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καλούν να τους επιλέξει σχε

δόν με lσάΕια ΕΠιχεφι\.ματα. 
Ακόμη θυμάμαι ων αντίΖωή, θάvαιοs 

δροσlΊ του - στο τρίτο από τα 
τέσοερα συνέδρια που έγιναν 
με θέμα το έργο του στο Σεριζύ" λα-Σ"λ στη Νορμανδία - οτο· 
πιεστικά ερωηΊματα που του 

θέσαμε σχετικά με την ονάλυσή 

!OU για ων απόφαση.•nοτέ 
στπ ζωή μου δεν απoφόσισα~, 

και εωρια 
μας απάντησΕ. 

Ι-Ι απρoϋrιόθετη, η μη υπο
Γη νύχτα της Παρασκευής 8 ΟκτωΒρίου 2004 αηεΒίωσε ο γυλής τραπέζης με τον τiτλο σης, σύμφωνα με tO γαλλικό σταθερά γνωρίσμαra: την ανα

~αK Ντερριντά, ίσως ο μεγαλύτερος φιλόσοφος του 200ύ "Life.after.ιheory.. Εξαρχής, ο ιδίωμα, ως εςιίς: .Ή ζωή σύμ- YVWOΤII.<I) ονllωνότπια ή την 
λογισμένη οπόφαση, aυίη αΓάλλος φιλόσοφος προβαίνει φωνα με/μειά m φιλοσοφία', άρνηση να τον διαβάσουν. 
κριβώς που ο ίδιος Θεμελίωσε 

Ι1ώνα. Η κnδεία του έγινε το απόγευμα της Τρίτης 12 Οκτω
lpiou, είκοσι τέσσερα χιλιόμετρα νοτίως των Παρισίων, σε δύο παρατηρήσεις. Η πρώ- αιν aπoδόμηση' m λoγoταviα, "Οποιος έχει διαβάσει πραγ

θεωρητu,ά. είναι αδύνατον νατη αφορά τη λέξη after, n 0- ι.<οι ούτω ι<aθ' εξής•. μαIlκά, δnλαδι'\ με έντονη προ
ποία στην έJ<φpαση .be afleJ)) ΑυπΙ. η διάJφlOη είναι κεφο- σοχή και μfγάλn υπομοΥΙ'!, ί

πο μικρό νεκροταφείο της κωμόπολης Ρις-Ορανζίς όπου 
υλοποιηθεί απροϋπόΘείΟ,

ΙΟι διέμενε. 
στη\' πραγματική, ncivrO'{E υπό 

Του Βαγγέλη ΜΠΙΤΣΩΡΗ 
μπορεί να σπμαίνο δύο πράγ- λαιώδης, αλλά τώρα, και μάλl- σrω και ένα βιβλίο του Ντερρι

προϋποθέσεις ζωΛ. Αυτό βεματα. Αφενός: <σύμφωνα με., στα εδώ, δεν αρμόζει να την ντά, είναι αδύνατον να μn νιώ
βαίως δεν σημαίνει ότι στη ζωή 

του Μωρίς Μπλανσό Νονσύ Είναι υπέρ της κού- να μειαφραστεί «Η ζωή σύμ- μπορούμε πολύ εύκολα είναι μι\.ς του. ΤΟ πρώτο - και μεγα
την ημέρα της Κ!1δείας ταν ακαριαία: .0 Ζαν-Λυκ οπότε ο αγγλικός τίτλος μπορεί πραγματωθούμε. Λυτό που σΕI mv Ισχύ της κριτικής δύνα

