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1.Βιογπαθικά ζηοισεία 
 

-Γελλήζεθα ζηελ Κέξθπξα ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ 1943 

 

-Δίκαη παληξεκέλνο κε ηελ Δπαγγειία Πεξξάθε 

 

-Γηεχζπλζε θαηνηθίαο: 

  

 Κάιβνπ 125-129 

 Αζήλα 114 75   

 Σει. (210)-64333147  

 

2. Σποςδέρ και ζηαδιοδπομία 
 

- Ηνχληνο 1962: Απνιπηήξην Γπκλαζίνπ απφ ην Κνιέγην Αζελψλ. 

 

- Οθηψβξηνο 1962-επηέκβξηνο 1967: πνπδέο, κεηά απφ εηζαγσγηθέο 

εμεηάζεηο, ζηε ρνιή Μεραλνιφγσλ-Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ 

ΔΜΠ. 

 

- Φεβξνπάξηνο 1968: Γίπισκα Μεραλνιφγνπ-Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ 

θαη ζρεηηθή άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο. 

 

- Οθηψβξηνο 1968-Γεθέκβξηνο 1972: Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην 
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Laboratoire de Physique Théorique et de Hautes Énergies ηνπ Université de 

Paris ΥΗ, Centre d‟ Orsay, κε ππνηξνθία ηεο Γαιιηθήο Κπβεξλήζεσο. 

 

- Οθηψβξηνο 1971-Ηνχληνο 1972: auditeur libre ζην εκηλάξην ηνπ Charles 

Bettelheim ζηελ École Pratique de Hautes Études ζην Παξίζη. 

 

- Οθηψβξηνο 1970: Diplôme d‟Études Approfondies (DEA) ζηε Θεσξεηηθή 

Φπζηθή. 

 

- Γεθέκβξηνο 1972: Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή (3νπ θχθινπ) ζηε Θεσξεηηθή 

Φπζηθή. 

 

- Ηαλνπάξηνο 1973-Ηαλνπάξηνο 1974: ηξαηησηηθή ζεηεία κε εηδηθφηεηα 

«θαπαλεχο Ππξνβνιεηήο». 

 

- Ηαλνπάξηνο 1974-Μάηνο 1975: Μειεηεηήο ζε ηδησηηθφ γξαθείν ηερληθψλ 

κειεηψλ. 

 

- Μάηνο 1975-Ννέκβξηνο 1976: Βνεζφο ζηελ Έδξα Θεξκνδπλακηθήο ηνπ 

Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηήκηνπ Παηξψλ. 

 

- Γεθέκβξηνο 1976-Γεθέκβξηνο 1979: Βνεζφο ζηελ Έδξα (θαη  

Δξγαζηήξην) Φπζηθήο Α, ηεο ρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ ΔΜΠ. 

 

- Γεθέκβξηνο 1979-Γεθέκβξηνο 1982: Δπηκειεηήο ζηελ ίδηα Έδξα θαη 

Δξγαζηήξην. 

 

- Οθηψβξηνο 1982: Ίδξπζε (κε ηξεηο αθφκε ζπλαδέιθνπο) ηνπ 

Γηαηνκεαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηε Φηινζνθία θαη Ηζηνξία ησλ Δπηζηεκψλ 

θαη ηεο Σερλνινγίαο (ΠΦΗΔΣ). Σν Πξφγξακκα απηφ είρε κηα πξνπηπρηαθή 

θαη κηα κεηαπηπρηαθή δηάζηαζε πνπ νδεγνχζε ηφζν ζε κεηαπηπρηαθφ 

δίπισκα εηδίθεπζεο φζν θαη ζε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ελψ αλέπηπζζε 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ. (Οξγάλσζε 

ζεηξάο δηαιέμεσλ ή ζεκηλαξίσλ κε Έιιελεο θαη μέλνπο νκηιεηέο, 

νξγάλσζε ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ ζπκπνζίσλ θαη ζπλεδξίσλ θιπ) 

 

- Γεθέκβξηνο 1982-Ννέκβξηνο 1984: Μφληκνο Λέθηνξαο ζην Γεληθφ 

Σκήκα ηνπ ΔΜΠ (Σνκέαο Φπζηθήο). 

 

- Γεθέκβξηνο 1984: Δθινγή ζε ζέζε Μφληκνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ζην 

αληηθείκελν Φηινζνθία θαη Μεζνδνινγία ηεο Φπζηθήο, ζην ίδην Σκήκα. 
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- Μάηνο 1992: Δθινγή ζε ζέζε Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ζην αληηθείκελν 

Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ, ζην ίδην Σκήκα. 

 

- Ηνχληνο 1995: Δθινγή ζε ζέζε Καζεγεηή ζην Σκήκα Μεζνδνινγίαο, 

Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο (ΜΗΘΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ. Σνλ Οθηψβξην ηνπ ηδίνπ ρξφλνπ απνπνηήζεθα ηε ζέζε θαη 

παξέκεηλα ζηελ παιαηά κνπ ζέζε ζην ΔΜΠ.  

 

- επηέκβξηνο 2002: Δθινγή ζε ζέζε Καζεγεηή ζην αληηθείκελν 

Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ ζηε ρνιή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (ηέσο Γεληθφ Σκήκα) ηνπ ΔΜΠ.  

