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Άρι,
ςε ζνα κείμενό ςου ςτο Cogito, τo 2005, ζγραφεσ για τον Άλεφ:

Ο Άλεφ, ζλεγεσ, «από μικρόσ, ζβαηε πολφ υψθλοφσ ςτόχουσ ςτθ ηωι
του. Οι ςτόχοι αυτοί δεν είχαν ςχζςθ με το χριμα ι τθ δόξα μολονότι
εκείνθ τθν εποχι λειτουργοφςαν ςε πολλά μζρθ ‘εργαςτιρια φιμθσ’
που υπόςχονταν πλοφτο και φιμθ ςε φιλόδοξουσ νζουσ ... Για τον Άλεφ
οι ςτόχοι που επζλεγαν οι περιςςότεροι ςυνομιλικοί του ιταν απλϊσ
ςτατιςτικϊσ απίκανοι. Εκείνοσ ενδιαφερόταν για ςτόχουσ που ζμοιαηαν
να είναι λογικϊσ αδφνατοι.» Mιλοφςεσ για τουσ υπερςτόχουσ - τα
supertasks. […] Δάςκαλοι και φίλοι, ζλεγεσ, «επεςιμαιναν διαρκϊσ ςτον
Άλεφ το μάταιο τζτοιων προςπακειϊν. Του ζλεγαν: ‘Είναι παράλογο να
επιλζγεισ τζτοιουσ ςτόχουσ! Δεν υπάρχει ο χρόνοσ για ςζνα;’» Αλλά ο
Άλεφ επζμενε. Και όπωσ ζγραφεσ, «[ε]πζλεξε να ςπουδάςει
μακθματικά και φιλοςοφία – … αδιαφοροφςε πλιρωσ για τισ ςυνικεισ
πολυτζλειεσ τθσ ηωισ.»

To διάβαηα ξανά και ςκεφτόμουν εςζνα. Εςφ ςποφδαςεσ μετά το
Ρολυτεχνείο μακθματικά και φιλοςοφία. Εςφ ζβαηεσ πολφ υψθλοφσ
ςτόχουσ, εςφ δεν ενδιαφερόςουν για το χριμα, τθ φιμθ και τθ δόξα,
εςφ αδιαφοροφςεσ για τισ ςυνικεισ πολυτζλειεσ τθσ ηωισ. Οι ςτόχοι
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ςου ιταν υψθλοί αλλά όχι από κοςμικι φιλοδοξία. Δεν ιταν, αυςτθρά
μιλϊντασ, supertasks (είμαι ςίγουρθ ότι κα μου το επεςιμανεσ), αλλά
ζβαηεσ για τον εαυτό ςου τον πιχυ ψθλά, πάςχιηεσ για τθν ακρίβεια, τθ
ςαφινεια και τθν τελειότθτα. Ήταν ςτόχοι τουσ οποίουσ ζβαηεσ από
ςτιβαρι δζςμευςθ ςτθν αλικεια, μια αλικεια που δεν ικελεσ, όπωσ
ζλεγεσ, να εξαρτάται από ενδεχομενικότθτεσ. Και δεν μποροφςαν αυτοί
οι ςτόχοι να ολοκλθρωκοφν, δεδομζνου του διακζςιμου πεπεραςμζνου
χρόνου.

Το κείμενό ςου τελείωνε με τθν περιγραφι ενόσ εφιάλτθ που περιείχε
τθν κωδικι φράςθ «Πχι, πλζον, δεν υπάρχει χρόνοσ για ςζνα!». Αυτόσ
ζγινε ςιμερα ο δικόσ μασ εφιάλτθσ. Εςφ βρίςκεςαι ςτον ωκεανό τθσ
αιωνιότθτασ. «Μια αιωνιότθτα για ςζνα μπορεί να είναι μια μζρα για
μζνα. Επιτζλουσ, υπάρχει αρκετόσ χρόνοσ για μζνα!», ζλεγεσ για τον
Άλεφ ςτον χωροχρόνο τθσ ςχετικότθτασ.