σου μπορείς νο πράηεις ό.τι 

(24-2-2003), ο Ζακ σης>.- .Και Εσείς;., επέμεινα.- φωνα με τη θεωρία., δηλαδή να υπενθυμίσουμε, εντελώς λύ'{φο - κέρδος αυτής της ανα θέλεις, ότι δεν πρέπει να διε
ρευνάς, να αναζητείς , να πλη~τερριντά, κα'{ά τηνκαύση του .Υπάρχει πάντοτε η εναλλακrι- όυ στη ζωή σου προσπαθεϊς να συμβατικά, όη η σκέψη του γνωστικής πράξης είναι η ανο
ροφορείσαι, να διακρίνεις, να·εκρού, εξεφώνησε ων επική- κή λύση», μου απάνmσε - χω- είοαι ή είσαι σvνεπής, σύφω- Ντερριντό δηλώνεται από τον σφάλεια: Ο ΝίεΡριντά κλονίζει 
διαχωρίζεις, να πρσ01lCΙθείς α;00 μnρoστά σε ένα εξαιρετu(ά ρίς να προσδιορίσει Τ(\ διι(ιι νος με τη θεωρία που αοπάζε- ίδιο ως αποδόμηση (ούτε με- τους θεωρηπκούς εφησυχα
ενάως να βελτιώνεις roυς δlυάριθμο κοινό: Τl1ν ΜονΙκ [Ου επlλογι1 ... σαι. υιοθαείς ή που εσύ ο ίδιος ταδομΙσΡός OutE μεrαμoντEρ- σμοίις οδηγώντας μας στην 0
καιικους, ιιοινωνικους Ι<ΟΙ ΩΟ\VΤέλμ, τον Ζαν-Λυκ Νανσύ, Η τελεrή {ου ενταφιασμού δnμισυΡγΕiς. ΑφετΙ:ρου: απλώς νΙσΡός) και όη διαμορφώνεται δό της απορίας, καλώντας κατ' 
λιΤlΚOιίς όρους, ούτως ώστε αυην οικογένεια της υιοΘειπμέ- [Ου Ζακ Ντερριντά ήταν άκρως .μετά", οπότε ο αγγλlκός τίτλος oUalaOΤIKd ~o 1967 με την (Κ- αυτόν '(Ον τρόπο να cιναλάβoυ
τοί να πλησιάζουν ι(αl \'α συ

νάμα να μεταβάλλουν την άνευ 
'ης Πορωγαλίδας κόρης του. απέριττη κο! σΊΙVΤoμη : γύρω α- μπορεί να μεταφραστεί "Η ζωι'! δοση τριών βιβλiων : α) Περί με EμEi, οι ίδιοι ΙΙ)ν ευθύνη της 

Γη μεθε!10μέvrι, στο σεμινάριό πό τον τάφο είχαν συγκενφω- μετά ΙΠ θεωρία., δηλαδή ότι n γΡΙΨJιατοΑΟΥίας. β) Η Υρuφn και lφίσn.ς μας ι(αι. ιωΡiως, των α

ου ηου ήταν αφιερωμένο στη θεί οι OΙKEiol και οι κατά το ζωf) σου μπορεί να μη διέπεται Ι! διαφορά. γ) Η φωνιι και ro φαι- ποφάσεών μας μέσα ΟΕ μια κα όρων καθαρή θεωρητιιαι KOIO

Ol<εuή. 

Τούτη η α01.Jμφωνia , αυτή 11 
ΙVJ\μη του Μπλανσό, ο Ντφ- μάλλον ή ηττον στενά συνδε- από τις ΟΡΧCς της Θεωρίας σου, νόIΙΕVO. ιάστασn διπού αντιφατικου κα

)!ν\"(1. μετά από μια μακρά επι- δεμένοι με m σκέψη (Ου, αrιό να μη συνάδει με C!υτές. να έρ- Αν και βαθιά ριζωμένη στην ιaναγKασj.lOύ, εκεί όπου η α

(ειΡrψa.τολογίο αηοφάνΘηΚΕ όλα σχεδόν ισ μΙρπ της γης. χεται μετά από αυτές . ευρωπαϊκή φιλοοοφuαι παρίι- πόφαση δεν έχει ήδη υηολογι αναπόφευκτη, αναγιωiα και (1