 

3. Παπαμονή ζε εκπαιδεςηικά και επεςνηηικά ιδπύμαηα ηος 

εξωηεπικού  

 

- Mάξηηνο 1983-Μάηνο 1983: Academic Visitor ζην Department of 

Philosophy, Logic, and Scientific Method ηνπ London School of 

Economics and Political Science (LSE), κε ππνηξνθία ηνπ Βξεηαληθνχ 

πκβνπιίνπ. 

 

- επηέκβξηνο 1984-Μάηνο 1985 and επηέκβξηνο 1985-Ηαλνπάξηνο 1986: 

Senior Research Fellow ζην Center for Philosophy of Science ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Pittsburgh, κε fellowship ηνπ Κέληξνπ.  

 

- Ηαλνπάξηνο1993-Ηνχληνο 1993: Academic Visitor ζην Philosophy 

Department ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Princeton, κε ππνηξνθία ηνπ Program in 

Hellenic Studies ηνπ ίδηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

 

- Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο 1998: Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο, κεηά απφ 

πξφζθιεζε, ζην εληαηηθφ ζεξηλφ πξφγξακκα καζεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινζνθίαο ηνπ (αγγιφθσλνπ) Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Βνζπφξνπ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ δίδαμα έλα πξνπηπρηαθφ κάζεκα (6 ψξεο αλά 

εβδνκάδα).  

 

- επηέκβξηνο 2005-Ηαλνπάξηνο 2006: Senior Research Fellow ζην Center 

for Philosophy of Science ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Pittsburgh, κε fellowship 

ηνπ Κέληξνπ. 

 

- Ηαλνπάξηνο 2006-Μάηνο 2006: Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο, κεηά απφ 

πξφζθιεζε, ζην Department of History and Philosophy of Science ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Pittsburgh, φπνπ δίδαμα έλα πξνπηπρηαθφ κάζεκα θαη 

έλα κεηαπηπρηαθφ ζεκηλάξην. 
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4. Διδακηικό Έπγο 
 

Α. ε πξνπηπρηαθφ επίπεδν 

 

Έρσ δηδάμεη:   

 

- Θεξκνδπλακηθή, Μεραληθή ησλ Ρεπζηψλ θαη Αεξηνζηξνβίινπο ζηελ 

Πνιπηερληθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. 

 

- ια ηα καζήκαηα Φπζηθήο θνξκνχ ζε δηάθνξεο ρνιέο ηνπ ΔΜΠ. 

 

- χγρξνλε Φπζηθή ζην Σκήκα (ζήκεξα ρνιή) Ζιεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ ΔΜΠ.  

 

- Δηζαγσγή ζηε Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ θαη Δηζαγσγή ζηελ Ηζηνξία 

ησλ Δπηζηεκνληθψλ θαη Φηινζνθηθψλ ηδεψλ ζε δηάθνξα Σκήκαηα (ζήκεξα 

ρνιέο) ηνπ ΔΜΠ.  

 

- Φηινζνθία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζην Φπζηθφ Σκήκα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, επί ζεηξά εηψλ, κεηά απφ πξφζθιεζε. 

 

- Δηζαγσγή ζηε Φηινζνθία ζην Σκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ, επί ζεηξά εηψλ, κεηά απφ πξφζθιεζε. 

 

- Δηζαγσγή ζηε Φπζηθή ζην Σκήκα Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο 

ηεο Δπηζηήκεο (ΜΗΘΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, κεηά απφ 

πξφζθιεζε. 

 

- Γνκηζκφ θαη Μεηαδνκηζκφ ζην Σκήκα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ηνπ Βνζπφξνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, κεηά απφ πξφζθιεζε.  

 

- “Science and Philosophy in the 20
th
 Century” ζην Department of 

History and Philosophy of Science ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Pittsburgh ησλ 

ΖΠΑ, κεηά απφ πξφζθιεζε  

 

Έρσ επηβιέςεη πνιιέο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο ζπνπδαζηψλ ηνπ ΔΜΠ θαη 

θνηηεηψλ ηνπ Φπζηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

 

Β. ε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν 

 

Έρσ δηδάμεη:  

 

- Αλειιηπψο απφ ην 1983 θαη ζην ρεηκεξηλφ εμάκελν, κεηαπηπρηαθφ 
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κάζεκα θνξκνχ κε αληηθείκελν ηηο ζρέζεηο θηινζνθίαο θαη επηζηεκψλ 

ζηνλ 20
ν
 αηψλα ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Φηινζνθίαο θαη Ηζηνξίαο 

ησλ Δπηζηεκψλ θαη ηεο Σερλνινγίαο (ΠΦΗΔΣ) πνπ ηδξχζεθε ζην ΔΜΠ 

θαη θαηφπηλ ζπγρσλεχζεθε ζην δηαπαλεπηζηεκηαθφ κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα κε ην ίδην φλνκα πνπ νξγαλψλνπλ απφ θνηλνχ ν Σνκέαο 

ΑΚΔΓ ηεο ΔΜΦΔ ηνπ ΔΜΠ θαη ην Σκήκα ΜΗΘΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ.  

