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~~~.t  ~ι,:m~βΤΙ~,.t;.  Ομε;1:  

~~.μένες (~975)ι .?'τ/ν,  J{ια,v{qrpJ.,q.  ,α~,:),. 

f;I}',,(~9.87)rA~9:\!  .Η.!Α;"(UYι;ι.(κα:ψ~ρνει ,στΟ:  

.,συνέχεια,ότι  απευθιΝόμαι:πε ευθεως στον εκλιπόνtα,. μιr 

" Μμε σε αυτ6ν πoυτσν-σ:γωuiμε καιτσνθαυμάζαυμε, πρ<r.  

τού μιλήσΟ1.!με qχ~~ικ.q'με  amev. Μέσα·από ταλόγια 

:..του  tδιoυτου  ΝΤΕρ>ιντά,'ταono(q παραθέτουμε ως φόρο 

'τιμ~ς σΈ ένα μεγw.o'.ι;rιoχαστή, αλλά και ως ·ένααφε
;, λέςτέχνασμαπουσκοπόθαείχε·.ναπαρα1ίείνειτ/νπα
, Ρσι:ισία  του  κοντά μας,  θα θέλαμε  ναμιλήσσυμε για το πέν
, θοςπουμαςπΡοκαλεί η  απώλειά ταυ.  Ενός ΣWΧασt'ή  «που 

τον γνωρίσαμε  ζώνταιπου  τον διαβάσαμε και τον ξα

ναδιαβάσαμε, τον ακούι;1αμε'και από τον  οποίο περι

·,μέναμε  ακόμα μια  απάVτ/ση,  ωσάν  αυτήηαπάVτ/ση  

αναΥνωρίσει». Λι>ςκαι θαμπορσύσαμε να'επανορθώ

σου με  σε ένα χρόνσπov θα θ.έλαμε·:να  επεκτεινόταν 

πέρα απότ/ντελεΙΙΤαίαστιγμήτουθαν6ντα,  νιώθουμε  

τ/ν ανάγκη:ναεκφράσουμε  τη  λύπη  μας γιατί δενεπι
τρέψ,αμεσυχνάστoν-εαuτ6μαςνα εκφράσει το  χρέος μας 

απέναντι στο μεγάλσ διανοητή, του οποίου η σκέψη  
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~~1ης:~W(it'~ΟΟΡ'~:6:tΙ;;θα:ανό.ιςεΙ·Πό~~g,f~Ί~'t:~~J'.ιctitη1~Vέ~~,%ώρα" 

. ilν~'kΠdvtωξέχ~ιήδTiiδηλώσε&6i~δ~i'α*ΟΟ~β~~(tt~Sί·:βΡdβείόJΦς-Ταdv-' 

:.ι,.~:qtf!{;rρτηζ:i1ύd:tΡfας.  . " '!: "" " 
.ηΥικμ:':tυ~φqρbύν  απ6 τις·εκδσσεις «Εκκρεμέρ>  τα'εξής βιβλία τ/ς 

ΓέΛ.:ίνsκ;·jf.j\{;;;,  "':'i : 

'{<ΠΡid(i~9ΨξμiφΡ;'ΜαριάwαΣταυροπσύλσυ, Ηlayνtfa 1999, καLOι απο
.Ί,2'ΟΟ1/ϊιiφ~;wευtέρης ΑναΥνώστου.  

·στάθηκε πάντα πηγή-έμπνευσης και cπαθερ6:σημεω 

.·αναφοράςκα& χρησΙμευε,επίσrjςσανι'αvι;ηχέία.,για να 

ακουστεί η δίκή'μι:ι.ςΆφωVΉ.Πώ'ς':Φμως;;θαμπOpoύσε 

αυτός Ο'ΨίθυΡΟ\ί-να',δΙεκδικηΦ'ε~,'vi:Ιi-δtκΠ1:;τφ{~~~~~" 

αν δεν ερχόταν σεαντίθεση,.ακ6μα.Κάι,με;tiVθ~~~ στη 

φωνή ταυ δασκάλου; TώραλυΠOύμα<J:1ίfi~ε,~0στερo 

από κάθε άλλη φορά επειδή αυτ6ς-ο;ΨGθuρος:κ~~ε;,α:: 

θέλητα.καιάδικα, ακσύστηκε σαν-«αμφισβητηΡη>r.:έι:πω 

κι αν ο μαθητής Υνωρίζει «ότι μ6νο αυτός-θα αμφίσβη
τηθείαπ6τ/ φωνήτσυδασκάλσυ πουμέσατου προηγείται 

απότ/ δικήτουφωνή». 

ΣΥΝΕΧΕΙΑΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 

μσλις κυκλ.οφόρησε 

ΤΡΕ1(;  ισταρ(ε.ςπαυεξφευνo~ν  τις  σχέσεις αντριδvoγυναικιόν ι,ιπό  τηΥ  ~α~αλυΤH<ή  σκιά κάθε  μορφής 

gτrΙQτ(ας, γραμμένες από τον σημαvτικότερσγερμqv.οφwvο  συΥγραψέα του 2ο.0ύ αιώνα. 
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~Ι'~"ι..~~'·ι  '-""'t"'<><""""f.>"': ' ·~''''t-'''':>,ν\i>,ειταΙ''''':f·',~..r,φγ~:" ,~, 

'τσιϊ~Ψωτoυ; ωςτo"€~ωτΘ μ6λoςτoυ'ζε~γPυς (π.χ. 'ταυτότ/- :..:'� 
, τα!δ~~Ρά,<>μιλία/γραφή,άνδρας/yuναί~α;κ.λπ.):Eναα.;  .)� 
Π6τα'<::ιημα~ι~~ρq,μελημΑτα'τ/ςφ:tbβ6μησης,εί.νμl,ν,(1α-'::': 
~ΙTβυπ6ανdyνωqη.κεΊ;μεν9ώτό~iφuτερo:~. ζ :' σεδεινήθέάη'  γιατί  έχειή6ηjφoβA4iίεβ':,  .;, 

: Ι~,πε~10;~:Θ~(O~V;ΉΚΦW on~poΙΤα/J, 1:ωρίςη  ίδ.ιxi~~;~~~έ~:;,~  ;.~; ~::τtι  :σι:\Υμ1'κ'αι'ε;(~~tιιλif~~ϊΎτ!~\rcήγi~~~t: 

, σε αm"~'~fδ(Q).~ια"νg,πρρφυf4ξε.ι  τ.o.~ιτικ611~~Ύ.Κi~~7""~, ,. _" :'UΡ6~σ:'αΥ~αν~ηΠtο:'αY>'i'~~$:i:~-~~ 

l1α(α/t6~ια:tεΤΟLα:α:τΟτ/χtα,σ,Νtεριντά:διαχωρίζtit τ/Y;~.O"':: ~';"""""'''Γ''''E''''''';>":'''' 'ι . -.. . " λες  τι;ςmυχέςτoυ  άρρητbυ'μ'ε  την έξι1f,f~ 

~<~μητικησφατηγLκη(εφ6σον,περ,Gιπρ,<hηγι",ής:'ΠQ@κ!>ι.1iαι);~6"  ' ..,,:; ';~;.:~~~:' ;:,::', ". ' . "':r '" ;:,)',' .. ν&;;ητι~η λ'έΠt0τ'ήτα' -ση'ς πολύτροiJil:lij~i 

#,;~οιφάο:εις.;Στ/.v-Πj!);ώvη'φ,μΘ'QδLvεt:tθ;6νομα «~V1ίιστPΘφΨ~ .~"διώ1;ξ~jI1I1νt~~β:,διερεύνηΟ:Ι1:έν.νοια,G'Uνήθ.ιqgjμαςαφήν,ει:α-' σοφΙΟ'ιί~Κή'ς:Τ0'U~Μ~όυ:Τθ'1:J.Η με~~~:~'; 

IΙ\·:.{l'~~~rsemeη,t].,~ΒtOt,.ανJ1!.χ.,βρισκQμαστε.αντΙ~<$Οί~ε:t-, ~~~.ι;ιεμι.φ,ανMxwη,ή~αδμ:ι:λ6~<?pQύμεν?~τo _θανάtιm,καιημέριμνα'tου'ζεινυπή~~J;, 

'. ννακε(με~ο.:πO't!ιto aφαtιθtμε:νοεπιχε.(ρημά του πρoωθε.-fτoνι- ',Le'$~t..~~~~iφ.~ψ4Qn;.()/Ντερl.ντά:διφ(lY.t~ται\«τι,σημαινει 6-, για τον Ντερ Lντά'διαρκεCς!iγν.ο1ες:σ:ιη\·~ 

"·δ~ι:xλισμ6,-λεΙΤ'O''I:1ργώντας.σφ;πλαίσΙΘ;;tη,ςιεραρχικής:δ:uαδι- ταν:Iι~λ~ρ,Pνoμιάεμπεριέχει μιαεΥτολήτ.αυ.τ6.ΧΡΡΥα'διπλή '... γραφή t'ου(β(ουτου;,σuη::β~Q,~γΡ'rι.;;';;"'·:(1 

• ,κή'ςαντίθεσηςανάμ~(ψ  aτ~:,ιδεdxQ>Καt.i.fο;:uλικ6;ηπ'~ώ:tη;,~ί- ,.και ;α~,~1ίι~ή;-~>:;', tI, αΥτίφαση έγ,κει!αι 9τοότι O'UΥ.ιιπάρ- ,του. T<6ρα~ έφuγε-δεvάφηgε,m '� 
νηση'βαε~αι'νςία.Ν;C~oτpέΨOυμεαυτήτ/ν.' ιεραρχία,  να βρω)"  "ΧO'UY,'@~φχρ,~ν~η ~αίτηση yιαμια~άνευ  6Ρ(ι)V'O'U,γχώρηση  οδηγί§ς:ιρmε,προειδQJ:\iοιήσεις
 

με εκείνα  τα σημεία σωκείμεν0Π0'U  qνάynασπιν4ψ6θεC!l'1  Wu,. Ό τO'U,&-y~:φμν6χ9ύ. καιη κoιyή,αv;τCΛηψη.6τι.η Ο'\!ΎΧώρ>η- ,.·αύτ6~οjj,έκανεπάντα:,έv.αιν:~ια
 