ναγκοστικlΊ ανακολουΘία μετιι>υ n παύση του νεκρού είνω ί- Δεν υπιΊρξε καμία θpησκεurιKι1 Η δεύτερη παρατήρησιι α- δοση, η σκέψη (ου ΝΙΈρριντά f- στεί. αλλά μετεωρίζεται αvάμε
ξύ θεωρίας και ζωιίς rσλανίζει)ιον της νεωΤ€ρΙKόTηως. Εν lελεΏΊ, δεν εKφωνιΊΘnκε ι<ονΕ- φορά τη λεςη .θεωρία• . Ο νοΧλεί ακριβώς εκείνους που σα σε δύο 

ιυναεία, αμέσως μετά τη λήξη νας επικήδειος. Οι παΡlΟτάμε- Ντερριντά διευκρινίζει όrι «πο- έχουν βολευτεί (στο πανεπl- όρους όλο το ε'ργο ιου ΝτερριντCI . Au

ου σεμιναρίου . σε ένα καφέ νοι, ανείπωτα βουβοί , περνοΙΙ- ιέ δεν ΧΡI1,σψοποι[εί] ω λέςη στήμιο. στη ~ημoσιoγρα που τιί ακριβώς εμπλουτίζει το έργο 

:αι εν μέσω ολιγάριθμων φΙ- οαν μπροστά οπό τον τ(\φο ρί- · θεωρία'. με τη σημασία που φία, Οίην κριτική της λο- την του με μια ιδιαίτερα σημαντική 

,ων, είχα το θράσος να τον ρω- χνοντας λiγo Χώμα ... αυrιl έχει κατά τη χρήση tn., α- γΟτεΧvίας κ.λπ.) ΟΠlν ά- ηΘΙΙ{)1, διιωιιιαι και πολιτικ" 

ήσω τι Θα επέλεγε ο ίδιος: την Στις 10 Νοεμβρίου 2001. πό τους Αμερικανούς και αγ- κριτη αλλά εφπσυχαστι- διάσταση, η οποία προβάλλει 

:αύση ή τον ενταφιασΡό; (Είχε στο Πανεπισιήμιο του Λόφ- γλόφωνους ομιλητές ιωl συγ- κή αποδΟΧΛ πάγιων, στο- εντονότερα στα έργσ της τελεu

ιροnγηθεί μιο oυζίnησn για τις μπρα (I.OllghborOlIg!l γραφείς, για νο καταλήξει όη λάντευτων θέσεων. Η αρ- τα ίας δεκαετίας. 

δlόΤUπες συνΘήκες της ίΟφl'lς Ul1iversity), ο Nτερριvτά συμ- κατά συνέπεια θα μεrέφραζε νητική αvτίδραση εναντίον 

ου Μπλανοό). Η Qnci\rrnσn ή- μετεixε σε μια συζlΙΤl1ση σφογ- τον αγγλικό τίτλο της ouζIίrn- της σκέψης του έχει δύο Συνέχεια στη σελίδα 34 

ΠΟΙΗΤΙΚΟ. ΑΝθΟΛΟΓΙΟ 
Αν και Βαθιά ριζωμένη στην ευρωπaϊκι1 


Αι λέζεις φιnοσοφικfι παράδοσπ, 

η σκέψΙ] του Ντερριντά εVΟΧflεί 


~Ι"1' NrJ\·D Bιι!.ιιιJJρΙ!I} 
ακριΒώς εκείνους που έχουν 

··Οτα\" καμιά φορά έπιοτρέφομι;ν ωco τούς Παι.ιισίους %αί BoiJEurEi 

άνιurνΙ:OμEν ΤΙ\\, αϋραν τού Σαρωνικού, ί)ιιό τό φίλιο\' φώς (στο πανεπιστήμιο, 

καί μέοα αιά άριοματα Τ)]ς π[ύχης, έν ri) λιτότητι ιών μύ στη δημοσιογραφία, 

θων - τισν oημ~ρι\'ών καί τών προκαταΥ_λυσlιιαίων - ώς σάλ
 στην ΚΡΙΤΙΚι1 της iιογοrεχνίας 
πισμα πνcυστών. Ι) ώς ήχος παλμικός, κρουο,ός, τυμπάνων, K.iJn.)
ύψu)νονται πί.δακες στιλπνοί, ώρισμένσι λέξεις, λέξεις-χρη