 

- Αλειιηπψο απφ ην 1983 θαη ζην εαξηλφ εμάκελν, κεηαπηπρηαθφ 

ζεκηλάξην (κεξηθέο θνξέο θαη δχν) ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο, 

κε δηαθνξεηηθά αληηθείκελα θαηά θαηξνχο. (ςεηο ηεο αλαιπηηθήο 

θηινζνθηθήο παξάδνζεο, Αιιαγή επηζηεκνληθψλ ζεσξηψλ, ζρέζεηο θαη 

δηαθξίζεηο κεηαμχ επηζηεκψλ θαη επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, πιεπξέο ηεο 

επεηξσηηθήο θηινζνθηθήο παξάδνζεο, Γαιιηθή ζρνιή επηζηεκνινγίαο, 

δνκηζκφ θαη κεηαδνκηζκφ, ζρέζεηο κεηαθπζηθήο, εζηθήο θαη πνιηηηθήο 

θηινζνθίαο, πηλφδα, Βηηγθελζηάηλ, Μπέλγηακηλ.) 

 

- Απφ ην 2000 θαη ζην ρεηκεξηλφ εμάκελν, κεηαπηπρηαθφ κάζεκα κε 

αληηθείκελν ηηο ζρέζεηο θηινζνθίαο θαη επηζηεκψλ ζην 20
ν
 αηψλα ζην 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα “ρεδηαζκφο, ρψξνο, πνιηηηζκφο” ηεο ρνιήο 

Αξρηηεθηφλσλ ηνπ ΔΜΠ. Μεηά ην 2001, ην κάζεκα  ζπγρσλεχζεθε κε ην 

νκψλπκν κάζεκα ηνπ ΠΦΗΔΣ θαη δηδάζθεηαη έθηνηε ζε «κεηθηφ» 

αθξναηήξην. 

 

- Σν 2004 (ρεηκεξηλφ εμάκελν), κεηά απφ πξφζθιεζε, κεηαπηπρηαθφ 

ζεκηλάξην κε αληηθείκελν ηε ζρέζε πνιηηηθήο θηινζνθίαο θαη πνιηηηθήο 

πξαθηηθήο, ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο 

Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

  

- Απφ ην 2004, ηα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα θαη ζεκηλάξηα πνπ δηδάζθσ 

έρνπλ εληαρζεί σο θαη‟ επηινγήλ ππνρξεσηηθά ζηα κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο ηνπ 

Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Βαζηθήο θαη 

Δθαξκνζκέλεο Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο ηνπ Σκήκαηνο ΜΗΘΔ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.  

 

- Μεηαπηπρηαθφ ζεκηλάξην ζην Department of History and Philosophy of 

Science ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Pittsburgh κε αληηθείκελν «Sciences and 

Scientific Disciplines».   

 

Έρσ επηβιέςεη πνιιέο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 

εληαγκέλσλ ζηα παξαπάλσ κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα.  
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Γ. Γηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο 

 

Τπφ ηελ επίβιεςή κνπ έρνπλ ππνζηεξηρζεί δεκφζηα κέρξη ζήκεξα 14 

δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο. ε 3 απφ απηέο ππήξμα ηππηθά θαη φρη 

νπζηαζηηθά επηβιέπσλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο ελψ ζε κία ππήξμα 

νπζηαζηηθά αιιά φρη ηππηθά επηβιέπσλ. 

 

Απφ ηνπο θαηφρνπο απηψλ ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, νη 5 έρνπλ 

ζήκεξα θαλνληθή ζέζε ζε Διιεληθά παλεπηζηήκηα (Β. Κηληή, 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Γ. Φνπξηνχλεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, Κ. 

Παγσλδηψηεο, Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Π. Θενδψξνπ, Παλεπηζηήκην 

Κξήηεο, Ν. Σεξδφγινπ, ΔΜΠ), 5 δηδάζθνπλ ζην Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην, 

1 δηδάζθεη κε εληνιή δηδαζθαιίαο ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 2 

δηδάζθνπλ ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε θαη 1 αζθεί ην επάγγεικα ηνπ 

κεραληθνχ. 

 

3 αθφκε δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο ππφ ηελ επίβιεςή κνπ είλαη ζε 

πξνρσξεκέλν ζηάδην επεμεξγαζίαο θαη εθηηκάηαη φηη ζα ππνζηεξηρζνχλ 

εληφο ηνπ ηξέρνληνο αθαδεκατθνχ έηνπο.  

 

Έρσ ππάξμεη κέινο πνιιψλ ηξηκειψλ ζπκβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ θαη 

πνιιψλ επηακειψλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ. Τπήξμα επίζεο εμσηεξηθφο 

εμεηαζηήο κηαο δηαηξηβήο πνπ εθπνλήζεθε ζηηο ΖΠΑ (Virginia 

Polytechnic Institute and State University), κηαο ζηε Γαιιία (Université 

de Paris VII) θαη κηαο ζην Βέιγην (Université Libre de Bruxelles). 

 

Έρσ ζπκβάιεη ζεκαληηθά (ζπζηαηηθέο επηζηνιέο θιπ) ζηε κεηάβαζε 

πνιιψλ θνηηεηψλ ζην εμσηεξηθφ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε 

θηινζνθία ηεο επηζηήκεο ή ηε θηινζνθία θαη έρσ παξαθνινπζήζεη απφ 

θνληά ηελ εμέιημε αξθεηψλ απφ απηνχο. Απφ ηνπο ελ ιφγσ θνηηεηέο 

ζήκεξα θαηέρνπλ θαλνληθή παλεπηζηεκηαθή ζέζε 4 (. Φχιινο, 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Α. Αξαγεψξγεο θαη Μ. Ρεληεηδή, ΔΜΠ θαη Μ. 

Βαιάξεο, University of New South Wales (Sydney)).  

