ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΩΣΗΡΙΟΤ ΑΜΑΡΑΝΣΟΤ
Α. Προςωπικά ςτοιχεία
Ονοματεπϊνυμο: Σωτιριοσ Αμάραντοσ
Τόποσ γεννιςεωσ: Κζρκυρα
Χρονολογία γεννιςεωσ: 1 Σεπτεμβρίου 1984
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Β. Πανεπιςτημιακζσ ςπουδζσ
1)2008. Ρτυχιοφχοσ του Τμιματοσ Κοινωνιολογίασ του Ραντείου
Ρανεπιςτθμίου.
2)2011. Διατμθματικό ΡΜΣ Ιςτορικι Ζρευνα Διδακτικι και Νζεσ
Τεχνολογίεσ, Τμιμα Ιςτορίασ- Τμιμα πλθροφορικισ Ιονίου Ρανεπιςτθμίου.
3)2018. Διδάκτορασ ςτθν Ρολιτικι Φιλοςοφία του τμιματοσ Ιςτορίασ του
Ιονίου Ρανεπιςτθμίου. Τίτλοσ διδακτορικισ διατριβισ: Θ ανκρϊπινθ
κατάςταςθ και το ριηικό φανταςιακό, ωσ προχποκζςεισ ςτθν διατφπωςθ τθσ
ζννοιασ του πολιτικοφ, ςτθ φιλοςοφία των Άρεντ και Καςτοριάδθ.
Γ. Ξζνεσ Γλώςςεσ
1. Αγγλικά
Δ. Επιμόρφωςη
1.Επιςτθμονικι θμερίδα του Συλλόγου Ελλινων Κοινωνιολόγων με κζμα: Οι
κοινωνιολόγοι ςτθν ελλθνικι κοινωνία. Ράντειο Ρανεπιςτιμιο 2004.
2.Συνδεςμοσ Franchise τθσ Ελλάδασ, θμερίδα με κζμα: Franchising: μια νζα
μορφι επιχειρθματικότθτασ, Ράντειο Ρανεπιςτιμιο 2005.
3.Καλι Γνϊςθ Χειριςμοφ Θ/Υ

Ε. Επαγγελματική εμπειρία/Απαςχόληςη
1)Απαςχόλθςθ (20/02/2013 ζωσ 19/07/2013) με τθν ιδιότθτα του
κοινωνιολόγου ςτο παράρτθμα του οργανιςμοφ «Χαμόγελο του Ραιδιοφ»
ςτθν Κζρκυρα. Θ απαςχόλθςθ αφοροφςε τθ ςυμμετοχι ςε μια ομάδα μελζτθσ
για τον ςχεδιαςμό τθσ δθμιουργίασ ενόσ Ριλοτικοφ Κζντρου /
Ρεριβαλλοντικισ Βιωματικισ Ρλθροφόρθςθσ και Απαςχόλθςθσ.
2) Εργάςτθκε το 2015 και τθν περίοδο 2019-2020 με ςφμβαςθ οριςμζνου
χρόνου ωσ κοινωνιολόγοσ ςτο Διμο Κζρκυρασ υπαγόμενοσ ςτθ Διεφκυνςθ
Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ.
Σ. Επιςτημονική δραςτηριότητα
1)Αρκρογράφοσ ςτο θλεκτρονικό περιοδικό Αντίφωνο (Επιςτιμεσ,
Φιλοςοφία-Τζχνεσ-Θεολογία)
2) Διαχειριςτισ και αρκρογράφοσ ςτο Ιςτολόγιο «Το Ρρελοφδιο τθσ ςκζψθσ»
3) Mζλοσ του Συλλόγου Ελλινων Κοινωνιολόγων (ΣΕΚ)
4)Κεντρικόσ ομιλθτισ ςτον οταριανό Πμιλο Κζρκυρασ ςτισ 20/05/2011, με
κζμα: Οντολογία και πολιτικι ςτθ ςκζψθ του Κορνιλιου Καςτοριάδθ.
5) Συμμετοχι ςτθν εμπειρικι ζρευνα του γραφείου διαςφνδεςθσ του Ραντείου
Ρανεπιςτθμίου με επικεφαλισ τθν κακθγιτρια κοινωνικισ ςτατιςτικισ, κυρία
Αγλαΐα Καλαματιανοφ, με αντικείμενο τθν απορρόφθςθ των αποφοίτων του
Ραντείου ςτθν αγορά εργαςίασ.
6)Εκελοντισ επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ υπό τθν ειδικότθτα του
κοινωνιολόγου, τθν περίοδο 2008-2014 ςτο Τμιμα Ελλάδοσ τθσ
Ρανευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Εκπαιδευτικϊν (AEDE).
7) Διοργανωτισ και ςυντονιςτισ του ανοιχτοφ επιςτθμονικοφ διαλόγου που
πραγματοποιικθκε ςτισ 12-5-2016 ςτον Ιανό, με κεντρικοφσ ομιλθτζσ, τον
ομότιμο κακθγθτι Ρολιτικισ Επιςτιμθσ και πρϊθν Ρρφτανθ του Ραντείου
Γιϊργο Κοντογιϊργθ και τον κακθγθτι Στρατθγικισ Διοίκθςθσ και

Οργανωςιακϊν Σπουδϊν ςτα πανεπιςτιμια Κφπρου και Warwick Χαρίδθμο
Τςοφκα, που είχε ωσ κζμα του «Το διακφβευμα τθσ πολιτικισ θγεςίασ».
8) Κεντρικόσ ομιλθτισ ςτο Ανοιχτό Ρανεπιςτιμιο του Διμου Αςπροπφργου
με κζμα «Οι φαινότυποι τθσ ανατροπισ και θ φενάκθ τθσ εξουςίασ» (23-52016).
Δθμοςιεφςεισ και ςυμμετοχζσ ςε επιςτθμονικζσ εκδόςεισ:
1)Συνεργάςτθκε με τον εκδοτικό οίκο Ρατάκθ, ςτο υπό ζκδοςθ λεξικό νζασ
ελλθνικισ. Επιφορτιςμζνοσ με τθν επιςτθμονικι αρμοδιότθτα τθσ ςφνταξθσ
και επιμζλειασ των όρων πολιτικισ επιςτιμθσ και φιλοςοφίασ.
2) Συμμετείχε ωσ επιμελθτισ και ωσ προλογίηων ςτο νζο βιβλίο του πρϊθν
πρφτανθ του Ραντείου Ρανεπιςτθμίου κακθγθτι Γιϊργου Κοντογιϊργθ,
Γνϊςθ και Μζκοδοσ, εκδόςεισ Ραρουςία, 2017.
3) Επιμελικθκε τθ γραπτι απόδοςθ των μαγνθτοφωνθμζνων διαλζξεων του
Νίκου Ρουλαντηά ςτο βιβλίο, Κράτοσ, Κοινωνικζσ Τάξεισ, Καπιταλιςμόσ,
Ιμπεριαλιςμόσ, Ραπαηιςθσ, Ακινα, 2019.
4) Συγγραφζασ του επιςτθμονικοφ άρκρου: Γιϊργοσ Κοντογιϊργθσ, Γνϊςθ και
Μζκοδοσ, που δθμοςιεφτθκε ςτο 17ο
τεφχοσ του περιοδικοφ νζοσ Ερμισ ο
Λόγιοσ (Καλοκαίρι 2018).
5) Συγγραφζασ του επιςτθμονικοφ άρκρου Άρεντ-Καςτοριάδθσ: ζνασ διάλογοσ
που δεν ζγινε. Οι οντολογικζσ και ανκρωπολογικζσ προχποκζςεισ τθσ ζννοιασ
του πολιτικοφ, που δθμοςιεφτθκε ςτο 10ο
τεφχοσ του περιοδικοφ διά-Λογοσ,
Επετθρίδα Φιλοςοφικισ Ζρευνασ 2020, των εκδόςεων Ραπαηιςθ.
6) Συγγραφζασ του επιςτθμονικοφ άρκρου, Το υψθλό αντικείμενο τθσ
αυτονομίασ. θτζσ και άρρθτεσ πτυχζσ τθσ πραγμάτωςθσ και διατιρθςθσ τθσ
δθμοκρατίασ, που δθμοςιεφτθκε ςτο 23ο

τεφχοσ του περιοδικοφ
Φιλοςοφείν/επιςτιμθ, εφνοια, παρρθςία, που κυκλοφόρθςε το 2021 από τισ
εκδόςεισ Ηιτροσ.
Μονογραφίεσ:
1)Συγγραφζασ του βιβλίου Χάνα Άρεντ- Κορνιλιοσ Καςτοριάδθσ, Θ ζννοια
του πολιτικοφ, Ροιότθτα, Ακινα, 2019.
2)Συγγραφζασ του υπό ζκδοςθ βιβλίου Θ βοφλθςθ τθσ ιςχφοσ ςτον ςτοχαςμό
του Ραναγιϊτθ Κονδφλθ, το οποίο κα κυκλοφοριςει εντόσ του 2021 από τισ
εκδόςεισ Ραπαηιςθ και το οποίο ζχει ενταχκεί ςτθ ςειρά διά-Λογοσ,
Φιλοςοφικι βιβλιοκικθ/Μελζτεσ που διευκφνει ο κακθγθτισ φιλοςοφίασ του
Ραντείου Ρανεπιςτθμίου Δθμιτρθσ Λαμπρζλλθσ και ζχει λάβει ISBN: 978960-02-3735-1.
Διδακτική εμπειρία:
Διδάςκων κατά το εαρινό εξάμθνο του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2020-2021, το
μάκθμα τθσ πολιτικισ φιλοςοφίασ, ςτο τμιμα μεταπτυχιακό πρόγραμμα
ςπουδϊν Ρολιτικι, Γλϊςςα και Διαπολιτιςμικι Επικοινωνία, του τμιματοσ
Ξζνων Γλωςςϊν, Μετάφραςθσ και Διερμθνείασ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου.