στην άκριτη αililά 
σμοί, λcξας ένώοcως άψιδωτής καί κορυφαίας, λέξεις μέ ση

εφησυxασrιKfιμαοίαν άπρooμ~τρητoν διά τό παρ6ν καί διά τό μέλλον. cιί 


λέξεις «"Ελελευ», «Σί αγωιώ», χαί «Δόξα f\' ύψίοτοις)), Υ.σί, 
 απο6οχι1 πάγιων 


αίφνιΟίως, ώς ξίφη πού διασταυρούμενα ένούνται. 11 ώς ,αrαilάνrεurων 

Υ..λαγγιj άφίξεως όρμητικoίJ μετρό είς ύπογείους 01jραγγας θέσεων. Η αρνητική 

τών παρισίων, καί cιί λέξεις «CΙ)<lr(lol\-LJg,lche)), «Denf"cI'I αντίδραση εναντίον 

!~ΟCllcι·e:ιu», (iO<JIllOI,\». <ιΟάιΞμl1»), HV,\UbaI\», χαί «Glol·j;ι. 
 της σκέψης του έχει 
gloriaIII excelsis». δύο σταθερά 

γνωρίσματα: 
Λ, EMnEIPIKOl: 

την 

«·Οκτάνω>, έΧδόσεις Ίκαρος. αναγνωστική 

aνικανότητα ή 


την άρνηση να 

Ανθολόγος του Οκτώβρη ; ΑΡΗΣ ΔΡΟΥκοnΟVΛΟΣ rov διαΒάσουν· 
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...... έρω έναν μάγκα. Μάλλον τον ΙΊξερα, αφού δεν υπάρχει 
~ πια. θέλω όμωs να μιλόω στον Ενεστώτα γι' αυτόν τον μό

...... γΚΩ. Λένε πωs ιiTανε KoerKns. Εγώ ξέρω πωs. όταν μιλά
ει Kaveis και εκτιθεταl με μόνη του περιουσία την ομιλία. τότε α
ναλαμβάνει και αναβαθμίζει την πυρκαγιά του σώματόs roυ μέ

σα στην αγορά . Ο μάγκαs μέσα στπν αγορά. Και μΙλησε πολύ . 

Έζπσε μιλώνταs κοι μίλησε ζώνταs, Πολύ . Πέραν των αηόψεων. 
Και με μια θέληση σκλnρή του υηάρχειν. Μάγκαs πτανε κι έκανε 
το πρέηοντα για τous μάγκεs. Τα χωρίs όρια και εκτόs κανόνων 

npOS ίδιον όφελοs . Αλλά: και εδώ η μαγκιά. με το αρχοντιλίκι «ε

γώ γlO μένα και 6rιws τα θεωρώ" :Ητανε μάγκαs. Ακριβή!> πάει να 

πεl. «Εγώ για μένα και να σκορηίσω ό. τι είναι για μένα. και να γλε

ντrΊσω ό.τl είμαι εγώ". πωs σλλιφs να καταφέρεls τέτοιο κατόρ
θωμα παρό μιλώvταs. Μιλωντas, όχι ΙJονολογώνταs. Πώs αλλιώs 
να καταφέρεls μια στροφιΊ σιωπή!> σ' ένα ανείπωτο ζεϊμηέκlκο 

TnS ομιλίσs. Έτσι ιΊτανε ο μάγκαs ηου ξέρω. Αυστrφόs και τρε

λαμένοs. 'EvoS KaBfKnS αρχοvτικόs, ηου κατσδεχόταν να συνο
μιλεί για ν' ακούσει τον nxo Tns δll«όs του φωνns.Έναs Βαμβα
κάΡns rns ομιλίαs. Τρίχορδπ!> φωνns άνθρωnοs xwpiS PPOxtS, 
xwpiS θόλασσεs, xwpiS ξενlτεlέs, χωρίs λύηη. Επειδι'ι όλα πταν 
βροχέs, όλα ήταν θόλασσεs, όλα ήταν ξενιτεlέs, όλα ιΊτον λύππ. 