Ππωσ ςθμείωνεσ, θ φράςθ «Δεν υπάρχει χρόνοσ για ’ςζνα» είναι τίτλοσ
μουςικοφ κομματιοφ ςε ςτίχουσ του Σταφρου Γαςπαράτου από το CD
Θυμάμαι τα πάντα. Κι εγϊ, Άρι, κυμάμαι τα πάντα. Σε κυμάμαι νεαρό
φοιτθτι ςτουσ Χθμικοφσ Μθχανικοφσ, μαηί με τον Σωκράτθ
[Καμπουρόπουλο], τθ Νάγια [Ραςχάλθ] και κάποιουσ ακόμθ, ςτα μζςα
τθσ δεκαετίασ του 80. Ήςουν ςτουσ πρϊτουσ προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ
που ξεχϊριςαν ςτα μακιματα που ξεκίνθςαν τότε ςτο Ρολυτεχνείο για
τθ Φιλοςοφία τθσ Επιςτιμθσ, και κάναμε όλοι μαηί ταυτόχρονα, ςτθν
ίδια αίκουςα, ο Αριςτείδθσ [Μπαλτάσ], ο Κϊςτασ [Γαβρόγλου], ο
Ραντελισ [Νικολακόπουλοσ] που ζφυγε κι αυτόσ πολφ νωρίσ, ο άλλοσ
Άρισ [Κουτοφγκοσ], και εμείσ που κάναμε τότε το διδακτορικό μασ, ο
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Κλωντ [Λωράν], εγϊ. Μετά κυμάμαι τισ λαμπρζσ ςπουδζσ ςου ςτο
Pittsburgh, τον ερχομό ςου ςτθν Ελλάδα, τθ δουλειά ςτο Deree, τα
πρϊτα χρόνια ςτο τμιμα Φιλοςοφίασ ςτθν Ράτρα, μετά ςτο
Ρολυτεχνείο και ςτο κοινό μασ μεταπτυχιακό. Από όπου κι αν πζραςεσ
άφθςεσ τθ ςφραγίδα ςου, πρϊτα απ’ όλα ςτουσ φοιτθτζσ ςου που από
προχκζσ το λζνε με όλουσ τουσ τρόπουσ. Για τθν προςοχι που τουσ
ζδινεσ, τθ δικαιοςφνθ, τθ μζριμνα, τθν ζμπνευςθ, το χιοφμορ, το
πραγματικό ενδιαφζρον για να μάκουν και να αγαπιςουν το
αντικείμενο. Σε πολλοφσ άλλαξεσ τθ ηωι. Ράντα κοντά τουσ, ςτθ
διάκεςι τουσ, ποτζ με κολακείεσ, πάντα με αφοςίωςθ και αίςκθμα
μεγάλθσ ευκφνθσ. Τθσ ευκφνθσ του δαςκάλου που είναι πάντα εκεί,
προςιτόσ, διαβαςμζνοσ, καλλιεργθμζνοσ, υπεφκυνοσ και ηεςτόσ. Γι’
αυτό πολφ αγαπθτόσ για το ικοσ, τθν ανεπιτιδευτθ ευγζνεια, το βάκοσ,
τισ γνϊςεισ, τθν ευαιςκθςία, τθν ακεραιότθτα. Μια ακεραιότθτα που
δεν περιοριηόταν ςτα γράμματα και ςτθν ακαδθμία αλλά κυριαρχοφςε
ςε όλεσ τισ ςφαίρεσ τθσ ηωισ, από τθν πολιτικι ωσ τθ φιλία.

Η ζρευνά ςου, εκτεινόταν από τα πιο απλά και βαςικά ζωσ τα πιο
ςφνκετα, απαιτθτικά και περιπλεγμζνα, που ςτα χζρια ςου ζμπαιναν ςε
κακαρι ςειρά. Είχεσ δυνατι εποπτεία τθσ αρχαίασ φιλοςοφίασ, τθσ
νεϊτερθσ, τθσ ςφγχρονθσ, δθλαδι όλθσ. Επιςτθμολογία, μεταφυςικι,
φιλοςοφία τθσ γλϊςςασ, θκικι, πολιτικι φιλοςοφία. Για να μθν ποφμε
για τθ φιλοςοφία των επιςτθμϊν, ειδικά τθσ φυςικισ, των
μακθματικϊν, τθσ λογικισ. Ζκανεσ παρατθριςεισ και ερωτιςεισ καίριεσ
που φαίνονταν αφοπλιςτικά απλζσ. Ραρότρυνα τουσ φοιτθτζσ να
παρακολουκοφν τα μακιματα και τισ διαλζξεισ ςου, τουσ ζδινα δικζσ
ςου ςθμειϊςεισ και είχα τυφλι εμπιςτοςφνθ ςτθ φιλοςοφικι κρίςθ και
3

ςτισ γνϊςεισ ςου όποτε χρειαηόμουν τθ βοικειά ςου. Ζνασ βράχοσ για
να ακουμπιςει κανείσ διανοθτικά και προςωπικά. Δεν υπάρχουν πολλοί
ςαν κι εςζνα, ελάχιςτοι.

