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Η επικαιρότητα της πολιτικής και ηθικής σκέψης του Ζακ Ντερριντά 
 

«Από την εποχή του ∆ιαφωτισµού, η Ευρώπη προβαίνει στην αυτοκριτική της διηνεκώς, και µέσα σε 
τούτη τη βελτιώσιµη κληρονοµιά υπάρχει µια µελλοντική ευκαιρία. Τουλάχιστον θα ήθελα να το 
ελπίζω, και αυτό ακριβώς τρέφει την αγανάκτησή µου έναντι των λόγων που καταδικάζουν οριστικά 
την Ευρώπη, ως εάν αυτή δεν είναι παρά µόνο ο τόπος των εγκληµάτων της» (J. Derrida, 
Μαθαίνοντας να ζεις εν τέλει, µτφρ-επιµέλ. Β. Μπιτσώρης, Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα 2006, σ. 52). 

 

Σήµερα που η «ιδέα της Ευρώπης» βρίσκεται για µια ακόµη φορά σε «κρίση», η σκέψη του Ζακ Ντερριντά 
µας βοηθά να αναλογιστούµε, ενάντια σε κάθε ευρωκεντρισµό και αντι-ευρωκεντρισµό, την ανάγκη 
διαφύλαξης και µετασχηµατισµού αυτού που, όχι χωρίς προβλήµατα, θα µπορούσαµε να αποκαλέσουµε 
«ευρωπαϊκή κληρονοµιά». Η ιδέα της δηµοκρατίας ανήκει σε αυτήν την κληρονοµία, εντός της οποίας, 
παρόλα αυτά, «δεν υπήρξε µε τρόπο ικανοποιητικό, και αποµένει να έλθει». Όχι, όµως, ως πραγµάτωση 
µιας ιδεώδους µορφής πολιτικοκοινωνικής τάξης πραγµάτων, αλλά, ως µια αδιάκοπη, ατελεύτητη 
διαδικασία χειραφέτησης και προόδου. ∆ηλαδή, ως µια ιδέα, έννοια, ή πρακτική που διαρκώς παραµένει 
υπό σκέψη, υπό έλευση. Το ίδιο και η ιδέα της δικαιοσύνης, την οποία επικαλούµαστε για να 
αποδοµήσουµε, να αλλάξουµε, να βελτιώσουµε ή να καταργήσουµε εκείνους τους νόµους που θεωρούµε 
άδικους.  

Η επικαιρότητα της πολιτικής και ηθικής σκέψης του Ζακ Ντερριντά δεν απορρέει µόνο από την 
πρωτοτυπία της, το ριζοσπαστικό της χαρακτήρα και το στοχαστικό της βάθος, αλλά, και από το γεγονός ότι 
κάθε φορά εκκινεί από συγκεκριµένα κοινωνικοπολιτικά πλαίσια. Έτσι, για παράδειγµα, στο Περί 
φιλοξενίας (1997), ο Ντερριντά εµπλέκεται τόσο σε µια γενεαλογικού τύπου ανάλυση της ιστορίας της 
έννοιας «φιλοξενία» όσο και σε µια εξέταση των παραδοξοτήτων ή των αποριών της, προκειµένου να 
αναφερθεί κριτικά στην αυξανόµενη εχθρότητα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων προς τους µετανάστες. Κατά 
τον ίδιο τρόπο, ο Ντερριντά ανασύρει την έννοια της «συγχώρεσης» από αυτό που περιγράφει ως 
ευρωπαϊκή ή ελληνο-ρωµαιο-αβρααµική «κληρονοµιά», µε σκοπό να αναφερθεί σε ένα σύγχρονο 
παγκόσµιο «θέατρο συγχώρεσης», όπου ηγέτες χωρών ή θρησκειών αναγνωρίζουν δηµοσίως εγκλήµατα 
που έχουν διαπραχθεί στο παρελθόν και ζητούν συγχώρεση γι’ αυτά. Ή για να αναφερθεί σε περιπτώσεις 
όπου η συγχώρεση χρησιµοποιείται στο πλαίσιο της ανάγκης επίτευξης εθνικής συµφιλίωσης (π.χ. Νότια 
Αφρική).  

Σε κείµενα, όπως το Περί φιλοξενίας, ο Ντερριντά ισχυρίζεται ότι η έννοια της φιλοξενίας διέπεται από µια 
ανεπίλυτη «απορία»: Αφενός, υπάρχει ο «απροϋπόθετος νόµος της απεριόριστης φιλοξενίας», ο οποίος 
επιτάσσει την άνευ όρων δεξίωση του άλλου, όποιος κι αν είναι αυτός, δηλαδή, την παροχή φιλοξενίας στον 
ξένο χωρίς προϋποθέσεις, περιορισµούς και ανταλλάγµατα. Αφετέρου, υπάρχουν οι «υπό προϋποθέσεις» 
νόµοι της  φιλοξενίας που, ενώ θεσπίζουν ένα δικαίωµα και ένα καθήκον στη φιλοξενία, ταυτόχρονα θέτουν 
όρους (πολιτικούς, δικαιϊκούς, ηθικούς), επιτάσσοντας ότι αυτό το δικαίωµα πρέπει να δίνεται µε 
προϋποθέσεις, για παράδειγµα, ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος περιορισµός στο δικαίωµα εισόδου και 
διαµονής του ξένου.  