Ο άνθρωποs που ξέρω, που nξερα. τέτοια πράγματα τα έπαιζε 

στην άκρη των δακτύλων του . npOS ίδιον όφελοs. Τ α έποιζε στην 
άκρη TnS γλώσσοs του θέλω να πω. Στη γεύσπ των πραγμάτων . 

Zwn, θάνατοs 
και θεωρία 

Συνέχεια om σι:λ.ίδο 33 

Ο ΝίΕΡΡΙVIό, στη συζήιηση 

γιο τη «Ζωή σύμφωνα με/μετά 

τη φlλoσoφία~, ομολογεί: 

«Και' αΡΧήν προσπαθώ [ ... ) 
να ζήσω ιn ζωή μου σύμφωνα 

με/με:τό όλα αυτά τα πράγμα

ta, προσπαθώνως να είμαι 

συνεπής με ό,n λέω ή με ό,n 

γράφω ως φιλόσοφος, ως α

ποδομιοτής φιλόσοφος, χω

ρίς νσ καθιστώ τη ζωή μου α

πλή εφαρμογή n συνέπεια ίων λεγομένων μου. [ ... ) 
Έrσι, αρνούμαι συνεχώς, ούτως ειπείν, σιη ζωή μου, 

ό,n λέω στα βιβλία μου ή στπ διδαοκαλία μου . Αυτό δεν 

σημαίνει ότι δεν πιστεύω σε όσα γράφω, αλλά προσπα

θώ να κατανοήσω γιοτί υπάρχει αυτό που αποκαλώ 

Ανάγκη - και αυτήν τη γράφω με άλφα κεφαλαίο•. Σ~ 
συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα .Λε Μοντ> (19
08-2004), ο ΝτερΡΙVIό δηλώνει ότι ιιποτέ δεν έμαθα
να-ζω., γιατί «μαθαίνεις να ζεις σημαίνει ότι μαθαίνεις 

να πεθάνεις, να λαμβάνElς υπ' όψιν, για να την αποδε
χθείς, την απόλυτη θνητότητα (χωρίς σωτηρία, χωρίς 

ανάσιοοη, χωρ ίς λύτρωση) - ούτε για ων εαυτό σου ού

τε για τον άλλον._ Η ζοφερή πεποίθησή του ότι n «ζωη 
είναι επιβίωσll., ότι .όλΟ! είμαστε επιζώντες με ανα

στολή", δεν τον οδηγεί στην πλατωνική οδό της .μελέ

της θονάωυ. αλλά αντίθετα, θα έλεγα, στη .μελέιη της 

ζωιΊς., στον πολιτικό αγώνα για ιην καθολική επιιφά

ιηση «του δlκαιώμαως σε μια ζωή που αξίζει να τη ζεις•. 
Η κηδεία του Ζακ Ντφριντά σημσroδΟ1είται από δύο 

αποκαλυπτικά στοιχεια: η απουσία της θρησΚΕυfκής ιε

λετής δε]χνει τη βαθιά πίστη του στις Εκκοσμ;κευτικές 

αξίες του Διαφωτισμού, ενώ ο ενωφιασμός δηλώνει 

την επιβεβαίωση της ιουδαϊκότηως . Εν καωκλείδι, n α
ναφορά μου στον Ενωφιασμό ίου Ζακ Ντερριντά θέλει 

μονάχα να δείξει ότι ο ίδιος, μολονόη δεν έχει 'ενδώ
σει στο πλατωνικό κέλευσμα της .μελέτης θανάτου», μο