 

5. Επεςνηηικό και επιζηημονικό έπγο 

 

Α. Γεληθέο ζπληεηαγκέλεο 

 

Σν ηζηνξηθφ, ν θεληξηθφο άμνλαο θαη νη επηκέξνπο φξνη ηνπ εξεπλεηηθνχ 

θαη επηζηεκνληθνχ έξγνπ κνπ κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ, ζε αδξέο 

γξακκέο, φπσο παξαθάησ: 
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1. Ήδε απφ ηελ επνρή φπνπ εθπνλνχζα ηε δηδαθηνξηθή κνπ δηαηξηβή 

ζηελ πεξηνρή ηεο ζεσξεηηθήο θπζηθήο ησλ ζηνηρεησδψλ ζσκαηηδίσλ θαη 

άξρηζα λα θαηαλνψ ζηελ πξάμε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο αζθείηαη ε 

νηθεία επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα, κνπ αλαθηλήζεθε ηδηαίηεξα έληνλα 

ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ θπβεξλνχλ απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα 

θαη γηα ηνπο φξνπο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. 

Απνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζπγθξνηνχλ, ειέγρνπλ, 

επεθηείλνπλ, αλαζεσξνχλ θαη αλαηξέπνπλ ηηο θπζηθέο ζεσξίεο ή ζρεηηθά 

κε ηα θξηηήξηα πνπ θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ δηάθνξα εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα πξνηνχ απηά νινθιεξσζνχλ, εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ ηελ πξαθηηθή ησλ επηζηεκφλσλ θαη ζπλδένπλ ηελ 

άζθεζε απηήο ηεο πξαθηηθήο κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ ηεο πεξηβάιινλ, 

δηιήκκαηα ζρεηηθά κε φζα ζπληζηνχλ, ή νθείινπλ λα ζπληζηνχλ, ηελ 

εζηθή θαη ηελ επξχηεξα θνηλσληθή ή πνιηηηθή ζηάζε ηνπ επηζηήκνλα, 

θπξηνιεθηηθά κε θαηέθιπζαλ.  

 

 Αθνξκή γηα έλαλ ηέηνην πξνβιεκαηηζκφ, κέζα ζε έλα γεληθφηεξν 

θιίκα πνπ ηφηε ηνλ επλννχζε ηδηαίηεξα, ζηάζεθε ε πξνζγείσζή κνπ ζε 

έλα έδαθνο, ην νπνίν ν πξνεγνχκελνο ηδεαιηζκφο θαη νη κεγάιεο 

πξνζδνθίεο κνπ πεξίκελαλ νπζησδψο δηαθνξεηηθφ. Ζ ππεξεηδίθεπζε, νη 

απφηνκεο αιιαγέο εξεπλεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, αλάινγα κε ηε „κφδα‟ 

πνπ θαζφξηδαλ θάζε ζηηγκή νη ηδέεο ησλ ζεσξνχκελσλ σο θνξπθαίσλ 

θπζηθψλ, ν αληαγσληζκφο θαη ην θπλήγη ησλ δεκνζηεχζεσλ, ε 

πξνρεηξφηεηα ηελ νπνία αξθεηέο θνξέο επέβαιε ε αλάγθε ηεο ηαρχηεξεο 

δπλαηήο δεκνζίεπζεο θάπνησλ απνηειεζκάησλ, ζρεκάηηδαλ ηελ εηθφλα 

κηαο δξαζηεξηφηεηαο φπνπ ε θπζηθή, ηνπιάρηζηνλ φπσο ηελ είρα 

εμηδαληθεχζεη εγψ, ζα έπξεπε λα είλαη νπζηαζηηθά απνχζα. Χζηφζν, 

ηδέεο, θαη κάιηζηα ηδέεο ζεκαληηθέο, δελ ζηακαηνχζαλ λα αλαδεηθλχνληαη 

θαη ε νπζηαζηηθή έξεπλα, ζε πείζκα απηψλ ησλ „εκπνδίσλ‟, άλνηγε ην 

δξφκν ηεο θαη πξνρσξνχζε. Καη ην παξάδνμν απηφ απαηηνχζε εμήγεζε. 

 

 Με απηά ηα δεδνκέλα, θαη ελφζσ ε παξαπέξα αλάκεημή κνπ κε ηε 

θπζηθή ησλ ζηνηρεησδψλ ζσκαηηδίσλ θαζηζηνχζε δηαξθψο νμχηεξε 

απηήλ ηελ θαηαιπηηθή απνξία, έθηαζα κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα λα 

ζπλεηδεηνπνηήζσ φηη ππάξρεη έλαο αθαδεκατθά ζπγθξνηεκέλνο, δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλνο, θιάδνο -ε θηινζνθία ησλ επηζηεκψλ- ν νπνίνο έρεη 

ηέηνηα αθξηβψο εξσηήκαηα σο αληηθείκελν κειέηεο. Έηζη βξέζεθα λα 

αθηεξψλσ εθεί ηελ επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή κνπ δξαζηεξηφηεηα. 