Σε κυμάμαι ςτον Δευκαλίωνα, ςτθ ςυντακτικι ομάδα και ςτθ κζςθ του
διευκυντι. Σε κυμάμαι ςτο Cogito, αυτι τθ ςφντομθ εκδοτικι
περιπζτεια μιασ φιλοςοφικισ παρζασ τθσ οποίασ υπιρξεσ ςτυλοβάτθσ
και κόςμθμα. Μια ομάδα φίλων που, όπωσ λζγαμε ςτο πρϊτο τεφχοσ,
κζλαμε με αυτι μασ τθν απόπειρα να διανοίξουμε «ζναν χϊρο
οικειότθτασ αλλά και ζνταςθσ, διαλόγου και κριτικισ που κα προςζφερε
ιδζεσ, προκλιςεισ, αιςκιματα, ευαιςκθςίεσ και τθν απόλαυςθ μιασ
κοινισ ηωισ». Αυτι θ κοινι ηωι, Άρι, ςταμάτθςε. Στθν αρχι φκίνοντασ,
μζςα ςτθν τφρβθ τθσ κακθμερινότθτασ, και τϊρα οριςτικά. Ππωσ λζει κι
ο Wittgenstein που αγαποφςεσ να μελετάσ, με τον κάνατο ο κόςμοσ δεν
αλλάηει αλλά ςταματά. Ξζρω ότι κάνω ακροβαςίεσ αλλά ψάχνω τισ
λζξεισ να μιλιςω γι’ αυτό που δεν λζγεται.

Είχεσ μια περιπαικτικι αδυναμία ςτο όνομα ‘Μπάμπθσ’ και το
χρθςιμοποιοφςεσ ςτα παραδείγματα που ζβαηεσ, όπωσ π.χ., ο
ορκολογικόσ νθςιϊτθσ Μπάμπθσ που υπολόγιηε εάν πρζπει να βγει με
τθ βάρκα του για ψάρεμα. Σε ζνα από τα τελευταία προςωπικά e-mail
που ανταλλάξαμε, ακριβϊσ ζναν χρόνο πριν, ςτισ 10 και 11 Αυγοφςτου
του 2017, εςφ ςτο νοςοκομείο, ςου ζςτειλα φωτογραφία ενόσ οδικοφ
ςιματοσ που ζδειχνε τθν κατεφκυνςθ προσ τθν Ράργα και τθν Ρρζβεηα
και είχε κολλθμμζνο πάνω του ζνα χαρτί που ζγραφε με το χζρι
«Μπάμπθ, από εδϊ» μαηί με ζνα βζλοσ. Σου άρεςε πολφ και με
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προζτρεψεσ να το χρθςιμοποιϊ ςτθ διδαςκαλία του ‘following a rule’,
του να ακολουκεί κανείσ κανόνεσ.

Αγαπθμζνε Άρι,
Σε αποχαιρετϊ, εκ μζρουσ και όλων των ςυναδζλφων του τμιματόσ
μου, του παλιοφ ΜΙΘΕ και του κοινοφ μασ μεταπτυχιακοφ. Ξζρω ότι ςτθ
ςφντομθ ηωι ςου ςυνάντθςεσ διάφορεσ δυςκολίεσ. Αλλά πιςτεφω πωσ,
παρά ταφτα, είχεσ, όπωσ κα ζλεγε κι ο Wittgenstein, μια καυμάςια ηωι.
Γεμάτθ από αιςκιματα, ςκζψεισ και εμπειρίεσ. Είχεσ τθ γαλινθ τθσ
ςοφίασ και τθν εγριγορςθ τθσ κνθτότθτασ. Μια ηωι που δεν εξαιρεί τον
πόνο αλλά τον παραβλζπει και τον μάχεται κατακτϊντασ ςτθν πορεία
αυτι μια ευδαιμονία ιδιωτικι αλλά, ςυγχρόνωσ, κοντά ςτουσ
ανκρϊπουσ και για τουσ ανκρϊπουσ, φίλουσ και μθ.

Αντίο, Άρι!
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