λονότι δηλώνει όυ "ηαραμένει ανεπίδεκτος μαθήσεως 

όσον αφορά το να ξέρεις να πεθάνΕις», μολονότι δεν 

συμφιλιώθηκε Π0ιέ με ιο θάναίΟ, ήξερε πολύ καλά πώς 

θα αναγκάσει την απόλυτη, αδήριτη ΑνάγΚΏ, τη Θνητό

rrna, να υποκύψει, ούτως ώστε ο θάνατος, όχι η (Wli., 
να συνάδει με (Ω θεωρία. 

Μαγκιά 

Του Κώστα ΚΑΝΑΒΟΥΡΗ 

Δοκίμασε πολλέs γεύσεls . Μπήκε στον κίνδυνο. Και αρρώστη

σε. Του κόψανε τη γλώσσα οι γlOΤροί. Ακρωτηριάσθηκε. Άτομο 

ειδlκι'ιs γλώσσαs. Μια πραγματικότητα Tns γλωσσlκιΊs γλώσσοs 
εν αντιθέσει με ΤΩν ηρογμαιικότητα tfis γλωσσlκns αφαοfαs. Ο 
jJOYKOS το πήγε ώs ίΟ τέλοs. Άνοιξε το παράθυρο. άνοιξε τον ου

ρανό, άνοιξε τον ορiζοvτα, αποφάσισε κι έπεσε . Νειφόs γιο πό

ντα. Δεν ξέρει πια να μιλάεΙ. Ειναι άρχονΊαs ηου Ίον μαζέψανε 

και είπανε ότι δεν υπάρχει πια. 'Evas άνθρωποs στ' αλnθεια κα
μωμέvοs από ξύλο. Που δεν άνΊΕξε Ίην κομμένπ γλώσσα του ξύ

λου, δπλαδή την αφασlκΙ; ομιλία. Μεγόλοs μόγκαs_ Παλαιόs των 

πμ ερών που πέφτουν όταν δεν μπορούνε να μlλιΊσουνε πια. Μέ

PEs με {IS κομμένεs γλωσσεs με τπ δημοκρατία στο στόμα του 
ΆΚΏ Τσοχατζόηουλου και του Γιόννου Παπαντωνίου και του [ππ

λιωτόπουλου. Με τα εθνικά και τα ποδοσφαιρικά. Με τα γλέντια 

tns οφασίαs. Για να έρχονται και νο σου λένε περί του ξύλινου 
λόγου tns πολlτικns. [ο δεν ντρεηόμαστε. Που θα ταιριάξουμε 
το ξύλο IJas στον λόγο 'Ious. Που θα ταιριάξουμε rous jJάyKtS που 

πλΓφωσον με τπ ζωn τous με τα αθύρματα r(\s φαντασlωμένηs 
bnIJoKpatiaS. 
Δεν υπάρχει δημοκρατία , Δεν υπάρχει λόγοs δημοκρατίαs . 

γπάρχει μονάχο εξουσία κράΊουs, Υπάρχει KaPKfvOS στη γλώσ

σα τπν κομμένη Tns δπμοκροτίαs. [αλτάρουμε οπό τα παράθυ
ρα. Αυτοκτονούμε. Δεν υπάρχει δπμοκροιία. Υπάρχει n νομlκn 
υπόστασπ {ου φαντασιακού ειδώλου. Είναι ηια μούρο xpfIμD n 
δπμοκραιία . Μια δημοκρατία με κομμένπ γλώσσα. Κομμένου ξύ

λου δημοκρατία . Δεν υηάρχει ξύλινn γλώσσα. Μακάρι να υπήρ

χε. Μακόρl οι ηολιτικοί να χρπσιμοποιούσαν 1Π γλώσσα του ξύ

λου. ΟΙ πολlτlκοΙ ΤΟ αιαξίδεuτoν ομοίωμα IJIOS άγλωσσns ζωιΊs. 
Χωρίs ξύλα . Εκείνα το εύκαμπτο όπου λύγιζε ο Αισχύλοs, εκεί

