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Βιογραφικό σημείωμα 

 

Γεννήθηκα στις 21 Αυγούστου 1958 στην Αθήνα. Περάτωσα τις εγκύκλιες σπουδές 

μου στο Πρότυπο Γυμνάσιο της Ευαγγελικής Σχολής Νέας Σμύρνης με βαθμό 17 

9/13. Τον ίδιο χρόνο έδωσα εξετάσεις στη Ναυπηγική Σχολή του Εθνικού 

Μετσοβείου Πολυτεχνείου και εισήχθην πέμπτος κατά σειρά συγκεντρώνοντας 195 

μονάδες. 

Το 1980 διέκοψα τη φοίτησή μου στο Πολυτεχνείο για να σπουδάσω στο 

Πανεπιστήμιο του Freiburg φιλοσοφία (με έμφαση στην ερμηνευτική, στον 

γερμανικό ιδεαλισμό και ρομαντισμό, στην ιστορία των αισθητικών ιδεών, στην 

αναλυτική φιλοσοφία της γλώσσας και στην επιστημολογία των κοινωνικών 

επιστημών), ιστορία της νεότερης γερμανικής λογοτεχνίας (γερμανική φιλολογία) και 

κλασική φιλολογία κοντά στους καθηγητές Wolfgang Wieland, Werner Beierwaltes, 

Friedrich-Wilhelm von Herrmann, Gerhard Neumann, Gerhard Kaiser και Wolfgang 

Kullmann. Στη διάρκεια της πενταετούς μου φοίτησης παρακολούθησα μαθήματα 

εισαγωγής στη θεωρητική φιλοσοφία (Πλάτων, Αριστοτέλης, Kant, Hegel, Husserl), 

στη φιλοσοφία της γλώσσας (Humboldt, Herder, Frege, Carnap, Wittgenstein), στη 

σημασιολογία (Peirce, Morris, Apel, Tugendhat, Dummett), στην κριτική θεωρία 

(Adorno, Horkheimer, Marcuse), στη θεωρία των κοινωνικών επιστημών (Weber, 
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Schütz, Habermas, Luhmann), στην ερμηνευτική (Schleiermacher, Dilthey, 

Heidegger, Gadamer), στην αισθητική (Kant, Schiller, Hegel, Nietzsche, Heidegger, 

Danto, Lyotard) στην κοινωνιολογία της γνώσης (Scheler, Mannheim) και στη 

θεωρία της λογοτεχνίας (ερμηνευτική, αποδόμηση, αισθητική της πρόσληψης). 

Το 1985 έλαβα τον ακαδημαϊκό τίτλο Magister Artium με γενικό βαθμό 

«Άριστα». Το 1986 ανέλαβα την εκπόνηση της διατριβής μου με αντικείμενο την περί 

γλώσσης θεωρία του Martin Heidegger. Παράλληλα μετέφρασα στα ελληνικά το 

περίφημο κείμενο του Heidegger: Επιστολή για τον ‘Ανθρωπισμό’. Η μετάφραση 

αυτή, πλαισιωμένη με δικά μου σχόλια και εισαγωγή, δημοσιεύθηκε το 1987. 

Τον Ιούνιο του 1990 έλαβα μέρος – με ανακοίνωση μου για την 

προβληματική της γλώσσας στον όψιμο Heidegger – σε διεθνές συνέδριο που 

οργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης προς τιμήν του Lyotard με θέμα 

«Γλώσσα και Φιλοσοφία». 

Ολοκλήρωσα τη διατριβή μου τον Ιούλιο του 1990. Παράλληλα με την 

εκπόνηση της διατριβής μου ανέλαβα την οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναριακών 

ασκήσεων (1986-89) κατόπιν σχετικής επιθυμίας του καθ. Fr.-W. von Herrmann οι 

οποίες είχαν το χαρακτήρα κριτικής εισαγωγής στη φαινομενολογική μέθοδο και 

στην ερμηνευτική φιλοσοφία. 

Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών μου υποχρεώσεων ανέλαβα στο 

πλαίσιο του μεταπτυχιακού κύκλου του ΕΜΠ (τομέας ΑΚΕΔ) τη διεξαγωγή 

σεμιναρίων με επίκεντρο τη φαινομενολογία του Husserl, τη φιλοσοφική ερμηνευτική 

του Gadamer και την τυπική σημασιολογία του Frege. Τα συγκεκριμένα 

μεταπτυχιακά σεμινάρια διεξήχθησαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1992-1993, 1993-

1994 και 1994-1995. 

