg.de/philosophie-kunst-geschichte-gesellschaft/werteentwicklung-zivilgesellschaftliches-engagement/prof-dr-elif-oezmen/
http://www.uni-regensburg.de/philosophie-kunst-geschichte-gesellschaft/werteentwicklung-zivilgesellschaftliches-engagement/prof-dr-elif-oezmen/
http://www.uni-regensburg.de/philosophie-kunst-geschichte-gesellschaft/werteentwicklung-zivilgesellschaftliches-engagement/prof-dr-elif-oezmen/
https://homepage.univie.ac.at/Herlinde.Pauer-Studer/


Φιλήμων Παιονίδης 

Ο Φιλήμων Παιονίδης σπούδασε φιλοσοφία στα πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, 

Λονδίνου και Κρήτης. Από το 1988 διδάσκει στο Τμήμα Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής του ΑΠΘ. Υπήρξε επισκέπτης μελετητής σε πανεπιστήμια της Μ. 

Βρετανίας, του Καναδά, της Αυστραλίας και του Βελγίου. Στις βασικές 

δημοσιεύσεις του συγκαταλέγονται τα βιβλία Ψευδολογία και ηθική (1994), John 

Stuart Mill Ωφελιμισμός (2002), Autonomy and Sympathy: A post-Kantian Moral 

Image (2005), Yπέρ του δέοντος: Δοκίμια πρακτικής φιλοσοφίας (2007), Democracy 

as Popular Sovereignty (2013) και Στοιχεία κριτικής επιχειρηματολογίας (2014). 

 

 

Ευτύχης Πυροβολάκης 

Ο Ευτύχης Πυροβολάκης διδάσκει φιλοσοφία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Από το 2001 και εξής, έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στα 

Πανεπιστήμια Sussex και Brighton της Μ. Βρετανίας, καθώς και στα Πανεπιστήμια 

Κρήτης και Πατρών. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από τη 

σύγχρονη ευρωπαϊκή φιλοσοφία και ειδικότερα τη σχέση μεταξύ ερμηνευτικής, 

φαινομενολογίας και αποδόμησης. Από τον αμερικανικό εκδοτικό οίκο State 

University of New York Press κυκλοφορεί η μονογραφία του Reading Derrida and 

Ricoeur: Improbable Encounters between Deconstruction and Hermeneutics (2010). 

Επιστημονικά άρθρα του έχουν επίσης δημοσιευθεί στην Ελλάδα καθώς και στα 

διεθνή περιοδικά Philosophy Today και Literature, Interpretation, Theory, μεταξύ 

άλλων. 

 

 

Γιάννης Πρελορέντζος 

Ο Γιάννης Πρελορέντζος, αριστούχος απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών (1985) και διδάκτωρ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της 

Σορβόννης Paris-IV (1992), είναι καθηγητής νεότερης και σύγχρονης φιλοσοφίας 

στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπου διδάσκει από το 2000. Έχει δημοσιεύσει μακρά 

σειρά μελετών, στα ελληνικά και στα γαλλικά, κυρίως για τον Descartes, τον 

Spinoza και τον Bergson και, δευτερευόντως, για πτυχές της φιλοσοφίας των 

Hobbes, Malebranche, Rousseau, Kant, Βενιαμίν Λέσβιου, Sartre, Lévinas, Merleau-

Ponty, Éric Weil, Κώστα Παπαϊωάννου και Gilles Deleuze. Έχει επίσης μεταφράσει 

και σχολιάσει στα γαλλικά τα κεντρικά βιβλία της Πολιτείας του Πλάτωνος και 

στα ελληνικά Τα πάθη της ψυχής του Descartes, τη Δημιουργική εξέλιξη του 

Bergson, τον Μπερξονισμό του Deleuze, άλλες φιλοσοφικές εργασίες και τα 



λογοτεχνικά κείμενα του Benjamin Constant (Αδόλφος. Το κόκκινο τετράδιο. 