να ακόμπ τα τρισυηόστατα του σταυρού για έναν κολυτερο κό

σμο. Εκείνα Tns σuλλογlσμένns nράξεws γιο μια λέξη από ξύλο 
μnροστό στο εκτελεστικό απόσπασμα, Εκείνπ rns κομμ{;νns 
γλωσσαs που ανακάλυπτε I<Qlνούργιουs τρόnουs ομιλίas, με υ
ψηλή φραγΓΙ θανάτου κατά nωs λένε οι μουσικοί στα σκοτεινό 

τous στέκια όταν φεύγει ο nλnθυσμόs και κουβεντιάζουν ζητια

νεύονταs μlο νότα από τσ μόθπματικά. Μ lα νότα γιο TOUS IJQYKES 

που δεν μιλόνε πια . Δπμοκρατία. naroιis και ΚουφονΊίνοs . Να 
nPODtxtlS. Mrιoρεί να σου κόψουνε τη γλώσσα οι γιατροί. Άλλο
τε και οι εισαγγελείs . Να nροσέχεls .'Εχοuμε Δημοκρατία .'Εχου: 
με τη οπμαία ψπλά . Η σημαία δεν είναι καμωμένη από ξύλο. Η 

σημαία είναι καμωμένη από εισαγγελεis, 

ΗΜΕΡ.ΙΔΆ· ΑΦΙΕ.ΡΩΜΕΝΗ .·,ΣΤΟ E~ΓO ΤΌγΆΠΟ TO.·Π.AN~ll.IΣTHMΙO 'ΠΕΙΡ·ΑΙΩΣ 

Η επικαιρότητα 


του Κώστα Παπα
8

ίωάννοu 

ναν .μεγάλο λησμονη

Εμένο., ,ένα διονοούμε
νο σπανιας πνεuμαn

κής ευρύτηω<;. τον Κώσιο 

ΠαποϊωάΥΥου 0925
1981), (Ιποφόσισε να τιμ!'ισει 
το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 

το οποίο υηήρξε ίΟ «πνευμα

τικό λίκνο- ίΟυ Έλληγα στο
χαστή, καθώς εκε\, στο πε

ριοδικό Σπουδαί της (τότε) 

Α8ΣΠ, δημοσίευσε τα πρώω 

του έργα στα ελληνικά, ενώ 

κατά ΙΠ δεκαετία του'50 υ
πήρξε οπό ίους βσοlκούc κα
θηγητές του . Στη συνέχεια, ε