 

2. Καζψο απηή ε ζηξνθή ζηνλ εξεπλεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ κνπ ππήξμε 

θαηά βάζηλ απνηέιεζκα ηεο ελ ζεξκψ ζρέζεο πνπ είρα απνθηήζεη κε ηε 

θπζηθή, ε δξαζηεξηφηεηά κνπ ζην πιαίζην ηεο θηινζνθίαο ησλ 

επηζηεκψλ αξρηθά επηθεληξψζεθε ζηε κεζνδνινγία θαη ηε θηινζνθία 
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απηήο αθξηβψο ηεο επηζηήκεο. Με δεδνκέλν δε φηη ε θπζηθή απνηειεί γηα 

πνιινχο κειεηεηέο επηζηήκε θαη‟ εμνρήλ, κνπ δεκηνπξγήζεθε επζχο 

εμαξρήο ε πεπνίζεζε φηη, αλ έθηαλα λα θαηαλνήζσ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν απηή ζπγθξνηείηαη θαη εμειίζζεηαη, ζα απνθηνχζα έλα ζεκαληηθφ 

θιεηδί γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ θαηλνκέλνπ ζηελ νιφηεηά 

ηνπ. Οθείισ λα πξνζζέζσ φηη, ζην γεληθφηεξν πεξηβάιινλ φπνπ αξρηθά 

κνπ δεκηνπξγήζεθαλ νη θαηαιπηηθέο απνξίεο πνπ πξναλέθεξα, ην 

εξψηεκα γηα ην επηζηεκνληθφ θαηλφκελν ζηελ νιφηεηά ηνπ, φπσο 

δηαηππσλφηαλ κε ηελ κνξθή ηνπ αλ ππάξρεη θαη πψο ζπγθξνηείηαη κηα 

επηζηήκε ηνπ θνηλσληθνχ θαη ηεο ηζηνξίαο, έπαηδε θαζνξηζηηθφ ξφιν. 

  

 Με απηήλ ηελ αθεηεξία, θαη ελφζσ πξνζπαζνχζα λα 

απνζαθελίζσ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη ην πεξίγξακκα ηεο 

εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηάο κνπ, δηαπίζησζα φηη εμαθνινπζεί λα 

ππάξρεη θαη λα παξακέλεη δξαζηηθή ε παξαδνζηαθή δηάθξηζε αλάκεζα 

ζηηο αγγινζαμνληθέο ή «αλαιπηηθέο» θαη ζηηο «επεηξσηηθέο» (θπξίσο 

γαιιηθέο, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη κεηά) θηινζνθηθέο πξνζεγγίζεηο 

ζην επηζηεκνληθφ θαηλφκελν. Καη θηάλνληαο ζρεηηθά γξήγνξα ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κηαο παξάδνζεο απνηεινχλ, ζε 

γεληθέο γξακκέο, ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο άιιεο, πείζζεθα φηη, πξψηνλ, ε 

δηαρσξηζηηθή απηή γξακκή ζπληζηά πιένλ κφλνλ ην ππφιεηκκα κηαο 

ηζηνξηθά δηακνξθσκέλεο πξνθαηάιεςεο ηελ νπνία δελ ζηεξίδεη θαλέλαο 

ζνβαξφο ζεσξεηηθφο ιφγνο θαη, δεχηεξνλ, φηη ππάξρεη ην πεδίν γηα ηε 

γφληκε ζπζρέηηζε ησλ δχν. πγθεθξηκέλα, θαη ζε φ,ηη αθνξά εηδηθά ηε 

θπζηθή, ζεψξεζα φηη ην πεδίν απηφ κπνξεί λα ζπζηαζεί, ελ κέξεη 

ηνπιάρηζηνλ, κέζα απφ ηε ζπκβνιή δχν θαηλνκεληθά πνιχ δηαθνξεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ζην επηζηεκνληθφ θαηλφκελν. Αλαθέξνκαη, απφ ηε κηα 

κεξηά, ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ Γάιινπ καξμηζηή θηινζφθνπ Luis Althusser, 

φπσο απέξξεε απφ ηε ιεγφκελε «Γαιιηθή ζρνιή ηζηνξηθήο 

επηζηεκνινγίαο» (Bachelard, Canguilhem, Koyré, Cavaillès) θαη φπσο 

αλαπηπζζφηαλ απφ ηνλ ίδην ηνλ Αιηνπζέξ θαη ηνπο καζεηέο ηνπ (Balibar, 

Fichant, Pêcheux, Lecourt, Raymond, Badiou θ.α.), θαη, απφ ηελ άιιε 

κεξηά, ζηελ «ηζηνξηθηζηηθή», ιεγφκελε πξνζέγγηζε ζηελ αγγινζαμνληθή 

θηινζνθία ηεο επηζηήκεο πνπ ζεκαηνδνηείηαη απφ ην έξγν ηνπ T. S. 

Kuhn θαη εθείλν ησλ Lakatos, Feyerabend, Laudan θαη άιισλ. ην 

πιαίζην απηήο ηεο δεχηεξεο πξνζέγγηζεο, ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε γηα 

κέλα ε γλσξηκία κνπ κε ην ραξαθηεξηδφκελν απφ εμαηξεηηθή ινγηθή 

απζηεξφηεηα έξγν ηνπ Ακεξηθαλνχ θηινζφθνπ ηεο επηζηήκεο Joseph 

Sneed θαη ε παξαπέξα αλάπηπμή ηνπ απφ ηνλ Γεξκαλφ θηιφζνθν 

Wolfgang Stegmüller θαη άιινπο (Balzer, Moulines, θιπ).  πσο 

θαηαλννχζα ην δήηεκα ηφηε, θαη‟ αξρήλ ζηφρνο ηεο θξηηηθήο ζχλζεζεο 

ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ ζα ήηαλ ε ζπγθξφηεζε κηαο ζεσξίαο ηθαλήο λα 

