ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ/ΣΤΕΦΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ/ ΑΛΙΚΗ ΛΑΒΡΑΝΟΥ
(επιµ.), Θεωρία, αξίες και κριτική. Αφιέρωµα στον Κοσµά Ψυχοπαίδη.
(Σε συνεργασία µε τις εκδόσεις Πόλις).

Τα κείµενα αυτού του τόµου είναι αφιερωµένα στη
συµβολή του Κοσµά Ψυχοπαίδη στην πολιτικο-θεωρητική
συζήτηση του καιρού µας. Επιχειρούν την ανάδειξη της
κριτικής διάστασης της θεωρητικής του προβληµατικής,
η οποία συγκροτείται τόσο σε αναφορά µε τα θεµελιώδη
ζητήµατα της πολιτικής φιλοσοφίας όσο και σε αναφορά
µε τα ζητήµατα της πολιτικής πράξης, όπως αυτά
τίθενται από τη σηµερινή σκοπιά.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ, Ο δογµατισµός του δικαιώµατος
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ν., Αξίες, ορθολογικότητα,
επιστήµη και πολιτική στον Μαξ Βέµπερ
ΓΑΓΓΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, «∆ίκτυα αξιών»: Η θεωρητική
πρόκληση ενός πολιτικού αιτήµατοςγια τη διαλεκτική
κατασκευή εννοιών στην κοινωνική θεωρία
ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, Επανάσταση, εξουσία και
λογοκρισία στον Τζον Μίλτον. Ένα κεφάλαιο από την
προϊστορία της αστικής δηµοσιότητας
ΓΡΑΒΑΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ Ν., Πολιτική (και) οικονοµία. Η γενεαλογία µιας σχέσης
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ριζοσπαστικός διαφωτισµός και συνείδηση: Η πολιτική στη µέθοδο του
Σπινόζα
∆ΑΡΕΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Η αξία της ολότητας και η ολότητα ως αξία
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Αντικειµενικότητα και αξιολογική ορθότητα: Η γνωσιοκρατική προσέγγιση των
ηθικοπολιτικών κρίσεων
∆ΡΟΣΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ Γ., Ο Ψυχοπαίδης αναγνώστης του Άνταµ Σµιθ
ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Μεταξύ του δυϊσµού της ηθικής και του ολισµού της φιλοσοφίας της
ιστορίας. Η στροφή του Λούκατς στον επαναστατικό µαρξισµό
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Τύποι θεµελίωσης των κανόνων και µεσότητα στη νεότερη φιλοσοφία
ΚΑΡΥ∆ΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ, ∆ιαµεσολάβηση και δυνατότητα της κριτικής: Η θεωρητική εµπειρία µετά τον
Χέγκελ και τον Μαρξ
ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Κατευθύνσεις και όρια της θεµελίωσης της κριτικής στο έργο του Χορκχάιµερ
ΛΑΒΡΑΝΟΥ ΑΛΙΚΗ, Γένεση και εγκυρότητα. Παρατηρήσεις για µια έννοια «δεσµευτικής ιστορικότητας»
στις κοινωνικές επιστήµες
ΜΑΡΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ (µετάφραση Αλίκη Λαβράνου), ∆οκίµιο για τα πάθη της ψυχής
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ, Η ηθική της αµοιβαίας αναγνώρισης: Από τη σχέση θεωρίας-πράξης στη
δικαιολόγηση της ηθικής σκοπιάς
ΜΠΑΛΙΑΣ ΣΤΑΘΗΣ, Η ιδέα της ανοχής στη φιλελεύθερη-νεωτερική παράδοση
ΝΟΥΤΣΟΠΟΤΛΟΣ ΘΩΜΑΣ, Ανταλλακτική αξία και πόλη-κράτος: Μια προβληµατική σχέση
ΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Προβληµατισµοί από τη σκοπιά της «γενετικής» του κοινωνικού
περιβάλλοντος

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Επιστηµολογικά ζητήµατα στο έργο του Καρλ Πόπερ
ΠΑΤΕΛΛΗ ΙΟΛΗ, Καθένας να αποκτήσει κάποτε ένα µέρος... και όλοι το όλον. Ο Καντ για την
ιδιοκτησία, την ισότητα και την αυτοτέλεια
ΠΕΡ∆ΙΚΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ, Η θεσµοθέτηση του Αρείου Πάγου στην Ορέστεια του Αισχύλου: Ένα παράδειγµα
της υπερβατικότητας της αρχαίας πόλης
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ, Ειρωνεία και κριτική. Ο αδέσµευτος εαυτός και η κάµψη της πολιτικής
υποκειµενικότητας
ΣΟΥΡΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Κ., Ηθικός σχετικισµός και κοινωνικές επιστήµες
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Οι όροι της κοινωνικής αναπαραγωγής σε µια θεωρία δικαιοσύνης
ΤΣΕΤΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, Κριτική αξιολογία και αισθητική θεωρία. Ορισµένα ζητήµατα
ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Εξουσιαστική προφητεία. Μια ερµηνευτική συµβολή του Ψυχοπαίδη στην πολιτική
θεωρία
ΧΑΛΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Ο ανορθολογισµός του σύγχρονου καπιταλισµού και το αίτηµα ενός νέου
διαφωτισµού
ΨΥΧΟΠΑΙ∆Η ΟΛΥ ΚΟΣΜΑ, With the sky blue eyes. Προς µία θεωρία Λογοτεχνίας στην Πολιτική
Φιλοσοφία του Κοσµά Ψυχοπαίδη
ARNDT ANDREAS (µετάφραση Μάρκος Τσέτσος, επιµέλεια Αλίκη Λαβράνου) Η εγελιανή έννοια της
διαλεκτικής αναφορικά µε τον Καντ
BONEFELD WERNER (µετάφραση Γιώργος Αντωνίου, επιµέλεια ∆ηµήτρης
Καρύδας), Σηµειώσεις για την έννοια της τάξης και την κοινωνική συγκρότηση
FRACCIA JOSEPH (µετάφραση Σπύρος Γάγγας), Για τη θεωρητική γνώση και τη σοφία του καθηµερινού
βίου
HOLLOWAY JOHN (µετάφραση Μανόλης Αγγελίδης), Γιατί η διαλεκτική;
POLTERMANN ANDREAS (µετάφραση Αλίκη Λαβράνου), Γνώση και ιδιοκτησία. Ποιος δηµιουργεί αξίες
στην κοινωνία της γνώσης και ποιος τις ιδιοποιείται;
PREVE COSTANZO (µετάφραση Γιώργος Φαράκλας), Η συµβολή του Κοσµά Ψυχοπαίδη στη φιλοσοφική
συζήτηση του ιταλικού µαρξισµού
REICHELT HELMUT (µετάφραση Όλυ Κοσµά Ψυχοπαίδη. επιµέλεια Αλίκη Λαβράνου), Για το πρόβληµα
της διαλεκτικής έκθεσης οικονοµικών κατηγοριών
ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΣΜΑ ΨΥΧΟΠΑΙ∆Η (1944-2004)
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

