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ΕΙΣΑΓΩΓΗ





Δεν θα αποτολμούσα να ζητήσω από τη φίλη Χρι
στίνα Ζήση να εκδώσει τα κείμενα που παρουσιάζονται 
εδώ αν δεν συνέτρεχε ένας συγκεκριμένος λόγος, μια 
αφορμή: στις 3 Ιουνίου 1999 το Πάντειο Πανεπιστή
μιο τιμά τον Ζακ Ντεριντά για το έργο του αναγορεύο- 
ντάς τον Επίτιμο Διδάκτορα. Το γεγονός σίγουρα χα
ροποιεί ιδιαίτερα τους φίλους του Ζακ Ντεριντά στην 
Ελλάδα, που είναι πλέον αρκετοί, σίγουρα τους ικανο
ποιεί βαθιά. Ίσως όμως η χαρά και η ικανοποίηση να 
μην είναι εδώ από μόνες τους επαρκείς, να μην είναι, 
έτσι αδιακρίτως, οι κατάλληλες αντιδράσεις. Κι αυτό 
γιατί, με δεδομένα τα διακυβεύματα και τη στρατηγι
κή του έργου αυτού, με δεδομένες τις αντιπαλότητες 
που παράγει και τη συγκυρία στην οποία εγγράφεται, 
η τιμή που απονέμεται στον Ζακ Ντεριντά στην Ελ
λάδα συνιστά ένα είδος νίκης. Νίκης όχι μόνο του 
Ντεριντά αλλά και των εδώ φίλων του. Έτσι η τιμή 
σε εκείνον αντανακλά κατά κάποιο τρόπο και σε αυ
τούς. Εμμέσως αλλά σαφώς τιμώνται και εκείνοι. Μια 
τέτοια τιμή δε, όπως άλλωστε κάθε τιμή, απαιτεί από 
τον καθένα να ανταποκριθεί, να δείξει ότι την αναγνω
ρίζει και να προσπαθήσει με τον τρόπο του να την 
αναλάβει και να τη δικαιολογήσει. Καθώς δε οι φίλοι 
του Ζακ Ντεριντά είναι κατά βάσιν φίλοι εν έργω, 
δηλαδή φίλοι του λόγου που διατυπώνει το έργο αυτό,
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φίλοι του τρόπου με τον οποίο ίδιο έργο αντιμετωπί
ζει τον λόγο και τις εκφάνσεις του, με μια λέξη, είναι 
αυτοί φίλοι εν λόγω, ο ίδιος ο λόγος αποτελεί και τον 
κατ’ εξοχήν φορέα που μπορεί να φέρει την αναγνώ
ριση αυτής της τιμής και να εκφέρει την προσπάθεια 
που θέλει να την αναλάβει και να τη δικαιολογήσει. Το 
έργο του Ζακ Ντεριντά που τιμάται, λόγω των επιδιώ
ξεων και των στόχων του, λόγω του περιεχομένου και 
της μορφής του, λόγω των τροπών και των απαιτήσεών 
του, εγκαλεί τους φίλους του που τιμώνται εξ αντανα- 
κλάσεως να πάρουν οι ίδιοι το λόγο για να ανταπο- 
κριθούν σε αυτήν την τιμή. Τα κείμενα που συγκεντρώ
νονται εδώ είναι ο δικός μου τρόπος να εκφράσω τη 
χαρά μου για την τιμή που απονέμεται στον Ζακ Ντε- 
ριντά στην πατρίδα μου.

Τα κείμενα που ακολουθούν είναι όλα, τουλάχιστον 
υπό μία οπτική γωνία, περιστασιακά. Όλα γράφτηκαν 
για να ανταποκριθούν ή να αντιδράσουν σε κάτι συ
γκεκριμένο, τα πιο πολλά με αφορμή ένα ταξίδι του 
Ζακ Ντεριντά στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό δικαιο
λογεί ώς ένα βαθμό τη μορφή που πήραν. Είναι όλα 
σύντομα, χωρίς τις διεξοδικές αναλύσεις που θα απαι
τούσε κανονικά η επαρκής δικαιολόγηση των ισχυρισμών 
και των επιχειρημάτων τους, χωρίς να συνάγονται εν 
προκειμένω όλες οι συνέπειες ούτε να αντιμετωπίζονται 
οι συναφείς ενστάσεις, με ελάχιστες ρητές αναφορές στο 
έργο του Ντεριντά, χωρίς καθόλου υποσημειώσεις ή 
βιβλιογραφικές παραπομπές. Ωστόσο, επιτρέπω στον 
εαυτό μου να ελπίζει πως αυτά δεν είναι ανιάτως πε- 
ριστασιακά, με την έννοια ότι έχασαν υποχρεωτικά τη 
σημασία τους από τη στιγμή που παρήλθε η αφορμή 
που τα προκάλεσε. Το κάθε κείμενο προσπαθεί, σίγου
ρα ατελώς, σίγουρα κατά τρόπο μερικό αν όχι απλώς
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υπαινικτικό, να διατυπώσει μιαν ιδέα αναφορικά με το 
έργο του Ντεριντά, να υποδείξει έναν τρόπο προσέγγι
σης, να διανοίξει, έστω μόνο προγραμματικά, ένα δρό
μο ανάγνωσης. Οι δρόμοι αυτοί, δηλαδή όλα τα κείμε
να που παρουσιάζονται εδώ, συγκλίνουν σε μια σταθε
ρά: το Ντεριντιανό έργο έχει να μας διδάξει πολλά 
ακόμη και για ζητήματα με τα οποία το ίδιο δεν κα
ταπιάνεται ρητά. Εννοώ ιδιαιτέρως ζητήματα επιστή
μης και ζητήματα πολιτικής, έστω κι αν πρόκειται για 
ζητήματα που βρίσκονται να φωλιάζουν, τουλάχιστον 
κατά τις τρέχουσες εκδοχές ανάγνωσης τόσο της επι
στήμης όσο και της πολιτικής, στο περιθώριο και των 
δύο. Αλλά ο Ντεριντά διατηρεί έτσι κι αλλιώς πολύ 
καλές σχέσεις με τα περιθώρια...

Ο Ντεριντά διδάσκει πως κανένα κείμενο δεν απο- 
τελεί ποτέ εξ ολοκλήρου έργο εκείνου που αναλαμβά
νει την ευθύνη της υπογραφής του. Κομμάτια σκέψεων, 
θραύσματα λόγου, τρόποι και μορφές διατύπωσης, ακόμη 
και ατόφιες ιδέες ή ολόκληρες φράσεις αποτελούν δά
νεια που συχνά δεν επιστρέφονται, όχι γιατί όποιος 
υπογράφει είναι υποχρεωτικά απατεώνας ή πάσχει από 
κρυπτομνησία αλλά γιατί δεν έχει καν συνείδηση, δεν 
είναι δυνατόν να έχει πάντα συνείδηση, από πού ή από 
ποιόν δανείστηκε, τι και πώς αφομοίωσε, αν και κατά 
πόσον κάτι μετασχημάτισε. Οι ευχαριστίες που συχνά 
ολοκληρώνουν ένα κείμενο επισημαίνουν ακριβώς αυτό, 
είτε το ξέρουν είτε όχι: τα κείμενα δεν έχουν αποκλει
στικούς ιδιοκτήτες.

Ευχαριστώ, λοιπόν, εκ βάθους καρδίας όλους εκεί
νους οι οποίοι, ο καθένας με τον τρόπο του, συνέβα
λαν στα κείμενα αυτά. Όχι πάντα συμφωνώντας, όχι 
πάντα διαφωνώντας, όχι πάντα ρητά, όχι πάντα επί 
του περιεχομένου ή της μορφής, επί της ουσίας ή του
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τύπου, αλλά πάντοτε με τρόπους συνεπείς με τον εαυ
τό τους, τρόπους πολιτικούς και τρόπους επιστημονι
κούς, δηλαδή τρόπους φιλικούς, τρόπους γόνιμους, τρό
πους που με βοήθησαν να αποκτήσω ιδέες, να τις εμ- 
βαθύνω, να τις τροποποιήσω, να τις αλλάξω. Να γίνω 
ίσως κάπως καλύτερος. Τον Διονύση Καψάλη, τον 
Παντελή Μπασάκο, τον Άρη Μπερλή, τον Βαγγέλη 
Μπιτσώρη, τον Γιώργο Γιαννουλόπουλο, τον Γιώργο 
Ξηροπαΐδη, τον Δημήτρη Δημηρούλη, ήδη από την 
εποχή του Λόγον Χάριν κι ακόμη πιο πριν. Την Cathe
rine Βελισσάρη όλως ιδιαιτέρως. Τον Γιώργο Βέλτσο, 
τον Χρήστο Λάζο, τη Χριστίνα Ζήση και τον Γιώργο 
Κολέτσο, την Ελένη Τζαβάρα και τον Θανάση Ίζαβά- 
ρα, τον Αριστείδη Αντωνακάκη και τη Φοίβη Γιαννί
ση, τον Γεράσιμο Βώκο, τον Γιώργο Φαράκλα και την 
Ελένη Περδικούρη, τον Δημήτρη Καββαθά, τον Στέφανο 
Πεσμαζόγλου, τον Στάθη Γουργουρή και τη Νένη Πα- 
νουργιά. Τον Στέλιο Βιρβιδάκη. Τη Λευκή Μολφέση, 
προφανώς. Τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Με
ταπτυχιακού Προγράμματος Φιλοσοφίας και Ιστορίας 
των Επιστημών και της Τεχνολογίας που υπέστησαν, 
αν όχι τα εν λόγω κείμενα αυτά καθ’ εαυτά, τουλάχι
στον κάποιες από τις ιδέες που ίσως τα συνέχουν. Τον 
Άγγελο Ελεφάντη και όλους τους συντρόφους και συ- 
ντρόφισσες του Πολίτη. Περιοδικού άμα και μπαρ. 
Και όλους εκείνους που ξεχνώ.

Σχεδόν όλα τα κείμενα που περιλαμβάνονται εδώ 
έχουν δημοσιευθεί στον Πολίτη, στη μηνιαία ή στη δε
καπενθήμερη εκδοχή του. Εξαίρεση αποτελεί το «Η 
υπόθεση Σόκαλ: το πλαίσιο και η συγκυρία» που δη- 
μοσιεύθηκε στα Σύγχρονα Θέματα και το «Το πέπλο 
της Πηνελόπης: ο Ζακ Ντεριντά ως φυσικός» που δη
μοσιεύεται στο αφιερωμένο στον Ζακ Ντεριντά τεύχος
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του Διαβάζω. Οφείλω να σημειώσω επιπλέον πως το 
κείμενο «Ζακ Ντεριντά: Η πολιτική οημαοία του θεω
ρήματος του Γκέντελ» δημοσιεύθηκε και στο Jacques 
Derrida, Μαρτυρία και Μετάφραση, επιβιώνοντας ποιη
τικά και Τέσσερεις Αναγνώσεις, Γαλλικό Ινστιτούτο, 
Αθήνα 1996, μετάφραση Β. Μπιτσώρη.





ΟΛΑ ΤΑ ΕΧΕΙ Η ΜΑΡΙΟΡΗ 
ΜΟΝΟ Ο ΝΤΕΡΙΝΤΑ ΤΗΣ ΛΕΙΠΕΙ!





Ο τόμος 32 της «Φιλοσοφικής και Πολιτικής Βιβλιο
θήκης» (σειρά που αποτελεί μια ακόμη κεφαλαιώδη 
προσφορά του αείμνηστου Παναγιώτη Κονδύλη προς 
όλους μας) παρουσιάζει στο Ελληνικό κοινό το σημα
ντικότερο ίσως έργο του Ζακ Ντεριντά, το Περί γραμ
ματολογίας, στην καλή μετάφραση του Κωστή Παπα- 
γιώργη. Δεν είναι καθόλου εύκολο να παρουσιαστεί το 
έργο αυτό μέσα σε λίγες γραμμές. Η συναφής δε προ
σπάθεια γίνεται εκ προοιμίου δυσκολότερη για έναν 
πρόσθετο λόγο. Αν και φαίνεται πως, ως λαός και ως 
τόπος, έχουμε πλέον ξεπεράσει την εποχή όπου το επι
φώνημα «όλα τα ’χει η Μαριορή, μόνον ο Ντεριντά 
της λείπει» γράφτηκε —σε έγκυρη εφημερίδα, λίγα 
χρόνια πριν— για να υπερασπίσει με σαφήνεια και με 
επάρκεια το αίτημα να προστατευθούν τα ιερά και τα 
όσια της φυλής από τον κίνδυνο που πάντοτε αντιπρο
σωπεύει η ανεξέλεγκτη εισαγωγή εξωτικών προϊόντων 
της εσπερίας, το ξεπέρασμα αυτό επιτεύχθηκε με τον 
τρόπο που πάντοτε επιτυγχάνονταν όλα τα σχετικά ξε
περάσματα στη μακραίωνη ιστορία του Ελληνισμού. Σή
μερα όλοι ξέρουν τον Ντεριντά και χρησιμοποιούν με 
άνεση το όνομά του στις γραπτές και τις προφορικές 
προσπάθειες που αποβλέπουν είτε στη διαφώτιση των 
συμπατριωτών τους είτε, αντίστροφα, στο να προφυ- 
λάξουν το εν γένει πνεύμα του Διαφωτισμού από τους
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μεταμοντέρνους μηδενιστές του συρμού. Το όνομά του, 
ανάκατα με τα ονόματα «Πωλ Ντε Μαν», «Χάρολντ 
Μπλουμ» και μερικά ακόμη, έχει γίνει σημείο που 
παραπέμπει σε κάποιες νέες και ιδιαίτερα μπερδεμένες 
θεωρίες περί λογοτεχνίας και, ως τέτοιο, έχει αναχθεί 
σε απαραίτητο εξάρτημα της οικοσκευής κάθε νεοέλ
ληνα διανοουμένου που σέβεται τον εαυτό του και το 
λειτούργημά του. Η «αποδόμηση», ίσως ακόμη και η 
«διαφωρά», εμφανίζονται πλέον συχνά, με θετικό ή με 
αρνητικό πρόσημο, στα περί τη λογοτεχνία εξειδικευ- 
μένα έντυπα —και όχι μόνο σ’ αυτά— έτσι, χωρίς πρό
γραμμα, χωρίς ανάλυση, χωρίς εξήγηση, χωρίς ερμηνεία, 
χωρίς αιτιολόγηση.

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι έχει γίνει πλέον απα
ραίτητη μια συστηματική κατά το δυνατόν εισαγωγή 
στο έργο του Ντεριντά. Και αυτό όχι μόνο γιατί το 
όνομά του κυκλοφορεί πλατιά και πρέπει επιτέλους να 
μάθουμε κάπως υπεύθυνα περί τίνος ακριβώς πρόκει
ται, αλλά για έναν άλλο ουσιαστικότερο λόγο. Κατά 
την άποψή μου, που δεν είναι βέβαια μόνο δική μου, 
ο Ντεριντά δεν είναι θεωρητικός της λογοτεχνίας, αν 
υπάρχει καθόλου τέτοιο πράγμα. Απλώς είναι ένας από 
τους σημαντικότερους φιλόσοφους της εποχής μας. Αν 
το έργο του όντως παρέχει κάποια κλειδιά ανάγνω
σης και λογοτεχνικών κειμένων αυτό συμβαίνει μόνο 
γιατί ο τρόπος με τον οποίον το έργο αυτό προσεγγί
ζει τη σύγχρονη φιλοσοφία και τη φιλοσοφική παρά
δοση υποχρεώνει το ίδιο να θεματοποιήσει φιλοσοφι
κά τις στοιχειώδεις «πράξεις» της γλώσσας, δηλαδή 
την ομιλία, τη γραφή και την ανάγνωση. Επειδή δε 
στις μέρες μας οι σημαντικοί φιλόσοφοι δεν είναι δα 
και κανένα ιδιαίτερα διαδεδομένο είδος, η προσπάθεια 
κατανόησης του έργου τους δεν μπορεί παρά να συ-
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νιοτά και ουσιαστική συνθήκη αυτογνωσίας.
Όμως, όπως μόλις είπαμε, το όνομα «Ντεριντά», 

μερικοί εντυπωσιακοί όροι που αυτός εισήγαγε, διάφο
ρα άλλα σχετικά ή άσχετα ονόματα και όροι, έχουν 
φτάσει να στροβιλίζονται από κοινού σε μια τρελή δίνη 
γύρω από το «είναι» και το «δέον» της λογοτεχνίας 
με τρόπο που δεν μπορεί παρά να δημιουργεί ίλιγγο σε 
όποιον ή όποια προσπαθεί αφελώς να πλησιάσει αυ
τούς που «γνωρίζουν» για να καταλάβει το περί τίνος 
ακριβώς πρόκειται. Επιπλέον, καθώς η πιάτσα σήμερα 
«ξέρει» και οφείλει να «ξέρει» τον Ντεριντά, η ανεπι
τήδευτη έκφραση άγνοιας σχετικά προκαλεί ευθέως τον 
οίκτο αν όχι την περιφρόνηση των επαϊόντων και άρα 
καμιά γνήσια απορία σε ό,τι αφορά όλα τα σημαντικά 
αυτά ζητήματα δεν είναι σήμερα ούτε απευθύνσιμη ούτε 
απευθυντέα. Για όλους αυτούς τους λόγους, μια εισα
γωγή στο έργο του Ντεριντά που σέβεται τον εαυτό της 
δεν μπορεί παρά να ξεκινήσει από την αρχή, δηλαδή 
θεωρώντας πως απολύτως τίποτε σχετικό με ολόκληρο 
το έργο αυτό δεν είναι σήμερα γνωστό ή δεδομένο.

Προς την κατεύθυνση μιας τέτοιας συστηματικής 
εισαγωγής και με δεδομένες όλες τις δυσκολίες που 
ανέφερα, διαλέγω εδώ τον ευκολότερο για μένα δρό
μο. Τα πιο πολλά από αυτά που ακολουθούν αποτε- 
λούν ουσιαστικά απλή παράφραση, αν όχι κατά λέξη 
μετάφραση, ενός μέρους της συνοπτικής και, κατά τη 
γνώμη μου, εξαιρετικά σαφούς παρουσίασης του πυρή
να του Ντεριντιανού έργου —όπως αυτός εκφράζεται 
ειδικότερα στο Περί γραμματολογίας— που κάνει η Bar
bara Johnson, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, 
στη εισαγωγή της στη δική της αγγλική μετάφραση της 
συλλογής άρθρων του Ντεριντά με τίτλο Dissemina
tion (The University of Chicago Press, 1981). Ας ση
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μειώσω εδώ όχι η ελληνική μεχάφρααη χου άρθρου 
«Πλάχωνος Φαρμακεία» που περιέχεχαι σε αυχή χη 
συλλογή έχει ήδη μεχαφρασθεί επαρκέσχαχα από χον 
Χρήσχο Λάζο σχις εκδόσεις «Άγρα».

Λίγα λόγια για τον Ζακ Ντεριντά

Ο Ζακ Νχερινχά γεννήθηκε σχην Αλγερία χο 1930 
και διδάσκει φιλοσοφία σχην Ecole de Hautes Etudes 
σχο Παρίσι. Σχη Γαλλία έγινε γνωσχός σχα μέσα χης 
δεκαεχίας χου ’60 πρώχα ως συνεργάχης χου «πρωχο- 
ποριακού» περιοδικού Tel Quel, υπεύθυνος χου οποίου 
ήχαν ο Φιλίπ Σολέρς. Το περιοδικό αυχό, που επεδίω- 
ξε να είναι χο απαύγασμα χης nec plus ultra Παρισι
νής διανόησης χης Αρισχερής Όχθης (με όλες χις ση
μασίες!), κραχήθηκε σχον αφρό χης μόδας για μερικά 
χρόνια με μια θεματολογία που περιλάμβανε κυρίως 
θέμαχα γλωσσολογίας, σημειολογίας, λογοχεχνίας, φιλο
σοφίας και πολιχικής. Αυχή χη σχιγμή ωσχόσο, για μια 
σειρά λόγων που δεν είναι χου παρόνχος, η αναγνώρι
ση χης σημασίας χου έργου χου Νχερινχά είναι πολύ 
μεγαλύχερη σχις ΗΠΑ παρά σχη Γαλλία. Και μάλισχα, 
ακόμη ένα παράδοξο, η οικειοποίηση χου έργου αυχού 
εκεί έγινε καχά βάσιν από Τμήμαχα Λογοχεχνίας και 
Γλώσσας παρά από Τμήμαχα Φιλοσοφίας. Αυχός είναι 
ένας πρόσθεχος λόγος που ο Νχερινχά έφχασε να θεω- 
ρείχαι και σχις δικές μας επαρχίες ως «θεωρηχικός χης 
λογοχεχνίας». Ας σημειωθεί εδώ όχι ο Νχερινχά γνώ
ριζε χην Αμερική ήδη από χο 1956-57, όχαν ήχαν υπό- 
χροφος μαθηχής χου Χάρβαρνχ, ενώ μεχά χο 1970 αυχός 
υπήρξε επισκέπχης καθηγηχής σχα Πανεπισχήμια Johns 
Hopkins και Yale και επισκέπχεχαι χην Αμερική συχνά.
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Η φήμη του Ντεριντά πέραν του Ατλαντικού μεγαλώ
νει κάθε μέρα και περισσότερο ενώ πλέον και τα εκεί 
Τμήματα Φιλοσοφίας έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται 
για το έργο του.

Το 1967 εκδόθηκαν τρία βιβλία του Ντεριντά: La 
voix et le phenomene (μια εισαγωγή στο πρόβλημα του 
«σημείου» στη φαινομενολογία του Χούσερλ), L  ’ ecriture 
et la difference (μια συλλογή κειμένων με αντικείμενο 
την προβληματική της γραφής στη λογοτεχνία, τη φι
λοσοφία, την ψυχανάλυση και την ανθρωπολογία) και 
το προκείμενο De la grammatologie. To 1972 εκδόθη
καν άλλα τρία βιβλία του συγγραφέα: το Positions (μια 
σειρά από συνεντεύξεις), το Marges de la Philosophie 
(μια συλλογή κειμένων σχετικών με το τι συνιστά «πε
ριθώριο» της φιλοσοφίας, της γλωσσολογίας και της 
λογοτεχνίας) και το Dissemination (μια ακόμη συλλο
γή κειμένων με αντικείμενο την ανεξέλεγκτη «διασπο- 
ρά» των γλωσσικών σημείων προς απρόβλεπτες κατευ
θύνσεις). Από το 1972 ο Ντεριντά εξέδωσε ακόμη το 
Glas, το La verite en peinture, το La carte postale: de 
Socrate ά Freud et au-dela, όπως και άλλα έργα, και 
συνεχίζει να παράγει με αμείωτους ρυθμούς. Σε αρκε
τά από τα κείμενά του ο Ντεριντά προσπαθεί όχι μόνο 
να «αναλύσει» το ζήτημα της γραφής συνδέοντας το, 
όπως είπαμε, με τη φιλοσοφία και την παράδοσή της, 
αλλά και να «εφαρμόσει» την ανάλυση αυτή στη δική 
του γραφή. Γι’ αυτόν το λόγο, αν δεν είναι κανείς εξοι
κειωμένος με τους στόχους και την προβληματική του 
όλου εγχειρήματος του συγγραφέα, πολλά από αυτά τα 
κείμενα μοιάζουν απροσπέλαστα. Ωστόσο ο υποψήφιος 
αναγνώστης του Περί γραμματολογίας μπορεί να ησυ
χάσει: το πρόβλημα δεν εμφανίζεται στο έργο αυτό.
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Μια κριτική της αΰνολης δυτικής φιλοσοφίας

Κύριος στόχος του έργου του Ντεριντά είναι η «συ
στηματική» κριτική επεξεργασία ολόκληρης της δυτικής 
«μεταφυσικής» σκέψης. Όπου αυτός περιλαμβάνει εκεί 
όχι μόνον την καθαυτό φιλοσοφική παράδοση, από τον 
Πλάτωνα μέχρι τον Χάιντεγκερ, αλλά και όλες τις εκ
φάνσεις της σκέψης αυτής μέσα στις διάφορες μορφές 
έκφρασης που χρησιμοποιεί η καθημερινή γλώσσα.