Αν και οι δύο έννοιες της φιλοξενίας είναι ετερογενείς και δεν ανάγονται η µία στην άλλη, ταυτόχρονα 
ανακαλούν η µια την άλλη. Αυτό συµβαίνει διότι, από τη µία πλευρά, η πολιτική ή ηθική δράση χρειάζεται 
να σχετίζεται µε µια απροϋπόθετη ή άπειρη ευθύνη, προκειµένου να µην αναχθεί στις απαιτήσεις της 
στιγµής, δηλαδή, πρέπει να βασίζεται σε µια υπερβατική αρχή επέκεινα των πραγµατιστικών απαιτήσεων 
του συγκεκριµένου ιστορικού, κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου. Από την άλλη πλευρά, οι νόµοι ενός 
δικαιώµατος και ενός καθήκοντος στη φιλοξενία είναι απαραίτητοι προκειµένου να εγκαθιδρυθούν εκείνες 
οι προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στη φιλοξενία να καταστεί πραγµατική και να µην παραµείνει ες αεί 
απλώς ευσεβής πόθος ή ουτοπία (όπως, για παράδειγµα, οι νόµοι που διέπουν το άσυλο). Οι νόµοι της 
φιλοξενίας αποτελούν, επίσης, ανάχωµα απέναντι στα ενίοτε φαύλα αποτελέσµατα της απροϋπόθετης 
φιλοξενίας (όταν, για παράδειγµα, ο ερχόµενος άλλος είναι ένας επικίνδυνος εισβολέας). Συνεπώς, ο διπλός 
νόµος της φιλοξενίας επιβάλλει να υπολογίζουµε τους κινδύνους χωρίς, όµως, αυτό να µας οδηγεί στο να 
κλείνουµε την  πόρτα στο(ν) ξένο, το µέλλον, το µη υπολογίσιµο. Για τον Ντεριντά, αυτός ο διπλός νόµος 
«καθορίζει το ασταθές έδαφος της στρατηγικής και της απόφασης. Της βελτιωσιµότητας όπως και της 
προόδου. Αυτός ο τόπος αναζητείται σήµερα, για παράδειγµα, στις αντιπαραθέσεις για τη µετανάστευση» 
(«Η αρχή της φιλοξενίας», 1997).  



Αυτή η ασυµµετρία µεταξύ της απροϋπόθετης και της υπό όρους φιλοξενίας διατηρεί τη φιλοξενία ως ένα 
διαρκές διακύβευµα, αφού κάθε συγκεκριµένο συµβάν δεξίωσης του άλλου δεν µπορεί παρά να υπολείπεται 
των απαιτήσεων του απροϋπόθετου νόµου της απεριόριστης φιλοξενίας. Η θέση που αναδύεται στο Περί 
φιλοξενίας και αντηχεί µε αυξανόµενη δύναµη στο έργο των τελευταίων ετών του Ντερριντά πριν το θάνατό 
του είναι ότι η υπεύθυνη πολιτικο-ηθική δράση και απόφαση συνίσταται στην αναγκαιότητα µιας 
αδιάλειπτης διαπραγµάτευσης ανάµεσα σε αυτές τις δύο ετερογενείς απαιτήσεις.  

Κάτι αντίστοιχο ισχύει και µε την έννοια της συγχώρεσης. Ο Ντερριντά ανιχνεύει µια ανυπέρβλητη ένταση 
στην καρδιά της ελληνο-ρωµαιο-αβρααµικής µας «κληρονοµιάς» µεταξύ µιας απροϋπόθετης και µιας «υπό 
όρους» συγχώρεσης. Αφενός, υπάρχει η γενναιόδωρη, άπειρη, ανοικονοµική συγχώρεση που χορηγείται ακόµη και σε 
εκείνους που δεν µετανοούν ή δεν ζητούν συγχώρεση. Υπό αυτή την έννοια, η απροϋπόθετη συγχώρεση µοιάζει µε 
αυτό που ο Ντερριντά αποκαλεί «καθαρό» ή «αληθινό» δώρο, και το οποίο δίνεται χωρίς ποτέ να ζητά 
ανταπόδοση. Αφετέρου, στην ίδια παράδοση υπάρχει µια µη γενναιόδωρη, υπό όρους συγχώρεση, που απαιτεί 
εγγυήσεις, προκειµένου να χορηγηθεί. ∆ηλαδή, απαιτεί την αναγνώριση του λάθους, τη µεταµέλεια, τη 
µεταµόρφωση του ενόχου, ο οποίος τότε αιτείται ρητά συγχώρεσης. Όπως συµβαίνει µε τη φιλοξενία, έτσι κι 
εδώ ο Ντερριντά αρνείται να επιλέξει ανάµεσα στους δύο αυτούς πόλους της έννοιας της συγχώρεσης. Ο 
ασταθής «χώρος» της συγχώρεσης είναι η απαραµείωτη, ετερογενής ένταση του (ανα)µεταξύ αυτών των δύο 
πόλων. Η απόφαση και η ευθύνη λαµβάνουν χώρα σε αυτό το (ανα)µεταξύ, σε αυτό το ενδιάµεσο. Και 
υπάρχει αναπόδραστα πάντα κίνδυνος και αβεβαιότητα στην εµπειρία της διέλευσης αυτού του «χώρου». 

Κοινή συνισταµένη των αναλύσεων του Ντερριντά είναι η προσπάθεια διάνοιξης της «ευρωπαϊκής» σκέψης 
και κληρονοµιάς στην έλευση του ριζικά νέου. Συνεπώς,  ο απεγκλωβισµός της Ευρώπης από την «κρίση» 
δεν θα ισοδυναµούσε µε την ανάκτηση της «δυνατότητάς» µας να την υπερβούµε, αλλά µε την προσπάθεια 
να σκεφτούµε επέκεινα της υπάρχουσας τάξης πραγµάτων, όσον κι αν αυτό φαίνεται αδύνατον (άλλωστε, 
για τον Ντεριντά, το νέο για να είναι «πραγµατικά» νέο δεν µπορεί παρά να εµφανίζεται παροντικά µόνο ως 
«αδύνατο»). Αυτό προκειµένου να διατηρήσουµε την ελπίδα έλευσης «κάτι πιο µακρινού ή υπερβολικά 
κοντινού, κάτι ταυτόχρονα πιο παλιού και πιο νέου από την κρίση, πιο τροµακτικού αλλά και πιο 
προκλητικού, για να µην πω πιο ενδιαφέροντος» (J. Derrida, «Οικονοµίες της κρίσης», 1983). 

 



Πέµπτη 24 Ιανουαρίου 2013, 15.00’ – 21.00’ 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Κεντρικό κτήριο, Νέο Αµφιθέατρο Άλκης Αργυριάδης | Πανεπιστηµίου 30 -106 79 Αθήνα 

 
14.30’-15.00’ | Προσέλευση - Εγγραφές 
 

 

Α΄ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: Χιούµορ, αποδόµηση, ανάγνωση 
 
Συντονιστής: Γεράσιµος Κακολύρης, Λέκτορας φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Αθηνών, υπεύθυνος 
διοργάνωσης συνεδρίου 

15.00’-15.30’ | Χρήστος Παπαστυλιανός, ∆ρ. Νοµικής, European University Institute, Φλωρεντία. 
Derrida και Arendt για τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας: Το παράδειγµα της διακήρυξης 
της Ελληνικής ανεξαρτησίας 

15.30’-16.00’ | Θωµάς Τσακαλάκης, ∆ιδάκτορας Πανεπιστηµίου Αθηνών 
                         Το χιούµορ ως αποδοµητικό εργαλείο στις µπεκετικές τραγικωµωδίες 

16.00’-16.30’ | Γιάννης Παπαθεοδώρου, Επίκουρος καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 
                         Τα φαντάσµατα του Μαρξ και η σκηνή της ανάγνωσης 

16.30’-17.00’ | ∆ιάλειµµα 
 
 

Β΄ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: Φιλοξενία 
 
Συντονιστής: Θανάσης Λάγιος, ∆ρ. Φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Αθηνών 

17.00’-17.30’ | Ιορδάνης Κουµασίδης, Υποψήφιος ∆ιδάκτορας Φιλοσοφίας Α.Π.Θ. – Συγγραφέας 
Jacques Derrida -∆ικαιοσύνη και Φιλοξενία ως συνθήκη του σύγχρονου πολιτικού 

 
17.30’-18.00’ | Κωνσταντίνος Ηροδότου, Υποψήφιος ∆ιδάκτορας Φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Paris 8 
                        Η φιλοξενία στον Derrida 

18.00’-18.30’ | Γεράσιµος Κακολύρης, Λέκτορας φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
                           υπεύθυνος διοργάνωσης συνεδρίου 
                          Μερικά προβλήµατα µε την ντερριντιανή έννοια της φιλοξενίας 

18.30’-19.00’ | ∆ιάλειµµα 
 

 
Γ΄ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: Ηθική, Φιλοξενία,  ∆ώρο 
 
Συντονιστής: Γιάννης Στάµος, ∆ρ. Φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Warwick 

19.00’-19.30’ | Μιχάλης Πάγκαλος, ∆ιδάσκει φιλοσοφία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 
Από τη φαινοµενολογία στην ηθική του δώρου 

19.30’-20.00’ | Ευτύχης Πυροβολάκης, ∆ιδάσκει φιλοσοφία στο Πανεπιστήµιο Πατρών 
Η συγχώρηση ως επιορκία: µεταξύ της γλώσσας και της εµπειρίας 

20.00’-20.30’ | Σπύρος Καλτσάς, ∆ρ. Φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Paris IV-Sorbonne 
Derrida και Kant: Η απορητική διάσταση του “ως εάν” και οι “συνθήκες δυνατότητας” 
της υπευθυνότητας 

20.30’-21.00’ | Βασιλική Τσακίρη, ∆ιδάσκει φιλοσοφία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 
Mysterium tremendum: Kierkegaard και Derrida σε διάλογο 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013, 09.30’ – 17.00’ 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 
 
∆΄ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: ∆ηµοκρατία, Πολιτική, Φασµατικότητα 
 
Συντονιστής: Άρης Στυλιανού, Επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας, Α.Π.Θ. 

09.30’-10.00’ | Μελέτης Λάµπρου, Υποψήφιος ∆ιδάκτορας Παντείου Πανεπιστηµίου Αθηνών 
Politique à venir: Ελευσόµενη δηµοκρατία και Κοµµουνισµός 

10.00’-10.30’ | Γιώργος Γιαννακόπουλος, Υποψήφιος ∆ιδάκτορας Τµήµατος Αγγλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών 
Μεταξύ ενδοβολής και ενσωµάτωσης: Η γραφή, το πένθος, και το φάντασµα στη 
φιλοσοφία του Jacques Derrida 

10.30’-11.00’ | Γιώργος ∆αρεµάς, ∆ρ. Κοινωνικής και Πολιτικής Θεωρίας Πανεπιστηµίου Sussex, 
Λέκτορας University of Indianapolis Athens-campus 
Το φάντασµα της δηµοκρατίας και η ηθική της στη σκέψη του Jacques Derrida 

11.00’-11.30’ | Θανάσης Λάγιος, ∆ρ Φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Αθηνών 
Marx - Derrida: Το χρέος της επανάστασης και ο φόβος του φαντάσµατος 

11.30’-12.00’ | ∆ιάλειµµα 
 

 

Ε΄ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: Μαρξισµός, Πολιτική, Κρίση 
 
Συντονιστής: Ευτύχης Πυροβολάκης, ∆ιδάσκει φιλοσοφία στο Πανεπιστήµιο Πατρών. 

12.00’-12.30’ | Σπύρος Μακρής, Λέκτορας πολιτικής επιστήµης Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (υπό διορισµό) 
Derrida και Marx: H µαρξική θεατρολογία και ο διανοούµενος Άµλετ: Ο µαρξισµός 

ως θεωρία της αποδόµησης στον 21ο αιώνα 

12.30’-13.00’ | Λάµπρος Φιλίππου, Λέκτορας φιλοσοφίας, Αmerican College Κύπρου 
Η εξάρθρωση του φαίνεσθαι από το φασµατικό 

13.00’-13.30’ | Άρης Στυλιανού, Επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας, Α.Π.Θ. 
Jacques Derrida: µεταξύ ηθικής και πολιτικής; 

 
13.30’-14.00’ | Γιάννης Στάµος, ∆ρ. φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Warwick, 
                                  Τα Τέλη της Κρίσης: Κριτική και Εξορκισμός 

