~~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. .
" '!: "" "

~~:,$.σu~~~~~ρχ~~ς~:;Ί]~~~~>~;·

~~~.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:

.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{~~~~~"

. ,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

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::

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

αναΥνωρίσει». Λι>ςκαι θαμπορσύσαμε να'επανορθώ

, θοςπουμαςπΡοκαλεί η απώλειά ταυ. Ενός ΣWΧασt'ή «που

πέρα απότ/ντελεΙΙΤαίαστιγμήτουθαν6ντα, νιώθουμε

, Ρσι:ισία του κοντά μας, θα θέλαμε ναμιλήσσυμε για το πέν

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
,

\ ~tj:'!'~t(~'<'IJιf" :.~I· 1.~'

-4'.,'"

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

pρμnφτ Mσυζiλ

τηθείαπ6τ/ φωνήτσυδασκάλσυ πουμέσατου προηγείται
απότ/ δικήτουφωνή».

τ/ν ανάγκη:ναεκφράσουμε τη λύπη μας γιατί δενεπι

τρέψ,αμεσυχνάστoν-εαuτ6μαςνα εκφράσει το χρέος μας

απέναντι στο μεγάλσ διανοητή, του οποίου η σκέψη

Σ,Ι" ρα λΡΊΣ-Τ'Ό<~f'rΗ M~Τ" TQY

:

i

θέλητα.καιάδικα, ακσύστηκε σαν-«αμφισβητηΡη>r.:έι:πω
κι αν ο μαθητής Υνωρίζει «ότι μ6νο αυτός-θα αμφίσβη

2'DO'V

A.IQ'KA

ΣΥΝΕΧΕΙΑΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

μσλις κυκλ.οφόρησε

'Ρό:μπερτ Μiοu;ζι~

Τριις YJ)'Yoikε,'

.,~.~tl;·ir;,φ,~;· .Τρεις γυνα'ίκες
IΙ.:,!:ιti,.,

'. ",

.-

_",-tnγ:nμoTo

!

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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μπορείς ,να τoνψαντςtάtεf;ζ'6τι;:Mρ, .
σε.αυτ{ς·tιςδυΟαO'UμβCβαστες'αλλά'*ctιαδι1Χ~ΡΙστ'ες α- '. σιην επικράτεια' της σιωπής. Α'
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~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,
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φωνω,;ας;'1Ψζ.ί~oυ,Qτ~y. "~~εγε,,
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~" τάξη πραγμάτων και αυτ6~Q1jΠό'θέτει μια ριζική αναδιορ!
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της <<γραφής» Φroτελεί ένα καλ6 παράδειγμαγιανα επεξηγήσουμε τα.παραπάνω. 'Eχoνταςκατάδε~ει 6τι η oλQτητα
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Ο Γεράσιμος Κακολυρης διδάσκει Φιλοσοφια σro ΠανεπιqτήμιoΠατρών
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