νώ mn Γαλλία αναγνωριζό
ταν η διεθνής εμβέλεια ιου 

έργου ίου, στην πατρίδα του 
περιέπεσε σm σιωπιι, αι<όμη 

και μετά το θάνοτό ίου. Είναι 
χαρακτηριστικό πως το άπα

ντά ΙΟυ άρχισαν νο εκδίδο
νται συστημαIlκά στα ελληνι
κά μόνο στα τέλη ως δfκαε

τίας του '80, από ης -Εναλ
λακτικές Εκδόσεις. . . 
Ίσως γιατί ο Έλλnνcις στο

χαστιις είχε επιλέξει μlO ηο

ρεία κυριολεκτικά μοναχική, 

με στόχο να εξετάσει, από α
ριστερή σκοπιά. τις κοωκιιΊ

σεις και τα όρω, της μαρξικής 

σκέψης, σε μια εποχή που ΟΙ 

πιο προωθημένΕς εκδοΧές 
της αριστερής σκέψης δεν υ

περέβαιναν τα όρια ως ιφιτι

κής του σtαλ.ι\'lσμOίι . Παράλ

ληλα, έ.χοντας αγτιληφθεί τη 

σημασία (ou αρχαίου ελληνι

κού υποδείγματος, νωρί1ερα 
από πολλούς διανοητές που 
ακολούθησα,' κατόπιν τα 

xνάριa '{ου , επεκτείνει ης ε

πεξεργασίες που συναντώ ραιώς, σε συνεργασία με τον 

VIOI στα πρώτα φιλοσοφικά Τομέα Φιλοσοφίας του Πονε

ιου κείμενα ( <<Πλάτων ο ΕΙ πιστημίου Ιωαννίνων, διορ

δώς", .Κόσμος και Ιστορία•. γανώνει την Πέμπτη 21 
κ.λπ.), διαλεγόμενος με το Οκιωβρίου, σιην Αίθουσα 

δυτικό ιουδοιοχριστισνικό u συνεδρίων του ιδρύματος 

πόδειγμο . (10.30 π.μ . ), ημερίδα αφιε

Με αφορμ!'ι την έκδοση του ρωμένη στην «Επικοιρότητο 

τόμου Από ων αΡXωOαιrινlKό του έργου του πσλlτικού φι 

στον ευρωπαϊκό oUjHιVIOJjD, λοσόφου Κ. Παπαϊωάννου•. 
στον οποίο ηε:ριλαμβάνOVΊ:Ol Την ημερίδα θα ανοίξει με 

ορισμένα οπό {Q πρώτο αυτά ομιλία του για ιη σΧέση του 

φιλοσοφικά ιου κείμενα (σε Κ. Παηαϊωάννου με 10 Πανε
επιμέ.λεια Θ. Καλαφάτη), το πιστήμιο Πειραιώς ο καθη

Τμήμα Οικονομικής Επιστή γητής Θανάσης Ι(αλαφά

μης του f1ανεπιοτημίου Πει- της. Στη συνέxειa, ο Πανα

γιώτης Νούτσος θα αναφερ

θεί Οίην ελληνική διανόηση 

στη διασπορά (.Η ΠεΡίmωση 

Κ, Παπαϊωάννου»), ενώ Jl 

πρώτη συνεδρία θα ολοκλη

ρωΘεί με Ι1ς εισηγήσεις των: 

Αλεξάνδρας Δεληγιώργη 

C.H ισιορία της φιλοσοφiας 
και ιης τέχνης tOυ Κ. Πσπαϊ

ωάννον : μια απάντηση στον 

Σπένγκλερ.), Στέφανου Δη

μητρίου (.Ιστοριστlκός σχε

ΤΙΙ(lσμός και μεθοδολογικΟί 

ανογωγισμοί στο έργο του Κ. 

Πaπαϊωάννου.) και Γιόννη 

Πρελoρέvτζoυ (<<Οι α\'τιλή

ψειςτου J(. Παπαίωάvνoυγιa 

τη νεωτεpΙI<όIητa~). Μετά τη 

διακοηή, Ο Κοσμάς Ψυχο

παίδης θα μιλήσει για τον 

.διό.λογο Μορξ - Χέγl(ελ. στο 
έργο του Έλληνα στoxασrή, ο 

Φώτης Τερζάlως, που θα 

πορουσιάσει τον Παπαϊωάν

νου ως κριτικό του μαρξι

σμού, και ο Νίκος Σέργης 

("ο ανθρωΠICΗΙός (ναντl του 

λενινισμού: αντίθεση χωρίς 

συμφιλίωση.). ΟΙ εργασίες 

της ημερίδος θα ολοκληρω

θούν μ( τπ συζήτηση στρογ

γυλι'ις φαπέζnς (16 .20) με 
θέμα .Τcι σύγχρονα ρεύματα 

πολιιικής φιλοοοφίας 1(ΟΙ n 
επικαιρότητα του έργου ίΟυ 

Κ. Παπαϊωάννου•. στην ο
ποία θα πάρουν μέρος οι Αρ. 

Μl1aλτάς, ΕυΘ. Παπαδη

μητρίου, Γ. Φαρόι<λας κω 

Κ. Ψυχοπαίδης. 

Σ.Κ. 