σιιγ:yραφέαΤO'U'IJΠOCm]ρ!1;σwτoπ.ρoβάδί.σματoυυλι1!P6.:Ω:σκo- σ!liβgι:,ηΡ..έ;f~;t.ιγ.α;~,{νε1;αιεφ6qον ζ~~ίταιχαιυ~6-6ρ,pυς.με- .', τικ6:φ6πoNαδ!αβάζoυμtτψθ '� 
π6ςτηςδεύτερης  φάσης.- που οΝτεριντά ()\ιoμάζει:~μεxατ6- ' τgμ{κψ.φg';~α"Αανφγ.ν.ώριση$ τO'U,λάθ~ς.εΚ,μ~ρov.ςτ~ εν6- λογcφιασμ6,μας;"
 

,πιση»[d~ΡΙacemeήt}.είναινα'εμποδίσει τηνπαλιάαντίθεση.  χου:I:f.βεd[rtQ.l)Ν$εριντά, ηοπο(q αytηχoύθέ 6λ:Oκα~πιo δυ- ,Bί~αι.-δ.t1.QΚ.9λo, ϊtQ.ρO~1f;Iί,ά;να _ 
να εγκατασtαθεCπάλιι"έστωκαι lJ:ε,μια <Mεqφαμμ'ένη'μoρφή. νατά'W:FελtmαιΌα l~;χρ6.νια,  είν.αιΡΤίη  'UΠ,ε,ύθyvη·πΌλιτική  χαιρετήσεις  τον Zα",.,~τέpιντά.  *~y:tf" 

ΣΚΟΠ6ςτης  α.tr.oδόμηdrjς  έΙ:V~:ν.(#ro.ε~περα:rutO'τ/  :μ.εταqiuσiΚή~j~όί{κ.Pιi,~  ,dwίσι:αται,σιT)  διφφαγμά(~qν.άj.ιεσα μπορείς ,να τoνψαντςtάtεf;ζ'6τι;:Mρ,  . 
~"  τάξη πραγμάτων και αυτ6~Q1jΠό'θέτει  μια  ριζική αναδιορ- σε.αυτ{ς·tιςδυΟαO'UμβCβαστες'αλλά'*ctιαδι1Χ~ΡΙστ'ες  α- '. σιην επικράτεια' της σιωπής. Α' 

!� γ~νωσrττoυεννoιακoύπεδίoυμέσωτηςεπανεγγραφήςτoυνέ- παιτήσεl.ς: '_ ", ~ι,o μύθ?ς EC,:aL γιd δική μα~-:π,
 

00'(π,ρονόμιούχου) 9ρου,υ-:ι:6'τη νέαδιευρυμένη του μορφ;ή, Tελιiιώνρντας, θα θέλαμε, έστω με έναν αδ'61~ψo<τρ6πό, να ': oγop~\i. ρως ναανταποκρι~είς;t'1εΑ~;
 

στbσώματουσvσt'r'jμάτος.Αm6ςο νέος 6ρος είναι «μη αii:Ό- απευΘWθoύμε ~ευθεως, ολόισια» σε σξνq,' ΖάκΝτ:εριντά, τ6σο ~ oδυY!lρή απαίτηση; 19'<~ς '!Γ
 

~. ·,φαο:CO:ιμ@ς»φtό τ/ σκοπιά του παλιαύ πεδίου (π.χ. ο'<<υμέ- για να ciΟυ'π:ούμε 6'n ήταν αγαθή τύχη που <mνdν:tΨ)'cφε φωνω,;ας;'1Ψζ.ί~oυ,Qτ~y. "~~εγε,, 

-� να9>;  που'ε'ίναb;t~υτόχρονα  και μέσα καιε'ξω, έτσι ώστε ναμη στσδι:αβά'μαςτη σκέψη  σου.  , χαιρετ~?'?, ~oν ,~~;i'f'~~'~  

μπορεί να ωroρp.9φηθεί  πλέον  από αυτ6. Η ντεριντιανή έννοια' , , «Συγχ<ΡPc~'~f  μ~~:~9~;Q1i{.'J~:  Βα  . 
της <<γραφής» Φroτελεί  ένα  καλ6  παράδειγμαγιανα επεξη- Ο Γεράσιμος Κακολυρης διδάσκει Φιλοσοφια  σro  Πα- βάσω,κα~;Ύ~~1ίf,:~α'~δtgβ~σ(ι} οχι α1, , 
γήσουμε τα.παραπάνω.  'Eχoνταςκατάδε~ει 6τι η oλQτητα νεπιqτήμιoΠατρών  που  πιστ~~φ~μ'Ψfσt~ι,γ~~9-> (μπQΡ'εJ,~,~'  

, . ' .� ποτέ να γ.νωρtξιtΙ?~€tνε(ς·τι.qφεCΛει  να 

http:��������(~q�.�j.����
mailto:������������L��(��6���,���,G���,<h���",��:'�Q@�!>�.1i��);~6
http:��.~!.,-,�

