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σοφLPS
Το «TέAos»

του Nτεριvτά

Ποτέ καμιά Εικόνα του Ντε

διόδουs nορουσlόΖΟVTΟI μυστικοί χώροι, Ιξω

ριντά δε.ν θα είναι τελlκ(\ ει

από τα δωμάτια. Τα μέρll που συναντάΕΙ KC1
VEiS έξω οπό TIS KOIVOUPYIES πόρπs δεν φτιά

κόνα του, ΕΡγόστnκε με προ

Του Bαννέλttι MΠΙTσώp~
Μόλls

,":~" ..::\i'':. ..;~;.,ζ' ,'. .,~.'r",~ ~~~~γ~~ρ~~~~;μ~~~~~o~ρ:oσ~

xGEs, Έλλnναs πaνεnιοτnμιοl<όs, σε on
loxupiornKE ότι ο Ντεριντά

μοσιογραφlκό όρΘρο,

«τελε:uτcιια δlQπρογματεύτπκε το rέλοs του μέσω

Του

των εφnμεριδων. Ο

Αριστείδη

GCVOTOS δίστασε απορπμέ
vos, Αν ε:κτε:λΕΟξ τελll,ά το έργο του φαίνεταl nws
δεν ro έκανε xwpis δισταγμό Ι\αl iows μάλιστα χω
pis κάηοια ντροπιΊ<>. Εδώ υllοδηλώνΕlO: ότι ο 1
δρυTlΊ:; T11S αnαδάμησns "έθαψε .. το έργο του (μά

Avτoνά

λlοτα σε αγγλική εφnμερίδα κόποιοs δήλωσε χω

ΤΟ περί θανάτου ερώτημα - όnωs και κάΘε άλ
λο - ο Ντεριντά το llρογμαΤΕύοOl μέσα οτο 0

γκώδεs μπ δr,μοσιογραφlκό έργο του, Ο Τύnοs
ηεl ο

unoKOTaOTnOEI το ΒιΒλίο, γιατί του λεί
1ns. Δυ

οτυχώs. novιonlornjJlOKoi και ουτοοnοκαλουμενοl

ειδriμονεs βολεύοντOl μέσα στον άβολο δημο
σιογραφlκό χωροχρόνο, για να λοιδορπσουν EWs
και να συKoφαvτriσσυν τπν VTEPIVTlovri σκέψπ, κα·
θώs είναι ονll\Ονοl Π αρνούνΤαl να ΤI1 δlαΒόοουν.
Η

guxn του Άγγλου αρθρογράφου είναι riδn ξε
nεραομένn, γιατί μιο μεριδο του Τύnου έχει rion
"ΕVTαφlάσεl" το έργο του. Έτσι τουλόχιστσν ηl
στεύεl.
Προτρέπω λοιnόν

Tous Έλλnvεs ανογνώοτεs

να μπν πλπρώνουν το οναγνωοτικά Tous τέλπ σ
ποl<λε:ιστικά

θάνατό του. Στη σκιά του α

θΕρό εκεί, δΕν υπάρχΕΙ τόnοs για εγκοτάοω

ναΖπτώ

rn θεολογlκn οπμα

on: φανερώνοντοι όμωs συγκεκρlμένσl δρό

οίο ΤιΊS αουvαμίσs Οi1010υδli

μοι, κοτάλλπλοl γιο Βάδιαμο. ΤΟ μέρn έξω ο

,",οτε τελικού συμnεοάομα10S.

OTlS εφπμερίδεs Π OTOUS μεαόΖΟνΤεΟ';

(πανεπιστnμIQκούs, δnμοσιογράφουs. KplTIKOUS
κ.λπ.) πlσΤΕύονταs όTl έτσι εξοφλούν το xpEOs TOUS
npos rn σκέψη του ΝτεΡlνΤά, αλλά νο οναΖnτούν
το TEλo~, τον οιωπό oUTris rns οκέψπs μέσο στο
ίδιο το έργο του, ούτωs ώοτε να οναλάΒουν το

κόστοs Tns δlκπs Tous ΚΡIΤΙΚιΊs ωθύνns, γιοτί Ε
ταl μόνο μπορούν να λσγοδοτπσσυν υπεύθυνα.
Ο Βαγγέλns

