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Ντεριντά: φιλ
Ο θάνοτοs του Ζακ Ντεριντά φέρνει ξανά στο προσκΓΊνιο έναν
(πολιό) πόλεμο γιο το έργο του Γάλλου φιλοσόφοu και
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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»

TOUS στα «ΝΕΑ»
Έχουν γυριστεί

>ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΜΠΑ2ΗΣ

rptlS ralvitS

γιο τον Ζακ ΝτιφlνΓό, οι δvο
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'Εχει και το άσμα
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Τι μιιορεί νο oπμαίvouv όλα αuτά

τυχαίο ότι ανάμεσα στα πολλά
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παρό ουτό .
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