Κατά τον Ντεριντά, η δυτική σκέψη, φιλοσοφική και 
καθημερινή, είναι δομημένη στη βάση ορισμένων θεμε
λιωδών διχοτομιών: καλό/κακό, είναι/μηδέν, παρουσία/ 
απουσία, αλήθεια/ψεύδος, ταυτότητα/διαφορά, άνδρας/ 
γυναίκα, ζωή/θάνατος, φύση/πολιτισμός, ομιλία/γραφή. 
Τα αντιτιθέμενα μέλη αυτών των ζευγών δεν αποτελούν 
ισότιμες οντότητες, ανεξάρτητες μεταξύ τους. Το δεύ
τερο μέλος κάθε ζεύγους θεωρείται η εκφυλισμένη, 
ανεπιθύμητη, αποβλητέα και αρνητική εκδοχή του πρώ
του. Έτσι, η απουσία είναι έλλειψη παρουσίας, το κακό 
είναι η πτώση από το καλό, το λάθος είναι διαστρέ
βλωση της αλήθειας κ.ο.κ. Με άλλα λόγια, τα μέλη κάθε 
ζεύγους δεν έχουν απλώς αντίθετο νόημα. Αυτά είναι 
μεταξύ τους ιεραρχημένα με τρόπο ώστε το πρώτο να 
είναι πρότερο του δεύτερου και με τη χρονική και την 
ποιοτική έννοια του όρου. Η προτεραιότητα αυτή πρι
μοδοτεί πάντοτε την ενότητα, την ταυτότητα, την αμε
σότητα, την τοπική και χρονική παρουσία έναντι της 
διαφοράς, της απόστασης, της συγκάλυψης, της μετα
τόπισης, της παρέλκυσης, της αναβολής. Συνοπτικά, ανα
ζητώντας μια απάντηση στο ερώτημα του Είναι, η δυ
τική μεταφυσική προσδιόρισε το Είναι ως παρουσία.

Η κριτική του Ντεριντά στη δυτική μεταφυσική, όπως
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αναπτύσσεται στο Περί γραμματολογίας, εστιάζεται συ
γκεκριμένα στην πριμοδότηση από αυτήν της ομιλίας 
έναντι της γραφής. Σε ολόκληρη την ιστορία της, η 
μεταφυσική απέδιδε μεγαλύτερη αξία στον προφορικό 
έναντι του γραπτού λόγου με την εξής απλή σκέψη: στην 
περίπτωση της προφορικής επικοινωνίας, δεν μεσολα
βεί καμιά απολύτως απόσταση μεταξύ ομιλητή, ακροατή, 
και ομιλητικού ενεργήματος. Ο ομιλητής ακούει τον 
εαυτό του να μιλά ταυτόχρονα με τον ακροατή, δηλα
δή ομιλητής, ακροατής και προφορική εκφορά του λό
γου συν-παρίστανται. Αυτή δε η αμεσότητα, αυτή η συν- 
παρουσία, συνιστά, κατά τη δυτική μεταφυσική, κατ’ 
αρχήν εγγύηση ότι με τον προφορικό λόγο ξέρουμε τι 
εννοούμε, εννοούμε αυτό που λέμε, λέμε αυτό που εν
νοούμε και ξέρουμε τι είπαμε. Ανεξάρτητα από το αν 
επιτυγχάνεται ή όχι στην πράξη η «πλήρης» επικοινω
νία ή κατανόηση, αυτή η εικόνα ενός νοήματος τέλεια 
παρόντος εν εαυτώ συνιστά, κατά τον Ντεριντά πάντα, 
ιδεώδες που υποβαστάζει ολόκληρη τη δυτική σκέψη και 
τον δυτικό πολιτισμό. Την πίστη δε στη δυνατότητα μιας 
τέτοιας αυτο-παρουσίας του νοήματος, ο ίδιος ονομά
ζει λογοκεντριομό.

Μέσα στο πλαίσιο του λογοκεντρισμού, ο γραπτός 
λόγος θεωρείται απλή αναπαράσταση του προφορικού, 
δηλαδή υποκατάστατο το οποίο εφευρέθηκε για να 
χρησιμοποιείται μόνον όταν η προφορική επικοινωνία 
είναι αδύνατη. Αυτό σημαίνει πως η γραφή είναι μια 
δευτερεύουσας σημασίας δραστηριότητα η οποία προ
σπαθεί να υπερνικήσει την απόσταση χρησιμοποιώντας 
την. Ο γράφων βάζει τη σκέψη του στο χαρτί, δηλαδή 
τη μετασχηματίζει, απομακρύνοντάς την από τον εαυ
τό του με τρόπο ώστε αυτή να μπορεί να μεταδοθεί 
(να διαβαστεί), ακόμα και μετά το θάνατο του ίδιου,
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από κάποιον που βρίσκεται μακριά. Αυτή η συσχέτιση 
της γραφής με απόσταση, με διαφορά και με θάνατο 
θεωρείται από το λογοκεντρισμό ως διαφθορά της αυτο
παρουσίας του νοήματος και ως άνοιγμά του σε όλες 
τις μορφές νοθείας τις οποίες η αμεσότητα του προ
φορικού λόγου θα μπορούσε να εμποδίσει.

Ο Ντεριντά, αναπτύσσοντας την κριτική του, δεν 
αναστρέφει απλώς τις προτεραιότητες ισχυριζόμενος ότι 
η γραφή προέχει της ομιλίας. Αντ’ αυτού προσπαθεί να 
δείξει ότι η ίδια η δυνατότητα της αντιπαράθεσης των 
δύο ως συνάρτηση των ζευγών παρουσία/απουσία ή 
αμεσότητα/αναπαράσταση είναι φενάκη: Και ο προφο
ρικός λόγος, όπως ο γραπτός, είναι ήδη δομημένος μέσω 
διαφοράς και απόστασης. Το γεγονός ότι κάθε λέξη 
συνίσταται από ένα φωνητικό σημαίνον και ένα νοητι- 
κό σημαινόμενο, όπως και το γεγονός ότι η γλώσσα, 
όπως έδειξε ο Σωσύρ, συνιστά ένα σύστημα διαφορών 
και όχι ένα άθροισμα μονάδων η κάθε μια από τις 
οποίες έχει νόημα αφ’ εαυτής και ανεξάρτητα από τις 
άλλες, αποδεικνύουν ότι η γλώσσα συνίσταται ως γλώσ
σα από εκείνες ακριβώς τις αποστάσεις και τις διαφο
ρές τις οποίες η ίδια επιδιώκει να ξεπεράσει. Με μια 
λέξη, το έχειν νόημα είναι αυτόματα μη είναι ή με, άλλα 
λόγια, η ίδια η ύπαρξη νοήματος συνεπάγεται την ύπαρ
ξη απόστασης και διαφοράς.

Ο όρος που χρησιμοποιεί ο Ντεριντά για να απο
δώσει αυτήν τη συνεχή και αναπόδραστη διαφυγή του 
νοήματος από τον ίδιο του τον εαυτό είναι ο συνειδη
τά ανορθόγραφος «difference». Ο όρος προέρχεται από 
το ρήμα «differer», το οποίο στα γαλλικά σημαίνει εξί
σου και «διαφέρω — ξεχωρίζω» και «αναβάλλω — πα- 
ρέλκω» και ακουστικά δεν διαφέρει από το ορθογρά
φο «difference» . Η «difference», δηλαδή αυτό το μό
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νιμο «διαφέρω — παρέλκω» ως προς τον ίδιο μου τον 
εαυτό, συνιστά τη θεμελιώδη «δομή — μη δομή» του 
νοήματος και της συνείδησης και εγκατοικεί στον πυ
ρήνα του οποιουδήποτε «πράγματος» παρουσιάζεται ως 
άμεσο, αδιαμεσολάβητο, συν-παρόν με τον εαυτό του, 
ακόμη και αν αυτό αφορά τις φαινομενικά εξωγλωσσι- 
κές δομές και περιοχές του συνειδητού και του ασυ
νειδήτου. Η ύπαρξη της «differance» αποκαλύπτει ως 
ψευδαίσθηση την αυτο-παρουσία του νοήματος και της 
συνείδησης ενώ ταυτόχρονα δείχνει ότι η ψευδαίσθηση 
αυτή είναι αποτέλεσμα της απώθησης —μέσα στο πλαί
σιο του λογοκεντρισμού— των διαφορικών «δομών» της 
συνείδησης και του νοήματος που είναι ακριβώς η 
«differance».

(Κατά τα φαινόμενα, η απόδοση του «differance» 
ως «διαφωρά» έχει επικρατήσει. Αυτή είναι και η από
δοση του Κωστή Παπαγιώργη. Το θέμα δεν είναι του 
παρόντος, αλλά μια διεξοδικότερη συζήτηση γΓ αυτή 
την απόδοση ίσως δεν θα ήταν άσκοπη. Π.χ θα μπο
ρούσε κανείς να προτείνει την απόδοση «δια-φορά»).

Με βάση τα παραπάνω, το αντικείμενο του Περί 
γραμματολογίας μπορεί να περιγράφει: Για τον Ντερι- 
ντά, «Γραμματολογία» είναι η επιστήμη που μελετά το 
γράμμα ή τη γραφή με στόχο να αναδείξει τα αποτε
λέσματα της «differance» (ας τη λέμε κι εμείς από δω 
και μπρος διαφωρά) τα οποία η δυτική μεταφυσική 
απώθησε συστηματικά κατά την αναζήτηση μιας Αλή
θειας συν-παρούσας με τον εαυτό της.

Ο Ντεριντά παραδέχεται ότι η έννοια μιας «τέλειας», 
δηλαδή απολύτως αληθούς, επιστήμης (ή -λογίας) υπό- 
κειται αναγκαστικά στο λογοκεντρισμό, δηλαδή σε αυτό 
ακριβώς που η επιστήμη της Γραμματολογίας καλείται 
να επερωτήσει. Με άλλα λόγια, το εγχείρημα του Ντε-
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ριντά φαίνεται απολύτως αδιέξοδο. Αυτό αποπειράται 
να λογοδοτήσει για ένα λάθος ή ψεύδος (τη λογοκε- 
ντρική πίστη στην Αλήθεια) με τα μέσα που παρέχει 
το ίδιο το ψεύδος αυτό. Γιατί, βέβαια, είναι αδύνατον 
να δείξει κανείς ότι η πίστη στην Αλήθεια συνιστά λάθος 
χωρίς να υπολανθάνει αυτό που «μετρά» αυτό το λά
θος ως λάθος, δηλαδή, ακριβώς, η ίδια η έννοια της 
Αλήθειας. Το αδιέξοδο αυτό δεν αφορά μόνον το ζεύ
γος αλήθεια/ψεύδος ή αλήθεια/λάθος αλλά όλα τα ζεύγη 
που αναφέραμε πιο πάνω τα οποία, όπως είπαμε, συ
γκροτούν κατά τον Ντεριντά τη δυτική μεταφυσική. Το 
να δειχθεί ότι οι δυαδικές αυτές αντιθέσεις αποτελούν, 
ως τέτοιες, ψευδαισθήσεις σημαίνει επίσης —και ίσως 
αυτό είναι το πιο σημαντικό—  το να δειχθεί επιπλέον 
ότι δεν είναι δυνατό να αντιπαρατεθεί κανείς σε αυτές 
τις ψευδαισθήσεις ως ψευδαισθήσεις χωρίς να αναπα
ράγει με αυτήν του την κίνηση τη συστατική ψευδαί
σθηση του λογοκεντρισμού. Με βάση αυτές τις παρα
τηρήσεις, το ξήλωμα της ιστορίας του λογοκεντρισμού 
που θα αναδείξει τη διαφωρά, δηλαδή το καθήκον που 
θέτει στον εαυτό της η Γραμματολογία, παρουσιάζεται 
ως εγχείρημα διπλά αδύνατο. Από τη μια μεριά, το 
εγχείρημα δεν μπορεί να επιτελεστεί παρά στη βάση 
εννοιών όπως αποκάλυψη, αναπαράσταση, διόρθωση 
κ.λπ., δηλαδή τις έννοιες που είναι οι κατ’ εξοχήν λο- 
γοκεντρικές. Από την άλλη μεριά, ο στόχος του εγχει
ρήματος είναι ανύπαρκτος με την έννοια ότι το μόνο 
«πράγμα» το οποίο το ξήλωμα του λογοκεντρισμού εί
ναι σε θέση να ανασύρει —η διαφωρά— δεν μπορεί 
να συνιστά παρά ένα κυριολεκτικό τίποτε: μια μετέω
ρη διαφορά, ενα άδειο διάστημα, ένα κενό, ένα ίχνος.

Το Περί γραμματολογίας συγκροτείται ως αντιμετώ
πιση αυτού του αδύνατου.
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Ο Ντεριντά ως αναγνώστης

Το εν λόγω αδύνατο είναι, ακριβώς, αδύνατο εν λόγω 
—για να αποπειραθώ κι εγώ στη δική μας γλώσσα ένα 
από εκείνου του είδους τα λογοπαίγνια (με όλες τις 
σημασίες), από τα οποία βρίθει κάθε κείμενο του Ντε- 
ριντά. Με άλλα λόγια, το ξήλωμα του λογοκεντρισμού 
και η ανάδειξη της διαφωράς δεν μπορεί να επιτευχθεί 
στο επίπεδο ενός αφηρημένου θεωρητικού λόγου. Ο 
θεωρητικός λόγος, ως λόγος, είναι αναγκαστικά λογο- 
κεντρικός και το «έξω» του λογοκεντρισμού δεν υπάρ
χει. Με άλλα λόγια, ο Ντεριντά γνωρίζει ότι κινείται 
υποχρεωτικά στο εσωτερικό του λογοκεντρισμού και δεν 
διαθέτει κανέναν άσσο στο μανίκι που θα του επιτρέ
ψει να «εξέλθει». Η στρατηγική του συνίσταται στην 
προσπάθεια να προσεγγίσει από «τα μέσα» τα «όρια» 
του λογοκεντρισμού (τα «περιθώρια» της φιλοσοφίας) 
για να δείξει ή να επιδείξει —δηλαδή να αναδείξει και 
όχι να αποδείξει— τη διαφωρά που εγκατοικεί στο συ
γκεκριμένο λόγο που εξετάζει κάθε φορά. Η στρατηγι
κή αυτή είναι μια στρατηγική ανάγνωσης.

Το κεφάλαιο του Περί γραμματολογίας με τίτλο 
«Αυτό το επικίνδυνο συμπλήρωμα...», όπου ο Ντεριντά 
διαβάζει με τον δικό του τρόπο, τις Εξομολογήσεις του 
Ρουσώ, παρουσιάζει ανάγλυφα και συμπυκνωμένα τον 
τρόπο δράσης αυτής της στρατηγικής. (Το ρήμα «πα
ρουσιάζω», ως —σύμφωνα με αυτά που είπαμε— κατ’ 
εξοχήν λογοκεντρικό, ίσως δεν είναι εδώ το καταλλη
λότερο. Μια παρουσίαση —το ίδιο πρόβλημα— του έρ
γου του Ντεριντά η οποία θέλει να είναι πιστή στο 
πνεύμα του έργου αυτού σίγουρα δεν είναι το ευκολό
τερο των πραγμάτων...).
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Αφετηρία της ανάγνωσης του Ντεριντά είναι ο τρό
πος με τον οποίο ο Ρουσώ διαπραγματεύεται ρητορικά 
τη γραφή, από τη μια μεριά, και τον αυνανισμό από 
την άλλη. Ο Ρουσώ χρησιμοποιεί και για τις δύο δρα
στηριότητες τον όρο supplement (όρος που μπορεί να 
αποδοθεί ελληνικά ως συμπλήρωμα ή/και ως αναπλή- 
ρωμα, όπως θα αναπτύξουμε παρακάτω). Τόσο η γρα
φή όσο και ο αυνανισμός αποτελούν συμπλήρωμα ή/ 
και αναπλήρωμα της φυσικής (ή φυσιολογικής) συνεύ
ρεσης, με την έννοια της συνομιλίας στην πρώτη περί
πτωση, με την έννοια της συνουσίας στη δεύτερη. Αυτό 
δε που η ανάγνωση τον Ντεριντά εν προκειμένω βρί
σκει και αναδεικνύει είναι ένας παράδοξος διχασμός στο 
εσωτερικό των όσων γράφει ο Ρουσώ και για τη γρα
φή και για τον αυνανισμό, διχασμός που έχει να κάνει 
με την επιθυμία της παρουσίας.

Ας εξετάσουμε πρώτα τη γραφή. Από τη μια μεριά, 
ο Ρουσώ καταδικάζει τη γραφή γιατί αυτή είναι μόνο 
μια αναπαράσταση της ομιλίας και, κατά συνέπεια, 
λιγότερο επιθυμητή καθότι λιγότερο άμεση. Εδώ δηλα
δή ο Ρουσώ πριμοδοτεί την ομιλία ως την περισσότερο 
ευθεία έκφραση του εαυτού. Από την άλλη μεριά όμως, 
σε ότι αφορά την καθαυτό εμπειρία του ζωντανού προ
φορικού λόγου, ο Ρουσώ βρίσκει πως ο ίδιος εκφράζε
ται πολύ πιο επιτυχημένα γράφοντας παρά μιλώντας. 
Η δειλία του τον κάνει να ξεφουρνίζει πράγματα που 
τον εμφανίζουν στα μάτια των συνομιλητών του ως το 
αντίθετο από αυτό που είναι. Έτσι είναι η απουσία που 
εξασφαλίζει την αλήθεια ενώ η παρουσία συνεπάγεται 
τη διαστρέβλωσή της. Δηλαδή, ο Ρουσώ ενώ, από τη 
μια μεριά, καταδικάζει τη γραφή ως καταστροφή της 
παρουσίας και ως ασθένεια της ομιλίας, από την άλλη, 
την αποκαθιστά στο βαθμό που αυτή του υπόσχεται την
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επανιδιοποίηση εκείνου που η ομιλία είχε επιτρέψει να 
της οτερήσουν. Αυτό όμως το εύτρωτο της ομιλίας στη 
στέρηση δεν μπορεί παρά να σημαίνει ότι η απώλεια 
της αυτο-παρουσίας της έχει αείποτε ξεκινήσει, δηλα
δή ότι η ομιλία υπόκειται σε μια γραφή —αφού γρα
φή είναι ακριβώς η έλλειψη αυτο-παρουσίας της ομι
λίας— αρχαιότερη από την ίδια και ήδη εδραιωμένη. 
Η ίδια η ομιλία ξεπηδά λοιπόν από μια αποξένωση, από 
μια διαφωρά, η οποία έχει τη δομή της γραφής.

Θα μπορούσε να αντιτείνει εδώ κάποιος ότι ο Ρου- 
σώ τελικά επιτυγχάνει να επανιδιοποιηθεί τη χαμένη 
παρουσία μέσω της παραδοχής του για την αναγκαιό
τητα της απουσίας. Θυσιάζοντας δηλαδή τον εαυτό του 
με την έννοια του «εγώ είμαι παρών», αυτός σώζει ή 
επανιδιοποιείται τον εαυτό του μέσω της γραφής με την 
έννοια του «αυτό που είμαι» ή «αυτό που αξίζω». Όμως 
η ιδέα ότι η αυτοθυσία αποτελεί οδό προς τη σωτηρία 
συνιστά έναν από τους κλασσικούς τόπους της δυτικής 
μεταφυσικής. Και ο Ντεριντά δείχνει ότι αυτό το πρό
γραμμα επανιδιοποίησης είναι αυτο-υπονομευτικό για
τί, καθώς δεν είναι δυνατό να επιθυμεί κανείς αυτό με 
το οποίο ταυτίζεται, το ίδιο το σημείο εκκίνησης του 
προγράμματος δεν αποτελείται από την παρουσία που 
θυσιάζεται αλλά από την επιθυμία μιας αείποτε χαμέ
νης παρουσίας, άρα από την έλλειψη παρουσίας. Το 
σημείο εκκίνησης, δηλαδή, δεν αποτελεί σημείο αλλά 
είναι ήδη διαφωρά.

Κατά την ανάγνωση του Ντεριντά, τα όσα γράφει 
ο Ρουσώ για τη σεξουαλικότητα παρουσιάζουν την επι
θυμία της παρουσίας με τον ίδιο παράδοξο τρόπο. Από 
τη μια μεριά, ο Ρουσώ καταδικάζει τον αυνανισμό ως 
τρόπο που εξαπατά τη Φύση και υποκαθιστά την πα
ρουσία του σεξουαλικού συντρόφου με μια απλή εικό



28 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

να (με μια απουσία). Από την άλλη μεριά, ο ίδιος πα
ραδέχεται ρητά πως αυτή η «διαστροφή» παρουσιάζει 
ένα ιδιαίτερο θέλγητρο για μια ζωηρή φαντασία, αφού 
ο αυνανιζόμενος έχει στη διάθεσή του ολόκληρο το 
γυναικείο φύλο και μπορεί να υποχρεώσει κάθε γυναί
κα που θεωρεί ωραία να του ικανοποιήσει κάθε του 
επιθυμία χωρίς τη συγκατάθεσή της. Ο αυνανισμός εί
ναι έτσι ταυτόχρονα και η συμβολική μορφή της ιδα
νικής ένωσης, αφού εκεί το υποκείμενο και το αντικεί
μενο της επιθυμίας είναι κυριολεκτικά ένα, αλλά και η 
ριζική αποξένωση του εαυτού από κάθε επαφή με έναν 
άλλον. Η ένωση που θα ικανοποιούσε απόλυτα την επι
θυμία εξαφανίζει εξίσου απόλυτα το πεδίο της ίδιας της 
της δυνατότητας.

Η ίδια «λογική» παρουσίας/απουσίας διέπει αυτά που 
γράφει ο Ρουσώ σχετικά με την προοπτική της σχεδόν 
αιμομικτικής σχέσης του με μια γυναίκα που αποκαλεί 
«μαμά». Συγκεκριμένα, εξομολογείται ότι ένοιωθε να τον 
κυριεύει ο πόθος μόνον όσο δεν την έβλεπε (όταν ήταν 
απούσα) ενώ συγχρόνως δεν μπορούσε να φανταστεί το 
πώς η ασθενική του φύση θα μπορούσε να αντέξει, έστω 
και για μια φορά, τις χαρές της ερωτικής πράξης μαζί 
της (με την παρουσία της). Η ερωτική πράξη θα μπο
ρούσε να αποβεί γ ι’ αυτόν θανατηφόρα.

Η παρουσία είναι λοιπόν για τον Ρουσώ ένα δι
φορούμενο, ακόμη και επικίνδυνο, ιδεώδες. Όπως η 
ομιλία ήταν, κατά τα προηγούμενα, αυτο-βιασμός έτσι 
και ο τέλειος ετεροερωτισμός είναι θάνατος. Η προ
σφυγή τόσο στη γραφή όσο και στον αυτοερωτισμό 
είναι αναγκαία για να επανασυλληφθεί μια παρου
σία από της οποίας την έλλειψη δεν προηγήθηκε 
καμιά πληρότητα. Ωστόσο, και οι δύο αυτές δραστη
ριότητες αναπλήρωσης καταδικάζονται ως περιττές.
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Το ζεύγος ομιλία/γραφή και το ζεύγος ετεροερωτι- 
σμός/αυτοερωτισμός έχουν άρα την ίδια ακριβώς 
οχέση με το ζεύγος παρουσία/απουσία ή, με άλλα 
λόγια, μέοα οτο κείμενο του Ρουσώ, η διαφωρά εγκα- 
τοικεί και στην ερωτική επιθυμία με τον ίδιο τρόπο 
που εγκατοικεί στο λόγο.

Ο Ντεριντά αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο γεγο
νός ότι ο Ρουσώ αποκαλεί τόσο τη γραφή όσο και τον 
αυτοερωτισμό «supplements». Και αυτό για τους εξής 
λόγους:

Όπως ήδη αναφέραμε, ο όρος «supplement» έχει 
στα γαλλικά δύο σημασίες, αυτήν του συμπληρώμα
τος και αυτήν του πράγματος που αναπληρώνει, δη
λαδή, βιάζοντας ώς ένα βαθμό τα ελληνικά, του ανα- 
πληρώματος. Έτσι, η γραφή και ο αυνανισμός ως 
«supplements», μπορεί να συμπληρώνουν κάτι που 
είναι ήδη παρόν —οπότε είναι περιττά— ή/και να 
αναπληρώνουν κάτι που δεν είναι παρόν —οπότε εί
ναι αναγκαία. Κατά την ανάγνωση του Ντεριντά, 
αναγκαίο και ταυτόχρονα περιττό, επικίνδυνο και 
ταυτόχρονα σωτήριο, το «supplement» ή (διακινδυ
νεύω την απόδοση) το συν-ανα-πλήρωμα κινείται μέσα 
στο κείμενο του Ρουσώ σύμφωνα με τους «νόμους» 
μιας εντελώς ιδιότυπης λογικής γραμματικής. Η έκ
θεση αυτής της λογικής γραμματικής από τον Ντε- 
ριντά δεν συνιστά τίποτε λιγότερο από επανάσταση 
στον τρόπο με τον οποίον αντιλαμβανόμαστε μέχρι 
τώρα το νόημα.