14.00’-15.00’ | ∆ιάλειµµα 
 
 
ΣΤ΄ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: Αποδόµηση & ηθική: Τέσσερις διαλέξεις στα γαλλικά 
 
Συντονιστής: Γιάννης Πρελορέντζος, Καθηγητής φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 
 

15.00’-15.30’ | Στέλιος Βιρβιδάκης, Καθηγητής φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Αθηνών (Μ.Ι.Θ.Ε) 
Aποδόµηση και µη αποδοµήσιµες ηθικές έννοιες 

15.30’-16.00’ | Ελένη Φιλιππάκη, ∆ρ. φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Cambridge 
Ευπάθεια και φιλοσοφική αµηχανία: H Cora Diamond και ο Jacques Derrida 
περί ζώων και ηθικής  

16.00’-16.30’ | Απόστολος Λαµπρόπουλος, Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστηµίου Κύπρου 
Φιλοξενία, συγχώρεση, επί τη ευκαιρία 

16.30’-17.00’ | Κωνσταντίνος Β. Πρώϊµος, ∆ιδάσκει στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στο Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήµιο 
Προσφιλή ερείπια. Αποδόµηση, ερµηνευτική βία και µεταφορά στο έργο της 
ωριµότητας του Jacques Derrida 

 
 
* Θα δοθούν τα κείµενα της εισήγησης στα ελληνικά 



 

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013, 18.00’ – 22.00’ 
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών 

Auditorium Theo Angelopoulos | Σίνα 31 -106 80 Αθήνα 
 
18.00’-19.00’ | Προβολή ντοκιµαντέρ: Τα µονοπάτια της σκέψης: Jacques Derrida 

19.00’-22.00’ | Σκεπτόµενοι την κρίση µέσω του Jacques  Derrida 
 
Σύντοµος χαιρετισµός Olivier Descotes, Σύµβουλος Συνεργασίας και Μορφωτικής ∆ράσης, 
∆ιευθυντής Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος 

Σύντοµος χαιρετισµός καθηγητή Θεοδοσίου Πελεγρίνη, Πρύτανης Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 

1η στρογγυλή τράπεζα 
 
Συντονιστής | Χρήστος Γ. Λάζος, Συγγραφέας, µεταφραστής 
 
Michel Deguy, Οµότιµος καθηγητής φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Paris 8, ποιητής 
Marc Crépon, ∆/ντής του Τµήµατος Φιλοσοφίας της École Normale Supérieure 

Σχολιασµός | Γκόλφω Μαγγίνη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 
 

2η στρογγυλή τράπεζα 
 
Συντονιστής | ∆ηµήτρις Βεργέτης, Ψυχαναλυτής, συγγραφέας, εκδότης περιοδικού Αληthεια. 
 

Charles Ramond, Καθηγητής φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Paris 8 
Pierre-Yves Quiviger, Καθηγητής φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Νίκαιας 

Σχολιασµός | Βαγγέλης Μπιτσώρης, Συγγραφέας, µεταφραστής, Πάντειο Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 
* Είσοδος ελεύθερη – ταυτόχρονη µετάφραση 
 

Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013, 09.30’ – 15.00’ 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 

 
Ζ΄ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: Φιλία, νόµος, δηµοκρατία: Το Πανεπιστήµιο Αθηνών υποδέχεται 
τρεις γάλλους  φιλοσόφους 
 

Συντονιστής: Γιώργος Βέλτσος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου Αθηνών 

09.30’-10.00’ | Michel Deguy, Οµότιµος καθηγητής φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Paris 8, ποιητής 
Η φιλία του Derrida 

10.00’-10.30’ | Marc Crépon, ∆ιευθυντής του Τµήµατος Φιλοσοφίας της École Normale Supérieure 
“Προ του νόµου”, ο Derrida ως αναγνώστης του Κάφκα 

10.30’-11.00’ | Charles Ramond, Καθηγητής φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Paris 8 
Τροχός της δηµοκρατίας και Κράτη-αλήτες στον Jacques Derrida 

11.00’-11.30’ | ∆ιάλειµµα 
 

* Είσοδος ελεύθερη – ταυτόχρονη µετάφραση 

 
 

 
 
 
 



 
 
Η΄ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: ∆ικαιοσύνη, Νόµος, Ευθύνη 
 
Συντονιστής: Βαγγέλης Μπιτσώρης, Συγγραφέας, µεταφραστής, Πάντειον Πανεπιστήµιο Αθηνών 

11.30’-12.00’ | Μυρτώ Ρήγου, Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών 
“Προ του Νόµου”: Από τον Κafka στον Derrida 

12.00’-12.30’ | Γιώργος Ξηροπαΐδης, Καθηγητής φιλοσοφίας Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών  
Η κριτική των νόµων. Ο Derrida περί δικαίου και δικαιοσύνης 

12.30’- 13.00’| Στέφανος ∆ηµητρίου, Αναπληρωτής καθηγητής φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων 
Ποια έννοια ηθικής κρίσης προϋποθέτει η ηθική φιλοσοφία του Derrida; 

13.00’-13.30’ | ∆ιάλειµµα 
 

 
Θ΄ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: Αρχιτεκτονική, αρχείο, αποδόµηση 
 
Συντονιστής: Λάµπρος Φιλίππου, Λέκτορας φιλοσοφίας, Αmerican College, Κύπρος 

13.30’-14.00’ | Τάκης Κουµπής, Αρχιτέκτων, ∆ιδάσκει στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών  
Η ηθική διάσταση της αρχιτεκτονικής στη σκέψη του Jacques Derrida 

14.00’-14.30’ | Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ∆ρ. Φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Paris X 
Η έννοια του αρχείου, µια µετακριτική 

14.30’-15.00’ | Γιάννης Πρελορέντζος, Καθηγητής φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 
Όψεις της σχέσης µε τον εαυτό και της σχέσης µε τους άλλους στο έργο του Jacques Derrida 

15.00’-15.30’ | Αριστείδης Μπαλτάς, Οµότιµος Καθηγητής φιλοσοφίας του Ε.Μ.Π. 
∆ικαιοσύνη και γραφή 

15.30’-17.00’ ∆ιάλειµµα 

 
Ι’ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:  Φαρµακεία, Αποδόµηση, Ποίηση 
 
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Β. Πρώϊµος, ∆ιδάσκει στο Πολυτεχνείο Κρήτης και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 
 
17.00’-17.30’ | Τζίνα Παπαλεξίου, ∆ρ. Φιλοσοφίας - Επιστηµονική Συνεργάτης Τοµέα Φιλοσοφίας Ε.Κ.Π.Α. 

