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Ένα ... εκρηκτικό κοκτέιλ ελληνlκοι) τραγουδιού, με χιουμοριστικά, 
pε~πέΤIKα. σκωπτικά, λαΊ'κά, ελαφρό, παραδοσιακά, αρχΟνΓορεμηέτικα και 
καvrάδεs ετοιμάΖει ο auvBirns Παvrελήs ΑμπαΖήs στο "Χυτπριο» 

>ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΜΠΑ2ΗΣ 

'Εχει και το άσμα 

το «γελοίον» του 
Χιουμοριστικά 
τραγούδια συνέλεξε 
Υια μια μουσlκΓΊ 
ποράστaσn στο 
θέατρο «ΧυηΙριο» Ο 

συνθέτns Ιlαντελns 
ΑμπαΖns 

Του Πάνου Γεραμάνη 

α τραγούδιο που έχουν xl<< ούμορ και ~γόzoυν γέλl~ είΤνοl περισοοτερο αληΘlνα και 

γvnolD από άλλα τραγούδια που Θεω

ρούνται αοβαρά και στην ουσία απο

δεlκνύοντοι ανούσιο κοl επιφονεια

κά ... Ο μουοlκόs και συνθέτns na
vrtMs ΑμnαΖns έχει όποψη και θέσπ 
για το σατιρικό τραγούδι στπν Ελλάδα 
και μιλάει ατα .. NEA~ γισ τπν παρά

στασπ που θα ανεβάσει στο θέατρο 
"Xurnplo" από 29 Οκτωβρίου. 

.. ΤQ τραγούδια παυ θα παρουσιά
ZOVΤαl κάθε Πα

ροοκευΓ) και 

>INFO ΣάΒΒοτο βράδυ 

στο "Χυπ\ριο" έ
Απόmν Πορα

χουν μια θεα
σκευΓ) 29 τρικότπτα και πι

ΟκτωΒρι'ου στο οτεύω nwS 8α 


Θέατρο .Xuτn. κρατούν αμείω


το το ενδlαφέ
ριο- (ιερά Οδόs 
ροντου θεοη1

ακροατπ", τονί
44, τnλ. 210

3412.313). 
Ζει ο navrEλr1s 

~ ΑμnαΖns . -Μια 

παράστασπ με 

χιαυμοριστlκά τρογούδιο nταν σκέψη 

μου εδώ κοl δέκο χρόνιο . Όλο συτό 

το διάοτnμα aTIS οθπναϊκέs μουαlκέs 
σκnνέs ΚΟΙ στα κέντρα τα προγράμ

ματα Μαν γεμάτα με τΡαγούδlο πα

λιά, που ανακυκλώνονταν οnό μογα
Ζί σε μογαΖί. Σκεπτόμουν πάντα ότι ο 

κόσμοs nou όκουγε τα Ιδια, είχε Βα
ρεθεί. Σπάνια άκουγεs τραγούδιο χα

ρούμενα nou να βγάΖουν γέλιο . Τώ

ρα που ΒρΓΊκα συνεργάτεs Θεωρώ nws 
είναι n πιο κοτάλλnλn στιγμη. ΟΙ επl
λογέs μαs ορχίΖουν από το 1920 και 
φθάνουν IΞws το 1990. Αναφέρω ορι
σμένα: Το παραδοσιακό ''ΑνέΒπκα στπν 

πιπεργιό", "Στου Λινάρδου τπν ταΒέρ

νο" του Πάναυ Τούντο, "θο πάω στπ 
Ζουγκλο με Τον ΤΟΡΖόν" 1<01 "Του άν

δρο του noλλά Βορύ" του Γιάννπ Μαρ

κόπουλου, ο "Κουτολιανόs" του Μά

νου ΛΟΤΖου, 'Ή αυγουλού", "Το μανα

6άκι", "Το γαϊδουράκι". "Τα φουρώ", 
"Ο κόκοραs" που έχουν γράψει ΟΙ Βαμ

BOKopns, TolTo6vns, MnaYIaVTtpas, 
Μnτοάκπs, 2αμπέταs και άλλοι γνω

στοί δnμιουργοί του λαϊκού τραγουδι

ού, αλλά υπάρχουν και τραγούδια αρ
χσντορεμπέτικα του Νίκου Γούναρn, 
όnωs "Μια κότσ στΡουμnουλri", 'Άυ
τ68 ο όλλοs" . 'Ή μόνα μου με δέρνει" . 