MnlTowpns είναι OUYYpOιpEOs

μεταφραστns

πό τα δωμάτια (μια αυγκολληοl1 αποσπααμά

Η ευθύνπ των axnjJCTWV του

των) φTlάχνΟiJν ενον ανοικτό τόπο γεμό ι ο

λόγου πσραμένεl. για μένο,

αδιέξοδο. Σε ουτόν τον τόnο, μπροστά στα

0

κυρίαρχα nθlκό Ζr'iτnμα που τίθΕται μΕ τα γρα

διέξοδο. κ;ολούμΟΟΤΕ να ανολάΒουμε TIS ευ

nτό του. ΠάνΤοτε σχολίαΖε υφιστάμενα κείμε

θύνεs μοs.
Ο Αριστείδns Αντονάs είναι

ApXITEKToVIKns

νται

λοσοφias και συγγραφέαs.

QTous roixous VCEs ηόρπs ΚΟΙ οπό VEgs

,

' • '~; ;"

' ;,

Ο Ντεριντά είχε Tnv τύχη νο

δει εν zwli Τl5 απόψεls του να 0

" r·,i' ',-~ " νσγορεύονταl σε ισχύουσα φιλο
(

,;:.\)

~. :,ι .

σοφία Tns Enoxns του, αλλά KOI

~ Τl1ν ατυχία να nαλαιώνονταl πδη

.:.'~ πριν από ~oν Θάνατό τ.ου. Στπν

Είναι πιστεύω παρακινδυνευμένο, αλλά KOII<C
nws άκομψο, να επιχειρήσει KOVEiS μιο BIOQTIKn α

KOVOVIQTIKES TIlS apxEs.
Κοτά το όλλο, n VTEpl\/Πovfl ουλλογιστlκn, στnν
καλύτερn nIΞpinTwon, όταν δεν συσKoτizεταl από

ηοτίμπσπ του έργου του Ζοκ Ντεριντά. λίγα εlκο

τπν κοτάχρπσπ Ρllτορlκών τρόπων και ένο lμπρε

σιτετράωρο μετό τον Θάνατό του, θ'ναl ωστόσο θε

οlονιστικό ύφοs που υποδύεταl m ΒαΘύτnτο, 0

μιτά νο διοτυπωθούν κόnοιεs

ξιοποιεi δnμιουργlκά XOPOKTnplOΤΙKEs μορφέs σο

KpiOElS που οτπρί
Ζοντσl oτιs nρώτεs εντυπώσεls οπό mv ΠΡοσεκτlκι)
μελέτπ Βοσικών κειμένων του. Φυσlκό, στο σύ

~. Θώs Ε,τάφπ ΠΡI~ οπό λίγΕS μέ~

pES (Olvol KOipOS

Τ

νο ανορω

ou ~ohann τnθolιμε iJnnws οllδέεs του,
Han
κοθώs 1(01 ο μοκρύs. αγχώ

δns μπομΟVTέρνοs διανοπ

κοl καμιά φορά φτάνουν στην

OOUVCPTnoio.

Αλλό όταν κατολάΒεls r,ws vo Qno~OVWVEIS
τπν ουσία, αl lδέεs του ειναl πολύ αnλέs - KOI

νΤομο ουτό σΓψείωμα δεν μπορούμε ούτε καν να
συνοψίσουμε

TIs BEOEIS του φιλοσόφου.

Φο80ύμοl, nόντωs, ότι οι eEoEIs aUTEs παρου·
αlάΖουν ενδlοφέρον μόνοv για όποιοv έΧΕΙ πδπ 0
ποδεχθεί μια oυyKEKplIJEvn, κατά τπ γνώμη μου ξε
περααμενπ ΟνΤιλllΨΠ του φιλοσοφειν, στον Βαθμό
που επιτρεπουν να κοταδεlΧθούν τα οδlέξοδα ι<ά

nolos QKPOicS KOI εσφαλμένπs θεμελlοκροTlΚr'is
ερμl)νείαs Tns unερΒατολογlκπs και Tns φαlΥομε
νολογlκns παράδοοπs. Πα Tous SoUJjoorEs του, ο
Ντεριντά εκφράΖει τπν τελευτοία KOI oUVEnEOTEPl,
εκδοχη rns KPITIKIΊS φιλοσοφiοs. Πα του:> επικρι

