
Ανακοίνωση  
 

Ο Καθηγητής D. Pels, 

 Bureau de Helling (GroenLinks) and University of 

Amsterdam, 

θα μιλήσει με θέμα    

The Power of Ideas:  

Intellectuals and Politics in the ‘Social Triangle’. 

 

την Τετάρτη  1 Απριλίου στις 18.00 

 στην Αίθουσα πολυμέσων Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου ΕΜΠ,  

(στη βάση του  κτιρίου της κεντρικής βιβλιοθήκης ) 

 

Η ομιλία γίνεται στα πλαίσιο του μεταπτυχιακού σεμιναρίου του 

διαπανεπιστημιακού προγράμματος ΙΦΕΤ,  

Κοινωνιολογία των διανοουμένων  που δίνεται αυτήν περίοδο. 

Πληροφορίες  

Μ. Ασημακοπουλος , massim@central.ntua.gr    
 Βασίλης Μπογιατζής , vasbogiatzis@gmail.com  
Δίνεται  περίληψη της ομιλίας  και βιογραφικά του ομιλητή  
 
There is a long tradition in the history of ideas which associates the intellectual 

habitus with strangerhood, outsidership and marginality. Equally venerable is the 

association between outsidership and claims to objective truth. But in the knowledge 

society, intellectual and scientific work have become professionalized, even 

industrialized. Where, then, is the ‘outside’ from where you can see differently and 

see more? The model of the ‘social triangle’ will be used to explore the checks and 

balances between social domains such as culture, politics and the economy, and the 
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productive rivalry between their different institutional perspectives. The problem is 

not how to find objective truth, but how, in Nietzsche’s words, to ‘accumulate 

different eyes’. How do the eyes of intellectuals and politicians effectively 

collaborate? My own experience as a public intellectual and think tank director will 

inform a view of the possible interaction between intellectuals and politicians which is 

equally removed from the Platonic presumption of the philosopher-king as from the 

Cartesian withdrawal into the ivory tower. 

Υπάρχει μια μακρά παράδοση στην ιστορία των ιδεών η οποία συνδέει τo έθος του 
διανοούμενου με την αποξένωση, το περιθώριο και το να είναι κανείς «εκτός των 
τειχών». Εξίσου σεβαστή θεωρείται και η συσχέτιση ανάμεσα στο να είναι κανείς 
«εκτός των τειχών» και στην αξίωση ότι κατέχει την αντικειμενική αλήθεια. 
Εντούτοις, στο πλαίσιο της «κοινωνίας της γνώσης» η πνευματική και η 
επιστημονική εργασία αποτελούν επαγγελματικές ενασχολήσεις, σε μεγάλο βαθμό 
ήδη βιομηχανοποιημένες. Τότε όμως, πού βρίσκεται εκείνο το «έξω» από όπου 
μπορείς να δεις διαφορετικά και περισσότερα; Το μοντέλο του «κοινωνικού 
τριγώνου» θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να διερευνηθούν οι αμοιβαίοι έλεγχοι και 
εξισορροπήσεις μεταξύ κοινωνικών πεδίων όπως η πολιτική, η οικονομία και ο 
πολιτισμός, αλλά και η παραγωγική διαμάχη μεταξύ των διαφορετικών θεσμικών 
οπτικών αυτών των πεδίων. Το ζήτημα δεν είναι πώς να βρούμε την αντικειμενική 
αλήθεια, αλλά πώς, με τα λόγια του Nietzsche, να «συγκεντρώσουμε πολλά και 
διαφορετικά μάτια». Πώς λοιπόν, μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά τα 
«μάτια» των πολιτικών και των διανοουμένων; Η εμπειρία μου ως δημόσιος 
διανοούμενος και διευθυντής «δεξαμενής σκέψης» θα αποτελέσει τη βάση για να 
διερευνηθεί η δυνατότητα μιας τέτοιας αλληλεπίδρασης μεταξύ πολιτικών και 
διανοουμένων, η οποία θα απέχει εξίσου από την Πλατωνική υπόθεση του 
φιλοσόφου-βασιλέα και από την Καρτεσιανή απόσυρση στον ελεφάντινο πύργο.  
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London, chairman of the left-liberal thinktank Waterland and director of Bureau de 
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