Φάρµακον και διαλεκτική στην Πλάτωνος Φαρµακεία του Jacques Derrida 
 
17.30’-18.00’ | Στέφανος Ροζάνης, Καθηγητής φιλοσοφίας Παντείου Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Η πλατωνική φαρµακεία και η ανάγνωση του Derrida 
 
18.00’-18.30’ | Γιώργος Βέλτσος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου Αθηνών 

“Che cos’è la poesia?” Ο Derrida και ο ποιητής 
 
18.30’-19.00’ | ∆ηµήτρης ∆ηµηρούλης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Η αποδόµηση του Derrida 
 
19.00’-19.30’ | ∆ιάλειµµα 
 

 
Κ’ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ:  Ψυχανάλυση, πολιτική, ηθική 
 
Συντονιστής: Απόστολος Λαµπρόπουλος, Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστηµίου Κύπρου 

19.30’-20.00’ | Ελένη Τζαβάρα, Ψυχολόγος - Ψυχαναλύτρια 
Μετέωρο βήµα στο επέκεινα του “πέραν της αρχής της ηδονής” 

20.00’-20.30’ | Χάρης Ράπτης, ∆ρ. Φιλοσοφίας Παντείου Πανεπιστηµίου Αθηνών 
Ο Derrida, ο Lacan και το ερώτηµα του ζώου 

20.30’-21.00’ | ∆ηµήτρις Βεργέτης, Ψυχαναλυτής, ∆ιευθυντής του περιοδικού Aληthεια 
Συµβαντικές ρωγµές : Derrida, Badiou, Lacan 

 
 
ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 



 
 
 

Ζακ Ντερριντά, «Οικονοµίες της κρίσης» (1983) 

Μπορείτε, µε αφετηρία το πεδίο σας, αλλά χωρίς να περιοριστείτε σε αυτό, να µας εκθέσετε (σε δυο 
σελίδες) τί αναπαριστά για σας η ιδέα ότι ο σύγχρονος κόσµος βρίσκεται σε κρίση; 

Σε πρώτο χρόνο  -  Όχι, αδύνατον, ιδίως σε δύο σελίδες. Αντιθέτως, είναι πολλές οι προκείµενες  που θα 
έπρεπε να εξεταστούν στις ίδιες τις λέξεις της ερώτησης, σε κάθε µία από αυτές. 

Σε δεύτερο χρόνο – Κι αν, πέρα από τους καλούς λόγους που µπορούµε πάντα να έχουµε για να µην 
απαντούµε σε λίγες γραµµές σε µια τέτοια ερώτηση, αυτό το επιχείρηµα οικονοµικού τύπου πρόδιδε 
ακριβώς την ουσία αυτής εδώ της «κρίσης»;  Ενδεχοµένως, πράγµατι, δεν διαθέτουµε πλέον αξίωµα 

απαντητικού τύπου, ένα λόγο αρκετά σίγουρο για τη νοµιµότητά του (θεµέλιο, αξιωµατική, βεβαιότητα ή 
αλήθεια), που θα επέτρεπε µια απάντηση αξιωµατικού τύπου, το τηλεγράφηµα: «Με δυο λόγια, για να 
αποκρυπτογραφήσετε την κρίση, ερευνήστε σε αυτή την κατεύθυνση, ιδού ο µείζων κώδικας, ακολουθεί 
κείµενο». 

Ωστόσο όµως, γνωρίζουµε. Οι κώδικες και τα προγράµµατα, τα προλεγόµενα σε κάθε πιθανό λόγο περί 
κρίσης, µας παραείναι οικεία. Σε όλα τα «πεδία», µάλιστα: φιλοσοφία, ιστορία των πολιτισµών και των 
θρησκειών, πολιτική οικονοµία, γεωστρατηγική του πολέµου, ιατρική, τεχνο-επιστήµες εν γένει κ.λπ. 
Ανεξάντλητα είναι τα ρητορικά µας σχήµατα για το τέλος της φιλοσοφίας, για την ανικανότητα των 
ανθρωπιστικών επιστηµών, συµπεριλαµβανοµένης της ψυχανάλυσης, να θεµελιωθούν στις θεωρίες τους και 
τους θεσµούς τους, για την κάµψη των µαρξιστικών ή ανθρωπιστικών δογµατισµών, και µαζί τους των 
πολιτικών ή θεολογικο-πολιτικών τους µοντέλων, για την επιστροφή του θρησκευτικού, στην αινιγµατική 
και διασκορπισµένη δυναµική του, για τις ανεξέλεγκτες «τεχνολογικές µεταβολές» που δεν φαίνονται πλέον 
σύµµετρες µε αυτό που ακόµα αποκαλούµε ηθική, πολιτική, κουλτούρα, οικολογία, οικονοµία, για τις 
χειραγωγήσεις της «νοµισµατικής αστάθειας», την αδυναµία να διακρίνουµε µια πολιτική της επιστήµης 
από ένα στρατιωτικό σχεδιασµό, τη ∆ύση από το άλλο της, την Ευρώπη από τους άλλους της (τις Ηνωµένες 
Πολιτείες, την Ιαπωνία κ.λπ.), το νέο δι’ εαυτόν µιας περατής ανθρωπότητας που θα είχε εν τέλει επίγνωση 
της ικανότητάς της για ριζική αυτοκαταστροφή κ.λπ. Όλα αυτά και κάποια άλλα είναι αληθινά, βέβαια. Μας 
βοηθούν, όµως, να ονοµατίσουµε ή να εντοπίσουµε το ολότελα µοναδικό στοιχείο του παρόντος µας; 