Συγκεκριμένα, η λογική γραμματική που διέπει το 
συν-ανα-πλήρωμα τινάζει στον αέρα την καθαρότητα 
των μεταφυσικών δυαδικών αντιθέσεων. Αντί «το A 
αντιτίθεται στο Β» έχουμε τώρα πως «το Β και συ
μπληρώνει και αναπληρώνει το Α». Δηλαδή το Α και
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χο Β ούτε αντιτίθενται πλέον ούτε ισοδυναμούν. Μά
λιστα δεν είναι καν ισοδύναμα με τον εαυτό τους. Αυτά 
δεν «είναι» παρά η δική τους διαφωρά σε σχέση με τον 
εαυτό τους. Για παράδειγμα, η γραφή δεν σημαίνει πια 
απλώς «λέξεις στο χαρτί», αλλά μια διαφορική δομή 
ίχνους, μια δομή η οποία εγκατοικεί ακόμη και στην 
ομιλία. Κατά συνέπεια, η γραφή και η ομιλία δεν μπο
ρούν πια να αντιπαρατεθούν μεταξύ τους. Αυτό όμως 
δεν σημαίνει κατά κανένα τρόπο ότι γραφή και ομιλία 
ταυτίζονται. Αντίθετα, επερωτάται η ίδια η έννοια της 
ταυτότητάς τους.

Σαν να μην έφταναν τα παραπάνω που αφορούν τα 
σημαινόμενα του κειμένου, το αδιάκριτο των δύο εν
νοιών της λέξης (του σημαίνοντος) «supplement» κα
θιστά επιπροσθέτως προβληματικό κάθε ισχυρισμό που 
την περιέχει. Όσο κι αν η εκπεφρασμένη πρόθεση του 
Ρουσώ είναι να κρατήσει αυστηρά διακριτές τις δύο 
χρήσεις —δηλαδή να γνωρίζει πότε ο ίδιος εννοεί συ
μπλήρωμα και πότε αναπλήρωμα— η σκιώδης παρου
σία του νοήματος το οποίο η κάθε συγκεκριμένη χρή
ση επιδιώκει να εξοβελίσει κατορθώνει πάντα να υπο
νομεύει τη διάκριση. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατό 
να ακινητοποιηθούν ή καθηλωθούν οι διαχωριστικές 
γραμμές ανάμεσα σε πλεόνασμα και έλλειψη, αναπλή- 
ρωση και νόθευση, ούτε στο επίπεδο του σημαινόμενου 
ούτε στο επίπεδο του σημαίνοντος. Η αμφισημία της 
λέξης «supplement» φέρει τις σημαίνουσες δυνατότη
τες του κειμένου του Ρουσώ πέραν των όσων θα μπο
ρούσαν να αποδοθούν στις συνειδητές προθέσεις του 
συγγραφέα.

Συνοψίζοντας, η ανάγνωση του Ντεριντά δείχνει ότι 
το κείμενο του Ρουσώ λειτουργεί ενάντια στους ίδιους 
τους δικούς του μεταφυσικούς ισχυρισμούς όχι απλώς
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με το ότι δημιουργεί αμφισημίες αλλά με το να εγγρά
φει συστηματικά ένα διαφορετικό «μήνυμα» πίσω η 
μέσα από όσα γράφει.

Και λίγα για την αποδόμηση

Από τα παραπάνω φαίνεται καθαρά ότι ο Ντερι- 
ντά δεν ψάχνει κατά κανέναν τρόπο να βρει το «πραγ
ματικό νόημα» του κειμένου του Ρουσώ, ό,τι κι αν θα 
μπορούσε να σημαίνει κάτι τέτοιο. Ούτε προσπαθεί να 
αποδελτιώσει τις θεματικές ενότητες ή τους ισχυρισμούς 
του κειμένου ούτε αναζητά τη σχέση του κειμένου με 
την πραγματική ζωή του συγγραφέα του. Ο Ντεριντά 
μάλιστα ισχυρίζεται (Περί γραμματολογίας, ο. 274) ότι 
«δεν υπάρχει τίποτα εκτός κειμένου» (γαλλικά: II n ’ y 
a pas de hors-texte). Και αυτός ο ισχυρισμός περί ανυ
παρξίας μιας εξωκειμενικής αναφοράς δεν επιδιώκει 
απλώς να μας προφυλάξει από τον αφελή υλισμό μιας 
αναγωγής του κειμένου στην εξωκειμενική «πραγματικό
τητα». Ο ισχυρισμός διατείνεται κάτι πολύ ισχυρότερο, 
ότι δηλαδή η σχέση μας με την πραγματικότητα ήδη 
λειτουργεί ως κείμενο. Και αυτός ο ισχυρισμός δεν εί
ναι αυθαίρετος (ούτε «ιδεαλιστικός») αλλά συνάγεται 
αυστηρά από το κείμενο της αυτοβιογραφίας του Ρου
σώ. Όχι μόνο γιατί η αυτοβιογραφία αυτή είναι η ίδια 
κείμενο, αλλά κυρίως γιατί το κείμενο αυτό δεν κάνει 
τίποτε άλλο από το να μιλά για την «κειμενικότητα» 
της ζωής. Με άλλα λόγια, η ζωή του Ρουσώ δεν γίνε
ται κείμενο μέσω της γραφής. Το ίδιο το κείμενο αυ
τής της αυτοβιογραφίας αποδεικνύει ότι η ζωή ήταν η 
ίδια αείποτε κείμενο.

Αυτή η έννοια της «κειμενικότητας» —η οποία, ει-
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ρήοθω εν παρόδω, θέτει υπό διαδικασία επερώτησης το 
μεταφυσικό ζεύγος πραγματική ζωή/κείμενο δηλαδή, 
σε τελευταία ανάλυση, το ζεύγος ύλη/νους— βρίσκε
ται στη βάση της στρατηγικής —ή της μεθόδου—  με 
την οποία ο Ντεριντά επιδιώκει να διαβάσει κάθε 
κείμενο. Τη στρατηγική ή μέθοδο αυτή ο ίδιος ονο
μάζει «αποδόμηση».

Όπως την είδαμε να λειτουργεί στα προηγούμε
να, η αποδόμηση πραγματοποιεί μεν τη ριζική υπο
νόμευση των λογοκεντρικών ισχυρισμών και μεταφυ
σικών παραδοχών της αυτοβιογραφίας του Ρουσώ, 
αλλά δεν συνιστά κατά κανέναν τρόπο καταστροφή 
του νοήματος ή μια γενικού χαρακτήρα ανεξέλεγκτη 
αμφισβήτησή του. Ως μέθοδος ανάγνωσης, αυτή ανα- 
ζητά μέσα στο κείμενο που διαβάζει τις αντιμαχό- 
μενες σημασιοδοτήσεις, οι οποίες, κατά την αντίλη
ψη του Ντεριντά, ενυπάρχουν έτσι κι αλλιώς σ’ αυτό, 
επιδιώκοντας να δείξει έμπρακτα τη φενάκη του ισχυ
ρισμού ότι είναι δυνατό να υπάρξει κείμενο νοημα
τικά μονοσήμαντο ή έστω υπό την κυριαρχία ενός 
συγκεκριμένου τρόπου σημασιοδότησης επί των αφη- 
ρημένα δυνατών άλλων.

Με τα λόγια του Ντεριντά:
«Η ανάγνωση πρέπει πάντα να αποβλέπει σε 

μια ορισμένη, αθέατη για το συγγραφέα, σχέση 
ανάμεσα σε ό,τι αυτός ελέγχει και σε ό,τι δεν 
ελέγχει από τα σχήματα της γλώσσας που ο ίδιος 
χρησιμοποιεί. Αυτή η σχέση δεν είναι μια κάποια 
ποσοτική κατανομή σκιάς και φωτός, αδυναμίας 
και δύναμης αλλά μια σημαίνουσα δομή την οποία 
η κριτική ανάγνωση πρέπει να παραγάγει. (Περί 
γραμματολογίας, σ. 273. Τροποποίησα ελαφρά τη 
μετάφραση του Κ. Παπαγιώργη.)
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Η αποδόμηοη, δηλαδή, δεν προσπαθεί να εντοπίσει 
τα κενά, τα αδύνατα σημεία ή τις παραδρομές ενός 
συγγραφέα αλλά την αναγκαιότητα με την οποία αυτά 
που αυτός βλέπει συνδέονται με αυτά που ο ίδιος δεν 
βλέπει.

Στόχος της αποδόμησης ως στρατηγικής ανάγνωσης 
είναι, όπως είπαμε παραπάνω, η υπονόμευση του λο- 
γοκεντρισμού μέσω της ανάδειξης της διαφωράς. Συ
στατική παραδοχή δε αυτής της στρατηγικής είναι το 
ότι η διαφωρά εγκατοικεί σε κάθε συστηματικά επε
ξεργασμένο κείμενο με την έννοια ότι η ίδια η συστη- 
μικότητα αυτή δεν συγκροτείται παρά ως απώθηση αλλά 
ταυτόχρονα και ως έκφραση της διαφωράς. Η παρα
δοχή όμως αυτή δεν μπορεί παρά να συνεπάγεται το 
ότι είναι αδύνατο να συγκροτηθεί η αποδόμηση ως 
στρατηγική ανάγνωσης με το να αντιπαραθέσει στο 
λογοκεντρικό νόημα απλώς ένα άλλο «ορθότερο» νόη
μα και την έννοια της διαφωράς στην έννοια της πα
ρουσίας. Η διαφωρά δεν μπορεί να είναι μια «έννοια» 
περισσότερο «αληθινή» από την παρουσία. Η διαφωρά 
δεν μπορεί να προκύπτει, δεν μπορεί να είναι παρά μια 
διαδικασία εργασίας, μια διαδικασία παραγωγής με 
αντικείμενο κείμενα, δηλαδή, με άλλα λόγια, μια στρα
τηγική γραφής. Αυτό όμως, σε ότι αφορά το παρόν 
κείμενο, είναι ένα «άλλο» θέμα.

Ως επίλογος

Οφείλω να υπογραμμίσω ότι το κείμενο του Ντερι- 
ντά είναι θεματικά πολύ πλουσιότερο και, από συστη
ματική άποψη, πολύ περισσότερο επιχειρηματολογημέ- 
νο —και άρα πιο πειστικό—  απ’ ότι τα παραπάνω
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άφηοαν να διαφανεί. Αισθάνομαι λοιπόν την ανάγκη 
να επαναλάβω εδώ ότι το παρόν κείμενο κατά το με
γαλύτερο και ουσιαστικότερο μέρος του αποτελεί πα
ράφραση, και σε πολλά σημεία του κατά λέξη μετά
φραση, του κειμένου της Μπάρμπαρα Τζόνσον που ανέ
φερα παραπάνω. Η δικαιολογία μου για μια τέτοια χρη
σιμοποίηση ενός «ξένου» κειμένου είναι —εκτός από 
την ευκολία μου που δεν μπορεί, βέβαια, να συνιστά 
ποτέ από μόνη της επαρκή δικαιολογία— ότι η στρα
τηγική γραφής του Ντεριντά επιτρέπει —υπό ορισμέ
νους όρους— τέτοιες «οικειοποιήσεις». Τις αποκαλεί δε 
greffageς (ελληνικά: ενοφθαλμισμός, ενθεματισμός, μπό- 
λιασμα) εκμεταλλευόμενος, ανάμεσα στ’ άλλα, και την 
τουλάχιστον ακουστική συγγένεια του «greffage» και 
της «greffe» με τη «γραφή». Με αυτήν την έννοια, ας 
θεωρηθεί η παρούσα γραφή ως μια αδέξια greffe, δη
λαδή ως μια απλοϊκή (και δεν χρησιμοποιώ τους προσ
διορισμούς αυτούς για λόγους σεμνότητας) «εφαρμογή» 
αυτής της όψης της Ντεριντιανής στρατηγικής.

Και ένα σχόλιο για τη μετάφραση. Όπως δήλωσα 
από την αρχή, θεωρώ τη μετάφραση του Κωστή Πα- 
παγιώργη καλή. Όμως αυτό, για ένα βιβλίο σαν το 
προκείμενο του Ντεριντά, δεν φτάνει. Με δεδομένα τα 
ζητήματα που θέτει και τα προβλήματα που αντιμετω
πίζει το Ντεριντιανό εγχείρημα σε όλα όσα αφορούν 
τη γλώσσα, ήταν νομίζω, απαραίτητος ένας πρόλογος 
του μεταφραστή που θα εξέθετε αναλυτικά και θα αι
τιολογούσε όλες τις σημαντικές μεταφραστικές επιλο
γές του θέτοντάς τες έτσι ρητά υπό συζήτηση και κρι
τικό έλεγχο. Με δεδομένα τα επικρατούντα μεταφρα
στικά ήθη, όπως και όλα τα προβλήματα που αντιμε
τωπίζει σήμερα η γλώσσα μας, όλοι —και όχι μόνον η 
φήμη του Ντεριντά— θα είχαμε κάτι σημαντικό να κερ
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δίσουμε από μια τέτοια πρωτοβουλία, ανεξάρτητα από 
το πόσοι "και ποιοι θα συμφωνούσαν ή θα διαφωνού
σαν με τις επιλογές ή και τις αιτιολογήσεις του μετα
φραστή.

Μάιος 1990





ΖΑΚ ΝΤΕΡΡΙΝΤΑ: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΝΤΕΛ1

1. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ θερμά τον Eduardo Cadava, 
με τον οποίο μιλήσαμε για το έργο του Ζακ Ντεριντά και τη σχέση 
του με το θεώρημα του Γκέντελ στην ηλιόλουστη αυλή του Στά
θη Γουργουρή και της Νένης Πανουργιά, στο Princeton, μια Κυ
ριακή του Πάσχα.



1



Τούτη την ιδιαίτερα τιμητική για μένα στιγμή που 
παίρνω το λόγο μπροστά στον Ζακ Ντεριντά για να 
μιλήσω για τη δική μου ανάγνωση, φιλοσοφικά ατελέ
στατη αν όχι ολωσδιόλου απλοϊκή, του έργου του Ζακ 
Ντεριντά (και αυτήν την προφύλαξη δεν την αιτούνται 
απλώς οι καλοί τρόποι ούτε την προβάλλω εδώ ως 
έκφραση ευπρεπούς σεμνότητας. Την εννοώ ευθέως και 
κυριολεκτικά. Το τι μπορεί να δικαιολογήσει, όμως, 
αυτήν την κυριολεξία δεν είναι του παρόντος...), τούτη 
την ιδιαίτερα τιμητική για μένα στιγμή, λοιπόν, δεν 
θεωρώ ούτε υπερφίαλο ούτε απρεπές να ξεκινήσω από 
κάτι δικό μου αλλά και κάτι το οποίο, χάρις και στον 
Ζακ Ντεριντά, θεωρείται σήμερα εντελώς τετριμμένο: 
κάθε ανάγνωση υπηρετεί ή αναδεικνύει μια συγκεκρι
μένη ιδιοτέλεια. Και κάθε συζήτηση, κάθε ανταλλαγή, 
μπορεί, πιστεύω, να διεξαχθεί λυσιτελέστερα αν οι συ
νομιλητές προσπαθήσουν να ομολογήσουν, με όλη την 
ευθύτητα και την καθαρότητα που είναι σε θέση να 
επιστρατεύσουν, το τι (νομίζουν πως) συνιστά αυτήν τους 
την ιδιοτέλεια. Και αυτό δεν είναι σε θέση να το κά
νουν, βέβαια, παρά με όλες τις επιφυλάξεις που στοι
χειοθετεί το γεγονός ότι κανένας δεν μπορεί να είναι 
ποτέ ο απόλυτος κύριος της ιδιοτέλειάς του. Πράγμα 
που σημαίνει, με τη σειρά του, ότι μια τέτοια ομολο
γία είναι, υποχρεωτικά και για λόγους αρχής, ύποπτη...
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Με αυτά δεδομένα, δηλαδή χωρίς να προσπαθήσω 
να αποσείσω από πάνω μου την εν λόγω υποψία (υπο
ψία εν λόγω γιατί, όπως έλεγα, αυτή φέρεται εμμέσως 
και άρα συνοδεύει αναπόφευκτα κάθε λόγο που ομο
λογεί), ξεκινώ ομολογώντας τη δική μου προσωπική 
ιδιοτέλεια. Αυτή έχει να κάνει με δύο πράγματα: τη 
φιλοσοφική ανάγνωση των επιστημών, από τη μια με
ριά, και την αριστερή πολιτική, με την ευρύτερη έννοια, 
από την άλλη. Το έργο του Ζακ Ντεριντά με σαγήνευ- 
σε, με απασχόλησε, με προβλημάτισε, μου άλλαξε πολ
λά σημαίνοντα και σημαντικά πράγματα στον τρόπο που 
έβλεπα τον κόσμο και τη ζωή μου μέσα σ’ αυτόν, για
τί, από την πρώτη στιγμή που ήρθα σε επαφή μαζί του 
(σχετικά αργά και αρκετά «αλλού»: το 1985 στο Πίτσ- 
μπουργκ των ΗΠΑ), το είδα ως έργο που σχετίζεται 
κατά τρόπο καίριο τόσο με τη φιλοσοφική ανάγνωση 
των επιστημών όσο και με την αριστερή πολιτική. Τα 
λίγα και άκρως σχηματικά που ακολουθούν επιδιώκουν 
απλώς να αναδείξουν, με κάθε δυνατή συντομία, το νήμα 
μιας τέτοιας ανάγνωσης.

Αρχίζω λοιπόν.
Το 1931, σε ηλικία 25 ετών, ο Kurt Godel δημο

σιεύει στον τόμο 38 του Monatshefte fur Mathematik 
und Physik ένα άρθρο που προκάλεσε επανάσταση στη 
Μαθηματική Λογική και τη μαθηματική σκέψη γενικό
τερα, και το οποίο, δικαίως, θεωρείται ως ένα από τα 
σημαντικότερα θεωρητικά επιτεύγματα του 20ου αιώ
να. Ο τίτλος του άρθρου είναι μακροσκελής αλλά ακρι
βής: IJber formal unentscheidbare Satze der Principia 
Mathematica und vervandter Systeme, δηλαδή, σε πρό
χειρη μετάφραση, Περί των τυπικά μη αποφασίσιμων 
(ή μη αποκρίσιμων) προτάσεων των Principia Mathe
matica και συναφών συστημάτων. Τα Principia Mathe-
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matica παραπέμπουν εδώ στο ομότιτλο μνημειώδες έργο 
των Russell και Whitehead του οποίου ο πρώτος τό
μος δημοσιεύθηκε το 1910 και ο τρίτος και τελευταίος 
το 1913.

Δεν θα σας απασχολήσω εδώ με τεχνικές λεπτομέ
ρειες, κάποιες από τις οποίες είναι τόσο δύσκολες όσο 
είναι σημαντικές. Αλλά η ουσία του επιτεύγματος του 
Γκέντελ μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητή. Θεωρώ δε 
πως η κατά το δυνατόν σύντομη έκθεση αυτής της 
ουσίας, μέσα στο συγκεκριμένο ιστορικό της πλαίσιο, 
θα μας οδηγήσει σε αυτό που εγώ τουλάχιστον, στο 
πλαίσιο της δικής μου ιδιοτέλειας, θεωρώ πως αποτε- 
λεί τη μία από τις «ουσίες» του έργου του Ζακ Ντερ- 
ριντά. (Δεν ξέρω αν νομιμοποιούμαι να χρησιμοποιή
σω πληθυντικό για την «ουσία». Αν όμως το δικαιού
μαι κάπου, σίγουρα το δικαιούμαι για το έργο του Ζακ 
Ντεριντά. Πρόκειται για έργο που ενέχει πολλές «ου
σίες». Και μόνον ο πλούτος των προσεγγίσεων που εκτί
θενται σήμερα το αποδεικνύει.).

Επί του προκειμένου λοιπόν.
Η θεωρία συνόλων που επεξεργάστηκε ο Georg 

Cantor γύρω στα 1880 επέφερε στα μαθηματικά την 
επονομαζόμενη «κρίση θεμελίων». Η θεωρία αυτή, από 
τη μία μεριά, άνοιγε μεν στην εν λόγω επιστήμη έναν 
εντελώς καινούργιο και γοητευτικό κόσμο («παράδει
σο» τον ονόμασε ο David Hilbert), όπου, για πρώτη 
φορά, το άπειρο φαινόταν ικανό να τιθασευτεί μαθη
ματικά, αλλά, από την άλλη μεριά, η ίδια η έννοια 
του συνόλου φαινόταν να οδηγεί σε παράδοξα, τα 
οποία η μαθηματική πρακτική δεν μπορούσε, βέβαια, 
να αποδεχθεί. Στην κρίση αυτή προσπάθησαν να απα
ντήσουν οι περισσότερο εξέχοντες μαθηματικοί της 
εποχής, υποβάλλοντας τις βασικότερες έννοιες και
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σχέοεις της επιστήμης τους στον αυστηρότερο δυνατό 
έλεγχο. Ανάμεσα στις διάφορες προσεγγίσεις που προ- 
τάθηκαν σχετικά, το «φορμαλιστικό πρόγραμμα» του 
ίδιου του Χίλμπερτ φαινόταν να υπόσχεται τα περισ
σότερα. Συνοψίζοντας με λίγες λέξεις πράγματα σύν
θετα, μπορούμε να πούμε πως ο Χίλμπερτ προσπάθη
σε να «σώσει» τη θεωρία του Κάντορ, αναζητώντας 
τη δυνατότητα να αποδείξει μαθηματικά την εσωτε
ρική συνέπεια της όποιας μαθηματικής θεωρίας —άρα 
και της θεωρίας των συνόλων— στηριζόμενος σε ερ
γαλεία που δεν θα χρησιμοποιούσαν τίποτε περισσό
τερο πολύπλοκο από τους φυσικούς αριθμούς (δηλα
δή τους 1, 2, 3, ... κ.λπ.). Μία από τις σημαντικότε
ρες επιπτώσεις της εν λόγω εργασίας του Γκέντελ εί
ναι το ότι κατάφερε ένα θανάσιμο πλήγμα σε ολόκληρο 
το πρόγραμμα του Χίλμπερτ.

Συγκεκριμένα, στην εργασία αυτή ο Γκέντελ απο- 
δεικνύει ότι αυτή η ίδια η απλούστατη θεωρία των 
φυσικών αριθμών περιέχει υποχρεωτικά μία μη απο- 
φασίσιμη (μη αποκρίσιμη) πρόταση. Εννοείται εδώ μια 
πρόταση καλά σχηματισμένη μέσα στο πλαίσιο αυ
τής της θεωρίας της οποίας, όμως, ούτε η αλήθεια 
ούτε το ψεύδος μπορούν να αποδειχθούν στο εσωτε
ρικό της ίδιας. Η θεωρία των φυσικών αριθμών εί
ναι άρα μη πλήρης. Το ζήτημα δε της μη πληρότη
τας δεν λύνεται αν προστεθεί αυτή η πρόταση (ή η 
άρνησή της) στον κατάλογο των αξιωμάτων της θεω
ρίας. Το νέο σύστημα που θα προκύψει θα περιέχει 
επίσης υποχρεωτικά μια μη αποφασίσιμη πρόταση. Η 
μη πληρότητα είναι όχι μόνον εγγενής αλλά και ανία
τη. Αυτό δε το θεώρημα κατέστρεψε το πρόγραμμα 
του Χίλμπερτ γιατί, ως συνέπεια της ύπαρξης μιας 
τέτοιας μη αποφασίσιμης πρότασης, αποδεικνύεται ότι
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είναι αδύνατον να αποδειχθεί η συνέπεια της θεω
ρίας των φυσικών αριθμών, απόδειξη της οποίας η 
εικαζόμενη ύπαρξη αποτελούσε τον ακρογωνιαίο λίθο 
του προγράμματος του Χίλμπερτ.