Τα τΡογούδlα με Χιούμορ έχουν α
κριΒό λόγο , οφού γράφτnκαν από κο
ρυφοι'αυs συγγραφε ίs και στιχουργούs 

όπωs οι Αλέκοs [οκελλάριοs, Γιώρ
yos ΓIawoKonouλos, Χορόλαμnοs Βα
σιλειάδns, Ευτυχία Παπαγιοννοπού

λου•. Στο πρώτο μέροs ταυ nρογράμ
ματοs ανάμεσα στα τραγούδια θα υ

πόρχεl πρόΖα με νούμερα οπό τον 
nBonOIO Μιχάλπ Ποιμεν ίδπ . Στο δεύ
τερο μέροs, στο λαϊκό nάλκο θα α

κούγοντοl τα τραγούδια του γέλιου, 

με nλήρn λαϊκΓ) apxrioτpa . Ενδιάμεσα 

δύο xopaurts θα χορεύουντονγκό ΤΓι 
.. Μούρn Φορντ» του Μόνου ΧαΤΖιδά

κι και το "Xopaur"s εκ Πορισίων" του 
Marios ΡοντρίγΚεΖ οε OTixous Λογό 
(rlovvns AoyoBtTns) που εΙχε τρο
γoυδr)oει σε naΡόσταοn ο θύμιοs Κα
ρακστσάνns. 

Ο novraλΓIs ΑμΠΟΖns έχει γράψει 

ένα λαϊκό τονγκό «Ο μΠΟUΖουκομά

XOS-, που θα είναι ενσωματωμένο στα 
δεύτερο μέροs του nρογράμμοτοs_ Η 
αKπνoθεΤΙKr'ι εnιμέλεlο εΙναι του Μ ι 

χ6λn Μnτρούσn, n μουσ ι κπ του Πα
ντελι'ι ΑμnαΖn και n ενορχπστρωσπ 
του Νίκου Κούρου. Η ορχι'ιοτρα θα α

nοτελείταl OI1Q TOUS Δnμnτρn Σrεφα

νόκΓΙ, Μαρία Κόλλια, Ανδρέ.ο Χριστο

δοίιλου, Μάριο KapOTZlo, Γιώργο Κο
μπογιάννη και Μωυσι'ι Ασσέρ . 

Ντεριντά: φιλ 

Ο θάνοτοs του Ζακ Ντεριντά φέρνει ξανά στο προσκΓΊνιο έναν 
(πολιό) πόλεμο γιο το έργο του Γάλλου φιλοσόφοu και Tn 
σnμασία του_ Καθnγnτέs και ειδικοι διασταυρώνουν το ξ(φn 

TOUS στα «ΝΕΑ» 

Έχουν γυριστεί rptlS ralvitS 
γιο τον Ζακ ΝτιφlνΓό, οι δvο 

μάλιστα είναι σμερlκανlκέs 

napoywyts: "Ghost Dance» 
(1983), .. D' aiIIeurs, Derrida~ 
(2000), "Derrida» (2002j_ Ο 
Ντεριντά υπήρξε φιλόσοφοs 

που εηηρέασε όσο ελάχιστοι 

τη δυτική σκέψη (σε όλο το 

φάσμα των εnιστπμώv όnωs 

και στη λογοτεχνική κριτική) 

και κάποιο! θεωρούν ωs μία 

από TIS aITits aurns Tns 

tnιppons το εnlκοινωνιακό 

του χάρισμα 

Επιμέλεια: 
11ήγε τη φιλοσοφία 

Μανώλns Πιμπλήs 

Ο Γόλλοsφlλ6σοφαs Ζακ σra όριά Tns 
Ντεριντά nταν έναs από [. '=--.::: . ~Eίναι καιρόs να κόθε ανθρώnινn Ζωπ εηεξεργάΖεταl 
raus μεγάλουs αναρωτπθούμε μι'i μ ι α ιδιοσυγκροσιακ'" φαντασίωσπ . 

npwraVWVIσrέs Tns δuτικπs πωs OllδΈΕS του Ντε Στπν περίπτωσπ του Nτεριvτά, n φο
σκέψns κατά TlS τελευταίεs ριντα, κοθώs και ο ντασ ίωση ouτή είναι ο savaros. Συμ
δεκοετίεs τόσο σε συτή όσο και μoκpjs. oγχιOOns. με βάν εξωτερικό, αλλό και εργοδnγόs 
σmν άλλn πλευρό του τομοντέρνοs δι 0 μέσο . 
AτλαVΤIKOύ. Είχε φανατικούs νοπτικόs σnαομόs Τι μιιορεί νο oπμαίvouv όλα αuτά 
οπαδούs αλλά ΚΟΙ φαναηκούs Του του, θα lnPEnE; νο για τιιν ανOλUΤlκιΊ φlλοσοφΙΟ nτην ΚΡΙ

