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Janke]evitch, Popper, Habermas
Στο δι6λίο αυ τ6 παρουσιάζεται μια σειρά μελετών, σι ΠΕ
ρισσό τ ερες από τις οποίες εκφωνήθηκαν και συζητήθη
καν σε πανεπιστη μιακά σεμινάρια.
'Ετοι εκτίθενται με σύντομο και εύληπτο τρόπο συζη 
Τ110εις και φιλοσοφικές αντιπαραθέσεις που έλαβαν χώ

ρα κυρίως σε γαλλικό αλλά και σε αγγλοσαξονικό και γερ
μανικό πλαίσιο.
Αυτές οι αντιπαραΘέσεις διασταυρώνονται σε ορι
σμένα σημεία μεταξύ τους και υπακούουν σε ένα μεταφι
λοσοφιχό μέλημα του συγγραφέα: πώς η φιλοσοφία ~""o
ρεί να αναστοχαστεί τις ίδιες της τις προϋποΟέσεις.

Π αραδείγματος χάριν, η συζΥμη ση μεταξύ
και

Derrida γύρω

C3 rtes,

από το

Cogito και την

εκείνη όπου έρχονται αντιμέτωποι σχετικά με το

πρό6λημα της μεταφορας οι

VfI

Foucault
Des

τρέλα στον

όπου αντιπαρατίθεται ο

Derrida κα ι Ricreu r, και εκεί

Popper με τον Habermas γύρω

από το πρόβλημα της ολότητας και :του ολισμού.
Η συλλογ 1i αυτή τελειώνει με ένα κείμενο διαφορετι 
κού ύφους, το

((Curriculum Vitae.

Από την χειραφέτηση

στην χειραγωγία», όπου η φιλοσοφία συναντά την ποίη
ση και ο στοχασμός την ψυχανάλυση και τη θεολογία.
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