
Αντικείμενα: 
Φιλοσοφία της Επιστήμης,  
Αναλυτική Θεωρία της Γνώσης και Φιλοσοφία της Γλώσσας,  
Αναλυτική Ηθική Φιλοσοφία και Μετα-Ηθική,  
Επικοινωνιακά πρότυπα ερμηνείας μεταβολής πίστεων (Belief Revision). 
Έρευνα: 
Η ακόλουθη απαρίθμηση προβλημάτων και ερευνητικών στόχων συνοδεύεται και 
από την ένδειξη της γενικής περιοχής-κατεύθυνσης στην οποία εντάσσεται η 
έρευνα. 

Ο γρίφος της πλάνης (β)  
Η ανάδυση της αξίας (β-γ-δ)  
Η επικοινωνιακή βάση συγκρότησης του νοήματος (β-δ) 
Η ερμηνεία του ‘φαινομένου’ της απροσδιοριστίας της μετάφρασης (α-δ) 
Η βάση ελέγχου «γλωσσικών κατασκευών» (ή, φιλοσοφικών υποθέσεων) (β) 
Η σύνθεση και η μεταβολή δοξαστικών συστημάτων (α-β-δ)  
Η σχέση μεταξύ ηθικών κρίσεων και ηθικών κινήτρων (γ) 

Αντιπροσωπευτικές εργασίες σχετικές με το ερευνητικό έργο:  
Η Σύγκρουση Επιστήμης και Επιστημολογίας [Α. Κουτούγκος, Εκδόσεις Σύγχρονα 
Θέματα, 1984]  
«The Plato-Wittgenstein Route to the Pragmatics of Falsification», in BSPS, ‘Greek 
Studies in the Philosophy of Science’, P. Nicolakpoulos ed., Kluwer Academic 
Publishers, 1991. 
Το Νόημα ως «Χρήση», ή ως Αντίσταση στη «Χρήση»; [‘Συμπόσιο Wittgenstein’, 
Εκδόσεις Δωδώνη, 1991, σ. 41-51] 
Η Ερμηνευτική παρέμβαση ως προϋπόθεση Κριτικής Διάψευσης [Ανακοίνωση στο 9ο 
πανελ. Συνέδριο Φιλοσοφίας, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2002, υπό δημοσίευση στο 
Πυρφόρος, εκδόσεις Ε.Μ.Π] 
Ο Γρίφος της Πλάνης [Δευκαλίων, 14/1,1995, σ. 67-81]  
Περί Φιλοσοφικής Μεθόδου [Πανεπιστημιακό σύγγραμμα για προπτυχιακά και 
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην περιοχή της γνωσιολογίας. Ελληνικά 
Γράμματα, 2006  
 Σκεπτικισμός και Αντιστρέψιμα Επιχειρήματα [ανακοίνωση (Φεβρουάριος 2003) στο 
πρόγραμμα διαλέξεων της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρίας, έγινε δεκτό προς 
δημοσίευση ως ‘Skepticism and Reversible Arguments’ στο περιοδικό Philosophical 
Inquiry, vol. Xxvi, no.1, 2004] 
The Experience of Value [Κρήτη 2000, Διεθνές συμπόσιο με θέμα ‘The Concept of 
Experience’ υπό την αιγίδα των Παν/μίων: Αθηνών, Ε. Μ. Π. και Pittsburgh] 
 About what ‘can be said’ in Ethics [ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο για τον 
Wittgenstein, Δελφοί, Μάιος 2001] 
The Possibility of Partial Agreement: an analysis of belief revision as a primary 
response to evaluated sources of information, δημοσιεύεται στο περιοδικό 
Philosophical Inquiry, vol. 25, 1, May-June 2003] 
Rationality and Moral Worth [Ανακοίνωση στο 4ο πανευρωπαϊκό συνέδριο 
Αναλυτικής Φιλοσοφίας, Lund Σουηδίας Ιούνιος 2002] 
Λόγος περί Ηθικής και Αισθητικής [ελληνική απόδοση της βασικής ανάλυσης της [9] 
με προεκτάσεις στην αισθητική - θα συμπεριληφθεί στον χαριστικό τόμο δοκιμίων 
αναλυτικής φιλοσοφίας προς τιμήν του καθηγητού Δ. Νιάνια.  
Στο πλαίσιο ενίσχυσης βασικής έρευνας ‘Πρωταγόρας’ «Αναθεώρηση Αξιακών 
Κρίσεων» (2004-2006). 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις  
§ Η Ερμηνευτική παρέμβαση ως προϋπόθεση Κριτικής Διάψευσης [Ανακοίνωση 

στο 9ο πανελ. Συνέδριο Φιλοσοφίας, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2002, υπό 
δημοσίευση στο Πυρφόρος, εκδόσεις Ε.Μ.Π]\ 

§ Περί Φιλοσοφικής Μεθόδου [Πανεπιστημιακό σύγγραμμα για προπτυχιακά και 



μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην περιοχή της γνωσιολογίας. Υπό 
έκδοση στον εκδοτικό οργανισμό Ελληνικά Γράμματα] 

§ Σκεπτικισμός και Αντιστρέψιμα Επιχειρήματα [ανακοίνωση (Φεβρουάριος 2003) 
στο πρόγραμμα διαλέξεων της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρίας, έγινε δεκτό 
προς δημοσίευση ως ‘Skepticism and Reversible Arguments’ στο περιοδικό 
Philosophical Inquiry, vol. Xxvi, no.1, 2004] 

§ (*) The Experience of Value [Κρήτη 2000, Διεθνές συμπόσιο με θέμα ‘The 
Concept of Experience’ υπό την αιγίδα των Παν/μίων: Αθηνών, Ε. Μ. Π., και 
Pittsburgh]  

§ About what ‘can be said’ in Ethics [ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο για τον 
Wittgenstein, Δελφοί, Μάιος 2001]  

§ (*)The Possibility of Partial Agreement: an analysis of belief revision as a 
primary response to evaluated sources of information, δημοσιεύεται στο 
περιοδικό Philosophical Inquiry, vol. 25, 1, May-June 2003] 

§ Rationality and Moral Worth [Ανακοίνωση στο 4ο πανευρωπαϊκό συνέδριο 
Αναλυτικής Φιλοσοφίας, Lund Σουηδίας Ιούνιος 2002]  

§ (*) Λόγος περί Ηθικής και Αισθητικής [ελληνική απόδοση της βασικής ανάλυσης 
της [9] με προεκτάσεις στην αισθητική - θα συμπεριληφθεί στον χαριστικό τόμο 
δοκιμίων αναλυτικής φιλοσοφίας προς τιμήν του καθηγητού Δ. Νιάνια. Επίσης, 
είναι η πιλοτική εργασία στην υπό έγκριση ερευνητική πρόταση στο πλαίσιο 
ενίσχυσης βασικής έρευνας ‘Πρωταγόρας’. 

§ ‘‘Aspects of Value: an inquiry into the constituents of the concept as emerging 
in thought, language, and society’’  Μονογραφία συνοδευόμενη από εκτεταμένη 
εισαγωγή και αυτοτελή δοκίμια, υπό έγκριση στον εκδ. οργανισμό Ελληνικά 
Γράμματα. Συμπεριλαμβάνει επεξεργασία και επέκταση διδακτικών σημειώσεων 
– βλ. [16].  

§ «Το ‘Παράδειγμα’ της Γνωσιοθεωρίας», περιέχεται στο «Το Παράδειγμα στη 
Φιλοσοφία, Εκδόσεις Εκκρεμές, ed., Κ. Ιεροδιακόνου. 

 
 