Σεσίλ). Τα βασικά ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι, εκτός από τις θεωρίες των 

προαναφερθέντων φιλοσόφων, οι ποικίλες παραστάσεις του Σωκράτη στη 

νεότερη και τη σύγχρονη φιλοσοφία, η φιλοσοφία της ιστορίας και του 

πολιτισμού, οι θεωρίες των παθών στη νεότερη ευρωπαϊκή και στη νεοελληνική 

φιλοσοφία, οι φιλοσοφικές προσεγγίσεις των συγκινήσεων και των 

συναισθημάτων από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τα μέσα του εικοστού αιώνα, οι 

σχέσεις της φιλοσοφίας με την επιστήμη, τις τέχνες και τη λογοτεχνία και, πιο 

πρόσφατα, η γαλλική φιλοσοφία του δέκατου ένατου και του εικοστού αιώνα. 

 

 

Prof. Dr. Hartmut Rosa 

Ο Hartmut Rosa είναι από το 2005 καθηγητής Γενικής και Θεωρητικής 

Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Φρίντριχ-Σίλερ της Ιένας και από το 2013 

διευθυντής του Κέντρου Μαξ Βέμπερ του Πανεπιστημίου της Ερφούρτης. 

Προηγουμένως δίδασκε, μεταξύ άλλων, στη Νέα Σχολή για την Κοινωνική Έρευνα 

στη Νέα Υόρκη. Είναι εκδότης του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Time & 

Society. Δημοσιεύσεις: Beschleunigung. Die Veränderungen der Zeitstrukturen in der 

Moderne (Φρανκφούρτη: Suhrkamp 2005), Identität und kulturelle Praxis. Politische 

Philosophie nach Charles Taylor (Φρανκφούρτη και Νέα Υόρκη: Campus 1998), 

Weltbeziehungen im Zeitalter der Beschleunigung (Βερολίνο: Suhrkamp 2012) και 

Soziologische Theorien (με τους David Strecker και Andrea Kottmann, Κωνσταντία: 

UVK/UTB 2007). 

http://www.soziologie.uni-jena.de/HartmutRosa.html 

 

Prof. Dr. Thomas Schramme 

Ο Thomas Schramme είναι από το 2009 καθηγητής Πρακτικής Φιλοσοφίας στο 

Πανεπιστήμιο του Αμβούργου. Σπούδασε φιλοσοφία, κοινωνιολογία και πολιτικές 

επιστήμες στη Φρανκφούρτη, το Βερολίνο και την Οξφόρδη. Υποστήριξε τη 

διδακτορική του διατριβή το 1998 (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου) και 

υπέβαλε την υφηγεσία του το 2004 (Πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ). Το διάστημα 

1998-2004 εργάστηκε ως βοηθός ερευνητής και ανώτερος επιστημονικός 

συνεργάτης στο Σεμινάριο Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Μάνχαϊμ. Από το 

2005 ως το 2009 δίδασκε ως επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας, 

Ιστορίας και Δικαίου, της Σχολής Επιστήμης της Υγείας του Πανεπιστημίου του 

Σουόνσι (Μεγάλη Βρετανία). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην 

πολιτική φιλοσοφία, την ηθική και τη φιλοσοφία της ιατρικής. 

https://www.philosophie.uni-hamburg.de/en/personen/schramme-thomas.html 

http://www.soziologie.uni-jena.de/HartmutRosa.html
https://www.philosophie.uni-hamburg.de/en/personen/schramme-thomas.html


Άρης Στυλιανού 

Σπούδασε φιλοσοφία στη Θεσσαλονίκη (ΑΠΘ) και στο Παρίσι (Σορβόννη). Από το 

1995 διδάσκει φιλοσοφία στο ΑΠΘ, όπου σήμερα είναι επίκουρος καθηγητής 

Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών. Δίδαξε μετάφραση 

φιλοσοφικών κειμένων από τα γαλλικά προς τα ελληνικά στο ΕΚΕΜΕΛ (2001-

2012). Έχει κάνει πολλές μεταφράσεις και επιμέλειες φιλοσοφικών βιβλίων. 

Δημοσιεύει άρθρα και μελέτες σε ελληνικά και ξένα περιοδικά. 

http://www.polsci.auth.gr/index.php?lang=el&rm=1&mn=13&stid=7 

 

 

Pierre-Henri Tavoillot 

Ο Pierre-Henri Tavoillot είναι φιλόσοφος, επίκουρος καθηγητής στο πανεπιστήμιο 

Paris-Sorbonne (Paris IV) και πρόεδρος του Κολλεγίου της Φιλοσοφίας. Το έργο του 

σχετίζεται, αφενός, με τη φιλοσοφία των ηλικιών του βίου, και αφ’ ετέρου, με 

την έννοια της εξουσίας στην εποχή της δημοκρατίας (Νομιμότητα και πολιτική 

τέχνη). Έγραψε μεταξύ άλλων: Η φιλοσοφία και οι ηλικίες του βίου (με τον E. 

