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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤPlΑΣ 

Το δοκίμιο για τη ,'Χώρο>, του πλατωνικού Τιμαίου, που 

παρουσιάζεται εδώ σε μετάφραση, πρωτοδημοσιεύθηκε στα 

σύμμεικτα προς τιμήν του Jean-Pierre Vernant (Poikilia . Etu
des offertes iι Jean -Pierre Vernant, Παρίσι, 1987, σελ. 265
296). Έξι χρόνια αργότερα ακολούθησε νέα έκδοση (]993), 
από την οποία γίνεται και η παρούσα απόδοση στη γλώσσα 

μας. Πρόκειται για ζήτημα που είχε ήδη απασχολήσει τον 

Derridα στο γνωστό έργο του εναντίον του πλατωνικού λο

γοκεντρισμού Lα phαrmacie de ΡΙαtoπ (στον τόμο του ίδιου: 

La dissemination, Παρίσι, ]972) το οποίο μεταφράσθηκε και 
στα ελληνικά: Πλάτωνος φαρμακεία, Εισαγωγή, μετάφραση, 

σημειώσεις ΧΓ Λάζος, Αθήνα, ]990. Η Χώραμεταφράσθηκε 

και στα αγγλικά από τον [αn McLeod, στον τόμο The Derrida 
Reader. Writing Performances (Εδιμβούργο, 1998, σελ. 231
262). 

Υπό τη νέα της έκδοση, η Χώρα αποτελεί το πρώτο μέρος 

μιας τριλογίας, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί, στο 

σύνολό της, ως δοκίμιο για το όνομα. Συναποτελείται από 

τις μελέτες που ακολούθησαν την ίδια χρονιά: Passions, και 
Sauf le nom. 

Τέλος, το Επίμετρο που συνοδεύει αυτή τη μετάφραση 

αποβλέπει στην ανάδειξη των πολιτικών και κοινωνικών αντι

λήψεων που συνδέονται με την παρουσία του «τρίτου γένους» 

μέσα στην πλατωνική οντολογική ιεράρχηση. Ως πολιτική α

νάγνωση του Τιμαίου, η μελέτη αυτή συντάχθηκε επίσης και 
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με το σκεπτικό να διευκολύνει την πρόσβαση του αναγνώστη 

στην παρούσα ερμηνευτική προσέγγιση του Derridα. 

Β. Ν. -Κ 

...,. 