Όπως ήταν φυσικό, η εργασία του Γκέντελ προκά- 
λεσε γενικότερο σάλο. Η απόδειξη ότι είναι αδύνατο να 
αποδειχθεί η συνέπεια άφηνε, κατά μία έννοια, όλα τα 
μαθηματικά μετέωρα. Ταυτόχρονα, η μη αποκρισιμότητα 
και τα συνεπαγόμενά της έπαυαν, για λόγους ανάγκης, 
να αποτελούν απλώς το δαίμονα τον οποίο οι μαθη
ματικοί όφειλαν καταστατικά να αποτάξουν, ή τουλά
χιστον να εξορκίσουν, και μετατράπηκε, θέλοντας και 
μη, σε κάτι το αναπόφευκτο, στις επικίνδυνες παρυφές 
του οποίου οι ίδιοι έπρεπε πλέον να ζήσουν. Επιπλέον 
και γενικότερα, η ύπαρξη μη αποφασίσιμων προτάσεων 
στο εσωτερικό της πλέον στοιχειώδους από τις θεωρίες 
της περισσότερο αδιαμφισβήτητης επιστήμης έδειξε ότι 
αποτελεί φενάκη ακόμη και για τα ίδια τα μαθηματι
κά η ελπίδα ότι είναι δυνατόν να βρεθούν ακλόνητα 
θεμέλια, να εδραιωθεί η βεβαιότητα, να ελεγχθούν συ
στηματικά συνεπαγωγές και επιπτώσεις ώστε να απο
κλεισθεί το αστάθμητο και η έκπληξη, δηλαδή η ευθύ
νη μιας απόφασης. Το ανθρώπινο επίτευγμα το οποίο, 
από τη στιγμή της γέννησής του, τέθηκε στο απυρό
βλητο της δόξας, της γνώμης ή της αμφισβήτησης ήταν 
αγιάτρευτα σαθρό στον ίδιον του τον πυρήνα. Και για 
πολλούς, αυτό θεωρήθηκε πως συνεπαγόταν ότι όλα τα 
θεωρητικά εγχειρήματα που δεν διέπονται από την 
πειθαρχία και την αυστηρότητα των μαθηματικών κα
θίστανται έτσι αυτόχρημα τουλάχιστον εξίσου σαθρά.

Ωστόσο, και για να έρθω στο κυρίως θέμα της πα
ρούσας ομιλίας, εκτιμώ ότι, πριν ο Ζακ Ντεριντά αρ
χίσει να αναπτύσσει το έργο του, αυτές οι θεωρούμε
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νες ως γενικότερες συνέπειες του θεωρήματος του Γκέ- 
ντελ παρέμεναν εν πολλοίς εγκλωβισμένες στη σφαίρα 
της εύκολης γενικότητας, της αστήρικτης εικοτολογίας 
ή της ιδεολογικής περιπλάνησης, αν όχι παραπλάνησης. 
Με άλλα λόγια, θεωρώ ότι μια από τις «ουσίες» του 
Ντεριντιανού έργου —αυτή, τουλάχιστον, την οποία η 
δική μου ιδιοτέλεια επιδιώκει να επισημάνει και να 
αναδείξει— συνίσταται στην «εφαρμογή», ή σωστότε
ρα, στην επέκταση του θεωρήματος του Γκέντελ σε ολό
κληρη την επικράτεια του θεωρητικού λόγου εν γένει. 
Όπου αυτή η «εφαρμογή» ή επέκταση επιτυγχάνεται, 
όπως ακριβώς το έκανε και ο Γκέντελ, όχι αφηρημένα 
και γενικότροπα, αλλά εντοπισμένα και απτά, με την 
αυστηρή χρήση των προσίδιων στο εγχείρημα μέσων και 
μόνον αυτών.

Ας προσπαθήσω να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος.
Χρησιμοποιώντας με αμείλικτη συνέπεια τα μέσα που 

ο ίδιος ο φιλοσοφικός λόγος παρέχει, ο Ντεριντά απο- 
δεικνύει, με την κλασική αυστηρότητα της φιλοσοφίας 
στις καλύτερες στιγμές της, και αυτό κείμενο προς κεί
μενο και γραμμή προς γραμμή, ότι οι βασικές διχοτο- 
μίες που δομούν τον θεωρητικό λόγο που επιδιώκει να 
είναι ο ίδιος αυστηρός διέπονται από ένα μη αποφα- 
σίσιμο, ακριβώς, καθεστώς. Ένα φιλοσοφικό κείμενο 
εκτυλίσσει το θέμα του, δηλαδή αναπτύσσει την επιχει
ρηματολογία του, μέσω μιας συγκροτητικής για το ίδιο 
θεμελιώδους διχοτομίας. Τα δύο σκέλη της διχοτομίας 
αυτής δεν αποτελούν ισότιμες οντότητες, ανεξάρτητες 
μεταξύ τους. Το δεύτερο σκέλος είναι δεύτερο επειδή, 
στο επίπεδο των ρητών προθέσεων του κειμένου, αυτό 
αντιμετωπίζεται πάντα ως η εκφυλισμένη, ανεπιθύμη
τη, εξοβελιστέα εκδοχή του πρώτου. Με αυτό δεδομέ
νο, ο Ντεριντά αναπτύσσει μια στρατηγική ανάγνωσης
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όπου αποδεικνύει, με αδιάσειστα τεκμήρια, ότι ή ίδια 
η πλέξη του εκάστοτε φιλοσοφικού κειμένου οδηγείται 
στο να αναγάγει, αναπόφευκτα και παρά τη ρητή πρό
θεση του ίδιου, αυτό το «αρνητικό» σκέλος σε συνθή
κη δυνατότητας ή όρο ελέγχου του «θετικού», δηλαδή 
στη θέση της σχετικής ως προς αυτό πρωτοκαθεδρίας. 
Το κείμενο οδηγείται έτσι στο να στηρίξει αυτά που 
καταστατικά θέλει να αρνηθεί, παραμένοντας το ίδιο 
μετέωρο ανάμεσα στη ρητή του πρόθεση και σε όσα η 
οσοδήποτε αυστηρή ανάπτυξη αυτής της πρόθεσης 
παράγει παρά τη θέλησή της.

Ακολουθώντας αυτήν τη λογική, και για να έρθου
με στο έργο του Ντεριντά του οποίου την έκδοση στα 
Ελληνικά τιμούμε σήμερα, μπορούμε σχετικά εύκολα να 
διαπιστώσουμε ότι το φάντασμα όντως διέπεται από ένα 
μη αποφασίσιμο οντολογικό καθεστώς ενώ η αναπόφευ
κτη ύπαρξη φαντασμάτων σε κάθε πολιτικό, τουλάχι
στον, κείμενο δεν πιστοποιεί μόνον το μη αποφασίσι
μο εκεί καθεστώς της διχοτομίας ζωή/θάνατος αλλά, 
πράγμα που είναι ίσως σημαντικότερο, αφήνει τα ίδια 
αυτά κείμενα εκκρεμή κατά έναν ιδιάζοντα τρόπο. 
Δηλαδή εκκρεμή μεταξύ «ζωής» —αν το πολιτικό κεί
μενο μπορεί να επιβιώσει ως θεωρητικό κείμενο πέρα 
από τη συγκυρία που το γέννησε και την οποία το ίδιο, 
με τον τρόπο του, και εκφράζει και μεταβάλλει— και 
«θανάτου» —αν το πολιτικό κείμενο εξαφανίζεται ως 
κείμενο, μαζί με την πολιτική πράξη που συνιστά, μέσα 
στα αποτελέσματα της πράξης αυτής. Ας μου επιτρα- 
πεί να σημειώσω εδώ ότι, ειδικά σήμερα, το ερώτημα 
μπορεί, πιστεύω, να τεθεί κατά ιδιαίτερα γόνιμο τρό
πο για τα περισσότερα κείμενα του Λένιν.

Προφέροντας ανενδοίαστα λίγες μόνο λέξεις για ένα 
έργο σύνθετο, ιδιαίτερο σημαντικό καθ’ εαυτό και, κατά
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τη γνώμη μου τουλάχιστον, πολλαπλά επίκαρο, τα 
φαντάσματα που απασχολούν τον Ντεριντά στο εν λόγω 
έργο είναι του Μαρξ κατά τουλάχιστον δύο διαφορετι
κές έννοιες. Σύμφωνα με την πρώτη, πρόκειται για τα 
φαντάσματα που καλεί, σχολιάζει, και προσπαθεί να 
εξορκίσει ο ίδιος ο Μαρξ κατά το γράμμα του έργου 
του. Ο Ντεριντά αποδεικνύει ότι η εμφάνιση φαντα
σμάτων δεν περιορίζεται στην περίφημη εναρκτήρια 
φράση του Κομμουνιστικού Μανιφέστου αλλά είναι 
διάσπαρτη σε ολόκληρη το εύρος του μαρξικού έργου. 
Μια προβληματική του φαντάσματος, μια φαντασμα- 
τολογία, διατυπώνεται ρητά ή στοιχειώνει υπόρρητα το 
έργο αυτό, πολλές φορές σχεδόν παρά τη θέληση του 
συγγραφέα του. Ο Ντεριντά επιχειρηματολογεί πως ο 
Μαρξ βιάζεται υπερβολικά να ξεφορτωθεί τα φαντά
σματα που η ίδια η δυναμική του θέματός του φέρνει 
αναπόφευκτα στο προσκήνιο της γραφής του, πράγμα 
που αποβαίνει εις βάρος όσων επιδιώκει να θεμελιώσει 
ή να στηρίξει. Με μια λέξη, αυτή η πρώτη έννοια συ- 
νιστά κλειδί για την ανάγνωση του έργου του Μαρξ. 
Και αυτό αποτελεί κλειδί που έχει άμεση σχέση με την 
τρέχουσα συγκυρία.

Το πώς και το γιατί προκύπτει από τη δεύτερη έν
νοια των φαντασμάτων του Μαρξ, δηλαδή από τη λει
τουργία του ονόματος και του έργου του. Το όνομα και 
το έργο αυτό συνιστούν σήμερα μια ολόκληρη στρατιά 
φαντασμάτων (ο καθένας έχει τη δική του «άποψη» για 
το τι αντιπροσωπεύει το όνομα και ποιο είναι το πνεύμα 
—ένα άλλο όνομα για το φάντασμα— του έργου αυ
τού), φαντασμάτων που στοιχειώνουν αναπόδραστα τη 
σκέψη και τη δράση όσων ενέχονται στα πολιτικά δια- 
κυβεύματα του καιρού μας. Δηλαδή όλων.

Από τη μια μεριά, το όραμα ζωής που αναπόφευ
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κτα εμπνέει τον αγώνα όσων παλεύουν για την επιβίωση 
και για χην αξιοπρέπεια τους, δηλαδή αυτών που συ
γκροτούν τη σημερινή νέα Διεθνή που αναφέρει ο Ντε- 
ριντά, όπως και το πνεύμα, αν όχι το συγκεκριμένο έργο 
και όνομα, όσων έδωσαν τη ζωή τους σε αυτόν τον 
αγώνα, είναι, βεβαίως, φαντάσματα. Και μάλιστα φα
ντάσματα, ακριβώς, τον Μαρξ επειδή είναι το δικό του 
όνομα και το δικό του έργο που παραπέμπει περισσό
τερο από κάθε άλλο, τουλάχιστον κατά συνεκδοχήν, σε 
κάθε τέτοιο όραμα και σε κάθε τέτοιο πνεύμα. Γι’ αυ
τόν ακριβώς το λόγο, είναι, από την άλλη μεριά, και 
πάλι τα φαντάσματα του Μαρξ που προσπαθούν και 
προσπαθούσαν πάντοτε να εξορκίσουν όλοι οι παλαιοί 
και σύγχρονοι Φουκουγιάμα όλων των εθνών, όλων των 
φυλών και όλων των αποχρώσεων.

Ο Μαρξ κατόρθωσε αυτόν τον άθλο, υπαινίσσεται 
ο Ντεριντά, γιατί ακριβώς το έργο του είχε καλύτερη 
σχέση με τα φαντάσματα απ’ ότι ο ίδιος πίστευε ή 
ήθελε. Αλλά ταυτόχρονα, το γεγονός ότι ο Μαρξ βιά
στηκε να απαλλαγεί από τα δικά του φαντάσματα 
καθιστά μιαν επαρκή φαντασματολογία ακόμη υπόθε
ση εκκρεμή. Το όνομα και το έργο αυτό δεν μας έδω
σαν πλήρως τα εφόδια να αντιμετωπίσουμε τα ίδια ως 
φαντάσματα, ως τα δικά μας φαντάσματα.

Σπεύδω να διευκρινίσω ότι η όλη προσέγγιση του 
Ντεριντά απαγορεύει στο όποιο θεωρητικό κείμενο να 
μας παράσχει πλήρως και από μόνο του τέτοια εφό
δια, απαλλάσσοντας μας από την ευθύνη της απόφα
σης. Κάθε αυστηρός θεωρητικός λόγος διέπεται από ένα 
μη αποφασίσιμο καθεστώς ενώ, όπως υπαινίχθηκα 
παραπάνω, το μη αποφασίσιμο, ως μη υπολογίσιμο, ως 
μη αλγοριθμικό, υποχρεώνει, ακριβώς, στην ευθύνη της 
απόφασης.
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Οπότε ερχόμαστε, για να τελειώσουμε, σε ό,τι συνι- 
στά, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, την άμεση πολι
τική επικαιρότητα τόσο του υπό συζήτηση έργου όσο 
και ολόκληρου του έργου του Ζακ Ντεριντά.

Η φιλοσοφική απόδειξη του μη αποφασίσιμου, δη
λαδή, σε τελευταία ανάλυση, η σύνολη στρατηγική της 
αποδόμησης, συνδέεται ρητά σε πολλά από τα έργα του 
Ντεριντά με την έννοια, ακριβώς, της ευθύνης. Απλου- 
στεύοντας και σχηματοποιώντας για μια ακόμη φορά 
κατά τρόπο απροκάλυπτο, μπορούμε να πούμε ότι, αν 
η φιλοσοφική απορία επιδιώκει να εκφράσει κάτι καί
ριο που διακυβεύεται πραγματικά, ο φιλοσοφικός λό
γος γεννιέται για να απαλλάξει από την ενθννη της 
αυθαίρετης απάντησης, της αυθαίρετης τοποθέτησης 
απέναντι σε αυτό το διακύβευμα. Ότι ο φιλοσοφικός 
λόγος παραμένει εγγενώς και πάντοτε εκκρεμής ως μη 
αποφασίσιμος συνεπάγεται, όμως, ότι ο ίδιος δεν είναι 
σε θέση να δώσει τελεσίδικη απάντηση σχετικά, ότι δεν 
μπορεί να ικανοποιήσει ο ίδιος, με τρόπο οριστικό και 
αμετάκλητο, το κίνητρο που τον γέννησε. Ωστόσο, απά
ντηση, τοποθέτηση, απόφαση απέναντι σε ό,τι διακυ- 
βεύεται πραγματικά είναι αναπόδραστη, επιτακτικά, 
δηλαδή πολιτικά, αναγκαία, με τη σκληρά υλική έννοια 
του όρου. Θέλοντας και μη, έτσι ή αλλιώς, είμαι υπο
χρεωμένος, έχω την ευθύνη μιας απάντησης —ή της 
απουσίας της. Και μάλιστα, το να απαντήσω (ή το να 
μην απαντήσω) σε ένα διακύβευμα χωρίς τη στήριξη 
μιας υπολογίσιμης διαδικασίας σημαίνει ότι αναλαμβάνω 
την ευθύνη μιας σειράς, κατά κανόνα ατέρμονης, απο
τελεσμάτων των οποίων τις επιπτώσεις αδυνατώ να 
ελέγξω. Η πραγματική ηθική, δηλαδή η πραγματική πο
λιτική ηθική, γράφει ή υπαινίσσεται ο Ντεριντά, μπο
ρεί να αρχίσει μόνον αφού καταστεί ρητό τόσο το μέ
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γεθος όσο και το αναπόφευκτο αυτής της καταλυτικής 
ευθύνης.

Σήμερα, όπου γίνεται σαφές οε όλο και περισσότε
ρους —κυρίως στις παρυφές των Ευρωπαϊκών και Αμε
ρικανικών κέντρων, αλλά παρυφές που βρίσκονται, κατά 
τον παράδοξο τρόπο που μας επιτρέπει να σκεφτούμε 
το έργο του Ζακ Ντεριντά, στην ίδια την καρδιά των 
κέντρων αυτών— σήμερα που γίνεται σαφές ότι ο χρό
νος της συγκυρίας που διάγουμε είναι όντως αποδιαρ
θρωμένος, χωρίς κατεύθυνση, χωρίς δυνατότητα προ
βολής σε κάποιο ορατό μέλλον, χωρίς καν μέλλον, απο- 
διοργανωμένος, εξαρθρωμένος, ξεχαρβαλωμένος, κυριο
λεκτικά out o f  joint, το φάντασμα ή τα φαντάσματα 
του Μαρξ είναι όντως, αν μου επιτρέπεται το οξύμω- 
ρον, περισσότερο πραγματικά ή υπαρκτά παρά ποτέ.

Και αυτά τα φαντάσματα εγκαλούν εμάς, είναι δικά 
μας προσωπικά φαντάσματα. Δηλαδή ο καθένας από 
μας καλείται να αναλάβει λόγω και έργω, μόνος και 
με τον απαράγραπτα δικό του τρόπο, την πολιτική 
ευθύνη της αναμέτρησης μαζί τους. Ο Ζακ Ντερριντά 
ανέλαβε υποδειγματικά τη δική του. Αυτό που μένει είναι 
να αναλάβουμε κι εμείς τη δική μας.-

Φεβρουάριος 1995





ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ: 
ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΠΑΡΑΥΤΑ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ!





Το Βήμα της 2ας Απριλίου 1995 φιλοξενεί ένα άρ
θρο του κ. Θ. Π. Λιανού, Καθηγητή στο Οικονομικό Πα
νεπιστήμιο Αθηνών, με τίτλο Εναντίον του Ντεριντά! 
Το τρίστηλο κείμενο στεφανώνεται από μια φωτογρα
φία του Ντεριντά από την περίφημη πλέον διάλεξή του 
στο Γαλλικό Ινστιτούτο, απλωμένη κι αυτή σε τρείς 
στήλες, ενώ κείμενο και φωτογραφία φέρουν τον υπέρ- 
τιτλο Πως καί γιατί δεν κατάλαβα λε'ξη από το βιβλίο 
του. (Εννοείται το Φαντάσματα του Μαρξ, πρόσφατα 
μεταφρασμένο από τον Κωστή Παπαγιώργη, στις εκ
δόσεις Εκκρεμές).

Οφείλω να ομολογήσω ότι πολύ σπάνια έχω συνα
ντήσει τίτλο, φωτογραφία, υπέρτιτλο και συνολική διά
ταξη που να βρίσκονται σε μια τόσο αξιοπρόσεκτη 
αρμονία μεταξύ τους όπως και σε μια τόσο ακριβή 
αντιστοιχία με το περιεχόμενο του κειμένου που θέλουν 
να ονομάσουν, να σχολιάσουν και να κοσμήσουν. Ας 
προσπαθήσουμε να δούμε συνοπτικά το γιατί.

Πρώτα πρώτα, ο Ντεριντά εμφανίζεται στη φωτο
γραφία σοβαρός, αγέλαστος, με βλέμμα τόσο σκοτεινό 
όσο το θέλει η αχλύ που συνοδεύει το όνομά του. Άρα 
ο υπέρτιτλος του άρθρου, ο οποίος, χάρις στη σελιδο
ποίηση, αποτελεί και υπέρτιτλο της φωτογραφίας, δι
καιώνεται: πράγματι, πώς και γιατί να καταλάβει κα
νείς λέξη από το βιβλίο αυτού του βλοσυρού τύπου; 
Υστερα, ο Ντεριντά, άνετος μέσα στο πάλ αποχρώσεων 
σακάκι του (όπως δεν είχε παραλείψει να επισημάνει
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με μεγάλη οξυδέρκεια ο αρμόδιος δημοσιογράφος του 
Βήματος κατά το ρεπορτάζ του από την εν λόγω διά
λεξη), παρουσιάζεται να σκέπτεται και να προσπαθεί 
να επικοινωνήσει τη σκέψη του κουνώντας το χέρι του 
με μια αντιπαθητική δασκαλίστικη χειρονομία. Ο τίτ
λος του άρθρου του κ. Θ. Π. Λιανού, ο οποίος, χάρις 
και πάλι στη σελιδοποίηση, λειτουργεί ως γνήσια λε
ζάντα της φωτογραφίας, δικαιώνεται κι αυτός με τη 
σειρά του. Ως το σύνθημα που θέλει να είναι, κινητο
ποιεί θετικά το θυμικό του υποψήφιου αναγνώστη, τον 
οποίον η ίδια πάντα σελιδοποίηση υποχρεώνει να κυ- 
τάξει τη φωτογραφία πριν αρχίσει να διαβάζει: Ενα
ντίον τον Ντεριντά! Ναι, ναι. Δηλαδή; «Βεβαίως είμαι 
μαζί με το συγγραφέα του άρθρου και εναντίον αυτού 
του σκοτεινού τύπου που φαίνεται πως τολμά να σκέ
πτεται, επιχειρώντας να επικοινωνήσει τη σκέψη του 
μέσα από αντιπαθητικές δασκαλίστικες χειρονομίες και 
φορώντας πάλ σακάκι».

Αλλά η αντιστοιχία που μας απασχολεί ολοκληρώ
νεται και τελειοποιείται μέσω του ρητού συσχετισμού 
του τίτλου με τον υπέρτιτλο. Δηλαδή, αν ο υπέρτιτλος 
διαβαστεί, όπως οφείλει, ως επεξηγηματικό σχόλιο του 
τίτλου, διαθέτουμε πλέον την απολύτως ακριβή σύνο
ψη του τρίστηλου κείμενου του κ. Θ. Π. Λιανού στην 
ολότητά του: «Εναντίον του Ντεριντά, επειδή εγώ δεν 
κατάλαβα λέξη από το βιβλίο του —και το παρακάτω 
κείμενο θα σας εξηγήσει το πώς και το γιατί».

Αυτή η σύνοψη είναι απολύτως δραστική ως τέτοια 
γιατί ωθεί τον υποψήφιο αναγνώστη να σταματήσει σ’ 
αυτό ακριβώς το σημείο, καθιστώντας περιττή την 
καθαυτό ανάγνωση του κειμένου. Με πρωτοβουλία του 
ίδιου του κ. Θ. Π. Λιανού και με τα δικά του λόγια, 
μαθαίνουμε ότι ο κ. Θ. Π. Λιανός δεν κατάλαβε λέξη
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από το βιβλίο του Ντεριντά. Κατά συνέπεια, όσα γρά
ψει παρακάτω δεν μπορούν να μας φωτίσουν καθόλου 
ως προς το περιεχόμενο του εν λόγω βιβλίου. Στους χα
λεπούς δε καιρούς που ζούμε, μια τέτοια αφοπλιστική 
ειλικρίνεια, μια τόσο καταλυτική δημόσια ομολογία, 
συγκινεί μεν, αλλά ως αυστηρά προσωπική, δεν μπορεί 
να αφορά άμεσα παρά μόνο τον κ. Θ. Π. Λιανό και 
τους οικείους του. Κι αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος 
που μας παρωθεί να μη διαβάσουμε παρακάτω.

Ωστόσο, το κείμενο υπάρχει μπροστά μας, οπότε, 
εθισμένοι καθώς είμαστε από τον τύπο και την τηλεό
ραση να παραβιάζουμε χώρους ακόμη και αυστηρά 
ιδιωτικούς, δυσκολευόμαστε να αντισταθούμε στον πει
ρασμό να το διαβάσουμε. Αν δε το κάνουμε, και θα 
επιβεβαιώσουμε ρητά ότι η παραπάνω σύνοψη είναι 
όντως ακριβέστατη αλλά και θα συναντήσουμε ένα ιδιό
τυπο επιχείρημα, το οποίο, διατυπωμένο με όλη την 
βαρύτητα που φέρει η υπογραφή του από έναν καθη
γητή πανεπιστημίου, μας υποχρεώνει να ζητήσουμε 
επειγόντως από το Υπουργείο Παιδείας να θεσμοθετή
σει τη διδασκαλία της ιστορίας των επιστημών στα 
Λύκεια.

Συγκεκριμένα, το κείμενο του κ. Θ. Π. Λιανού χω
ρίζεται σε περίπου δύο ίσα μέρη. Στο δεύτερο (ελαφρώς 
μεγαλύτερο) μέρος ο συγγραφέας σχολιάζει σύντομα τέσ
σερα διαφορετικά σημεία από το επίμαχο βιβλίο, τα 
οποία ο ίδιος δεν κατάλαβε. Βέβαια, ο κ. Θ. Π. Λια
νός δεν ισχυρίζεται εδώ ακριβώς αυτό. Θα έλεγα μάλι
στα ότι ο ίδιος, όχι μόνο νομίζει πως κατάλαβε, αλλά 
θεωρεί πως αυτά που κατάλαβε παραβιάζουν τόσο πολύ 
το αυτονόητο ώστε να αρκούν λίγες αράδες «κριτικής» 
για να επιστρέψουν τα πράγματα στην παλαιά τους 
τάξη. Ο υπέρτιτλος «Δεν κατάλαβα λέξη από το βιβλίο
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του» επιδιώκει έτσι να αποκτήσει ένα ελαφρώς διαφο
ρετικό νόημα: «Αυτά που λέει ο Ντεριντά παραβιάζουν 
τόσο πολύ το αυτονόητο ώστε δεν καταλαβαίνω πως 
είναι δυνατόν κάποιος να τα ισχυρίζεται».