Deschavanne, Grasset, 2007). Ποιος πρέπει να κυβερνάει; Σύντομη ιστορία της 

αυθεντίας (Grasset, 2011). Και προσφάτως: Να είναι ή να μην είναι κανείς όσα τα 

χρόνια του; (Ed. de l'Aube, 2014) και Η μέλισσα (και ο φιλόσοφος) (Με τον F. 

Tavoillot, Odile Jacob, 2015). 

 

 

Σπύρος Τέγος 

O Σπύρος Τέγος είναι λέκτορας νεότερης φιλοσοφίας στο τμήμα Φ.Κ.Σ. του 

πανεπιστημίου Κρήτης. Η διδακτορική του διατριβή με τίτλο Η έννοια των 

κοινωνικών συναισθημάτων (φιλία, συμπάθεια, οίκτος) στη νεότερη πολιτική 

φιλοσοφία (Πανεπιστήμιο Παρίσι 10) αφορά τη νεότερη φιλοσοφική (ηθική και 

πολιτική) ανθρωπολογία. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταδιδακτορικές 

σπουδές στο πανεπιστήμιο του Harvard, Center for European Studies ενώ κατείχε 

θέσεις επισκέπτη ερευνητή στα πανεπιστήμια του Princeton, Center for Hellenic 

Studies και Εδιμβούργου, Institute for Advanced Studies in the Humanities. Oι 

ερευνητικές του εργασίες έχουν δημοσιευτεί  σε ελληνικά, γαλλικά, αγγλόφωνα 

και ιταλικά επιστημονικά και συλλογικούς τόμους. Εργάζεται ερευνητικά γύρω 

από τις γαλλικές επιρροές (θέατρο, λογοτεχνία, φιλοσοφία) του 17ου αιώνα στη 

σκέψη των David Hume και Adam Smith καθώς και την πρόσληψη τους στη 

γαλλική ηθική και πολιτική φιλοσοφία στο μεταίχμιο της Γαλλικής επανάστασης. 

http://www.fks.uoc.gr/_/pw/cvs/tegos/  

http://www.polsci.auth.gr/index.php?lang=el&rm=1&mn=13&stid=7
http://www.fks.uoc.gr/_/pw/cvs/tegos/


Στέλιος Βιρβιδάκης 

O Στέλιος Βιρβιδάκης σπούδασε φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 

Πανεπιστήμιο Paris I (Maîtrise, D.E.A.) και το Πανεπιστήμιο Princeton (Ph.D). ‘Eχει 

διδάξει σε διάφορα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και από το 2005 

είναι Καθηγητής φιλοσοφίας του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας 

της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών. ´Εχει συγγράψει τη μονογραφία La 

robustesse du bien (Nîmes: Éditions Jacqueline Chambon, 1996) [σε νέα ελληνική 

έκδοση, Η υφή της ηθικής πραγματικότητας (Αθήνα: Leader Books, 2009)], καθώς 

και εγχειρίδια για τη διδασκαλία της φιλοσοφίας στο Λύκειο. ´Εχει δημοσιεύσει 

πολλά άρθρα σε ελληνικά και σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε συλλογικούς 

τόμους, πρακτικά συνεδρίων και φιλοσοφικά λεξικά, κυρίως στον χώρο της 

γνωσιολογίας, της ηθικής, και της ιστορίας της φιλοσοφίας. Είναι μέλος διαφόρων 

ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών και εκπρόσωπος της Ελληνικής 

φιλοσοφικής Εταιρείας στη διοικούσα επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας 

Φιλοσοφικών Εταιρειών (FISP) Aπό τη Γαλλική κυβέρνηση του έχει απονεμηθεί ο 

τίτλος του Chevalier dans l'ordre des Palmes Académiques. 

 

 

 

Frédéric Worms 

Γεννημένος το 1964, καθηγητής Φιλοσοφίας στο l'ENS (Παρίσι), διευθυντής του 

Διεθνούς Κέντρου μελέτης της σύγχρονης γαλλικής φιλοσοφίας, μέλος της 

Εθνικής Συμβουλευτικής επιτροπής σε θέματα ηθικής, συγγραφέας έργων για τον 

Μπεργκσόν, τη φιλοσοφία του 20ου αιώνα στη Γαλλία, τη φιλοσοφία, την ηθική 

και την πολιτική του υπαρκτού, της μέριμνας και των σύγχρονων ανθρώπινων 

σχέσεων.  