Από το 1990 έως το 1993 ήμουν μέλος της συντακτικής επιτροπής του 

περιοδικού Λόγου Χάριν που ασχολείται με ζητήματα φιλοσοφίας, αισθητικής 

θεωρίας και θεωρίας της λογοτεχνίας. 

Από την 1
η
 Μαρτίου 1994 έως την 28

η
 Φεβρουαρίου 1997 εργάστηκα ως 

Επιστημονικός Συνεργάτης, βάσει του άρθρου 5 του Π. Δ. 407/480, στο Τμήμα 

Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα γνωστικά αντικείμενα: 

α) Κοινωνιολογία της Γνώσης, 

β) Θεωρία και Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών, 

γ) Πολιτική Φιλοσοφία. 



Παράλληλα από την 1
η
 Σεπτεμβρίου 1994 έως την 28

η
 Φεβρουαρίου του 1997 

εργάστηκα ως Επιστημονικός Συνεργάτης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου βάσει του άρθρου 5 του Π. Δ. 407/80 στο Παιδαγωγικό Τμήμα του 

Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας. Τα μαθήματα που δίδαξα ήταν: 

α) Φιλοσοφία, 

β) Ιστορία της Φιλοσοφίας, 

γ) Φιλοσοφία της Αγωγής. 

Τον Απρίλιο του 1995 ο εκδοτικός οίκος Κριτική μου ανέθεσε την επιμέλεια 

της σειράς Γλώσσα – Θεωρία - Πράξη. Στην εν λόγω σειρά έχουν δημοσιευθεί μέχρις 

στιγμής έργα των Descartes, Ricoeur, Adorno, Luhmann και Heidegger, ενώ έχει 

προγραμματιστεί η έκδοση έργων των Kant, Hegel, Husserl, Popper, Levinas, 

Deleuze, Rorty, Nagel κ. α. 

Στις 14 Μαρτίου 1997 εξελέγην επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Γερμανικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διορίστηκα στις 3 

Σεπτεμβρίου 1997. Τα μαθήματα που δίδαξα ήταν: 

α) Φιλοσοφία της Γλώσσας, 

β) Θεωρία της Λογοτεχνίας, 

γ) Αισθητική, 

δ) Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης. 

Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1999-2000 και 2002-2003 δίδαξα θεωρία και 

πρακτική της μετάφρασης (με έμφαση στη μετάφραση κειμένων αισθητικής θεωρίας) 

στο πλαίσιο του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών Μετάφραση – Μεταφρασεολογία. 

Από την άνοιξη του 2001 ο εκδοτικός οίκος Εκκρεμές μου ανέθεσε από 

κοινού με τους καθηγητές κ.κ. Ν. Μ. Σκουτερόπουλο, Π. Καλλιγά και Στ. Βιρβιδάκη 

την επιμέλεια της σειράς Ευμενείς Έλεγχοι, στην οποία έχει προγραμματιστεί  η 

σχολιασμένη έκδοση σημαντικών κειμένων της παραδοσιακής αλλά και σύγχρονης 

φιλοσοφίας. 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001-2 μονιμοποιήθηκα στη βαθμίδα του 

Επίκουρου Καθηγητή. 

Τον Οκτώβριο του 2003 εκλέχτηκα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, 

ενώ διορίστηκα στις 21 Ιανουαρίου του 2004. Τα προπτυχιακά μαθήματα που 

διδάσκω από το 2004 μέχρι σήμερα είναι τα ακόλουθα: 

α) Φιλοσοφία της γλώσσας 



β) Νεότερες και σύγχρονες τάσεις στην αισθητική, ερμηνευτική και ρητορική 

γ) Ιστορία γερμανικής φιλοσοφίας 

δ) Θεωρία και πρακτική μετάφρασης (με έμφαση στο δοκίμιο) 

Παράλληλα με τη διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων αναλαμβάνω 

από το 2004 μέχρι και σήμερα την οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων στα 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 

ΕΜΠ και του ΜΙΘΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Κατά το εαρινό εξάμηνο του 2008 αναλαμβάνω την πραγματοποίηση δέκα 

σεμιναριακών συναντήσεων στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Ιστορία 

των Αισθητικών Θεωριών ΙΙ» του Τμήματος Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης. 

Στις 23 Φεβρουαρίου εκλέχτηκα στη βαθμίδα του Καθηγητή στο Τμήμα 

Θεωρητικών Σπουδών της Τέχνης της ΑΣΚΤ. Διορίστηκα στις 14 Ιουνίου του 2010. 