ηδηνπνηείηαη γλσζηαθά θαηά εληαίν ηξφπν θαη ηε δνκή θαη ηα ηδηάδνληαη 
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ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ηζηνξία θαη ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο φςεηο 

ηεο θπζηθήο σο επηζηήκεο. Ζ πξνζπάζεηα γηα ηε ζπγθξφηεζε κηαο 

ηέηνηαο ζεσξίαο -καδί κε φ,ηη ζα κπνξνχζε λα απνζαθελίζεη ελ 

πξνθεηκέλσ ηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηεο ζεσξίαο- φξηζε, θαη εμαθνινπζεί ελ 

πνιινίο λα νξίδεη, ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηεο εξεπλεηηθήο κνπ 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 

3. Ζ παξαδνρή φηη ε θπζηθή σο επηζηήκε δελ ζπληζηά κηα γπκλή, νχησο 

εηπείλ, ινγηθή δνκή πνπ απιψο απνθηά πεξηερφκελν απφ ηε ζπζρέηηζή 

ηεο κε κηα αληίζηνηρα γπκλή εκπεηξία απνηειεί ζήκεξα θνηλφ ηφπν. Ζ 

θπζηθή λνείηαη πιένλ σο ηδηαίηεξα ζχλζεην πιέγκα εζσηεξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ εμειίζζνληαη ηζηνξηθά κέζα ζε πξνζδηνξηζκέλεο 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ππφ ηελ επίδξαζε ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ 

θαη πνιηηηθψλ παξαγφλησλ. κσο απηέο νη θνηλσληθέο θαη ηζηνξηθέο 

φςεηο θαη δηαζηάζεηο απνηεινχλ απηνδηθαίσο αληηθείκελν ησλ 

θνηλσληθψλ θαη ηζηνξηθψλ επηζηεκψλ. Καηά ζπλέπεηα, ε ζεσξία -φ,ηη 

κπνξεί λα ζεκαίλεη ε έλλνηα- πνπ ζα αληηκεησπίδεη εληαία ηε δνκή, ηα 

ηδηάδνληα ραξαθηεξηζηηθά, ηελ ηζηνξία θαη ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο 

φςεηο ηεο θπζηθήο είλαη ππνρξεσκέλε λα ιάβεη ππ‟ φςηλ ηεο ηα ζρεηηθά 

πνξίζκαηα απηψλ ησλ επηζηεκψλ. Χζηφζν απηφ είλαη αλεπαξθέο θαη 

κπνξεί λα είλαη άθξσο δηθνξνχκελν. Με δεδνκέλν ηνλ επίκαρν 

ραξαθηήξα ηνπ επηζηεκνινγηθνχ θαζεζηψηνο πνπ δηέπεη ηηο θνηλσληθέο 

θαη ηζηνξηθέο επηζηήκεο, ηα ελ ιφγσ πνξίζκαηα δελ κπνξνχλ λα 

λνκηκνπνηεζνχλ θηινζνθηθά φζν παξακέλνπλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ 

εγθπξφηεηα ησλ ζεσξηψλ ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ απηά δηαηππψλνληαη. 

Ζ εξεπλεηηθή κνπ ελαζρφιεζε κε ην επηζηεκνινγηθφ θαζεζηψο απηνχ 

πνπ έρεη απνθιεζεί «ηζηνξηθφο πιηζκφο» ζπλδέεηαη κε ηνλ θχξην άμνλα 

ηεο εξεπλεηηθήο κνπ δξαζηεξηφηεηαο ζε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν. 

 

4. Πξνθαλψο ε δηεξεχλεζε ηνπ επηζηεκνινγηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ 

«ηζηνξηθνχ πιηζκνχ» δελ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ πξνζπάζεηα 

ζπγθξφηεζεο ηεο ζεσξίαο γηα ηε δνκή, ηα ηδηάδνληα ραξαθηεξηζηηθά, ηελ 

ηζηνξία, θαη ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο φςεηο ηεο θπζηθήο πνπ 

πξναλέθεξα, αθνχ ηζηνξία θαη θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο φςεηο νθείινπλ 

λα απνηεινχλ ηκήκα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ πξψηνπ. Με άιια ιφγηα, κέζσ 

απηψλ ησλ φςεσλ, ε θπζηθή ζπλδέεηαη επζέσο κε ηνλ «ηζηνξηθφ πιηζκφ». 

Αιιά αλ μεθηλάκε κε αθεηεξία ηελ ηδέα φηη ε θπζηθή απνηειεί επηζηήκε 

θαη‟ εμνρήλ, ηφηε ν ραξαθηεξηζκφο «επηζηεκνληθή» δελ κπνξεί λα 

απνδνζεί ζε κηα ζεσξία κε θηινζνθηθά ζπλεπή ηξφπν αλ ε ηειεπηαία δελ 

„κνηάδεη επαξθψο‟ κε ηε θπζηθή. κσο, ην αλ φλησο ππάξρεη ή δελ 

ππάξρεη απηή ε „επαξθήο νκνηφηεηα‟ δελ είλαη θάηη πνπ ε ελ ιφγσ ζεσξία 

πξνζθέξεη απεπζείαο ζηελ θνηλή ζέα, επηηξέπνληαο ηελ άκεζε απάληεζε. 