KOI σκεπτιι<ιοτικns εnιχεφnμοτολογiοs.
Δυοτυχώs, ouvnBws κοταλιιγεl αε αυμπεράαματα
που παραπaίου\' μεταξύ nοροδαξολογίοs και KOI
VOTonios. ΟΙ TonoeErnoεls τοι; ΝτεΡlνΤά δεν νομί·
Ζω nws συμΒάλλουν OualQOTIKQ στπ σύγχρονπ φl
λοσΟφlκn προΒλnμοτlκn, που οκολουθει VEous,
διαφορετικούs δρόμουs. Και iows δεν είναι τυχαίο
ότι τα τελευτοία χρόνιο α στοχοσμόs του, που έ
ΒρlαΚΕ απιΊχηση

KUpiwS

οε ορlσμένουs θεωρπll

κούs Tns λογοτεχνίοs, συμπλπρωνόταν από μυ
OTIKIOTIK::S oIlOXPWOEIS ι<αl οlονεl υπερΒοτlκεs 0
νaφορέs στην έννοια ms δlκοlοσlJνns, αναγνωρί
Ζαντα:> τπ μπ οποδομπOlμότπτό ms.

τέs του, οτην nροσπάθεια να ξορκίσει το φάνΤΟ

Ο Στέλlοs ΒφΒlδόκns είναι αναπλnρωτns

σμα εvόs nαΡωχnμέvου πλατωνισμού - που ελά

KaellynTιis (])ιλοσοφίas στο ΠανεπlστιΊμlο Α

XIOTOuS αποσχολεί πλέον - οδηγεί ΤΙΊν ΚΡITlΚΠ σκέ

Snvwv_

τέλεομο περισοότερο του OU\

'~μOΤΙKoύ τρό

που με τον οποίο τη διατύπωνε (ο onoios πορείχε
QTOUS δlανΟΙΊτικό ιoυouyκivnrous μια αίσθηση δη
μισυργικns υnέρΒοοlιs των στερεότυπων αVTιλl,,
ψεων) ΚΟΙ

Tns xpnons

μιοs νέοs και φονταlΖί ορο

λογίαs και ενόs σοφιστικού ύφουs, που με

TIS διι
οκολίεs και τπ σκοτεινότητά του κατόρΘωνε vo σώ

σπΩ τ')

'.1" τρόπουs ορισμένων εκφράσεων του epl"

OKεuΤIKOύ μυοτικιαμαύ. Η ανάγνωση των λογοτε
χνικών κρ'μένων με

mv ΑποδομlκιΊ μέθοδο δινεl
την αίσθπσπ λιγότερο μιαs KplTIKns προσεγγισns
και περιοσότερο μισs TEλooupyias, Ό11 ο ΝτεΡlVTά

χωρΙs nρσγματικό νόπμο.Η περίφημΓΙ κρπlκιΊ του

OΤIS λογοτεχνlκέ:> σπουδέs. Καθώ:; n μέθοδοs αυ

μn,

τη

οποία οlακΓιρυπε με τον τρόπο μιοs

σει στο παλαιό τπν Eniφoon του νέαυ, Η εφαρμογιΊ

vo θεωρπσεl ότι οι λέξεls είνοl

givol,

σύμφωνο με τον ΝΤΕριντά,

ψευδοίοΘπσπ. Αν nεριvρόψω, λόγου χάρη, ΤΟν

Τσαρλs Μόνσον ws "τρελό .. , nολλοί θα θΕω
ρΓΙοουν όll

Γ

n

«τρΕλα» που nΕρlγράφω

ΤΑΜΕΑ

iΤΗΕ KNDEPEN]OENT

σχέσε ι:; των λέξεων με το πράγματα, η οηοίο είχε

Baoizool σε IJIO Θεωρίο Tns γλώσοαs γενικά και
όχι σε μια θεωρίο Tns λογοτεχνlκπ:; γλώσσαs, ου
σκόTlσε nερισσότερο πορά διαφώτισε ΤΓΙ μελέτη ms
nopaywyris Tns λογοτεxvικότnταs. Περισσότερο α