Αυτή όμως είναι μια τόσο πλατιά διαδεδομένη και 
τετριμμένη πλέον αντιμετώπιση του Ντεριντά από όσους, 
επιφανείς ή λιγότερο επιφανείς, δεν κατάλαβαν πραγ
ματικά λέξη από το έργο του ώστε να μην της αξίζει 
να σταθούμε περισσότερο. Άλλωστε, τα ζητήματα που 
αφορούν τους όρους κατανόησης, υποδοχής και πρόσ
ληψης του Ντεριντιανού έργου είναι τόσα και τόσο 
διδακτικά καθ’ εαυτά ώστε να απαιτούν αντιμετώπιση 
εντελώς άλλης τάξης, δηλαδή να μη χωρούν σε ένα 
ευκαιριακό σημείωμα όπως το παρόν. Επιπλέον, ο υπο- 
γράφων δεν έχει καμιά όρεξη να ποζάρει ως αυτόκλη
τος υπερασπιστής ή αυθεντικός ερμηνευτής του έργου 
αυτού. Αφήνω, λοιπόν, ασχολίαστο αυτό το δεύτερο 
μέρος του κειμένου του κ. Θ. Π. Λιανού, επιμένοντας 
πάντα στο ότι ο υπέρτιτλός του πρέπει να διαβαστεί 
κυριολεκτικά και όχι ειρωνικά, για να έρθω σε αυτό 
που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό, δηλαδή το «επιχείρη
μα» που υποβαστάζει το πρώτο μέρος του κειμένου.

Γράφει ο κ. Θ. Π. Λιανός:
«...Συνειδητοποιώ ότι δεν έχω καταλάβει τίποτα. 

Αισθάνομαι ντροπή και αγωνία. Άδικα λοιπόν πήγαν 
όλ’ αυτά τα χρόνια σπουδών και μελετών, άδικα τα 
ξενύχτια στη βιβλιοθήκη, άδικα τα πτυχία; Μου έχει 
κοπεί το αίμα....

Σκέφτομαι αυτά που έχω διαβάσει και που περη
φανεύομαι πως κατάλαβα. Διάβασα Αριστο-Τέλη (Ηθι
κά Νικομάχεια) και τον κατάλαβα, διάβασα Κάντ (Fu
ndamental Principles of the Metaphysic of Morals) και 
τον κατάλαβα, διάβασα Μάρξ, τον έναν, τους πλείονες
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του ενός και τον κατάλαβα. Γιατί να μην μπορώ να 
καταλάβω τον Ντεριντά; Το ερώτημα είναι κρίσιμο, το 
ερώτημα είναι θανάσιμο....»

Δεν θέλω να αμφισβητήσω ότι ο κ. Θ. Π. Λιανός 
διάβασε και «κατάλαβε» τα Ηθικά Νικομάχεια, το Fun
damental Principles o f the Metaphysic o f  Morals, και 
πολλά, ίσως, από τα έργα του Μαρξ. Τα διάβασε όμως 
και τα «κατάλαβε», αν και όπως τα «κατάλαβε», εκ 
του ασφαλούς. Δηλαδή μετά τους αιώνες που μεσολά
βησαν από τη σύνταξή τους, αφού οι αμέτρητοι εκλαϊ- 
κευτές, σχολιαστές και κάθε λογής επίγονοι μόχθησαν, 
αναλώθηκαν, εκτέθηκαν, πολέμησαν, ο καθένας με τον 
τρόπο του, για να στηρίξουν τα έργα αυτά ενάντια στα 
αυτονόητα της τρέχουσας «σοφίας» της εποχής τους, 
διακινδυνεύοντας και πληρώνοντας συχνά ένα τίμημα 
εντελώς άλλης τάξης από εκείνο της δικής τους «κα
τανόησης». Μόνον έτσι έφτασαν τα έργα αυτά να στοι
χειοθετούν σήμερα τους κοινούς τόπους της αβρόχοις 
ποσίν επίκλησής τους, δηλαδή τα αυτονόητα της δικής 
μας τρέχουσας «σοφίας».

Με αυτό δεδομένο, το όντως κρίσιμο, το κυριολε
κτικά θανάσιμο ερώτημα είναι αν το σύγχρονο των 
έργων αυτών ανάλογο του κ. Θ. Π. Λιανού, με τα αντί
στοιχα χρόνια σπουδών και μελετών, ξενύχτια στη βι
βλιοθήκη, και πτυχία, θα «καταλάβαινε» τα έργα αυτά 
εν θερμώ, την εποχή που γράφτηκαν. Νομίζω πως δι
καιούμαι να είμαι βέβαιος πως το αίμα εκείνου του «Θ. 
Π. Λιανού» (όπως και του καθενός μας, άλλωστε) θα 
κοβόταν σίγουρα πολύ περισσότερο αν είχε να υποστη
ρίξει τον Σωκράτη στη δίκη του, να συμπαρασταθεί στον 
Κάντ κατά τις προστριβές του με την πολιτική εξουσία 
και τις ακαδημαϊκές κορυφές της εποχής του, να ακο
λουθήσει τον Μαρξ στις λογής εξορίες του.
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Επιπλέον, καθώς οι στοχαστές που κοσμούν τη λί
στα του κ. Θ. Π. Λιανού έδρασαν μέχρι τα τέλη περί
που του 19ου αιώνα ενώ ο ίδιος δεν λαμβάνει καμιά 
πρόνοια να περιστείλει τα όρια ισχύος του επιχειρήμα
τος του, δικαιούμαι να συμπεράνω ότι το επιχείρημα 
αυτό (Το ότι κατάλαβα ένα έργο του Αριστοτέλη, ένα 
του Κάντ και μερικά του Μαρξ είναι αρκετό για να 
καταλάβω τον Ντεριντά. Όμως δεν τον καταλαβαίνω. 
Λρα ο Ντεριντά είτε είναι φύσει ακατανόητος είτε, 
πράγμα που ανάγεται στο ίδιο, λέει ανοησίες.) μπορεί 
να εφαρμοστεί και σε άλλες σφαίρες του επιστητού. Ο 
σπουδαστής του Πολυτεχνείου, για παράδειγμα, μπο
ρεί να ρίξει το επιχείρημα, δίκην κοκτέιλ μολότοφ, στο 
κεφάλι του ατυχούς υποψηφίου δασκάλου του που θα 
μπει ατην τάξη για να του διδάξει τη θεωρία της σχε
τικότητας ή την κβαντική μηχανική: «Το ότι κατάλα
βα τον Γαλιλαίο και τον Νεύτωνα κατά τις σπουδές μου 
στο Λύκειο είναι αρκετό για να καταλάβω τον Αϊνστάιν, 
τον Χάιζενμπεργκ και τον Ντιράκ. Όμως δεν τους 
καταλαβαίνω. Άρα αυτά που μου λες για τη σχετικό
τητα του χρόνου, για τη δυαδικότητα σωματιδίου/κύ
ματος και για χώρους Χίλμπερτ με άπειρες διαστάσεις 
και με μιγαδικούς συντελεστές είναι καθαρές ανοησίες».

Με βάση το επιχείρημα του κ. Θ. Π. Λιανού, ο Κά- 
ντορ (ο της θεωρίας των συνόλων) καλώς τρελλάθηκε, 
ο Μπόλτσμαν (ο της στατιστικής φυσικής) καλώς αυ- 
τοκτόνησε, ο Φρόυντ και ο Δαρβίνος καλώς κυνηγή- 
θηκαν όπως κυνηγήθηκαν, αφού οι ακαδημαϊκές κο
ρυφές της εποχής τους, μετά τα δικά τους τόσα χρό
νια σπουδών και μελετών, με τα αμέτρητα ξενύχτια στη 
βιβλιοθήκη, και τα εντυπωσιακά πτυχία δεν τους κα
τάλαβαν και τους πολέμησαν όπως μπόρεσαν.

Για να ξανάρθουμε δε στο φαινομενικά ειρηνικότε
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ρο οήμερα (αλλά μόνο φαινομενικά, όπως πιστοποιεί 
το ίδιο το κείμενο του κ. Θ. Π. Λιανού), εκτιμώ λόγω 
πείρας ότι, αν ο κ. Θ. Π. Λιανός, εκτός από τα Ηθικά 
Νικομάχεια, διάβαζε και τα Φυσικά του Αριστοτέλη, θα 
δυσκολευόταν ιδιαίτερα να δεχθεί ότι ο δάσκαλος του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, ού και την μνήμην επιτελούμεν 
χάρις στην Κα Σουβλατζή, δεν ήταν ένας κοινός ηλί
θιος, αφού, ανάμεσα στ’ άλλα, δεν ήταν ο δόλιος σε 
θέση να καταλάβει ούτε το νόμο της αδρανείας ούτε 
την ύπαρξη του κενού. Ο Τόμας Κουν (ο των Παρα
δειγμάτων και των Επιστημονικών Επαναστάσεων) 
ομολογεί με παρρησία ότι η δική του πρώτη ανάγνω
ση αυτού τουλάχιστον του Αριστοτελικού έργου τον 
έφερε μπροστά σε αυτήν ακριβώς την κρίση. Και ότι ο 
ίδιος εμπνεύσθηκε την έννοια του «Παραδείγματος» για 
να μην υποκύψει εκεί αυτογελοιοποιούμενος.

Τέλος, καθώς αυθόρμητα, δηλαδή πριν μοχθήσουμε, 
λίγο πολύ όλοι φέρουμε μιαν αντίληψη σαν αυτήν του 
κ. Θ. Π. Λιανού, μπορώ να διαβεβαιώσω τόσον τον ίδιο 
όσο και τους υπευθύνους του Υπουργείου Παιδείας ότι 
συναντώ πλείστες όσες δυσκολίες για να πείσω τους 
σπουδαστές και τους φοιτητές μου ότι το γεγονός ότι 
ο Γαλιλαίος ταλαιπωρήθηκε επί χρόνια προκειμένου να 
λύσει —ή ότι δεν κατόρθωσε καν να λύσει— προβλή
ματα τα οποία αποτελούν ψωμοτύρι για τους μαθητές 
της πρώτης δέσμης δεν τον καθιστά αυτόχρημα χαμη
λότερου επιπέδου στοχαστή από τους ίδιους. Το γιατί 
η ιστορία των επιστημών πρέπει επειγόντως να αρχί
σει να διδάσκεται στη Μέση Εκπαίδευση γίνεται πλέον, 
ελπίζω, προφανές.

Υστερόγραφο. Ο «κ. Θ. Π. Λιανός» που περιφέρε
ται παραπάνω δεν είναι υποχρεωτικά ο κ. Θ. Π. Λια
νός αυτοπροσώπως. Ο Ντεριντά ανάμεσα στ’ άλλα, και
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ανάμεσα σε άλλους, διδάσκει όχι κάθε κείμενο συγκροτεί 
τον δικό χου συγγραφέα, ο οποίος δεν ταυτίζεται υπο
χρεωτικά με τον φυσικό αυτουργό του ίδιου. Είναι κι 
αυτό ένα από τα παράδοξα της γραφής. Π.χ. ο «κ. Θ. 
Π. Λιανός» που υπογράφει στο ίδιο φύλλο του Βήμα
τος ένα κείμενο για την απασχόληση των Πανεπιστη
μιακών είναι «άλλος». Τόσο δε «άλλος» ώστε να μη δυ
σκολεύομαι να συμφωνήσω με αυτόν στα περισσότερα 
απ’ όσα γράφει.

Απρίλιος 1995



ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΟΚΑΛ:
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΥΡΙΑ





Περιπτώσεις επιτυχημένης εξαπάτησης κατά τεκμήριο 
σοβαρών και έγκυρων περιοδικών (ή ακόμη και άλλων 
επιστημονικών ή ακαδημαϊκών φορέων) έχουν υπάρξει, 
δόξα τω θεώ, ουκ ολίγες στην πρόσφατη ιστορία μας. 
Τα δε συναφή κίνητρα διέθεταν όλη την ποθούμενη 
ποικιλία. Από την έμπρακτη καταγγελία μιας απαρά
δεκτης σοβαροφάνειας μέχρι την ιδιοτελέστατη επιζή- 
τηση υψηλών κερδών της μιας ή της άλλης κατηγορίας. 
Η «υπόθεση Σόκαλ», λοιπόν, δεν υπήρξε η πρώτη του 
είδους της ούτε μάλλον θα είναι η τελευταία. Ήταν δε 
απολύτως εύλογο να περιμένουμε πως θα επαναλαμβα- 
νόταν και με αυτήν την αφορμή η πάντοτε χρήσιμη 
συζήτηση των γενικών ζητημάτων που θίγει μια τέτοια 
εξαπάτηση: τι σημαίνει σήμερα επιστημονική δημοσίευση 
και τι επιστημονική εγκυρότητα, ποια είναι τα σχετι
κά κριτήρια και πώς εξασφαλίζονται, αν είναι ή όχι 
θεμιτή η πράξη του Σόκαλ και ούτω καθεξής. Όπως 
ήταν εύλογο και να περιμένουμε πως η εξειδίκευση 
αυτών των ζητημάτων στον ιδιαίτερο επιστημονικό- 
ακαδημαϊκό χώρο όπου έγινε η εξαπάτηση θα επιστρά
τευε το δέον πάθος τόσο των θιγομένων όσο και των 
θιγόντων.

Ωστόσο η «υπόθεση Σόκαλ» δεν σεβάστηκε καθό
λου το παραπάνω εύλογο πλαίσιο κι απλώθηκε πολύ 
πιο πέρα από τον επιστημονικό-ακαδημαϊκό χώρο όπου
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ανήκει το θύμα της εξαπάτησης —το περιοδικό Social 
Text— φτάνοντας να γίνει πρωτοσέλιδο στις μεγαλύ
τερες εφημερίδες του κόσμου. Αν δε λάβουμε υπ’ όψιν 
μας δύο εν προκειμένω αδιαμφισβήτητα δεδομένα, δη- 
μιουργείται το ερώτημα του πώς και του γιατί τα πράγ
ματα ακολούθησαν αυτήν την πορεία. Τα δεδομένα αυτά 
είναι τα εξής: Πρώτον, άλλες ανάλογες περιπτώσεις 
εξαπάτησης που αφορούσαν πράγματα όντως ιδιαίτε
ρα σοβαρά δεν ευτύχησαν να αποκτήσουν μια τέτοια 
καθολική κάλυψη. Δεύτερον, ο χώρος στον οποίον κι
νείται το εν λόγω περιοδικό ήταν περίπου άγνωστος στο 
κοινό των μεγάλων εφημερίδων που ασχολήθηκαν με 
το θέμα —τουλάχιστον της Ευρώπης. Αρα το καθαυτό 
διακύβευμα της εξαπάτησης φαινόταν κατ’ αρχήν ότι 
μπορεί να απασχολεί μόνον ελάχιστους. Αυτό που δη
μιουργεί απορία, λοιπόν, είναι το πώς έφτασε η φαι
νομενικά ασήμαντη «υπόθεση Σόκαλ» να προκαλέσει 
και να εξακολουθεί να προκαλεί αυτό το τεράστιο εν
διαφέρον. Καθώς δε το συναφές ερώτημα ελάχιστους 
απασχόλησε μέσα στο κουρνιαχτό που εξαπολύθηκε, δεν 
είναι ίσως άσκοπο να προσπαθήσουμε να εξετάσουμε 
τα πράγματα κάπως από πιο κοντά.

Οπότε έχουμε και λέμε:
1. Μετά το τέλος του πολέμου του Βιετνάμ και αφού 

κόπασε το κύμα της αμφισβήτησης που είχε σαρώσει 
την Αμερική εκείνα τα χρόνια, πολλοί από τους νέους 
που είχαν τότε πρωτοστατήσει δεν ακολούθησαν το 
«κίνημα» των γιάπηδων και βρήκαν καταφύγιο στα 
πανεπιστήμια. Παράλληλα, ο αγώνας για τα πολιτικά 
και κοινωνικά δικαιώματα των μαύρων και των άλλων 
μειονοτήτων οδήγησε στην αποκατάσταση μιας ολόκλη
ρης δέσμης από «θετικές διακρίσεις» σε ό,τι αφορά, 
ανάμεσα σε πολλά άλλα, και την πρόσληψη σε πανε
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πιστημιακές θέσεις. Η συμβολή των δύο αυτών ρευμά
των δημιούργησε μια Πανεπιστημιακή Αριστερά μεγά
λη σε όγκο, επαγγελματικά κατοχυρωμένη και με ιδιαί
τερο δυναμισμό.

2. Η κυριότερη ίσως θεσμική παρέμβαση αυτής της 
Αριστεράς σε ό,τι αφορά τη δομή και το περιεχόμενο 
σπουδών υπήρξε η δημιουργία ενός νέου ακαδημαϊκού 
κλάδου, αυτού των «πολιτισμικών σπουδών» (cultural 
studies). Πρόκειται για ρητά διεπιστημονική προσέγγι
ση στο πλαίσιο της οποίας μελετώνται κυρίως τα έργα 
του λεγάμενου «λαϊκού πολιτισμού» και της πλατιάς 
κατανάλωσης (κινηματογραφικές ταινίες, μουσικά βίντεο, 
φτηνά ρομάντζα, αστυνομικά μυθιστορήματα κ.λπ.), δη
λαδή έργα τα οποία δεν είχαν ευτυχήσει μέχρι τότε να 
διαβούν τις στενές ακαδημαϊκές πύλες της «σοβαρής» 
μελέτης. Η ίδρυση αυτού του κλάδου αποτέλεσε με τα 
τότε δεδομένα και ένα είδος υποκατάστατο πολιτικής 
δράσης για την εν λόγω Αριστερά.

3. Εν προκειμένω οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η 
περιχαράκωση της Πανεπιστημιακής Αριστεράς στο 
εσωτερικό των πανεπιστημίων είναι περίπου θεσμικά 
επιβεβλημένη στην Αμερική. Για παράδειγμα, εκεί είναι 
περίπου αδιανόητο να υπάρχουν διανοούμενοι που 
ασχολούνται, ως διανοούμενοι, πολιτικά με τα κοινά. 
Δεν είναι καν νοητό να γράφουν πανεπιστημιακοί σε 
εφημερίδες ενώ τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα δεν 
θέλουν να έχουν τίποτε να κάνουν μαζί τους. Αυτό 
σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες 
της Πανεπιστημιακής Αριστεράς δεν μπορούν παρά να 
αποτελούν στοιχεία της πανεπιστημιακής ζωής και κατά 
συνέπεια να υπόκεινται στις σχετικές δουλείες: τα πε
ριοδικά που ιδρύονται πρέπει να είναι επιστημονικά ή 
οιονεί επιστημονικά, τα άρθρα εκεί πρέπει να ακολου
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θούν τους κανόνες των επιστημονικών δημοσιεύσεων 
κ,ο.κ. Σε αυτό το πλαίσιο, άρθρα που εδώ θα θεωρού
σαμε «στρατευμένα», και γι’ αυτό μη ακαδημαϊκά, απο- 
τελούν εκεί, εφόσον πληρούν τις αντίστοιχες νόρμες, 
απολύτως έγκυρες δημοσιεύσεις που προωθούν απρό
σκοπτα τη σταδιοδρομία του συγγραφέα τους.

4. Την περίοδο που εξετάζουμε, η Γαλλική σκέψη της 
δεκαετίας του ’60 (Ντεριντά, Φουκώ, Λακάν, Αλτου- 
σέρ κ,λπ.) εισέβαλε στα Αμερικανικά Πανεπιστήμια μέσω 
κυρίως των Τμημάτων Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Η 
σκέψη αυτή συνδέθηκε αμέσως με τα προγράμματα 
πολιτισμικών σπουδών προσφέροντας στα τελευταία την 
επιπρόσθετη αίγλη ενός ολόκληρου φάσματος συστημα
τοποιημένων ιδεών οι οποίες, τουλάχιστον για τα αμε
ρικανικά δεδομένα, και απολύτως καινούργιες ήταν και 
πολλαπλώς αποτελεσματικές.

5. Στα περισσότερα πανεπιστήμια τα προγράμματα 
πολιτισμικών σπουδών είχαν μεγάλη επιτυχία, αφού, 
εκτός των άλλων, φαίνονταν να προσφέρουν νέες προ
σεγγίσεις στη μελέτη των συναφών ζητημάτων, άρα και 
νέες προοπτικές για την αριστερή σκέψη, τουλάχιστον 
έμμεσα. Αυτά δε αναπτύσσονταν μέσα σ’ ένα αψόγως 
δημοκρατικό πλαίσιο, όπου, λόγω και των «θετικών 
διακρίσεων», πανεπιστημιακοί που προέρχονταν από 
διάφορα «μειοψηφικά» πολιτισμικά πλαίσια μπορούσαν 
να διδάξουν με απόλυτη ισοτιμία μαθήματα που είχαν 
να κάνουν με τη δική τους ιδιαίτερη ταυτότητα. Ηταν 
αυτή η λίγο-πολύ αρμονική συνύπαρξη πολλών διαφο
ρετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων στο ίδιο πανεπιστη
μιακό πλαίσιο (και εδώ πρέπει να συμπεριλάβουμε και 
τους «εκπροσώπους» άλλων κινημάτων που είχαν ως 
αντικείμενο τη νομιμοποίηση της ιδιαίτερης ταυτότητάς 
τους, σεξουαλικής ή άλλης, όπως τις φεμινίστριες, τους
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ομοφυλόφιλους κ.λπ.) οδήγησε στη διατύπωση μιας «πο- 
λυπολιτισμικής» εκπαιδευτικής και ερευνητικής στρατη
γικής (multiculturalism).

6. Βοηθάει εδώ να σημειώσουμε ότι η νομολαγνική 
αντιμετώπιση από τους Αμερικάνους των ζητημάτων που 
τους προκύπτουν δεν μπορούσε παρά να οδηγήσει και 
στην θεσμική κατοχύρωση της «πολυπολιτισμικότητας». 
Η «πολιτική ορθότητα» (political correctness), με όλες 
τις γραφικές έως επικίνδυνες εκφάνσεις της που έχουν 
γίνει πλέον ευρύτατα γνωστές, έκανε έτσι την εμφάνι
σή της ως η οιονεί νομική μορφή που συμπυκνώνει τις 
απαιτήσεις προστασίας, τουλάχιστον ενδοπανεπιστημια- 
κά, της «πολυπολιτισμικότητας».

7. Όλα αυτά, βέβαια, δεν μπορούσαν να περάσουν 
χωρίς αντιστάσεις. Μετά μια πρώτη περίοδο αμηχανίας 
και σιωπής, η πανεπιστημιακή συντήρηση άρχισε σιγά- 
σιγά να εκφράζεται και να εκδηλώνει έντονα τη δυσα- 
ρέσκειά της. Για ευνόητους δε λόγους, προφανώς αμι- 
γώς πολιτικούς, αυτή δεν μπορούσε να θίξει ευθέως αυτή 
καθ’ εαυτή την «πολυπολιτισμικότητα». (Με τα τότε 
δεδομένα, κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε περίπου με 
ρατσισμό). Ετσι κύριο αν όχι αποκλειστικό στόχο απο- 
τέλεσε η «ξενόφερτη» γαλλική σκέψη. Πρώτοι σήκω
σαν το λίθο του αναθέματος ορισμένοι καθιερωμένοι κρι
τικοί της λογοτεχνίας. Νιώθοντας να χάνουν το κύρος 
τους (και τους φοιτητές τους), αυτοί αρνήθηκαν να 
«επανεκπαιδευθούν» ασχολούμενοι σοβαρά με το επί- 
δικο έργο, πράγμα που ωστόσο δεν παρέλειψαν να κά
νουν αρκετοί συνάδελφοί τους, κι άρχισαν να αρθρο- 
γραφούν με πύρινα κείμενα, όπου η απόλυτη έλλειψη 
κατανόησης συνδυαζόταν άριστα με την προσωπική 
πικρία και την τυφλή οργή. Στο χορό προστέθηκαν 
γρήγορα κι αρκετοί φιλόσοφοι, υπερασπιστές της Λο
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γικής και του Ορθού Λόγου, δηλαδή της «αναλυτικής» 
λεγομένης φιλοσοφικής παράδοσης. Προφανώς ένοιω
σαν κι αυτοί να κινδυνεύουν καθώς η εν λόγω σκέψη, 
αφού είχε κυριεύσει τα Τμήματα Γλώσσας και Λογοτε
χνίας και τα προγράμματα πολιτισμικών σπουδών, είχε 
αρχίσει να διαχέεται προς τον φυσικότερο χώρο της, 
εκείνον των Τμημάτων Φιλοσοφίας. Κάποιοι δε από τους 
τελευταίους, αρκετά επιφανείς οι περισσότεροι, έφτα- 
σαν μέχρι το σημείο να συντάξουν από κοινού επιστο
λή προς τον Φρανσουά Μιτεράν(!) για να τον αποτρέ
ψουν από το να «διορίσει»(!) τον Ντεριντά πρόεδρο του 
College Internationale de Philosophie που είχε ιδρυ
θεί εκείνα τα χρόνια στη Γαλλία! Ωστόσο οι αντιδρά
σεις αυτές και λίγα αποτελέσματα επέφεραν στο εσω
τερικό του Αμερικανικού Πανεπιστημίου και λίγο ακού- 
στηκαν στο εξωτερικό του.