Σε τρίτο χρόνο – Η «κρίση», αυτή εδώ, επηρεάζει µέσα στην ενδεχοµενικότητά της καθεµία από τις λέξεις 
που µόλις χρησιµοποίησα: το όνοµα, τον τόπο, τη µοναδικότητα, το «εµείς», το παρόν, το αυτό. Είµαστε 
χωρίς φωνή σε αυτό το σηµείο, σε αυτήν τη στιγµή, την οξύτερη του παροξυσµού, όπου αυτή εδώ η κρίση 
δεν θυµίζει καµιά άλλη προηγούµενη. Τουλάχιστον, αυτό νοµίζουµε ότι το αισθανόµαστε. Οι ερµηνείες δεν 
λείπουν, ούτε οι αναλογίες – έχουµε πληθώρα, εύστοχες αλλά ανεπαρκείς. Το κυριότερο, δεν γίνεται να 
συνδεθούν µεταξύ τους: δεν υπάρχει λόγος µοναδικός ή κυρίαρχος, σύστηµα, ούτε διαδικασία διαιτησίας 
για να κριθεί η ενότητα ή η µοναδικότητα της εν λόγω κρίσης. Εποµένως (µια και µε ρωτάτε για το 
υποτιθέµενο «πεδίο» µου): δεν υπάρχει φιλοσοφία της κρίσης, ούτε καν κρίση της φιλοσοφίας. Θα 
αποτολµήσω, ευθύς, µια υπόθεση για το λόγο που η λέξη «κρίση» έχει εγκαταλείψει το φιλοσοφικό 
λεξιλόγιο µετά τον Βαλερύ και τον Χούσερλ. Ιδού η πιο αβυσσαλέα κρίση, η κρίση της κρίσης: δεν υπάρχει 
πλέον φιλοσοφία της κρίσης, όπου η φιλοσοφία θα ήταν ένα «πεδίο» ή µια θεµελιώδης οντολογία, ένας 
λόγος ικανός να κυριαρχήσει στην πολυµορφία των «περιοχών». ∆εν θα υπήρχε έτσι πλέον «κόσµος», 
ακόµη λιγότερο «σηµερινός κόσµος», του οποίου ο κοινός ορίζοντας θα επέτρεπε την οριοθέτηση µιας 
προσδιορίσιµης εµπειρίας και, ακολούθως, µιας ασφαλούς γνώσης (φιλοσοφικής, επιστηµονικής, 
οικονοµικο-πολιτικής). Η προσδοκία µιας τέτοιας ενότητας, η ίδια η γλώσσα της, µας φαίνεται 
απροσπέλαστη. Αυτό θα µας παρακινούσε να πούµε – και κάποιοι θα σκεφτούν ότι αυτό είναι το χειρότερο: 
δεν υπάρχει ίσως καν «κρίση του σύγχρονου κόσµου». Καθώς βρίσκεται µε τη σειρά της σε κρίση, η έννοια 
της κρίσης θα αποτελούσε την υπογραφή του έσχατου συµπτώµατος, τη σπασµωδική προσπάθεια διάσωσης 
ενός «κόσµου» που δεν κατοικούµε πλέον: δεν υπάρχει πλέον οίκος,* οικονοµία, οικολογία, κατοικήσιµος 
τόπος στον οποίο αισθανόµαστε «σπίτι µας».  Ακόµη µια προσπάθεια, µας λέει η λέξη της κρίσης -  λέξη 
που µας είναι πράγµατι οικεία· ακόµη µια προσπάθεια να διασώσουµε το λόγο ενός «κόσµου» που δεν 
µιλάµε πλέον ή που ακόµα τον µιλάµε, µερικές φορές µε τρόπο ακόµα πιο φλύαρο, ωσάν σε αποικία 
εκπατρισµένων.   

Σε τέταρτο χρόνο – Η «κρίση» της αξίας της «κρίσης» δεν µπορεί, εποµένως, να είναι µια κρίση ανάµεσα σε 
άλλες. Θα ήθελα εδώ να λάβω υπόψη τους συγκεκριµένους όρους της ερώτησής σας. Εάν, όπως µόλις 



υπαινίχθηκα, δεν θα έπρεπε καν να µιλάµε για κρίση, υπάρχει ωστόσο, το λέτε, η «ιδέα ότι ο σηµερινός  
κόσµος βρίσκεται σε κρίση». 

Αυτή η «ιδέα» γνωρίζει την πιο µεγάλη εξάπλωση, έχει το θέατρό της, τη ρητορική της. Και, πράγµατι, 
«αναπαριστά» - όπως σωστά το θυµίζετε, κάτι για τον καθένα από «εµάς». Εµάς; Θα έπρεπε ίσως να 
αναρωτηθούµε επίσης (κλασικό προαπαιτούµενο, αλλά πάντα απαραίτητο): Ποιός µιλά για κρίση; Ποιός 
µιλά για κρίση πιο πολύ αυτήν τη στιγµή; Πού; Σε ποιόν; Με ποιόν τρόπο; Εν όψει ποιών αποτελεσµάτων ή 
ποιών συµφερόντων; Παίζοντας µε ποιες «αναπαραστάσεις»; Ποιά είναι τα άτοµα, οι οµάδες συµφερόντων, 
οι χώρες που αρθρώνουν αυτόν το λόγο της κρίσης, επιµένουν σε αυτόν ή γαντζώνονται από αυτόν; 
Πελώριο µέληµα - δεν µπορούµε παρά µόνο να δείξουµε τον πυρήνα του. Ας µείνουµε στην πιο ασφαλή 
γενικότητα. Η «αναπαράσταση» της κρίσης και η ρητορική που οργανώνει έχουν πάντα τουλάχιστον αυτόν 
τον σκοπό: τον προσδιορισµό, µε σκοπό τον περιορισµό, µιας σοβαρότερης και πιο ασαφούς απειλής, η 
οποία στην πραγµατικότητα δεν έχει ούτε µορφή ούτε κανόνα. Τερατώδης απειλή, που κρατά, όµως, την 
επιθυµία σε εκκρεµότητα: απειλή για την επιθυµία. Με το να την προσδιορίζουµε ως κρίση, την 
τιθασεύουµε, την εξηµερώνουµε, την εξουδετερώνουµε, εν ολίγοις, εντάσσουµε την απειλή σε µια 
οικονοµία. Οικειοποιούµαστε το Πράγµα, το άσκεφτο καθίσταται το άγνωστο προς γνώσιν, αρχίζουµε να 
του δίνουµε µορφή, να διερευνάµε, να ελέγχουµε, να υπολογίζουµε, να προγραµµατίζουµε. Ακυρώνουµε 
ένα µέλλον.  