rΊδη καταδειχθεί ws οφελns από αναλυTlκούs φl

πό οοφιστns υπό μανδύα φιλοαόφου ο ΝτεΡlνΤά υ

.. άπειρη "ιδέα Tns δlκοιοσύνns"" - TDUτlon την
VEas θΡΓΙοκεί
os, rns onoios ουτοανογορεύτπκε όχι μόνο προ
rpnrns αλλά KOI, συγχρόνωs, Mεooias.
Ο Νόσοs Βαγεvάs ε(να, Koenynrns Tns θε
wpios και KPITlKΓls Tns Aoyoogxvias στο ΤμιΊ

λοοάφουs ΚΟΙ γλωοοολόγουs.

ππρξε, πιστεύω, Evas διονοπτικόs γκουροίι. Τα pl"

μα θεατοικών Σπουδών του Πανεnιστημίου Α

τορικό τεχνάσματά ταυ δεν διαφέρουν ουσιαστικά

θπνών.

ΝτεΡlνΤά θα έλεγΕ ό11

EiVOI

κά

τι οντικεl

μElι1Kάnoυ
υπάρχει

στον κό
ομο.

Ο

n ιδέα rns «τΡέλcs»

δεν

φιστικns

Tns ·'μετοφυοlκns rns napouoios~ δεν είνσl παρά
έλεγχοs rns μετογλωπlσμένns από αυτόν Bcwpias
Tns ονοφορόs. δηλαδr1 Tns nαλαιόs άποψns για TIs

Η μεγάλπ επlτυΧία Tns eEwpias του πταν απα

ws ούμπτωμα παρaκμl~s. Κα·

~ .1 '

αλλά αυτό

ψη σε ουτοϋπονόμευσπ αμφlοΒnrώVTΟS I~EVTpIKES

Του Στέλιου ΒlρβlδάΚΓΩ

καλυφθεΙσα από αυτόν, μονaδlκιi μn αποδομπσl

Βαγενά

•

ρεl να γινεl ανllλnnτn μονο

εν μέρει εργαλείο καταvόnσns του κόσμου 

των λογοτεχνικών κειμένων δεν πρόσφερε τίποτε

n θεωριο του δεν

-.:;- '

Μπορεί KovιoiS

αlΊμείωσns~, n οποίο όμωs είνοl

πρovμσΠKOΠΊiO.

ΠIΟTl~μlοκούs κύκλουs μπα

καρκίνο που τον ονόμασε «λογοκεντριαμό ...

TfJS μεθόδου του Tns Αποδόμnσns στl1ν ιΞξέτοοη

.

ω~ φιλο(]όφοu σTOUS

ψπ πρoσBλnθΠKε μετά τον Πλάτωνο από ένον

Μεταξύ παροδοξολΟΥίαs
κοι κοιvοτοπίοs

γιο, πλπν τη:; IOEOS TnS "άπεlΡns

_

Του Νaσου περιέχει κάτι το όντωs καινούρ

1-1 φl~μlΊ του Ζοκ ΝΤΕΡlνΤά
IlOVF.

\ ~Υ~F-= Ά

t

ω)~

OMΘPIES, Ο ΝτεΡlνΤά ηίοτεψε ότι ΙΊ δυτικη σκέ

- ΕΒραϊκns KOTOywynS - δεν κατόρΘωσε νο σπο
Konci οπό τον μυστικισμό Tns εΒροΊκπs σκέψns φαί
νεται σπό OPIOjJEVO από τα τελευταίο του ΒIι3λία. ό
!Ίου τουτίΖεl τπν Αποδόμπσπ με mv οψίμωs ανο

.,\,

1,.,.,- - - '"\:,...

Τα γραπτά του είναι Εαl<εμμένο σκοτεινο,

Koenynrns

στο ΕΜΠ, διδόκτοροs (])ι

Γκουρού περισσότερο παρά φιλόσοφοs
~"':/~Ί~
i~.

