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ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ 


ι ..)γράφω γιιΙ νά διαφυλάξω. Άλλά ή διαφύλαξη δέν ε(ναι 
ι;.ία άρχειοθέτηση οτεΜ καί πεθαμένη. Κατά 6άθος πρό

ΚΕιται yv.1 ατέρμονες μ.vημ.ες, μ-VΗμες χωρίς opta ΠΟ:) οέ θά 

αποτελουσαν aναΥχασταά ενα φιλοσοφικό η λογοτεχνικό 

<ργο, άλλά άπλά ι;.iα μεγάλη επανάληψη. Αύτό "ού θαυμά

ζω στούς φιλοσόφους, αυτό πού με ενoιcιγέρει περισσότερο 
~ ,., , ""ι'\ λ ι "J ., ~ - ι 
αΠΌ Ο. τι σε CΙN\oυζ τε ικα, εινα~ στι αποπειρωντaι να κατα

σκευάσουν ","ις 7:ΙΟ οΙκονομ.ικές κατασκευές Υιά νά ετ.ανα. 

λαμbά.νοuν. Τοποθετουντα ι σε autD τό σημ.είο του λόγου. 
οπου εχει κανείς τη μεγαλύτερη κυριαρχία r.ι:ivw στο λόγο, 

στό λόγο ώς "ράξη μνήμης. όλόκληρης της μνήμης εκ των 

προτέρων, πράΥμ.α ;:ou ε~ιτpέτ.ει νά τυποποιουν ι-ιέ tpOr.o 

o~χoνOIλικό το μ.έγιστο μ.έρος των πραγμ.άτων πού μor;oPE~ 

κανείς νά "λέει η νά σχέr.τετcιι. l\1:t αύτό το νόΎ)μ.ιχ. yuX μ.έvα, 
ό φιλόσοφος τ.ρώτ' απ' Ο'λα είναι εναζ ('(IJ).axac; της μ.νήμης' 

ι , " - "'λ'θ ".,. ,καπo~oς πο'; ό~ερω"7α"7αι για -:ην α η ε~α. για το εινα.ι. για, 
τη γλώσσα. γιά νά όιαφυλάττει. άνάμ..εσα στην αλήθεια και 

, ' λ ξ ( ) ' 'λ'θ ' , ' λ ξ , " ,τη φυ α η ... η α η εια ειναι η φυ α η. ειναι αυτο που 

εϊ.ιτρέπει νά φυλά:ττει κανείς, να φυλάγε-:αι. "Έτσι ό φιλό

σοφΟζ εΙναι ενας φύλακας, μέ τ~ν ϊ:ιό ευγενή σημα.σία. τοu 

OFOV' οχι άπλώς ενας ?ύλtJ.κας τοu θεσμοϋ η ενας σκύλος

9ω",κσ.ς , άλλά ό ?ύλαχας τής αλήθειας. ό 9ύλαχσ.ς α>~coC 

πού φυλάγεται , τής επιθυμίας γtά. φύλαξη. 

Ja IlΛΕθΡΟΝ :-::-:-::-:-::-~ 
θΕΩΡIΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 