εχθρούs. Όλοι αναγνωρίΖουν Γιώργου τοφούνμΟΖίτου-,Ο- Τικι'ι ; Σημαίνουν μια στρατπγlκή (ο Πο
τπν επιρροή του και δεν είναι vaιpεpότσv οε άρθρο πσγιώργns, πρoχθέs . την οnοκάλεαε 
τυχαίο ότι ανάμεσα στα πολλά Βέλτσοu του "IndependenI•. ..σοφι'! δεξlόmτα~), διό ms οποίΟ$ μn<> 
αφιερώματα στον Τύπο Ε, λοιπόν, πράγματι, το έργο του ρούμε να φιλοσοφούμε , αλλό κuρίωs 
φιλοξενήθπκαν και όρθρα Nτερrνrό Βρίοκεται εnακρlΒώs στη θέ- νο Ζουμε ws φίλοι Tns οοφΙαs, ονα
μεγάλων διανοούμενων όπωs ο σπ του, δηλαδή στον τάφο του Ντερι- γvωρίΖοvταs το οπλούστοτο: ..Το νάπ
rιούργκεν ΧόμπερμΜ vτό, οδnγώνταsαπό εκείτπ φιλοσοφίο μα δεν είναι ovra πριν, ουτε μετά τπν 
("Lίberation~j, που έγραψε για npos μιον όλλπ, ~ηέραν του τάφου», nράξn- . Και, επ!rιλέOν, το uγlν6μενο" 
11S υπόγειε:s φlλοσοφlκέs διάνο ι ξπ: npos τα όρι ό Tns. Κίνπσπ, εν ουτών των δύο εννοιών (νόπμα, πρό

ouyyέVEIES Ντεριντά κοι rouroIs , αδιόφορπ γιο ooous προ- ξη) θέτει το κοτ' εξοχπν φιλοσοφικό ε

Αντόρνο. Δεν είναι όμωs τυχαίο σKOλλώVΤα ι στπν εσωτερικότητα rns ρώτl'\μο: u Τι εστί;" (ΤΙ εστί νόπμα, τι ε

ότι πριν καλό καλό συνείδπσns, και δεν πτοούντοι οπό τπν στί ηρόξπ;Ι . 

πραγματοποιπθεί π Κπδεία του auτonόδElκm πρότασπ του ΝτελέΖ.: ..Φ~ Τον ρωτούν σΕ συνέντευξn στο 


(πολιτική κπδεϊο xwpis επικήδειο λοοοφία είναι n τέχνη να σχnμοτίΖεls. ..Magazine Utteraire. (MOPTIos 1991): 

και καύσnj ενώπιον φίλων του να EnIvoEis και να κατασκευόΖεΙS έν- Υπάρχει φιλoσoφiα του Ντεριντά; Όχι 


από όλο τον κόσμο, νo ι εs- . LuvεnΏS, δεν υπάρχε ι μr'lwμα. Όχι Υ


εμφανίσmKαν άρθρο εnιθετικά Ο Nτερrνrό έγραψε, διεκδικώνταs πάρχει κονονιστlκότητα; Δεν υπάρχει 


(KupiwS στον αγγλοσαξονικό για τπ γραφιΊτou ~TO δικαίωμα στον θδ- παρό ουτό. 


Τύπο, xwpis να λείnουν και από νατο... Το nΕρl8όnτο; -Δεν υnάρχεl το γΓ: Λεητομέρεια από rn «δεξJ"ωσπ .. 

τον ελλπ)/ικό) nou είτε αναρω- εκτόs-κειμένου», δεν οποκλείε ι , α- του θανάτου ταυ Nτερrνr6 σTnv Ελλά


τιόνταν αν κατάλαΒε KOvtiS ποτέ σφαλώs, mv πραγματικότπτο, εκθέτει δο: ο KDSnynrns rns Φιλοaοφlκns Γ. 


τον Ντεριντά είτε εύχΟνΓαν μαΖί όμωs τπ σκέψπ σε μιο "εργασία ntv- θώκos κλείνει ανεvδolαστα το άρθρο 


με το σώμα ταυ να τσφεΙ και π eous~, διαμορφώvοντοs δι' αuτΠs μιαν του στο ·'Br'ιμo rns Kuploκr'ιs. ωs εξιΊ$: 


ίδ\α του n σκέψπ! "ΤΑ ΝΕΑ.. ευθύνπ anopnTIKι'is μορφr'ls. Η ομο- «Ο ΝΤΕΡιντά, τελευταίο, διαηρογμο


φιλοξενούν έναν διάλογο λογία του Nτεριvτά OTIS Σuνομιλίεs: 
 τεύτηκε ΤΟ τέλos του μi:σω των εφη
μερίδων•. Αλλά ΠOIos είνcl ο nε8αμέanοτίμnσns του έργου του Ζακ ~~~~ :σ~~,ί~~oTη~:~I~~~nO::~~~ νos; Και nOIO$ ανάμεσό μοs, ο vεκpόs;

ΝτεΡlνΓά ανάμεσα σε Έλλnνεs κn δoμr\ του κειμένου εντείνΕΙ το κpl
διανοούμενουs. που έχονν και αιμο ,ων αποφάσεων και τπν ελευθε Ο Γιώργοs Βέλτσοs ε(ναl καθη
στα παρελθόν KOvταρoχτυηπθεί ρία των επιλογών. vnTr)s στο ΠάVΤεlO Πανεπιστήμιο, 
για Tq ίδιο Ζήmμα_ . rνωρiΖουμε, οπό τον Φρόυντ, ότι ουγγραφέas και nolnr';s_ 
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