Σε πέµπτο χρόνο – Ποια είναι πράγµατι τα χαρακτηριστικά µιας κρίσης, αυτά που την ορίζουν και της 
διασφαλίζουν κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δύναµή της να οριοθετεί: 

1. Μια κρίση είναι προσωρινή, τυχαία, ακατανόητη – σε σχέση, όµως, µε µια ορισµένη τάξη. Αναστατώνει 
τους κανόνες, τους νόµους, τις νόρµες, αλλά µόνο για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Οφείλουµε να 
υποψιαστούµε ότι αυτή η αταξία έχει επιπτώσεις σε αυτό που είναι ουσιώδες (είναι ένα ουσιώδες 
ατύχηµα!), αλλά χρειάζεται επίσης µια καθησυχαστική πίστη στο ρυθµό: «∆εν γίνεται τίποτα (τίποτα δεν 
µπορείτε να κάνετε!), αλλά δεν είναι παρά µια κρίση. Είναι πολύ σοβαρό αλλά θα περάσει». ∆εν υπάρχει 
κρίση χωρίς κατάληξη, ακόµα και το χειρότερο (ο θάνατος ύστερα από µια καρδιακή κρίση, ο παγκόσµιος 
πόλεµος ύστερα από την οικονοµική κρίση) εξακολουθεί να παραµένει µια κατάληξη. Αυτό που λειτουργεί 
καθησυχαστικά είναι ότι δεν υπάρχουν παρά µόνο δύο πιθανές λύσεις. 

2. ∆ιότι  ένα αποτέλεσµα κρίσης εµφανίζεται ως τέτοιο, και  µιλάµε γι’ αυτό, εντός µιας «δυαδικής» 
κατάστασης. Η απόφαση εδώ είναι βεβαίως αδύνατη, αλλά η αδυνατότητα και η αδυναµία δεν αντλούν το 
«κριτικό» τους νόηµα παρά µόνο από τον ορίζοντα κάποιας αναµενόµενης απόφασης. Κρίσις:1

 κρίση, 
επιλογή, απόφαση. Κρίση: µια στιγµή κατά την οποία η κρίσις* εµφανίζεται (είναι ή ονοµάζεται) αδύνατη, 
σε σχέση, όµως, µε µια αναµενόµενη κρίσις*, µε µια αναγκαία κρίση, επιλογή κι απόφαση µεταξύ δύο. Η 
κρίση δεν είναι απλώς κάτι µη υπολογίσηµο, είναι το ανυπολόγιστο ως στιγµή του υπολογισµού, το µη 
αποφασίσιµο που εξακολουθεί να καθορίζεται ως σχέση ενός βουλητικού υποκειµένου µε µια δυνατή 
απόφαση, µε έναν υπολογισµό µε τον οποίο προτίθεται να λογαριάσει. «Προς το παρόν, ας παραδεχθούµε 
την αδυναµία µας, αλλά θα έπρεπε να µπορούµε να αποφασίζουµε, να κυριαρχούµε, να 
προγραµµατίζουµε», κ.λπ. Παράδοξη αποποίηση, βουλησιαρχικός σπασµός, που µπορεί να φτάσει µέχρι το 
σηµείο να καταστεί ο τέτανος µιας κουλτούρας. Αυτός ο διπλός λόγος αφήνει χώρο σε όλων των ειδών τις 
πανουργίες. Αλλά η διττή του διάσταση, οι αφοπλιστικές στρατηγικές του ή χειρονοµίες του δεν είναι 
δυνατές παρά µόνο σε έναν «κόσµο» που ρυθµίζεται από τις αξίες της κρίσης, της βούλησης, της απόφασης, 
της τεχνο-επιστηµονικής διαύγειας. Ικανότητα, βουλησιαρχία, γνώση και τεχνογνωσία, κυριαρχία του 
υποκειµένου επί των σύγχρονων ζητηµάτων, παραγωγισµός [productivisme], εν ολίγοις, ολόκληρη η τεχνο-
µεταφυσική νεωτερικότητα έξω από την οποία δεν θα είχε κανένα νόηµα να µιλάµε για «κρίση». 

Σε έκτο χρόνο – Η νεωτερικότητα του λόγου-περί-κρίσης θα µπορούσε να είναι, εποµένως, δυτική. Απ’ 
άκρη σ’ άκρη, αλλά σύµφωνα µε µια παράδοξη λογική. Αυτή η λογική δεν αποδεικνύει πράγµατι ούτε την 
ενότητα, ούτε την ύπαρξη της ∆ύσης. Η κρίση, ό,τι ονοµάζεται έτσι, «αναπαριστά» ένα τυχαίο συµβάν της 
∆ύσης, αυτό που συµβαίνει σ’ αυτήν, στο υποκείµενό της. Όµως ένα ουσιώδες τυχαίο συµβάν που απαιτεί 
από την πλευρά του την επιστήµη, τη συνείδηση και τη βούληση, εξωθώντας, εν τέλει, τη ∆ύση σε µια 
περισυλλογή εαυτού, που ίσως δεν έχει λάβει ποτέ χώρα. 