Ο αθξηβήο εληνπηζκφο ηέηνησλ „νκνηνηήησλ‟ -δειαδή, αλ πηνζεηήζνπκε 
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ηελ νξνινγία ηνπ Popper, ε αλαδήηεζε ησλ επνλνκαδνκέλσλ “θξηηεξίσλ 

δηάθξηζεο” (demarcation criteria)- εμαθνινπζεί αθφκε λα απνηειεί, 

ακέζσο ή εκκέζσο, κείδνλ ζέκα ηεο θηινζνθίαο ησλ επηζηεκψλ ζην 

ζχλνιφ ηεο. Καηά ζπλέπεηα, ε δηεξεχλεζε ηεο δνκήο, ησλ ηδηαδφλησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ φςεσλ 

ηεο θπζηθήο, σο αθξηβψο επηζηήκεο θαη‟ εμνρήλ, απνηειεί ηνλ 

ιπζηηειέζηεξν ίζσο ηξφπν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ φινπ 

δεηήκαηνο ησλ «θξηηεξίσλ δηάθξηζεο», θαη βέβαηα ηνλ θξηηηθφ έιεγρν 

ηνπ ίδηνπ ηνπ φξνπ απηνχ. Με άιια ιφγηα, απηή ε δηεξεχλεζε ζπληζηά 

αλαδήηεζε πνπ κπνξεί λα απνθαλζεί εκκέζσο θαη γηα ην επηζηεκνινγηθφ 

θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηνλ «ηζηνξηθφ πιηζκφ». 

 

 Δίλαη πξνθαλέο φηη ηα φπνηα «θξηηήξηα δηάθξηζεο» (δειαδή φ,ηη 

ζπληζηά κηα επηζηήκε σο επηζηήκε, δηαθξίλνληάο ηελ απφ άιια 

εγρεηξήκαηα πνπ απνβιέπνπλ αδηθαηνιφγεηα ζηνλ ίδην ηίηιν) δελ 

κπνξνχλ λα αλαθέξνληαη κφλν ζηε θπζηθή νχηε κφλν ζην δεχγνο 

θπζηθήο θαη «ηζηνξηθνχ πιηζκνχ». Απηά νθείινπλ εμ νξηζκνχ λα 

αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ εγρεηξεκάησλ πνπ δηεθδηθνχλ ηνλ ηίηιν ηεο 

επηζηήκεο. Καη απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ηφζν απηή θαζ‟ εαπηή ε αλαδήηεζε 

ησλ ελ ιφγσ θξηηεξίσλ, φζν θαη ν ελ παξαιιήισ ή ν εθ ησλ πζηέξσλ 

έιεγρνο ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο, νθείιεη, αξγά ή γξήγνξα, λα 

αληηκεησπίζεη ην δήηεκα ηνπ επηζηεκνινγηθνχ θαζεζηψηνο πνπ δηέπεη ην 

θαζέλα απφ ηα εγρεηξήκαηα απηά μερσξηζηά. Σέηνηα εγρεηξήκαηα είλαη, 

κεηαμχ άιισλ, ηα καζεκαηηθά θαη ε ςπραλάιπζε. Ζ εξεπλεηηθή κνπ 

δξαζηεξηφηεηα επεθηάζεθε έηζη γηα λα αληηκεησπίζεη ηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην ηδηαίηεξν επηζηεκνινγηθφ θαζεζηψο θαη ησλ δχν. 

 

5. Ζ αλαδήηεζε θξηηεξίσλ δηάθξηζεο, φπσο άιισζηε θάζε εξεπλεηηθή 

πξνζπάζεηα ζην πιαίζην ηεο θηινζνθίαο ησλ επηζηεκψλ, ππφθεηηαη 

αλαγθαζηηθά ζε κηα γεληθφηεξε θηινζνθηθή ζεψξεζε επί ηνπ θφζκνπ θαη 

ηεο γλψζεο ηνπ. Οη πξνζπάζεηέο κνπ λα πξνζεγγίζσ επξχηεξα ηε ζθέςε 

φρη κφλνλ ηνπ Αιηνπζέξ, ηνπ Κνπλ θαη ηνπ Πφπεξ, αιιά θαη εθείλε ησλ 

Wittgenstein, Nietzsche, Spinoza, Derrida, McDowell, Benjamin θαη 

άιισλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θηιφζνθνη ηεο επηζηήκεο, 

ππεξεηνχλ ηελ αλάγθε λα ζηνηρεηνζεηήζσ κηα ηέηνηα αθξηβψο ζεψξεζε. 

 

6. ήκεξα είκαη, λνκίδσ, ζε ζέζε λα δηαηππψζσ ζρεηηθά νινθιεξσκέλα 

(φζν κπνξεί θαλείο λα κηιήζεη πνηέ γηα „νινθιήξσζε‟ ζηε θηινζνθία) ηα 

πνξίζκαηα ηνπ ελ ιφγσ καθξφπλννπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

πνξίζκαηα πνπ πξνθαλψο αλνίγνπλ έλαλ λέν θχθιν αλαδεηήζεσλ. Έρσ 

εληνπίζεη ηα «ζηνηρεία ηαπηφηεηαο» (identity conditions) ηεο θπζηθήο, 
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- 15
th
 World Congress of Psychosomatic Medicine, Athens, April 1999, 

ηξνγγπιή Σξάπεδα κε ζέκα «πξνυπνζέζεηο κηαο ζεσξίαο γηα ηα 

ςπρνζσκαηηθά θαηλφκελα».  