8. Μέσα στη γενικότερη πολιτική ένδεια που χαρα
κτηρίζει την αμερικανική ζωή, δηλαδή με την απουσία 
των συναφών ελέγχων, η «πολυπολιτισμικότητα» και η 
«πολιτική ορθότητα» οδήγησαν τα τελευταία χρόνια σε 
ακρότητες και υπερβολές κάθε είδους. Η γόνιμη αμφι
σβήτηση κάποιων παγιωμένων αντιλήψεων για τον Δυ
τικό πολιτισμό έφτασε σε κάποιους κύκλους —πολύ 
μικρούς, είναι η αλήθεια— να σημαίνει την πλήρη σχε- 
τικοποίηση κάθε πολιτισμικής παραγωγής του παρόντος 
ή του παρελθόντος και την ευθεία ταύτιση όλων ανε
ξαιρέτως των μεγάλων έργων του πολιτισμού αυτού με 
προϊόντα «ιμπεριαλισμού». Στους κύκλους αυτούς κύ
ριος εχθρός έγιναν οι «νεκροί λευκοί Ευρωπαίοι άρρε- 
νες» (οι περίφημοι Dead White European Males), στους 
οποίους συγκαταλέγονταν όλοι ανεξαιρέτως οι μεγάλοι 
συγγραφείς από τους αρχαίους τραγικούς μέχρι τον 
Σαίξπηρ και τον Μπέκετ. Το ζήτημα της «Μαύρης
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Αθηνάς», που μας απασχόλησε κι εδώ, σ’ αυτούς τους 
κύκλους έχει τη ρίζα του. Το όλο δε «μεταμοντέρνο» 
κλίμα που κυριαρχεί με τον τρόπο του στα πνευματι
κά δρώμενα του καιρού μας βοήθησε προφανώς αυτές 
τις εξελίξεις.

9. Να προσθέσουμε εδώ ότι η μετά τον Τόμας Κουν 
φιλοσοφία της επιστήμης (η Δομή των Επιστημονι
κών Επαναστάσεων δημοσιεύθηκε το 1962), χωρίς 
καθόλου να σχετίζεται ρητά με τα παραπάνω, υπέ
βαλε σε ιδιαίτερα αποτελεσματική κριτική την πεποί
θηση ότι ένας και ενιαίος είναι ο Ορθός Λόγος (πε
ρίπου αυτός που ταυτίζεται με την Τυπική Λογική 
και εδράζεται στην Ουδέτερη Παρατήρηση και το 
Πείραμα) και μία και ενιαία είναι η Επιστήμη αυ
τού, η οποία έχει το επιπλέον χάρισμα να προοδεύει 
σωρευτικά και αενάως. Ο Πωλ Φεγεράμπεντ ριζοσπα- 
στικοποίησε τις απόψεις του Κουν προς την κατεύ
θυνση ενός ακραίου, κάποιες φορές, σχετικισμού ενώ 
το λεγόμενο «Ισχυρό Πρόγραμμα» της «Σχολής του 
Εδιμβούργου» διατύπωσε λίγο αργότερα την άποψη 
της «κοινωνικής κατασκευασιοκρατίας» (social con
structivism), σύμφωνα με την οποία όλα τα επιστη
μονικά επιτεύγματα αποτελούν αμιγώς κοινωνικές 
κατασκευές που γίνονται αποδεκτές και νομιμοποιού
νται μόνο για λόγους συσχετισμού δυνάμεων. Μολο
νότι τα ρεύματα αυτά ήταν ρητά ενταγμένα στο εσω
τερικό του κλάδου της φιλοσοφίας και της ιστορίας 
της επιστήμης, δηλαδή ήταν δέσμια της συναφούς πει
θαρχίας και των αυστηρών εκεί κανόνων επιχειρη
ματολογίας, ο χύδην «μεταμοντερνισμός» δεν δίστα
σε να αναζητήσει και εκεί υπέρμαχους των «από- 
ψεών» του. Παράλληλα, κάποιοι φιλόσοφοι και ιστο
ρικοί της επιστήμης (παράδειγμα ο Μπρούνο Λατούρ)
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έφτιαξαν όνομα γιατί θέλησαν να προσδεθούν άκρι
τα στη σχετική μόδα.

10. Κάποια στιγμή η αντίδραση σε ολόκληρη αυτήν 
την κατάσταση πήρε τον πολιτικό χαρακτήρα που αντι
στοιχεί στα αμερικανικά πράγματα Συγκεκριμένα, ο Allan 
Bloom, ευρύτερα γνωστός συντηρητικός διανοούμενος, 
έγραψε για το ευρύ κοινό το Closing o f the A m erican 
Mind, βιβλίο που έγινε αμέσως μπεστσέλερ. Το παράδειγ
μά του δε ακολούθησαν γρήγορα και άλλοι. Όλα τα 
βιβλία αυτά (με σαφώς καλύτερο εκείνο του Μπλουμ), 
δεν είχαν ως στόχο υπερβολές και ακρότητες σαν αυτές 
που μόλις αναφέρθηκαν. Αυτά προσπάθησαν, ούτως ει- 
πείν, να πιάσουν τον ταύρο από τα κέρατα: αυτά καθ’ 
εαυτά τα ιδεώδη του αμερικανικού τρόπου ζωής και του 
δυτικού πολιτισμού εν γένει υπονομεύονταν ύπουλα από 
τη γαλλική σκέψη που, όπως είναι σε όλους γνωστό, δεν 
γνώριζε ποτέ ιερό και όσιο. Ο Ντεριντά και ο Φουκώ 
αναγορεύτηκαν ονομαστικά σε μιάσματα που μολύνουν 
τον υγιή ιστό της Αμερικανικής κοινωνίας και κηρύχθη
καν εχθροί του Έθνους και του Πολιτισμού γενικώς. 
Επιπροσθέτως, η αυξανόμενη ανεργία των πτυχιούχων 
έδινε πρόσφορο έδαφος για την καταγγελία ολόκληρης 
της δέσμης των «θετικών διακρίσεων» και, από κει, για 
την επανενεργοποίηση, σε «ουδέτερο», «επιστημονικό» 
επίπεδο τούτη τη φορά, πολλών από τα ρατσιστικά αντα
νακλαστικά της Αμερικανικής κοινωνίας. Το μέτωπο της 
πανεπιστημιακής συντήρησης είχε βρει τελικά και την 
πολιτική φωνή που αποζητούσε.

11. Ο συγκεκριμένος πανεπιστημιακός στόχος της 
επίθεσης του Μπλουμ και των συν αυτώ ήταν το πρό
γραμμα κορμού των ανθρωπιστικών σπουδών, πρόγραμ
μα που είναι περίπου υποχρεωτικό για όλους τους 
φοιτητές των αμερικανικών πανεπιστημίων. Θέση του
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Μπλουμ και των συμμάχων του ήταν η ανάγκη επι
στροφής στις δοκιμασμένες αρχές της ανθρωπιστικής 
παιδείας, εκείνης που καλλιεργεί τις θεμελιώδεις αξίες 
που πρυτάνευσαν στη συγκρότηση και την ευημερία του 
αμερικανικού Έθνους, απότοκου του δυτικού πολιτισμού. 
Ωστόσο, τόσο η θέση των αμερικανικών πανεπιστημίων 
στην αμερικανική κοινωνία όσο και η εσωτερική δομή 
τους δεν επιτρέπουν καμιά αλλαγή τέτοιας εμβέλειας 
χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των τελευταίων. Τα ίδια 
τα πανεπιστήμια δε υπόκεινται εν προκειμένω στις 
απόψεις και στις προτιμήσεις των φοιτητών τους, για
τί είναι αυτοί που πληρώνουν. Η μάχη του Μπλουμ δεν 
θα μπορούσε λοιπόν να κερδηθεί αν δεν πείθονταν οι 
ίδιοι οι πανεπιστημιακοί, διδάσκοντες και διδασκόμε
νοι, να αλλάξουν άρδην τις πεποιθήσεις τους. Τούτο 
σημαίνει πως το προνομιακό πεδίο της μάχης δεν θα 
μπορούσε —και δεν μπορεί— να είναι άλλο από εκεί
νο της πανίσχυρης στην Αμερική κοινής γνώμης: αν αυτή 
«διαφωτιστεί» κατάλληλα, τότε μπορεί να ασκήσει εύ
κολα την απαιτούμενη αποτελεσματική πίεση. (Μην 
ξεχνάμε ότι οι Αμερικάνοι φοιτητές έχουν κι αυτοί 
γονείς).

12. Όπως είναι παγκοίνως γνωστό, η κοινή γνώμη 
πείθεται με επιχειρήματα που είναι σαφή και ευκρινή, 
για να θυμηθούμε και τον Καρτέσιο. Τι μπορεί δε να 
είναι σαφέστερο και ευκρινέστερο από έναν εχθρό με 
το πρόσωπο του ίδιου του διαβόλου; Ισως δεν είναι 
δυνατό να μεταφερθεί αυτούσιο στην Αμερική το τρί- 
πτυχο «Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια», αλλά αντικα
θίσταται εκεί επάξια από τον Ορθό Λόγο, τις Αιώνιες 
Αξίες και την Ηθική. Πράγμα που σημαίνει πως ο 
Ντεριντά, ο Φουκώ και όλοι της παρέας τους κατηγο- 
ρήθηκαν για όλα τα Μεγάλα Κακά: σοφιστές, στρεψό-
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δικοί, διαλυχικοί, μηδενιστές, ανενδοίαστοι υπονομευτές 
κάθε αξίας και κάθε κανόνα. Μέσα από ένα απίστευ
το αμάλγαμα ονομάτων που δεν έχουν απολΰτως τίποτε 
να κάνουν μεταξύ τους, «επιχειρημάτων» που επικα
λούνται τα κατώτερα ένστικτα των αναγνωστών τους, 
«διατριβών» που στηρίζονται αποκλειστικά σε φράσεις 
αποκομμένες από κάθε συμφραζόμενο και σε εντυπω- 
σιοθηρικά δημοσιογραφικά ευρήματα που μεταφέρονται 
ανεξέλεγκτα ως αυθεντικά αποφθέγματα των κρινομέ- 
νων, η πανεπιστημιακή και η συναφής πολιτική συντή
ρηση έδωσε και συνεχίζει να δίνει με πάθος τον καλόν 
της αγώνα. Αλλωστε τα ανακλαστικά της εποχής του 
Μακαρθισμού δεν έχουν ακόμη σβήσει ολότελα.

13. Ο αγώνας αυτός δεν μαίνεται μόνον στο εσωτε
ρικό της Αμερικής. Η αμερικανική πανεπιστημιακή (και 
όχι μόνο) συντήρηση έχει τα σαφή Ευρωπαϊκά της 
ερείσματα. Αρκεί να θυμηθούμε τις περιπέτειες του 
Ντεριντά όταν ένα Τμήμα του άκρως ευυπόληπτου 
Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ τόλμησε να προτείνει την 
απονομή σε αυτόν ενός τιμητικού διδακτορικού διπλώ
ματος ή να αναλογιστούμε την κομματικο-φιλοσοφική 
πολιτική που ακολουθεί η σχετικά πρόσφατα ιδρυθεί- 
σα Ευρωπαϊκή Εταιρεία υπέρ της Αναλυτικής Φιλοσο
φίας (European Society for Analytic Philosophy), με 
ουσιαστική έδρα το Παρίσι και ένθερμους εκπροσώπους 
σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Εν προκειμένω δεν εί
ναι τυχαία η διεθνής επιτυχία του ιδιοτελέστατου και 
πολλαπλώς ελαφρού (για να μην πω τίποτε χειρότερο) 
πονήματος La Pensie ’68 των Luc Ferry και Alain 
Renaut. Σε ό,τι αφορά τα καθ’ ημάς δε, και ανεξάρ
τητα από τις Ελληνικές ιδιομορφίες ή του πώς εκτιμά 
ο καθένας μας τα συναφή επιχειρήματα, αρκετοί θα 
θυμούνται τη διαμάχη που ξέσπασε πριν λίγα χρόνια
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μεταξύ ορισμένων «μοντέρνων» και ορισμένων «παρα
δοσιακών» κριτικών της λογοτεχνίας.

14. To Social Text είναι ένα σοβαρό και έγκυρο 
αριστερό περιοδικό με κύριο χώρο αναφοράς αυτόν των 
«πολιτισμικών σπουδών». Προφανώς δημοσιεύει άρθρα 
που μπορούν να εγείρουν ενστάσεις κάθε λογής ενώ ίσως 
δεν απέφυγε κάποιες φορές και άρθρα που εκφράζουν 
τη «μεταμοντέρνα» σύγχυση. Μολονότι όσοι έχουν και 
την παραμικρή σχέση με περιοδικά οιουδήποτε είδους 
γνωρίζουν πολύ καλά πως είναι αδύνατο να προφυλά- 
ξουν τους εαυτούς τους αποτελεσματικά από εξαπατή
σεις τύπου Σόκαλ, είμαστε υποχρεωμένοι να δεχθούμε 
εκ των υστέρων ότι η δημοσίευση του επίμαχου άρθρου 
συνιστούσε «λάθος». Οχι απλώς ακαδημαϊκό λάθος, 
αλλά κάτι χειρότερο: λάθος πολιτικό. Κι αυτό γιατί η 
εν λόγω δημοσίευση στη σημερινή συγκυρία επέτρεψε 
τη συντονισμένη επίθεση ενάντια στην πανεπιστημια
κή (και όχι μόνον) Αριστερά της Αμερικής. Καθώς δε 
η Αριστερά αυτή διατηρεί ισχυρές θέσεις στο εσωτερι
κό των Αμερικανικών Πανεπιστημίων, κάθε πλήγμα 
εναντίον της είναι καλοδεχούμενο από τους αντιπάλους 
της που δεν είναι μόνον, που δεν είναι κυρίως, πανε
πιστημιακοί. Ούτε μόνον Αμερικανοί. Πράγμα που ση
μαίνει ότι η διατήρηση ή η μη διατήρηση αυτών των 
θέσεων συνιστά διακύβευμα κυριολεκτικά παγκόσμιας 
σημασίας. Ναι, ακόμη και στις λιμές για την Αριστερά 
μέρες που διάγουμε.

Με αυτά τα δεδομένα, νομίζω πως το γιατί η «υπό
θεση Σόκαλ» έτυχε αυτής της κυριολεκτικά τρομερής 
δημοσιότητας μπορεί κάπως να εξηγηθεί.

Φεβρουάριος 1997





ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ: 
ΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΣΤΟΝ ΖΑΚ ΝΤΕΡΙΝΤΑ

L





Η Ελλάδα φιλοξενεί αυτές τις μέρες έναν ξένο που 
δεν είναι πια ξένος, έναν ξένο που είναι ήδη φίλος. Η 
Ελλάδα φιλοξενεί τον Ζακ Ντεριντά. Η Ελλάδα: μια 
χώρα. Δηλαδή ένας γεωγραφικός τόπος, μια πολιτική 
οντότητα, μια κύρια αλλά πληθυντική γλώσσα, μια πε
ρίπλοκη ιστορία, κάποιες πολυδιάστατες διαστρωματώ
σεις ήθους —εν προκειμένω ήθους και φιλοξενίας— ένα 
σύνολο θεσμών, ένα πλήθος ανθρώπων, μια συγκυρία, 
ένα όνομα. Ενα όνομα που συντομογραφεί εδώ επισή- 
μως το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο και εκείνο το ιδιότυπο κομμάτι Ελλάδας 
που συνιστά το Γαλλικό Ινστιτούτο. Ενα όνομα που 
συντομογραφεί επίσης τους λίγους φίλους του Ζακ 
Ντεριντά που είναι παρόντες σε τούτο το τραπέζι, τους 
περισσότερους που βρίσκονται στην αίθουσα και τους 
πολλούς που δεν μπόρεσαν να είναι μαζί μας απόψε. 
Ένα όνομα που συντομογραφεί, ακόμη, τους αντιπά
λους του Ζακ Ντεριντά εδώ στην Ελλάδα —γιατί υπάρ
χουν και τέτοιοι— εκείνους που δεν συμπαθούν το έργο 
του, εκείνους που το εχθρεύονται και το πολεμούν. Όλοι 
εκείνοι, όλοι αυτοί, όλοι εμείς, ο καθένας με τον τρό
πο του, είμαστε αυτές τις μέρες οι οικοδεσπότες του 
Ζακ Ντεριντά.

Ο Ζακ Ντεριντά το γνωρίζει. Γνωρίζει ότι έφυγε από 
τη δική του χώρα, τη δική του γλώσσα, τη δική του
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συγκυρία, ότι άφησε την ασφάλεια του δικού του οί
κου, την ασφάλεια που του παρέχει η δική του δεσπο
τεία επί του οίκου αυτού και ήρθε στον δικό μας οίκο, 
στον οίκο του οποίου είμαστε εμείς δεσπότες. Για να 
έρθει σε μας, για να βρεθεί μαζί μας, ο Ζακ Ντεριντά 
όχι μόνον κατέβαλε μόνος όλον τον κόπο που απαιτή- 
θηκε —ενδεχομένως μεγάλο, σίγουρα μεγάλο για όποιον 
ξέρει έστω και λίγο τον Ζακ Ντεριντά— αλλά και δια
κινδύνευσε κάτι σοβαρό. Ίσως ιδιαίτερα σοβαρό. Δια
κινδύνευσε όλα όσα μπορεί να του συμβούν, όλα όσα 
ενδέχεται να υποστεί, όλα όσα μπορεί να πάθει αφή
νοντας τον εαυτό του εκτεθειμένο κι ανυπεράσπιστο, 
αφήνοντας τον εαυτό του ολόκληρο, αφήνοντας τον 
εαυτό του πλήρως στα χέρια ενός ξένου, στα χέρια ενός 
άλλου δεσπότη. Ο Ζακ Ντεριντά κατέβαλε αυτόν τον 
κόπο και διακινδύνευσε πλήρως ολόκληρο τον εαυτό του 
γιατί εμπιστεύτηκε το δεσπότη που είμαστε εμείς. Για
τί εμπιστεύτηκε, δηλαδή, ότι θα τηρήσουμε τους νόμους 
της φιλοξενίας. Αυτή η εμπιστοσύνη είναι το μεγάλο 
δώρο που προσφέρει πάντα ο ξένος στον οικοδεσπότη 
του, αυτή η εμπιστοσύνη είναι το μεγάλο δώρο που 
προσφέρει τούτες τις μέρες ο Ζακ Ντεριντά σε μας.

Όπως διδάσκει ο ίδιος ο Ζακ Ντεριντά, ουσιώδες 
χαρακτηριστικό του δώρου είναι ότι δεν έχει τιμή και 
δεν ανταποδίδεται. Το δώρο δεν μπορεί να ανταποδο
θεί γιατί, αν το μπορούσε, θα έπαυε αυτομάτως να εί
ναι δώρο και θα γινόταν μόνο σκέλος μιας απλής εμπο
ρικής ή, έστω, οιονεί εμπορικής συναλλαγής. Ωστόσο ο 
αποδέκτης του δώρου, εφόσον δεν είναι, όπως λέμε, 
αναίσθητος, χωρίς αισθήσεις και χωρίς αισθήματα, δεν 
μπορεί να μείνει αλώβητος. Η κατάστασή του, η ίδια 
η ανθρώπινη κατάσταση, συγκροτείται, εκτός των άλ
λων, από την αίσθηση ότι το δώρο υποχρεώνει. Ο απο
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δέκτης του δώρου υποχρεώνεται, συνάπτει μια οφει
λή, τίθεται υπό το βάρος ενός χρέους, και μάλιστα 
χρέους υπέρογκου, χρέους που δεν μπορεί ποτέ να 
αποπληρώσει. Γιατί, αν νόμιζε προς στιγμήν πως το 
μπορούσε, θα ’ταν σαν να υποτιμούσε το δώρο. Χειρό
τερα: σαν να το διέγραφε εντελώς ως δώρο ανάγοντάς 
το σε κάτι που έχει τελικά την τιμή του, δηλαδή σε 
κάτι που δεν είναι δώρο. Όταν δε τώρα το δώρο είναι 
η εμπιστοσύνη του ξένου προς τον οικοδεσπότη του, η 
ανεκτίμητη τιμή, η τιμή χωρίς αντίτιμο, που προσκο
μίζει ο ξένος στον οικοδεσπότη του εμπιστευόμενος 
ολόκληρο τον εαυτό του στα χέρια του, τότε η εν λόγω 
υποχρέωση, που είναι υποχρέωση εμπράγματη και όχι 
μόνον εν λόγω, έχει όνομα: είναι η υποχρέωση του οι
κοδεσπότη να εφαρμόσει και να τηρήσει με ευλάβεια 
τους νόμους της φιλοξενίας. Τους αδύνατους, τους πα
ράδοξους, τους μη αποκρίσιμους και μη αποφασίσιμους 
«νόμους της φιλοξενίας» για τους οποίους μας μίλησε 
νωρίτερα ο Ζακ Ντεριντά.

Είναι προφανές όμως πως, όσο κι αν το θελήσουμε, 
μας είναι αδύνατο να εφαρμόσουμε και να τηρήσουμε 
τους νόμους της φιλοξενίας. Γιατί αυτοί, ως νόμοι πα
ράδοξοι, ως νόμοι μη αποφασίσιμοι, είναι αδύνατον να 
εφαρμοστούν. Η αδυναμία μας όμως αυτή είναι κι αυτή 
με τη σειρά της μια παράδοξη αδυναμία. Δεν μπορού
με να καλυφθούμε πίσω της και να αδρανήσουμε, δεν 
μπορεί η ίδια να μας χρησιμεύσει ως άλλοθι για να μην 
κάνουμε αυτά που οφείλουμε. Γιατί υπάρχει ήδη κάτι 
το τετελεσμένο, υπάρχει ήδη το γεγονός. Ο Ζακ Ντε- 
ριντά έκανε ήδη το βήμα να έρθει σε μας, επισκέφθη- 
κε με εμπιστοσύνη τον οίκο μας, βρίσκεται ήδη ανάμε- 
σά μας. Είναι αυτό το γεγονός που μας υποχρεώνει να 
δράσουμε με τη σειρά μας, να αντι-δράσουμε, να πρά-
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ξουμε τα δέοντα, από τη δική μας θέση, τη θέση του 
οικοδεσπότη. Όπου ακόμη κι αν δεν πράξουμε εν προ- 
κειμένω τίποτε —ακόμη ένα παράδοξο— πράττουμε και 
πάλι.