 

 

Χρήστος Γιανναράς 

Ο Χρήστος Γιανναράς είναι διδάκτωρ Φιλοσοφίας (Πανεπιστήμιο της Σορβόννης), 

διδάκτωρ θεολογίας  (Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) και επίτιμος 

διδάκτορας  του Πανεπιστήμιου του Βελιγραδίου. Καθηγητής φιλοσοφίας από το 

1982 έως 2002 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

στην Αθήνα, ήταν επίσης επισκέπτης καθηγητής στο Παρίσι, τη Γενεύη και τη 

Λωζάνη. Η σκέψη του είναι ευρέως αναγνωρισμένη στους ευρωπαϊκούς 

πνευματικούς κύκλους και ακόμα πιο πέρα. Μέσα σε ένα πλούσιο έργο, 

αναφέρουμε ενδεικτικά: Η ελευθερία του ήθους, De l’absence et de l’inconnaissance 



de Dieu από τα γραπτά του Martin Heidegger, Αλήθεια και ενότητα της Εκκλησίας, 

Philosophie sans rupture ή ακόμα Variation sur le Cantique des Cantiques. 

 

 

Yves-Charles Zarka 

Ο Yves-Charles Zarka είναι φιλόσοφος, καθηγητής στο πανεπιστήμιο Paris 

Descartes, Sorbonne Paris Cité όπου και κατέχει την έδρα της πολιτικής 

φιλοσοφίας. Είναι διευθυντής του περιοδικού Cités (PUF). Είναι επικεφαλής της 

ομάδας PHILéPOL (= Φιλοσοφία, επιστημολογία και πολιτική) οι μελέτες τις οποίας 

έχουν ως θέμα τον «Αναδυόμενο κόσμο», δηλαδή τις κεφαλαιώδεις μεταβολές που 

λαμβάνουν χώρα εντός του σύγχρονου κόσμου. Καλείται συχνά να διδάξει ως 

επισκέπτης καθηγητής στις ΗΠΑ, την Αγγλία, την Κίνα, τη Βραζιλία, την Ιταλία, 

την Ισπανία, το Ισραήλ κλπ. Η έρευνά του βρίσκεται στο μεταίχμιο της σύγχρονης 

φιλοσοφίας, της επιστημολογίας των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών. Στο 

πλαίσιο αυτό, μελετά τις μεταβολές της δημοκρατίας, τις νέες προβληματικές 

σχετικά με το περιβάλλον, την ιδέα του κοσμοπολιτισμού κ.α. Εκτός από ένα 

μεγάλο αριθμό βιβλίων ιστορίας της πολιτικής φιλοσοφίας (κυρίως πάνω στον 

Χομπς, τον Μακιαβέλι, τον Φουκώ κ.α.) τα οποία έχουν μεταφραστεί σε πολλές 

γλώσσες, πρόσφατα κυκλοφόρησαν το Ας ξανασκεφτούμε τη Δημοκρατία (Armand 

Colin, 2010), Η Δημοκρατία σε κρίσιμη κατάσταση (Armand Colin, 2012), Ας 

ξαναφτιάξουμε την Ευρώπη (PUF, 2012), Η ακαταλληλότητα της Γης (Armand Colin, 

2013) και Ας επανιδρύσουμε τον κοσμοπολιτισμό (PUF, 2014). 

 

 

Σταύρος Ζουμπουλάκης 

Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης γεννήθηκε το 1953 στη Συκιά Λακωνίας. Σπούδασε 

νομική και φιλολογία στην Αθήνα και φιλοσοφία στο Παρίσι. Υπηρέτησε πολλά 

χρόνια στη Μέση Εκπαίδευση. Από το 1998 ως το 2012 διετέλεσε διευθυντής του  

περιοδικού Νέα Εστία. Είναι πρόεδρος, από το 2008, του Δ.Σ. του βιβλικού 

Ιδρύματος «Άρτος Ζωής». Τον Φεβρουάριο  2013 ορίστηκε πρόεδρος του 

Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. 

 

 

 