 

- πλέδξην “Critical Issues in Science and Technology Studies”, Institute 

for Advanced Studies on Science, Technology and Society, Graz, 

Απζηξία, Ηνχληνο 2001 

 

- πκπφζην “Observation and Experiment in the Natural and Social 

Sciences”, European Science Foundation, Μπνιφληα, Ηηαιία, Οθηψβξηνο 

2001 
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- πκπφζην “Kuhn”, νξγαλσκέλν απφ ην University of East Anglia ζην 

Λνλδίλν, Βξεηαλία, Αχγνπζηνο 2002 

 

- πλέδξην “Incommensurability”, Université de Nancy, Ναλζχ, Γαιιία, 

Ηνχληνο 2004 

 

- πλέδξην “Contingency and Dissent in Science”, LSE, Λνλδίλν, 

Βξεηαλία, Ηνχληνο 2006.  

 

- Πξνζθεθιεκέλε νκηιία ζην Max Planck Institute for the History of 

Science, Βεξνιίλν, Γεξκαλία, Ννέκβξηνο 2008 

 

- Πξνζθεθιεκέλε νκηιία ζην Center for Philosophy of Science, 

University of Pittsburgh, ΖΠΑ, Ννέκβξηνο 2009  

 

Δπηπιένλ, έρσ δηνξγαλψζεη ή ζπλδηνξγαλψζεη δηάθνξα ζπλέδξηα ή 

ζπκπφζηα ελψ ππήξμα ν βαζηθφο νξγαλσηήο ησλ Athens-Pittsburgh 

Symposia on Philosophy and History of Science and Technology πνπ 

δηνξγαλψλνληαλ θάζε δχν ρξφληα ζηελ Διιάδα, κε δηαθνξεηηθφ ζέκα 

θάζε θνξά θαη πξνζθεθιεκέλνπο ηνπο παγθνζκίσο γλσζηφηεξνπο 

εηδηθνχο ζην ζέκα. Έρνπλ δηεμαρζεί 5 ηέηνηα ζπκπφζηα.  

 

6. Ξένερ γλώζζερ 

 

Αγγιηθά, Γαιιηθά, ιίγα Γεξκαληθά, ιίγα Ηηαιηθά.  

 

7. Διακπίζειρ 
 

- Ζκεξίδα κε αληηθείκελν ηε ζπδήηεζε ηνπ άξζξνπ κνπ “Constraints and 

Resistance: Stating the Case for Negative Realism”, Σκήκα ΜΗΘΔ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Μάηνο 2001.    

 

- Κξαηηθφ βξαβείν Γνθηκίνπ-Κξηηηθήο 2002 γηα ην βηβιίν κνπ 

Αληηθείκελα θαη όςεηο εαπηνύ, Βηβιηνπσιείν ηεο Δζηίαο, 2002. 

 

- πλέδξην πξνο ηηκήλ κνπ πνπ δηνξγάλσζαλ ην Hellenic Studies Program 

θαη ην Philosophy Department ηνπ New York University (NYU) ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 2003 κε αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε ησλ 60 ρξφλσλ κνπ. 

Μεηείραλ νη Αιέμαλδξνο Νερακάο, Paul Benacerraf, Jim Conant, Peter 

Machamer, Paul Boghossian, Bruce Robbins, ηάζεο Γνπξγνπξήο, 

Γηψξγνο Φνπξηνχλεο θαη Μαξία Ρεληεηδή. 
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7. Άλλερ δπαζηηπιόηηηερ 

 

- Μέινο ηνπ Παλειιελίνπ πιιφγνπ Γηπισκαηνχρσλ Μεραλνιφγσλ 

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ, ηνπ Σ.Δ.Δ., ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Φπζηθψλ, 

ηνπ Διιελν - γαιιηθνχ Σερληθνχ θαη Δπηζηεκνληθνχ πλδέζκνπ, ηεο 

Philosophy of Science Association θαη ηεο Society for the Social Study of 

Science. 

 

- Δθιεγκέλν κέινο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ Σ.Δ.Δ. (1975-78 θαη 1978-

81). 

 

- Μέινο θαη θαηφπηλ Δπηκειεηήο ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Θεκάησλ 

Παηδείαο ηνπ ΣΔΔ (1978-1984). 

 

- Μέινο εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ άδεηα αζθήζεσο 

επαγγέικαηνο κεραληθνχ (1982-1984). 

 

- Δμεηαζηήο ηνπ ΗΚΤ γηα ππνηξνθίεο ζε εηδηθφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε θηινζνθία θαη ηε θηινζνθία ησλ επηζηεκψλ (1989- 2004). 

 

- Μέινο ηεο πληαθηηθήο Δπηηξνπήο ησλ πεξηνδηθψλ Ο Πνιίηεο, Λόγνπ 

Χάξηλ θαη  Νεύζηο.   

 

- Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ 

(1994 - 1995) 

 

- Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δπξσπατθνχ Πνιηηηζηηθνχ 

Κέληξνπ Γειθψλ (2000-2004) 

 

- Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Πνιηηηθνχ 

Πξνβιεκαηηζκνχ “Νίθνο Πνπιαληδάο” (1998- ζήκεξα) 

 

- Μέινο ηεο ΚΠΔ ηνπ πλαζπηζκνχ ηεο Αξηζηεξάο, ησλ Κηλεκάησλ θαη 

ηεο Οηθνινγίαο (2000-ζήκεξα).   

--------------- 