Αυτό που καλούμαστε να πράξουμε, ο τρόπος που 
έχουμε για να αντιδράσουμε στο γεγονός ότι ο Ζακ 
Ντεριντά ήδη μας εμπιστεύτηκε και βρίσκεται ανάμε- 
σά μας ονομάζεται παραδοσιακά με μια φράση απλή, 
συνηθισμένη, πλατιά διαδεδομένη στα μέρη μας. Οφεί
λουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε 
ο Ζακ Ντεριντά να αισθανθεί σαν στο σπίτι του. Όχι, 
βέβαια, στο ίδιο το σπίτι του, γιατί όλοι ξέρουν πως 
αυτό είναι αδύνατον. Και μάλιστα αδύνατο χωροχρο- 
νικά, δηλαδή αδύνατο άλλης τάξης. Απλώς και μόνο σαν 
στο σπίτι του. Αλλά ακόμη κι έτσι τα πράγματα δεν 
γίνονται απλούστερα. Γιατί, αν μας είναι απολύτως 
αδύνατον να γνωρίζουμε πως αισθάνεται ο Ζακ Ντερι- 
ντά στο σπίτι του, κι αυτό για πολλούς λόγους, μας είναι 
περισσότερο αδύνατον, αν έχει νόημα η φράση, να γνω
ρίζουμε ποια είναι εν προκειμένω η σημαίνουσα και μη 
αναγώγιμη διαφορά που θα τον κάνει να αισθάνεται 
πραγματικά σαν στο σπίτι του ενόσω οικεί, ενόσω οικου
ρεί στον δικό μας συγκεκριμένο οίκο. Κατά συνέπεια, 
μας είναι εντελώς αδύνατον να γνωρίζουμε με τρόπο 
απτό ούτε τι ζητάμε σε εκείνον, όταν τον υποδεχόμα
στε με την παραπάνω απλή φράση, ούτε τι μας καλεί 
η ίδια αυτή φράση να πράξουμε για να αισθάνεται 
εκείνος έτσι. Όπου, επιπλέον, οφείλουμε να λάβουμε όλα 
τα αναγκαία μέτρα —εξίσου αν όχι περισσότερο άγνω
στα κι αυτά— ώατε να μην αισθανθεί ο ίδιος ποτέ, να 
μην υποψιαστεί καν, ότι του ζητούμε να αισθάνεται σαν 
στο σπίτι του επειδή απλώς οφείλουμε, ως οικοδεσπό
τες, να του το ζητήσουμε. Οφείλουμε, δηλαδή, να μην
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οφείλουμε αλλά να θέλουμε, να αισθάνεται ο ίδιος σαν 
στο σπίτι του. Αλλά αυτά τα δύο «οφείλω» δεν αλλη- 
λοαναιρούνται ώστε να μείνει γυμνό, όπως θα όφειλε, 
τούτο το «θέλω». Γιατί ένα γυμνό τέτοιο «θέλω» αγνοεί 
εκ κατασκευής, δεν λαμβάνει υπ’ όψιν του, το κύριο: 
το ίδιο το γεγονός του ανεκτίμητου δώρου του Ζακ Ντε- 
ριντά στους οικοδεσπότες του, το ίδιο το γεγονός ότι 
αυτός έχει ήδη δωρίσει την πλήρη εμπιστοσύνη του σ’ 
εκείνους, σε μας, τούτες τις μέρες. Από την άλλη με
ριά όμως, αν τα δύο «οφείλω» δεν αλληλοαναιρούνται, 
αν παραμένει έτσι ή αλλιώς ένα ανεξάλειπτο «οφείλω», 
τότε βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη λογικά φαύλη και 
πρακτικά παραλυτική άπειρη εκείνη αναδρομή που 
προσπαθεί απεγνωσμένα —αυτό είναι το καθήκον του 
οικοδεσπότη— να εξαλείψει κάθε τέτοιο διαρκώς επα
νεμφανιζόμενο «οφείλω» για να το υποτάξει κάθε φορά 
στο πρέπον «θέλω». Κι αυτό σημαίνει, με μια λέξη, πως 
καλούμαστε, ως οι συγκεκριμένοι οικοδεσπότες που εί
μαστε, να αντιμετωπίσουμε εδώ και τώρα, άμεσα κι 
ευθέως, σκληρά και κατά πρόσωπο, αυτό καθ’ εαυτό 
το μη αποφασίσιμο καθεστώς των «νόμων της φιλοξε
νίας».

Όπως διδάσκει και πάλι ο ίδιος ο Ζακ Ντεριντά, 
μια άπειρη αναδρομή αυτού του είδους κόβεται, δίκην 
Γόρδιου δεσμού, με μιαν απόφαση. Μια απόφαση έωλη 
καθότι θεωρητικά γυμνή, δηλαδή αυθαίρετη, μια από
φαση της οποίας δεν μπορούμε να αποφύγουμε ούτε 
τους μεγάλους κινδύνους ούτε τα πολύ πραγματικά δια- 
κυβεύματα ούτε την καταλυτική ευθύνη. Δηλαδή μια 
απόφαση πολιτική, μ’ όλες τις σημασίες της λέξης, μια 
απόφαση από εκείνες που παίρνει υποχρεωτικά ο κα
θένας μόνος του και για δικό του λογαριασμό.

Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να προχωρήσω αμέσως, σε
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ό,τι αφορά ειδικά εμένα, σε μια τέτοια απόφαση. Ανα
λαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη που μου αναλογεί.

Έτσι, για ετούτη τουλάχιστον τη βραδιά, για τού
τες τις λίγες ώρες που μοιράζομαι κι εγώ μαζί του τη 
γενναιόδωρη φιλοξενία του Παντείου Πανεπιστημίου, 
χωρίς να ρωτήσω τον ίδιο και χωρίς να λάβω την άδειά 
του, αποφασίζω αυθαίρετα για δικό του λογαριασμό 
—δηλαδή ως δεσπότης— πως, τουλάχιστον σε ό,τι αφο
ρά τη δική μου συμμετοχή εδώ, ως ενός από τους οι
κοδεσπότες του, ο Ζακ Ντεριντά θα αισθανόταν σαν 
στο σπίτι του αν προσπαθούσα να συνομιλήσω μαζί του. 
Μετά δε την ομιλία του ίδιου, η πρέπουσα μορφή για 
να αρχίσει από τη μεριά μου μια τέτοια συν-ομιλία, 
εκείνη που ταιριάζει, επιπλέον, και στα πολιτικά ήθη 
και στις διαδικαστικές συνήθειες των οικοδεσποτών που 
είμαστε, είναι η μορφή της διευκρινιστικής ερώτησης.

Γνωρίζουμε όλοι, βέβαια, ότι μια διευκρινιστική ερώ
τηση σχεδόν ποτέ δεν είναι αθώα, δηλαδή απλώς διευ
κρινιστική. Μια διευκρινιστική ερώτηση φέρει πάντα 
κάτι από το ίδιον τέλος, από την ιδιοτέλεια, του ερω- 
τώντος, κάτι από τη γνώση και την άγνοιά του, κάτι 
από τις γνώμες, τις πεποιθήσεις και τις απόψεις του, 
κάτι από τις θέσεις, τα συμφέροντα και τα ενδιαφέρο- 
ντά του, κάτι από τις ιδεοληψίες και τις ιδεολογίες που 
τον φέρουν, τον προσδιορίζουν και τον συνέχουν. Πολλές 
φορές μάλιστα, μια διευκρινιστική ερώτηση είναι ο λυ- 
σιτελέστερος τρόπος για να εκφράσει κανείς και να 
καταγράψει αρμοδίως την ουσιώδη, την καταλυτική, την 
απαράκαμπτη διαφωνία του. Είμαι όμως εδώ υποχρεω
μένος να αφήσω αυτά τα ενδεχόμενα να πλανώνται, 
γιατί δεν είμαι σε θέση, δεν μπορώ, δεν έχει νόημα να 
τα αντιμετωπίσω προκαταβολικά, και προχωρώ απευ
θείας στην ερώτησή μου. Προχωρώ δε σε αυτήν με
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πλήρη συνείδηση ότι τόπος εκφοράς της είναι, ακριβώς, 
η θέση τον οικοδεσπότη, η θέση εκείνου που, απέναντι 
στον ξένο του, διατηρεί την κυριότητα, τη δεσποτεία 
του οίκου του. Με άλλα λόγια, πρόκειται για ερώτηση 
που γεννήθηκε σε μένα και αφορά πρώτα απ’ όλα 
εμένα. Ιδιοτελώς. Και προχωρώ με αυτόν τον τρόπο 
αποφασίζοντας αυθαίρετα —αλλά ταυτόχρονα και υπα- 
κοΰοντας εδώ στους νόμους της φιλοξενίας— πως ο Ζακ 
Ντεριντά θα αισθάνεται σαν στο σπίτι του εάν η πα
ρουσία του στον δικό μου οίκο δεν υποχρεώσει εμένα 
να απαλλοτριώσω, ακριβώς, προς χάριν του την ιδιο- 
τέλειά μου, τη δική μου δεσποτεία, την κυριότητα επί 
του οίκου μου.

Και ιδού η ερώτηση:
Σύμφωνα με την απολύτως πειστική επιχειρηματο

λογία του Ζακ Ντεριντά, ένας από τους νόμους της 
φιλοξενίας είναι πως ο οικοδεσπότης δεν μπορεί να 
επιλέξει τον ξένο του, πως ο ξένος μπορεί να είναι, 
σωστότερα: οφείλει να είναι, κυριολεκτικά ο οποιοσδή
ποτε. Ο οποιοσδήποτε αυτός μπορεί, άρα, να είναι ένας 
από εκείνους τους σήμερα πολλούς, των οποίων ο οί
κος, όπου γης, απαλλοτριώθηκε ολοκληρωτικά και χωρίς 
οίκτο από κάποιους άλλους, ένας από εκείνους που δεν 
διαθέτουν πλέον δικό τους οίκο, εκείνον του οποίου η 
κυριότητα μπορούσε να τους καταστήσει άλλοτε, τους 
καθιστούσε άλλοτε και αλλού, τους ευγενείς οικοδεσπό
τες. Με μια λέξη, μπορεί ο ξένος αυτός να είναι, ή για 
να το πω ακριβέστερα: μέσα στη σημερινή πολιτική και 
οικονομική συγκυρία του παγκοσμιοποιημένου καπιτα
λισμού, ο οποιοσδήποτε αυτός ξένος οφείλει κ α τ’ εξο
χήν να είναι κάποιος από της σημερινούς κολασμένους 
της γης, κάποιος από τους πολλούς σκλάβους της πεί
νας που αντικρίζουμε μ’ ανάμικτα αισθήματα στα σταυ
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ροδρόμια και στις πλατείες των μητροπόλεων του κό
σμου.

Σύμφωνα με την απολύτως πειστική επιχειρηματο
λογία του Ζακ Ντεριντά, εμείς οφείλουμε, ως οικοδε
σπότες, να ανοίξουμε οικειοθελώς και πλήρως τον οίκο 
μας και στον ξένο αυτόν, να του δώσουμε χώρο, να του 
παραχωρήσουμε το χώρο μας, να του προσφέρουμε τα 
πάντα. Εμείς. Εμείς που διαθέτουμε οίκο επί του οποίου 
ασκούμε την πλήρη κυριότητα, οικοδεσπότες που είμαστε 
σε θέση, που έχουμε τα μέσα, να φιλοξενούμε. Εμείς 
οφείλουμε να παραχωρήσουμε στον ξένο αυτόν τα πά
ντα στον οίκο μας, τα πάντα του οίκου μας, τα πάντα 
από τον οίκο μας. Τα πάντα, εκτός, βέβαια, από το 
κύριο. Εκτός από τη δική μας κυριότητα επί του οί
κου μας. Γιατί αν την παραχωρούσαμε κι εκείνη με μια 
πράξη γενναιόδωρη ίσως αλλά καθαυτή άκρως διφο
ρούμενη και ίσως καθόλου ευάγωγη ή εποικοδομητική, 
τότε, καταργώντας τον οικοδεσπότη, θα καταργούσα
με και την ίδια τη δυνατότητα της φιλοξενίας.

Αν όμως έτσι έχουν τα πράγματα, αν όντως προ
χωρήσουμε παραχωρώντας στον πλήρως ανέστιο ξένο 
που βρίσκεται στο κατώφλι του οίκου μας τα πάντα 
εκτός από την κυριότητα επί του οίκου αυτού, δηλαδή 
το μόνο που μας καθιστά οικοδεσπότες και κατά συ
νέπεια οφείλει να μένει για μας αναπαλλοτρίωτο, πώς 
είναι δυνατόν αυτός ειδικά ο ξένος να αντιμετωπίσει 
την υποχρέωσή του, το υπέρογκο χρέος που συνάπτει 
απέναντι μας; Πού μπορεί, παντού ανέστιος όντας, να 
στηριχτεί για να βαστάξει και να αντέξει, έστω προ
σωρινά, την ανεκτίμητη τιμή, την τιμή χωρίς αντίτιμο, 
που του παρέχει η φιλοξενία μας; Κι αν, όπως είπαμε 
παραπάνω, ο μόνος τρόπος να αποφύγει την άπειρη 
αναδρομή ανάμεσα στο «θέλω» και το «οφείλω» όπου
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οδηγούν αναπόδραστα οι νόμοι της φιλοξενίας είναι μια 
πολιτική απόφαση, μπορούμε να φανταστούμε, τουλά
χιστον γι’ αυτόν ειδικά τον ξένο, άλλη πολιτική, ευθέως 
τώρα και κυριολεκτικά πολιτική, απόφαση από το να 
αρνηθεί σκληρά, κατηγορηματικά, αταλάντευτα, ολόκλη
ρη τη φιλοξενία μας, όσο μεγάλος κι αν είναι ο χώρος 
που του παραχωρούμε ως οικοδεσπότες, όσο πολύτιμο 
κι αν είναι αυτό που οικειοθελώς του προσφέρουμε; 
Μήπως εδώ συναντάμε κάποια όρια των νόμων της 
φιλοξενίας; Ιδού το πρώτο βήμα της διευκρινιστικής μου 
ερώτησης στον Ζακ Ντεριντά.

Το δεύτερο και τελευταίο βήμα διευκρινίζει την ερώ
τηση ξεκινώντας από μια αναφορά που αποδεδειγμένα 
δεν είναι ξένη στον Ζακ Ντεριντά. Κατά μια κλασική 
διατύπωση του ίδιου του Μάρξ, αν δεν κάνω λάθος, η 
κοινωνική επανάσταση συνίσταται στην «απαλλοτρίω
ση των απαλλοτριωτών». Όπου απαλλοτρίωση είναι η 
βίαιη στέρηση του ιδίου, της κυριότητας επί του ιδίου. 
Και όπου η απαλλοτρίωση των απαλλοτριωτών συνί- 
σταται στην εκ νέου οικειοποίηση ή ιδιοποίηση, υπο
χρεωτικά βίαιη και πάλι, της ίδιας αυτής κυριότητας 
επί του ιδίου, στην επανάκτηση και στην ανακατανο
μή της. Με άλλα λόγια, διακύβευμα της επανάστασης 
είναι ακριβώς η κυριότητα επί του οίκου, η δεσποτεία 
του οίκου, η ιδιο-κτησία του οίκου. Η ιδιοκτησία η ίδια. 
Δηλαδή η ίδια η δυνατότητα της φιλοξενίας. Αν όμως 
η ίδια η δυνατότητα της φιλοξενίας αποτελεί διακύβευ- 
μα, αν, δηλαδή, δεν μπορούν να είναι όλοι οικοδεσπό
τες, τότε υπάρχει μια ριζική ασνμμετρία ανάμεσα σε 
αυτούς που το μπορούν και αυτούς που δεν το μπο
ρούν, ανάμεσα σε όσους κατέχουν αυτή τη δυνατότη
τα και όσους τη στερούνται, μια ασυμμετρία που ο 
Μαρξ θα ονόμαζε ταξική ασυμμετρία Εφόσον αυτοί που
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έχουν τη δυνατότητα να είναι οικοδεσποτες είναι δια
τεθειμένοι, υπακούοντας στους νόμους της φιλοξενίας, 
να παραχωρήσουν οικειοθελώς τα πάντα εκτός από την 
άυλη κυριότητα επί του οίκου τους, αυτή είναι μια 
ασυμμετρία που στρέφεται γύρω από την αντίστοιχα 
άυλη γραμμή της εν λόγω κυριότητας. Το δεύτερο βήμα 
της διευκρινιστικής μου ερώτησης στον Ζακ Ντεριντά 
αφορά αυτήν ακριβώς την ασυμμετρία. Πώς συμβιβά
ζονται, ρωτάω λοιπόν, αν συμβιβάζονται, οι νόμοι της 
φιλοξενίας με αυτή την ταξική ασυμμετρία; Κι αν δεν 
συμβιβάζονται, μήπως αυτό σημαίνει πως υπάρχουν ξένοι 
οι οποίοι, λόγω της ίδιας πάντα ταξικής ασυμμετρίας, 
είναι περισσότερο ξένοι ακόμη κι από τους πιο ξένους; 
Τόσο ξένοι ώστε να μην μπορούν, εγγενώς ούτως ει- 
πείν, ούτε να φιλοξενήσουν, βέβαια, αλλά και ούτε να 
φιλοξενηθούν;

Δεκέμβριος 1997



ΤΟ ΠΕΠΛΟ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ: 
Ο ΝΤΕΡΙΝΤΑ ΩΣ ΦΥΣΙΚΟΣ





Αν θέλαμε να μιλήσουμε με δυο απλά, αν όχι απλοϊ
κά, λόγια για το τι προσπαθεί να επιτύχει ο Ζακ Ντε- 
ριντά με το έργο του θα μπορούσαμε ενδεχομένως να 
πούμε τα παρακάτω:

Ο Ντεριντά διαβάζει και μελετά κείμενα και γρά
ψει για κείμενα. Κυρίως κείμενα φιλοσοφικά, αλλά όχι 
μόνον. Με βάση τη λατινικής ετυμολογίας λέξη για το 
«κείμενο» (texte), κάθε κείμενο μπορεί να παρασταθεί 
σαν ένα κομμάτι ύφασμα. Ο Ντεριντά ξεκινά από αυ
τήν την παρομοίωση. Βλέπει, όπως όλοι, πως κάθε 
ύφασμα είναι πλεγμένο με νήματα και εντοπίζει το 
ενδιαφέρον του στην καθαυτό πλέξη ενός συγκεκριμέ
νου υφάσματος, του συγκεκριμένου κειμένου που δια
βάζει κάθε φορά. Εξετάζοντας από κοντά αυτό το 
ύφασμα, παρατηρεί ότι η πλέξη του είναι πολύ πιο 
πολύπλοκη απ’ όσο φαίνεται σε πρώτη ματιά. Στην 
πραγματικότητα απείρως πολύπλοκη. Αυτή η κρυμμέ
νη πολυπλοκότητα τού γεννά απορίες και του κεντρί
ζει το ενδιαφέρον. Για να καταλάβει τη φύση της και 
τον ιδιαίτερο ρόλο που παίζει σε ό,τι αφορά το συνο
λικό αποτέλεσμα που συνιστά το συγκεκριμένο ύφασμα/ 
κείμενο, αρχίζει από κάποιο νήμα που κατά κανόνα 
φαίνεται περιθωριακό, αμελητέο σε πρώτη ανάγνωση. 
Ωστόσο, σε αυτήν την πρώτη ανάγνωση, ο ίδιος έχει 
διαπιστώσει, πως αυτό το νήμα συνιστά καλή λαβή για
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να εκτυλιχθεί ένα μέρος, τουλάχιστον, της εν λόγω 
πολυπλοκότητας. Έτσι πιάνει το νήμα και αρχίζει να 
το ακολουθεί μεθοδικά, με σεβασμό, με απέραντη προ
σοχή, με μύριες προφυλάξεις, με δισταγμό και κάθε 
συστολή, προσπαθώντας όσο μπορεί να μην καταστρέ
ψει το ύφασμα. Εντοπίζει έτσι τις στρώσεις του, τις 
επάλληλες ή διαδοχικές πλέξεις του, τις διακλαδώσεις 
του, τις ραφές και τις συνδέσεις του με άλλα κοντινά 
ή μακρινά νήματα, τις πτυχές που ακολουθεί και τις 
πτυχώσεις όπου εμπλέκεται, την υφή του, την ποιότη
τά του, το χαρακτήρα του, το χρώμα, τον ήχο, την αφή, 
την οσμή και τη γεύση του, ολόκληρη την υλικότητά 
του. Και διαπιστώνει στην πορεία διάφορα πράγματα, 
τα οποία γράφει, δηλαδή υφαίνει, στο δικό του κείμε
νο, στο ύφασμα που πλέκει ο ίδιος. Αυτό είναι όλο.

Κάποια, τώρα, από τα πράγματα που ο Ντεριντά 
διαπιστώνει με αυτόν τον τρόπο είναι τα εξής:

Πρώτον, ότι η συμμετοχή του συγκεκριμένου νή
ματος στην όλη πλέξη του υφάσματος λειτουργεί, του
λάχιστον κατά κανόνα, διαφορετικά απ’ ότι φαίνεται 
σε πρώτη ματιά. Συχνά δε και ανάποδα. Αντίστροφα 
ή ανάτριχα.

Δεύτερον, ότι αυτή η ανάποδη λειτουργία αποστα
θεροποιεί, με τρόπο ιδιόμορφο και πάντοτε μερικό, το 
ρόλο του νήματος στην πλέξη του υφάσματος, το νόημα 
του κειμένου. Το ύφασμα/κείμενο παραμένει ιδιότρο
πα εκκρεμές, ιδιότροπα ανοικτό, ιδιότροπα διφορού
μενο.

Τρίτον, ότι το νήμα αυτό διαπλέκεται με άλλα νή
ματα του ίδιου υφάσματος με τρόπους που η ίδια η 
πλέξη προσπαθεί επιμελώς να αποτρέψει ή να κρύψει.

Τέταρτον, ότι το νήμα αυτό εντοπίζεται όχι μόνο 
στο συγκεκριμένο κομμάτι αλλά και σε άλλα κομμά
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τια υφάσματος. Τόσο κομμάτια των οποίων η ύφαν
ση έχει προηγηθεί χρονικά (κάθε κείμενο έχει ιστορία) 
όσο και κομμάτια που έχουν υφανθεί παράλληλα (κάθε 
κείμενο έχει συγκείμενα).

Πέμπτον, ότι υφάσματα, δηλαδή κείμενα, βρίσκο
νται πλεγμένα ακόμη και σε μέρη όπου κανείς δεν θα 
το περίμενε.

Έκτον, ότι πολλές από τις τρέχουσες ιδέες που κυ
κλοφορούν σχετικά με τα γένη, τα είδη, τις μορφές, 
τις λειτουργίες, τις δομές, τις χρήσεις, τους σκοπούς, 
τους τρόπους πλέξης, τις αρθρώσεις και τις εσωτερι
κές διαιρέσεις των υφασμάτων/κειμένων είναι πρόχει
ρες, άδικες, ιδιοτελείς, παραπλανητικές.

Έβδομον, ...
Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε τρία πράγματα:
Πρώτον, η πρόθεση που παρακινεί το έργο του 

Ντεριντά είναι απολύτως ταπεινή. Ο ίδιος γνωρίζει καλά, 
μέσα από τον ίδιο τον κόπο που καταβάλλει, ότι τα 
υφάσματα/κείμενα είναι, όπως είπαμε, οντότητες απεί- 
ρως πολύπλοκες (στο βαθμό που η «οντότητα» συνι- 
στά μέρος κείμενου, ο Ντεριντά θα είχε να πει πολλά 
και γ ι’ αυτήν...) και άρα ότι η πλήρης παρακολούθηση 
της πλέξης, δηλαδή η πλήρης και συστηματική ανάγνω
ση, ακόμη και ενός από αυτά είναι πέρα από τις δυ
νάμεις του.

Δεύτερον, η ίδια πρόθεση είναι απολύτως αγαθή. 
Αποβλέπει απλώς στο να δώσει σε όλους, ει δυνατόν, 
να καταλάβουν μέρος, τουλάχιστον, της πολυπλοκότη- 
τας στην οποία όλοι μετέχουμε, χωρίς καν να το υπο
ψιαζόμαστε τις περισσότερες φορές. Με αυτήν την έν
νοια, είναι μια πρόθεση που εγγράφεται στις καλύτε
ρες παραδόσεις του Διαφωτισμού.

Τρίτον, το αποτέλεσμα του έργου του Ντεριντά, τα
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υφάσματα/κείμενα που έχει πλέξει ο ίδιος, εν πολλοίς 
όντως πραγματοποιούν, φέρουν σε πέρας, αυτή την πρό
θεση. Για να πεισθεί δε κανείς, αρκεί να τα διαβάσει.

" k  - k  ’Λ’

Δεν νομίζω πως μπορεί βάσιμα να αμφισβητηθεί ότι 
οι έννοιες που λειτουργούν στο πλαίσιο της φυσικής 
συνιστούν σύστημα, το εννοιολογικό σύστημα της επι
στήμης της φυσικής. Αυτό σημαίνει πως οι σχέσεις που 
συνδέουν τις έννοιες αυτές, σχέσεις μαθηματικά διατυπω
μένες, καθορίζουν το νόημα των εννοιών αυτών ή, 
ακριβέστερα, τη μία από τις δύο συνιστώσες αυτού του 
νοήματος, τη συστημική συνιστώσα. Η δεύτερη συνιστώ
σα προκύπτει από την εγγενή και εκ γενετής πρόσδε- 
ση του εννοιολογικού συστήματος αυτού στο αντικεί
μενο της φυσικής, από την εγγενή και εκ γενετής αγκύ- 
ρωσή του στα εμπειρικά φαινόμενα που αποτέμνει και 
μελετά η εν λόγω επιστήμη. Άρα αυτή η δεύτερη συνι
στώσα μπορεί να αποκληθεί εμπειρική συνιστώσα του 
νοήματος. Η συνισταμένη των δύο συγκροτεί την ταυ
τότητα της αντίστοιχης φυσικής έννοιας, το νόημά της, 
το τι αυτή σημαίνει, το πώς λειτουργεί και το πώς 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της φυσικής. Για 
να δώσω ένα απλό παράδειγμα, η συστημική συνιστώ
σα της έννοιας της δύναμης προκύπτει από τις μαθη
ματικές σχέσεις που συνδέουν την έννοια αυτή με τις 
έννοιες της μάζας, της επιτάχυνσης και, από κει, με τις 
υπόλοιπες φυσικές έννοιες, ενώ η εμπειρική συνιστώσα 
της ίδιας έννοιας έχει να κάνει με την εμπειρία του 
κόπου που χρειάζεται να καταβάλουμε για να μετακι
νήσουμε ένα αντικείμενο, από την εμπειρία που απο
κτούμε όταν το αυτοκίνητό μας στρίβει απότομα κ.λπ.