τον πενθ ή

τικόs σποομόs, πρέπεl να ταφούν μΟΖί του.

ΤιΊ δlκrΊ του ξενάγπσπ TWV επισκεπτών, ανοίγο

και ο Χώροs. Η εφπμερίδα κάθε μέ

xpc"'os

ρα έχει nδn διαnραγμοτευτεi το τέλοs

Ωοτόσο εnlκσινωνούν. Τίποτε δεν μένει στο

ΚΕ α Ντεριντά αον μια οειρά δωματίων. Κατά

μιλώνταs σε πρόσφοτεs ουνεvτεύξεls του για τον
επlκεiμΕνο θάνατό του.

χνουν κο νένα αρμονικό ολοκλnρωμένα τοπίο,

νο. ΦοντάΖομοl το κείμενα στο οποίο ατάΘn

pis αιδώ ότι με τπν τοφr'i του ΝΤΕρIVTά ανaρωτιε
ταl ον έφτααε n ώρα να EVTOΙPICOTE ί μαΖ! του και
το έργο του ...), εφόσον υποβίΒασε τπ σκέψn ταυ

αδυνατεi νο

«riOTf δεν θα

Νέεs πόρτεs, μuστlκοί χώροι

civOI κάτι το στστlκό KOI δεν αποκτά nMPEs νόrt
μο παρά μόνο σε ουνάρτποπ με όλλεs λέξεls
του κειμένου.
Ο Διαφωτισμόs EiVOI άλλπ μια KEvn αφlι

γποπ, ένα γλυκό ποκέτο ψευδοισθnοεων. Άρο
το όλο οlκοδόμnμα του πολιτισμού

jJas, οι πιο

Θεμελιώδεls όροι με βάση Tous onoious δροι.)..
με κάθε μέρα, αποαυνΤίθενταl. ΕλπiΖουμε μό
'JO νο εγκοταατηαοuμε μιο 'ψετοφυαlκι\

Tns
nopouoios" όπου θσ προσποθούμε να καθα
ρίσουμε τη οαΒούρα Tns γλώσσοs αnό τα μυα
λά μοs προκειμέvου VQ έχουμε κάnοιεs ε:,ιr1EI
piEs άμεσεs και ονάθευτεs,
Ο ΝτεΡlνΤά r'iTOV, με λίγο λόγιο, ο τρελοs με
το πριόνι Tns δUTIΚI'ιs φlλΩοοφiαs, ΠροαπάΘπ
σε νο πριονίαεl TlS Βάσεls Tns σκέψns jJOs 
γλώοαα, λογlκn και την προσπάθειο να αφlΊ
γούμσστε μεγόλεs lσTOpiES για το

nws yiVOIJE

ουτό που είμαστε. Αλλά αν n λογlκr'i δεν είνοl
παρά ένα γλωασlκό παιχνiδl, τι μnΟΡΟLJμε να
περιμένουμε Εκτόs οπό τη βύθιση στον μπδε

VIOjJQ ri m orpoιpri στο υπερφυσlκό στοιχείο:
Υπάρχουν B~βαlα Εvορστικό ψnγμστα στπ
φιλοσοφία του: ότι n δομn TT1S γλώοοαs οπο
φαοίΖεl για τπ οκέψn μοs nολύ nεΡlσσόπ.:ρο

οπ' ό, τι νομίΖομε KOI ότι ΟΙ μεγόλεs aφnγnοειs
ειναl επικίνδυνεs. Αλλά ο Ντεριντά ouvEnEPo
νε εnίσns ότι πρέπεl να βάλουμε στην άκρη τη
δυTlΚr'i φιλοσαφία και να ξανσρχίσουμε από τον

Πλότωνο.
Αλλά να χτίσουμε τι; Όταν υπάΡΧουν 00
BOPEs KpiOEIS στον κόσμο που χρΓΙΖουν διο
vonTIKnS εnεξεργοσίαs, είναι αnδιοστικό για
TOUS δlανοουμένουs να αοχολούνΤαl με το αν
n λέξπ κόσμοs μπορεi να περιγραφεί από τπ
γλώσοα.

