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Εκπαίδευση 

Διδακτορικό δίπλωμα Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, 

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία, 2008-2013 

(Βαθμός: «Άριστα») 

Τίτλος: «Ο ύστερος καπιταλισμός κατά τη θεσμική σχολή (Th. Veblen) 

και την όψιμη φιλελεύθερη πολιτική οικονομία (J. A. Hobson)»1 

Μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης στην Κοινωνιολογία, 2005-2008 (Βαθμός: «Άριστα») 

Τίτλος Πτυχιακής: «Βασικές έννοιες του οικονομικού πράττειν στον Max 

Weber» 

Προπτυχιακός τίτλος 
σπουδών 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών, 1999-2004 (Βαθμός: «Καλώς») 

 

Επαγγελματική 
εκπαίδευση 

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, Πρόγραμμα 

Σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. (εκπαιδευτική σειρά 24η), 2016-2017 (Βαθμός: 

«Άριστα») 

Τίτλος Τελικής Εργασίας: «Διαβούλευση και λήψη αποφάσεων: Ανάλυση 

της οργάνωσης της δημόσιας διαβούλευσης και της συμβολής της στον 

                                                           

1 Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών: https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/40138 
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σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση της δημόσιας πολιτικής 

στην Ελλάδα»2 

 
 

Διδκατική Εμπειρία  

 Αυτοδύναμη διδασκαλία στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 

2022-23 με το πρόγραμμα απόκτησης ακαδημαϊκής εμπειρίας, στο επιστημονικό πεδίο 

«Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία», με μαθήματα Σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία 

(υποχρεωτικό), Σύγχρονη πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία (επιλογής), Σύγχρονη 

μαρξιστική θεωρία (επιλογής) 

 Αυτοδύναμη διδασκαλία στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 

2022-23 με το πρόγραμμα απόκτησης ακαδημαϊκής εμπειρίας, στο επιστημονικό πεδίο 

«Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία», με μαθήματα Σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία 

(υποχρεωτικό), Σύγχρονη πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία (επιλογής), Σύγχρονη 

μαρξιστική θεωρία (επιλογής) 

 

Κατάλογος  Δημοσιεύσεων 

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά (με κρίση): 

 «Η θεσμική κοινωνική θεωρία του Thorstein Veblen: εξελικτική μέθοδος και βασικές έννοιες» 

– προς δημοσίευση στο περιοδικό Αξιολογικά (βεβαίωση δημοσίευσης) 

 «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στη θεωρία ιμπεριαλισμού του J. A. Hobson: η διάσταση της 

ιδεολογίας και η θέση του πανεπιστήμιου», 2015, Ουτοπία, 112, σσ. 65-77 

                                                           

2 https://repositoryesdda.ekdd.gr/handle/123456789/315 
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Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά (χωρίς κρίση): 

 «Η “Νέα Ανάγνωση” του Μαρξ ενάντια στον Λουί Αλτουσέρ», 2018, Ipressa.gr: Διαδικτυακό 

περιοδικό για την πολιτική, τις επιστήμες & τον πολιτισμό 

 «Η προσέγγιση του G. Caffentzis για την οικονομική κρίση του 1970», [τρία μέρη] 2018, 

Ipressa.gr: Διαδικτυακό περιοδικό για την πολιτική, τις επιστήμες & τον πολιτισμό 

Συν-συγγραφέας: 

Πανταζής, Α. και Ν. Κελεμένης, 2021, Φιλελευθερισμός, σοσιαλισμός και δημοκρατία, Αθήνα: Πεδίο 

(1ο Μέρος, 2ο κεφάλαιο, «Η κοινωνική ευημερία και η ιστορική πρόοδος στην οργανική 

κοινωνιολογική θεωρία του John A. Hobson») 

Μονογραφία: 

Οικονομικές κρίσεις και επεκτατισμός, 2017, Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα 

Μεταφράσεις: 

 Πανταζής, Α. και Ν. Κελεμένης, 2021, Φιλελευθερισμός, σοσιαλισμός και δημοκρατία, 

Αθήνα: Πεδίο –μεταφράσεις 2ου Μέρους 

 Caffentzis, G. «Ο Μαρξ, οι μηχανές Turing και η εργασία της σκέψης» [σε 3 μέρη], από τον 

τόμο In letters of blood and fire: work, machines and the crisis of capitalism, Νέα Υόρκη: 

Common Notions, 2013: σσ. 164-175, 2018, Ipressa.gr: Διαδικτυακό περιοδικό για την 

πολιτική, τις επιστήμες & τον πολιτισμό 

 Siméon, O. «Robert Owen: o πατέρας του βρετανικού σοσιαλισμού», HAL – SHS, 2017 

[ελεύθερη απόδοση άρθρου], Ipressa.gr: Διαδικτυακό περιοδικό για την πολιτική, τις 

επιστήμες & τον πολιτισμό 

 Gosh, P. «Τι εννοούσε ο Max Weber ως “πνεύμα” του καπιταλισμού;», Aeon, 2012 [ελεύθερη 

απόδοση άρθρου], Ipressa.gr: Διαδικτυακό περιοδικό για την πολιτική, τις επιστήμες & τον 

πολιτισμό 
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Ανακοινώσεις: 

 «Εξελικτισμός και σοσιαλιστική μεταρρύθμιση στην κοινωνική θεωρία του D. G. Ritchie», στο 

πλαίσιο της διαδικτυακής παρουσίασης του βιβλίου Φιλελευθερισμός, σοσιαλισμός και 

δημοκρατία (Πεδίο), 06/05/2022 

 «Η θεωρία της επιχείρησης του Thorstein Veblen», «Σεμινάριο Κ. Ψυχοπαίδη: Διαρκές 

Σεμινάριο Θεωρίας και Επιστημολογίας των Κοινωνικών Επιστημών», Τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 12/11/2009 

Μονογραφία υπό επεξεργασία: 

«Θεμελιώσεις της πολιτικής οικονομίας, της κοινωνιολογίας και της θεωρίας δημοκρατίας στο 

επιστημολογικό πρόγραμμα του John St. Mill» 

 

Υποτροφίες – Διακρίσεις 

 Υπότροφος Εσωτερικού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στο γνωστικό πεδίο 

«Κοινωνιολογία–Κοινωνική Πολιτική» για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, 2008-2012. 

 Εφ’ άπαξ υποτροφία για το Α' έτος σπουδών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην 

Κοινωνιολογία, 2006-2007. 

 