Πρόκειται πράγµατι για την «ενότητα» της ∆ύσης και της λεγόµενης δυτικής φιλοσοφίας: υπήρξε άραγε 
αυστηρά ποτέ κάποια τέτοια «ενότητα»; Το ερώτηµα αυτό δεν εµποδίζει το λόγο της κρίσης να συνεισφέρει 

                                                        
1 Ελληνικά στο κείµενο. 



ή να αναφέρεται σε αυτό το δυτικό σχέδιο και υποκείµενο. Όπως και στον παροξυσµό του. Aυτό ακόµη κι 
αν τα συµφέροντα πολλών δυτικών υπο-συνόλων είναι σε πόλεµο ή επιχειρούν να διευθετήσουν κατά 
διαφορετικό τρόπο τις κρίσιµες συνέπειες του ανταγωνισµού. Λέγοντας «κρίση», επικαλούµαστε το 
υποκείµενο της Ευρώπης, το ανακαλούµε στον εαυτό του, στην ενότητά του, στην «ελευθερία» του, όπως 
έκανε ο Βαλερύ στο τέλος του Η κρίση του Πνεύµατος (1919), τη στιγµή που µιλάει ακριβώς για το 
«Ευρωπαϊκό πνεύµα» και για µια «diminutio capitis της Ευρώπης». 

Αυτό ήταν πριν από την κρίση του 29. Μετέπειτα, στα χρόνια του 30, αυτό που ονοµάζεται έκτοτε Η 

Κρίση… του Χούσερλ µιλά επίσης για την «κρίση της ευρωπαϊκής ανθρωπότητας», την «κρίση των 
ευρωπαϊκών επιστηµών» κι αυτό για άλλη µια φορά από την άποψη της υπερβατολογικής ελευθερίας του 
υποκειµένου: αποφασιστική επιστροφή στο ξεχασµένο νόηµα και το κρυµµένο θεµέλιο της τεχνο-
επιστηµονικής αντικειµενικότητας, συνειδητοποίηση, επανενεργοποίηση της απαρχής, αφύπνιση, ουσιωδώς 
βουλησιαρχική Selbstbesinnung. Πρόκειται για τη σωτηρία  της φιλοσοφίας, της οποίας η καθολικότητα 
αναγγέλλεται πάντα µέσα από την απαρχή και το τέλος* του ευρωπαϊκού Λόγου. Αλλά µόλις κάποιος 
διερευνήσει ή υπερβεί αυτό το αξιωµατικό µόρφωµα (υποκείµενο/αντικείµενο, κρίση, απόφαση, βούληση, 
συνείδηση,  ικανότητα), τότε το πλέον ανησυχητικό του Πράγµατος δεν εµφανίζεται πια σε µια σκηνή της 
κρίσης. Μου φαίνεται συνεπώς ότι ο Χάιντεγκερ, για παράδειγµα, ακόµη κι αν τη χρησιµοποιούσε, δεν θα 
είχε δώσει ποτέ έµφαση στη λέξη «κρίση» - κάποτε την επανεισάγουν λαθραία οι µεταφραστές του. Ό,τι 
διαβάζουµε σε αυτά τα «µεγάλα κείµενα», το αποκρυπτογραφούµε επίσης στον πολιτικό λόγο των δυτικών 
δηµοκρατιών. Αυτός ο λόγος προσπαθεί απελπισµένα να εντοπίσει την κρίση σε ένα ή δύο τοµείς.  Αν δεν 
βρίσκεται «στο κεφάλι σας», είναι ανέκκλητα οικονοµική. Και παρά την ουσιώδη αδυναµία ή ανικανότητα 
που θα εµπόδιζε την υπέρβασή της προς το παρόν (διότι τα ελατήρια της κρίσης θα µπορούσαν να ήταν 
αµιγώς οικονοµικά, µόνο αν η οικονοµία ήταν µια αυστηρά προσδιορίσιµη περιοχή  – και δεν είναι), η 
απορρύθµιση θα ενέπιπτε πάλι, κατά τρόπο αξιωµατικό, σε µια τεχνογνωσία, στην κρίση, στη βούληση, 
στην απόφαση. Εκτός αυτού, µέσα στα ασαφή όρια της οικονοµίας, η λεγόµενη παγκόσµια κρίση 
σηµατοδοτεί, ίσως, µια ισχυρή κίνηση αυτορρύθµισης του παγκόσµιου καπιταλισµού. Παραπέµπω, στο 
σηµείο αυτό, στον τίτλο του άρθρου του Claude Julien, «Τα οφέλη της κρίσης» (Monde diplomatique, 
Ιούλιος 1983). Είτε πετύχει, είτε όχι, η οικονοµία αυτής της αυτορύθµισης υπαγορεύει ως ένα βαθµό, όλες 
τις χειρονοµίες «προκειµένου να βγούµε από την κρίση» ακόµη κι αν αυτές οι χειρονοµίες µας επιτρέπουν 
να προαισθανθούµε µια άλλη λογική, ένα πέραν της οικονοµικής κρίσης: επί παραδείγµατι, συνθήµατα, 
όπως «η πολιτική ενάντια στον οικονοµισµό, ειδικά στην µονεταριστική του µορφή» ή «πολιτισµός 
προκειµένου να βγούµε από την κρίση». ∆εν µπορούµε άραγε να µεταθέσουµε σε όλα τα «πεδία» αυτόν τον 
παράδοξο υπολογισµό, αυτή την οικονοµία των «οφελών της κρίσης»; ∆ευτερεύοντα οφέλη, αναµφίβολα, 
αλλά πάντα καλοδεχούµενα. Προκειµένου να κρατήσουµε σε κάποια απόσταση, προκειµένου να 
διατηρήσουµε σε εκκρεµότητα κάτι πιο µακρινό ή υπερβολικά κοντινό, κάτι ταυτόχρονα πιο παλιό και πιο 
νέο από την κρίση, πιο τροµακτικό αλλά και πιο προκλητικό, για να µην πω πιο ενδιαφέρον. 

Jacques Derrida, « Economies de la crise », La Quinzaine littéraire, no 399, Αύγουστος 1983, σσ. 4-5. 
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