Τα μαθήματα που διδάσκω αφορούν στην ιστορία της νεότερης και σύγχρονης 

αισθητικής, στην φιλοσοφία της τέχνης και στην φιλοσοφία των κοινωνικών και 

ανθρωπιστικών επιστημών.  

Από το 2010 έως τις 10 Δεκεμβρίου του 2013 διετέλεσα Πρόεδρος του 

Τμήματος και Θεωρίας της Τέχνης και μέλος της Συγκλήτου της ΑΣΚΤ. 

Στις 10 Δεκεμβρίου του 2013 εκλέχτηκα Κοσμήτορας της ΑΣΚΤ και ανέλαβα 

επίσημα τα καθήκοντά μου στις 27 Ιανουαρίου του 2014. 

Οι δημοσιεύσεις μου περιστρέφονται γύρω από την Κριτική της κριτικής 

δύναμης του Καντ, την φιλοσοφική ερμηνευτική (Ντιλτάυ, Χάιντεγκερ, Γκάνταμερ, 

Ρικέρ), την κριτική θεωρία (Αντόρνο, Χάμπερμας), το μεταμοντερνισμό (Ντεριντά, 

Λυοτάρ, Ντάντο), τη λογική των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών καθώς 

και την ιστορία των αισθητικών θεωριών (Καντ, Γερμανικός Ιδεαλισμός, 

Ρομαντισμός). Ενδεικτικά αναφέρω εδώ ορισμένες από τις πιο πρόσφατες 

δημοσιεύσεις μου οι οποίες έχουν προκαλέσει και τα πολυπληθέστερα σχόλια 

ελλήνων και ξένων συναδέλφων: 

1. (μαζί με Mark Michalski), “L’ Idée Platonicienne du Bien entre Heidegger et 

Gadamer,” in Gadamer et les Grecs, επιμ. Jean-Claude Gens, Pavlos Kontos 

και Pierre Rodrigo, (Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 2004). 

2. “The Play between Art and Truth – The Antinomy of Aesthetic Semblance,” 

στο Paradigmata, ed. Hellenic Ministry of Culture with the Collaboration of 

the Association of Greek Architects (Sadas-Pea), (Athens, 9
th

 international 

architectural exhibition la biennale di venezia, 2004). 



3. “The Overcoming of the Standpoint of Taste: Hans-Georg Gadamer on Kant 

and the Limits of Formalism in Aesthetic Theory,” στο Between Description 

and Interpretation: The Hermeneutic Turn in Pheneomenology, ed. Andrzjei 

Wiercinski (Toronto: The Hermeneutic Press 2005).  

4. “Negative Presentation. The Role of the Imagination in the Mathematically 

and the Dynamically Sublime,” στο Kant: Making Reason Intuitive, ed. Ioli 

Pateli (New York: Palgrave Macmillan, 2007). 

5. (μαζί με τον Στέλιο Βιρβιδάκη), Το Φιλοσοφικό Λεξικό του Κέμπριτζ, Αθήνα: 

Κέδρος 2011. 

6. “Die radikale Materialität des erhabenen Sehens. Kleists gemischte 

Empfindungen vor Friedrichs Seelandschaft”, στο Nur zerrissene 

Bruchstücke. Kleist zum 200. Todestag, eds. Olga Laskaridou / Joachim 

Theisen (Frankfurt: Peter Lang, 2013) 

Από το 1992 είμαι μέλος της «Εταιρείας του Χάιντεγκερ» (Heidegger-

Gesellschaft) και του «Διεθνούς Ινστιτούτου για την Ερμηνευτική» (International 

Institute for Hermeneutics). Παράλληλα, είμαι διευθυντής της φιλοσοφικής σειράς 

«Γλώσσα-Θεωρία-Πράξη» (Εκδόσεις Κριτική) και της φιλοσοφικής σειράς 

«Ευμενείς Έλεγχοι» (Εκδόσεις Εκκρεμές). 

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι από το 2004 μέχρι σήμερα έχω προσκληθεί 

ως «Επισκέπτης Καθηγητής» για σειρά διαλέξεων και μαθημάτων από τα 

Πανεπιστήμια του Φράιμπουργκ, της Χαϊδελβέργης και του Μονάχου. Στο επίκεντρο 

των συγκεκριμένων διαλέξεων βρισκόταν πρωτίστως η αισθητική θεωρία του 

γερμανικού ρομαντισμού και του γαλλικού μεταμοντερνισμού. 

 