Το εννοιολογικό σύστημα της φυσικής μπορεί να
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παρασταθεί ως ένα εξαιρετικά πολύπλοκο δίκτυο από 
κόμβους και από τα νήματα που συνδέουν αυτούς τους 
κόμβους μεταξύ τους. Οι κόμβοι παριστούν τις φυσι
κές έννοιες και τα νήματα τις σχέσεις ανάμεσα στις 
έννοιες αυτές. Στο μέτρο που μιλάμε μόνο για τη συ- 
στημική συνιστώσα του νοήματος, οι κόμβοι δεν είναι 
τίποτε περισσότερο από τα σημεία διασταύρωσης των 
νημάτων: το νόημα μιας φυσικής έννοιας (ακριβέστε
ρα: η συστημική συνιστώσα του νοήματος αυτού) κα
θορίζεται πλήρως από τη θέση της μέσα στο δίκτυο. Ή, 
για να το πούμε σωστότερα, η θέση αυτή είναι η συ
στημική συνιστώσα του νοήματος. Τα περισσότερο ώριμα 
μέρη του εννοιολογικού συστήματος (ας πούμε εκείνο 
που αντιστοιχεί στην κλασική μηχανική) παρίστανται 
από τμήματα του δικτύου όπου τα νήματα είναι πλή
ρως ευκρινή και σαφώς διαγεγραμμένα ενώ τα λιγότε- 
ρο ώριμα (ας πούμε εκείνο που αντιστοιχεί στην κβα
ντική ηλεκτροδυναμική) από τμήματα όπου οι συνδέ
σεις είναι σχετικά χαλαρές, επισφαλείς ή ακόμη και 
ελλείπουσες. Μερικά μέρη του δικτύου εμφανίζονται ως 
γεωμετρικώς αδύνατα σχήματα, σαν τις γκραβούρες που 
σχεδιάζει ο Escher. Αυτά παριστούν μοντέλα που αντι
φάσκουν με καλά θεμελιωμένα μέρη του συστήματος και 
τα οποία, όπως έχει δείξει συχνά η ιστορία της φυσι
κής, ενδέχεται να πρέπει να οικονομηθούν προσωρινά 
ως τμήματα του ίδιου. Τα πιο πολλά από τα σχετικώς 
ανώριμα μέρη του δικτύου περιλαμβάνουν νήματα που 
κρέμονται χαλαρά από κάποιους κόμβους. Αυτά πορι
στούν ό,τι η φυσική αποκαλεί φαινομενολογικές παρα
μέτρους, δηλαδή παραμέτρους που δεν μπορούν προς 
το παρόν να εξηγηθούν θεωρητικά.

Καθώς το εννοιολογικό σύστημα της φυσικής υπό- 
κειται σε μια ιεραρχική δομή, με την έννοια ότι κάποια
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τμήματά του είναι περιασότερο θεμελιώδη από άλλα, 
το δίκτυο που το παριστά πρέπει να νοηθεί ως υφα- 
ομένο κατά τρόπο που και έχει παραγάγει και εξακο
λουθεί να σέβεται αυτήν την ιεραρχική δομή. Επιπλέον, 
καθώς η οποιαδήποτε επιστημονική εργασία που εμπλέ
κει το δίκτυο δεν μπορεί ποτέ να το ανακαλεί σε όλη 
του την πληρότητα, για να μπορεί μια τέτοια εργασία 
να ξεκινήσει, είναι απαραίτητο το δίκτυο να παρουσιάζει 
κάποιες εισόδους, κάποιες ειδικές λαβές. Ανάμεσα στις 
άλλες λειτουργίες της, η ιεραρχική δομή στην οποία το 
δίκτυο υπόκειται καθορίζει τους συγκεκριμένους κόμ
βους και τα συγκεκριμένα νήματα που συνιστούν, ακρι
βώς, αυτές τις λαβές, δηλαδή εκείνες που επιτρέπουν 
στον φυσικό να κρατήσει το δίκτυο και να το εκδιπλώσει 
μεθοδικά, ανάλογα με τις εκάστοτε επιστημονικές ανά
γκες του.

Το τι είναι και πώς λειτουργεί το εννοιολογικό σύ
στημα της φυσικής δεν εξαντλείται με την παραπάνω 
απλή εικόνα. Ή, για να το πούμε διαφορετικά, η εικό
να αυτή παρουσιάζει μερικά πρόσθετα αξιοπρόσεκτα 
χαρακτηριστικά.

Κατ’ αρχάς, το γεγονός ότι το αντικείμενο της φυ
σικής είναι, ούτως ειπείν, φύσει ανεξάντλητο (ανεξάρ
τητα από τα μεταφυσικού χαρακτήρα επιχειρήματα που 
μπορούν εν προκειμένω να προσκομιστούν, αυτό είναι 
και το εύλογο συμπέρασμα στο οποίο οδηγεί η μελέτη 
της ιστορίας των επιστημών) σημαίνει πως η εν λόγω 
επιστήμη δεν μπορεί ποτέ να ολοκληρώσει πλήρως τους 
γνωσιακούς σκοπούς της και να φτάσει στο τέλος της. 
Αυτή η μοίρα συνεπάγεται ότι το εννοιολογικό σύστη
μα της φυσικής έχει μονίμως την ανάγκη παραπέρα 
επεξεργασίας. Νέα φαινόμενα ή νέες όψεις ήδη γνω
στών φαινομένων επιζητούν την εννοιολογική τους οι-
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κειοποίηση και τις συνακόλουθες εννοιολογικές επεκτά
σεις ή μεταβολές, νέες μαθηματικές επεξεργασίες οδη
γούν σε νέες διατυπώσεις ακόμη και των πιο ώριμων 
και περισσότερο δοκιμασμένων τμημάτων του συστήμα
τος αυτού (ας πούμε στις κατά Lagrange ή Hamilton 
διατυπώσεις της κλασικής μηχανικής) ενώ οι επιστη
μονικές επαναστάσεις που έχουν ήδη επέλθει (αυτή της 
Θεωρίας της Σχετικότητας και εκείνη της Κβαντικής 
Μηχανικής), όπως και όσες ενδέχεται να έρθουν στο 
μέλλον, αιτούνται δραστικές ανακατατάξεις του εννοιο- 
λογικού συστήματος στο σύνολό του. Με μια λέξη, το 
δίκτυο που παριστά αυτό το σύστημα βρίσκεται μονί- 
μως σε διαδικασία, όχι μόνο συμπλήρωσης και επέκτα
σης, δηλαδή διαρκούς ύφανσης, αλλά και σχεδόν αδιά
κοπης απ-ύφανσης και επαν-ύφανσης, χωρίς το ίδιο να 
ολοκληρώνεται, να κλείνει ή να τελειώνει ποτέ. Το εν- 
νοιολογικό σύστημα της φυσικής είναι σαν το πέπλο της 
Πηνελόπης.

Η συνεχιζόμενη αναβολή, η ατελεύτητη παράταση η 
διαρκής μετάθεση που υπαινίσσεται η παρομοίωση πρέ
πει να εκληφθεί αυστηρά. Ακόμη κι εκείνα τα τμήμα
τα του εννοιολογικού συστήματος, τα οποία, σε κάποια 
δεδομένη στιγμή της ιστορίας της φυσικής, δεν αγγίζο
νται ευθέως από την αδιάκοπη ύφανση, απ-ύφανση και 
επαν-ύφανση του αντίστοιχου δικτύου, δεν συγκροτούν 
αμετάβλητους κόμβους και νήματα που παραμένουν δια 
παντός ό,τι κάποτε έγιναν και όπως κάποτε υφάνθη- 
καν. Ακόμη και οι πιο ευκρινείς κόμβοι, ακόμη και τα 
περισσότερο σαφώς διαγεγραμμένα νήματα δεν συνι- 
στούν οντότητες σταθερές, ταυτόσημες με τον εαυτό 
τους, πλήρως παρούσες στο βλέμμα των μνηστήρων ή 
ακόμη και της ίδιας της Πηνελόπης, που εξακολουθεί 
να πλέκει ασταμάτητα. Τα διάφορα τμήματα του δι
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κτύου, και πολύ περισαότερο το δίκτυο στο σύνολό του, 
ζουν μόνο με εκείνον τον άστατο, ποτέ ολοκληρωτικά 
πληρωμένο τρόπο ύπαρξης που συνίσταται στο ότι αυτά 
δεν μπορούν να υπάρχουν αν δεν δικαιολογούν διαρ- 
κώς το λόγο της ύπαρξής τους, αν δεν εκδιπλώνονται 
συνεχώς είτε για να ενδύσουν εννοιολογικά, και άρα να 
οικειοποιηθούν με τον τρόπο της φυσικής, τα φαινόμε
να που σκοπεύουν είτε για να προετοιμάσουν καλύτε
ρα μιαν επαρκή τέτοια ένδυση, επαρκή, προφανώς, κατά 
τους γνώμονες, τα μέτρα και τους κανόνες της ίδιας 
επιστήμης. Τα τμήματα του δικτύου, για να υπάρχουν, 
οφείλουν να εκδιπλώνονται αδιαλείπτως. Αλλά αυτή η 
εκδίπλωση ακολουθεί κάθε φορά τρόπους διαφορετικούς. 
Εννοώ τους τρόπους που εμπλέκονται στη χρήση τμη
μάτων του συστήματος για διαφορετικούς σκοπούς, για 
εκείνη ή την άλλη γνωσιακή στόχευση, εν όψει της μιας 
ή της άλλης εφαρμογής, τρόπους όχι πάντοτε ομοειδείς, 
ομότροπους, πλήρως συνεκτικούς μεταξύ τους ή ακόμη 
και συνεπείς με τον ίδιο τον εαυτό τους. Εννοώ ακόμη 
τους τρόπους που αφορούν τη διδακτική παρουσίαση 
του συστήματος σε διάφορους τόπους και συνθήκες, με 
διαφορετικές μορφές και σε διάφορα επίπεδα, τους 
τρόπους που συνιστούν οι προσπάθειες αξιωματικής 
θεμελίωσης του συστήματος, εννοιολογικής αποσαφήνι
σης και ιδεολογικής εκκαθάρισής του κ.ο.κ.

Όλοι αυτοί οι τρόποι διαφέρουν μεταξύ τους. Κα
θένας έχει να επιτελέσει το δικό του ιδιαίτερο έργο, να 
φέρει σε πέρας τη δική του αποστολή, ενώ καθένας 
εκδιπλώνεται σε απολύτως μοναδικές περιστάσεις εκ
φοράς. Έτσι κανένας δεν είναι ταυτόσημος με τον άλ
λον, ή απολύτως ακριβής επανάληψή του. Κάθε τέτοιος 
τρόπος αναπόφευκτα προσθέτει τη δική του ιδιαιτερό
τητα, θέτοντας έτσι τους δικούς του όρους και άρα το
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δικό του ίχνος στην εκδίπλωση των επομένων τρόπων 
ενώ ταυτόχρονα υποβάλλει το αίτημα επανεξέτασης ή 
και εκ νέου επεξεργασίας των τρόπων που έχουν ήδη 
εκδιπλωθεί.

Αυτή η απροσδιόριστα μεγάλη πολλαπλότητα των 
τρόπων εκδίπλωσης του δικτύου, πολλαπλότητα σύμφυτη 
με την ίδια του την ύπαρξη, έχει ως αποτέλεσμα να 
αναβάλλεται αδιάκοπα, να μετατίθεται διαρκώς το 
φυσικό τέλος του. Όπου το εν λόγω «φυσικό τέλος» 
πρέπει να νοηθεί εδώ και με τις δύο έννοιες: και με 
την έννοια του φυσιολογικού, δηλαδή του τέλους που 
θα μπορούσε να φέρει η εξάντληση της δυναμικής του 
εννοιολογικού συστήματος, η γήρανση και το αθόρυβο 
σβήσιμο του, και με την ειδική έννοια που υπονοεί η 
επιστήμη της φυσικής, δηλαδή του τέλους που θεμελιώ
νεται εσωτερικά και δικαιολογείται θεωρητικά από τους 
γνώμονες, τα μέτρα και τους κανόνες που θέτει η επι
στήμη αυτή στον εαυτό της.

Από την άλλη μεριά, αυτή η ανοικονόμητη πολλα
πλότητα των τρόπων εκδίπλωσης, δηλαδή των τρόπων 
ύπαρξης, του δικτύου καθιστά μονίμως επισφαλή, πά
ντοτε ανοικτή, ακόμη και την ταυτότητα κάθε τμήμα
τός του. Kl αυτό γιατί η ταυτότητα ενός τμήματος δεν 
προϋπάρχει ανεξάρτητα των τρόπων εκδίπλωσής του. 
Αυτή η ταυτότητα μπορεί να εκπληρωθεί μόνον αφού 
έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι τρόποι εκδίπλωσης που το 
εμπλέκουν, και μάλιστα με μια ολοκλήρωση που θεμε
λιώνεται, όπως είπαμε, εσωτερικά, όχι πραγματολογι
κά ή συμβατικά, δηλαδή μια ολοκλήρωση που δεν εί
ναι συνάρτηση εξωτερικών εξαναγκασμών, τεχνικών ή 
κοινωνικών ορίων. Με μια λέξη, η ταυτότητα κάθε 
τμήματος του δικτύου και του ίδιου στο σύνολό του 
αποτελεί διακύβευμα του συνόλου των τρόπων εκδίπλω-
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σής τον και του καθενός χωριστά. Πράγμα που σημαί
νει πως κάθε τμήμα του δικτύου δεν είναι απλώς και 
μόνο πάντοτε ανοιχτό. Αυτό διαφέρει μονίμως ακόμη 
και από τον ίδιο του τον εαυτό γιατί παρατείνεται διαρ- 
κώς ό,τι το αφήνει εκκρεμές και ανολοκλήρωτο, γιατί 
αναβάλλεται διαρκώς η οριστική του συμπλήρωση, γιατί 
μετατίθεται αδιάκοπα το τέλος που θα αποκαθιστούσε 
αναδρομικά την ταυτότητά του στην πληρότητα της.

Ταυτότητα που τείνει να αποβάλει τη διαφορά, δια
φορά που υπονομεύει εξ αρχής, αείποτε και εσαεί, τη 
σταθερότητα της ταυτότητας, ταυτότητα της οποίας η 
εκπλήρωση αναβάλλεται ατελεύτητα γιατί δεν μπορεί 
να επιβληθεί στη διαφορά, διαφορά που κι αυτή δεν 
είναι ποτέ σταθερή, ταυτόσημη με τον εαυτό της ως 
διαφορά, γιατί κάθε τρόπος εκδίπλωσης του δικτύου 
φέρει τη δική του, την προσίδια, κάθε φορά διαφορά 
που ποτέ δεν ταυτίζεται με την προηγούμενη ή την 
επόμενη, όλα τα χαρακτηριστικά της Ντεριντιανής όια- 
φωράς εγκατοικούν σιωπηλά στο εννοιολογικό σύστη
μα της φυσικής, με εκείνη τη φασματική ή φαντασμα- 
τική μορφή που δεν είναι μορφή, μη συνιστώντας πα
ρουσία αλλά ούτε απουσία. Η Ντεριντιανή διαφωρά 
παίζει αθόρυβα τον παραγωγικό της ρόλο ακόμη και 
σε ένα τόσο αυστηρό εννοιολογικό σύστημα όσο εκείνο 
της φυσικής.

Αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε οι διαφορετικοί τρόποι 
εκδίπλωσης κάθε τμήματος του δικτύου οφείλουν να 
έχουν εισαγάγει εξ αρχής τη διαφορά μέσα στην ταυ
τότητα ακόμη και της κάθε έννοιάς του χωριστά. Κι 
αυτό οφείλει να ισχύει παρά το γεγονός ότι η εν λόγω 
ταυτότητα διαθέτει εκείνη τη μαθηματική αρματωσιά 
(θυμίζουμε ότι οι σχέσεις των εννοιών είναι μαθηματι
κές και η συστημική διάσταση του νοήματος δεν είναι
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τίποτε άλλο από τη θέση της οικείας έννοιας στο αντί
στοιχο δίκτυο) που φαίνεται να σταθεροποιεί πλήρως 
την έννοια, να θέτει την ταυτότητά της στο απυρόβλητο. 
Η δράση της διαφωράς, δηλαδή, οφείλει να σέβεται 
απολύτως το νόημα των εννοιών που εμπλέκει κάθε 
τρόπος εκδίπλωσης του συστήματος και τις μαθηματι
κές σχέσεις που καθορίζουν το νόημα αυτό, αλλά και, 
γενικότερα, να σέβεται απολύτως τη μαθηματική υφή 
του αντίστοιχου δικτύου, την ιεραρχική δομή στην οποία 
το ίδιο υπόκειται, τη συνολική πειθαρχία που διέπει τόσο 
το σύστημα όσο και τους τρόπους εκδίπλωσής του, 
ολόκληρη τη συναφή αυστηρότητα.

Και πράγματι έτσι είναι. Η ένταση ανάμεσα σε ταυ
τότητα και διαφορά, η ατελεύτητη αναβολή της πλή
ρωσης της ταυτότητας, η ύπαρξη της διαφοράς μέσα 
στην ίδια την ταυτότητα, με μια λέξη η δράση της δια
φωράς ως προς κάθε έννοια του συστήματος, έχει να 
κάνει συγκεκριμένα με κάτι που αναφέραμε στην αρχή: 
το εννοιολογικό σύστημα της φυσικής είναι εγγενώς και 
εκ γενετής αγκυρωμένο στα εμπειρικά φαινόμενα που 
αποτελούν το αντικείμενο της εν λόγω επιστήμης.

Μια τέτοια εγγενής και εκ γενετής αγκύρωση, μια 
αγκύρωση συστατική για το ίδιο το σύστημα και την 
κάθε έννοιά του χωριστά, συνεπάγεται ότι η εμπειρική 
συνιστώσα του νοήματος δεν μπορεί ποτέ να αφαιρε- 
θεί, να αγνοηθεί, να αποβληθεί από την έννοια για να 
μείνει δήθεν καθαρή και άμωμη η συστημική συνιστώ
σα. Η εμπειρική συνιστώσα είναι, ακριβώς, συνιστώσα, 
δηλαδή απαράκαμπτη διάσταση του νοήματος, γιατί 
νοηματοδοτεί υποχρεωτικά κάθε έννοια μέσω αυτής της 
αείποτε πρόσδεσης του εννοιολογικού συστήματος στα 
φαινόμενα που συγκροτούν το αντικείμενο της φυσικής. 
Καθώς δε κάθε τρόπος εκδίπλωσης αυτού του εννοιο-
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λογικού συστήματος είναι μοναδικός και αφορά το εν 
λόγω αντικείμενο κατά τις απολύτως ιδιαίτερες δικές 
του εκφάνσεις, η εμπειρική συνιστώσα του νοήματος δεν 
είναι ποτέ απολύτως ταυτόσημη με τον εαυτό της. 
Ακόμη και αν οι μαθηματικές σχέσεις —και άρα η συ- 
στημική συνιστώσα του νοήματος— θεωρηθεί πως πα
ραμένουν ίδιες, η ταυτότητα της κάθε έννοιας διαφέ
ρει από τρόπο σε τρόπο. Αρα όντως η διαφωρά που 
εγκατοικεί στο εννοιολογικό σύστημα της φυσικής εντο
πίζει στην εμπειρική συνιστώσα του νοήματος τον προ
νομιακό της τόπο. Σύμφωνα, βέβαια, με τον δικό της 
τρόπο που δεν είναι τρόπος.

Γενικότερα μιλώντας, οι έννοιες που συναπαρτίζουν 
το εννοιολογικό σύστημα της φυσικής δεν μπορούν να 
λειτουργήσουν αποκλειστικά στο συντακτικό επίπεδο, 
όπως φαίνεται να υπαινίσσεται ο μαθηματικός τους 
χαρακτήρας. Η συστημική συνιστώσα του νοήματος εί
ναι μόνο συνιστώσα, δηλαδή δεν υπάρχει αφ’ εαυτής, 
αλλά μόνο σε συνεργασία με την εμπειρική συνιστώσα, 
ενώ το ίδιο το συντακτικό επίπεδο δεν είναι ποτέ πλή
ρως αυτόνομο από το σημασιολογικό ή το πραγματο
λογικό. Οι διακρίσεις αυτές (συστημική έναντι εμπειρι
κής συνιστώσας, συντακτικό επίπεδο έναντι σημασιο- 
λογικού και πραγματολογικού) συνιστούν μόνον ατελείς 
αφαιρέσεις, ενδεχομένως χρήσιμες για να αρχίσει να 
παρουσιάζεται η δομή και η λειτουργία της φυσικής, 
αλλά τίποτε περισσότερο. Με άλλα λόγια, η συστημική 
συνιστώσα βρίσκεται αείποτε σε συνεργασία με την 
εμπειρική, η οποία προσκομίζει στην κάθε έννοια και 
στο εννοιολογικό σύστημα στο σύνολό του την ασάφεια, 
την αταξία, το χνώτο και τη μυρουδιά των εμπειρικών 
φαινομένων που νοθεύουν, θα έλεγαν κάποιοι, την υπο
τιθέμενη αμιγή καθαρότητα των μαθηματικών σχέσεων.
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Αλλά καθώς αυτή η ασάφεια και αταξία, αυτή η νό- 
θευση, και εκφράζουν και εξασφαλίζουν την πρόσδεση 
του εννοιολογικού συστήματος σε ό,τι το ίδιο φτιάχνε
ται για να οικειοποιηθεί, αυτές αποτελούν όρους ύπαρ
ξης και συνθήκες δυνατότητας της ίδιας της καθαρό- 
τητας. Κι αυτό είναι ίσως το κύριο και γενικότερο 
αποτέλεσμα της δράσης της διαφωράς: η ίδια η διά
κριση ανάμεσα σε καθαρό και νοθευμένο, σε συντακτι
κό και σημασιολογικό ή πραγματολογικό, σε συστημι- 
κό και εμπειρικό αποδομείται.

Τελικά, λοιπόν, παρά τον ιδιάζοντα χαρακτήρα της 
μαθηματικής τους υφής και τη συναφή αυστηρότητα, 
τα κείμενα που γράφουν τη φυσική —γιατί προφανώς 
η φυσική γράφεται— δεν ξεφεύγουν από τη μοίρα των 
κειμένων που μελέτησε και μελετά ο Ντεριντά. Με αυτή 
την έννοια, ο Ζακ Ντεριντά είναι και φυσικός.

Απρίλιος 1999
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Ο  Ντεριντά διαβάζει κείμενα και γράφει για 
κείμενα. Κυρίως κείμενα φιλοσοφικά, αλλά όχι 
μόνον. Το ενδιαφέρον του εστιάζεται 
περισσότερο στην πλέξη του συγκεκριμένου 
κειμένου που διαβάζει πρώτη φορά. Εξετάζοντας 
από κοντά αυτή την πλέξη, αρχίζει από κάποιο 
νήμα που κατά κανόνα φαίνεται εντελώς 
δευτερευον και περιθωριακό. Πιάνει το νήμα και 
αρχίζει να το ακολουθεί μεθοδικά, με οεβαομό, 
με μυριες προφυλάξεις. Έτσι ανακαλύπτει, 
ανάμεσα στα άλλα, ότι τα κείμενα παραμένουν 
τις περισσότερες φορές ιδιότροπα ανοικτά, 
ιδιότροπα διφορούμενα, ότι κείμενα βρίσκονται 
πλεγμένα και σε μέρη όπου κανείς δεν Οα το 
περίμενε, ότι πολλές από τις τρέχουσες ιδέες 
που κυκλοφορούν σχετικά με τα είδη, τις δομές, 
τους σκοπούς, ιις εσωτερικές διαιρέσεις των 
κειμένων είναι πρόχειρες, άδικες, 
παραπλανητικές. Θέση του ανά χείρας βιβλίου 
είναι πως το έργο του Ντεριντά μπορεί να μας 
διδάξει πολλά ακόμα και για είδη κειμένων με τα 
οποία το ίδιο δεν καταπιάνεται ρητά. Ιδιαιτέρως 
κείμενα που αφορούν ζητήματα επιστήμης και 
ζητήματα πολιτικής. Έστω  κι αν πρόκειται για 
ζητήματα που φαίνεται να φιλοξενούνται στο 
περιθώριο τόσο της επιστήμης όσο και της 
πολιτικής...
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