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Αντικείμενο  
Φιλοσοφικες θεωριες αποδόμησης 
του χωρου και του φυλου 
 
 
Μετα-δομισμός  ή μετα-στρουκτουραλισμος (Post–structuralism) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μετα-δομισμός  ή μετά-στρουκτουραλισμος  
(Post –structuralism) 
 
 
Θεωρητικό ρευμα (Jacques Derrida, Gill Deleuze, Felix Guattari,  
Edward Said, Julia Kristeva, Helen Cixous, κα)  
το οποίο εμφανιζεται κυρίως μετά τη δεκαετια του ’70,  
οταν μετά τον Μαη του 1968, έγινε συνειδητο ότι ηταν: 
 
● αδυνατο να θρυμματιστουν οι δομες της κυριαρχιας του κρατους, αλλά  
● δυνατο να ανατραπουν και να υπονομευθουν οι δομες της γλώσσας. 

      (Eagleton 1988, 142) 
 
 
 
 
  
  



 
 
Ο Μετά-δομισμος βασίζεται στην άποψη του Ferdinard Saussure,  
κατα την οποία το νόημα των λεξεων υπαγορευεται  
όχι από τη σχέση τους με τη λεγομενη πραγματικοτητα, 
αλλά από τις σχεσεις που παραγονται ανάμεσα στις λεξεις. 
 
Κατά τον Roland Barthes 
«Η κινηση από τον δομισμό στον μετά-δομισμό είναι κατα καποιον τρόπο 
μια κινηση: 
 
● Από το «εργο» στο «κείμενο».  

 
● Από την ανάγνωση ενός ποιηματος ή μυθιστορηματος, 

 ως εάν ηταν ένα κλειστο σύστημα εξοπλισμενο με φιξαρισμενα νοηματα, 
 τα οποία ο κριτικος λογοτεχνιας καλειται να αποκωδικοποιησει, 
  
 Προς μια ανάγνωση ενός ποιηματος ή μυθιστορηματος,  
 ως εάν είναι ένα ατελειωτο παιχνιδι από σημαινοντα  
 τα οποία ποτε δεν προκειται να αναλυθουν και  
 να αναχθουν σε ένα απλό  κέντρο, ουσια ή νοημα». 

 



 
 
 
 
 
Μετα-δομισμός  ή μετά-στρουκτουραλισμος (Post –structuralism) 
  
● Θεωριες αποδόμησης 
 
 J.Derrida (1930-2004) 
 P.de Man 
 J.Hillis Miller  
 J.Riddel 
  
 
  
 

 



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Jacques Derrida 
(1930-2004)  
 
H φιλοσοφική θεωρία  
της αποδόμησης  
  
 
  
 
 
 

 
 
 



 
 
 
● τι είναι – τι δεν είναι η αποδομηση 
 
● κεντρισμος    ● φωνο-κεντρισμος 
     ● λογο-κεντρισμος 
     ● φαλλο-λογο-κεντρισμος 
 
● δια-φωρα (differ-ance) 
 
● κειμενικοτητα  ● αναγνωση 
     ● μεταφραση 
     ● γραφη 

  

 



 
τι δεν είναι η αποδομηση 
 
 
 
απο-δομηση ≠ καταστροφη 
 (de-construction ≠ construction) 
 
απο-δομηση  ≠ αναλυση 
 Διότι η ιδια η αναλυση αυτή είναι φιλοσοφημα που υποκειται σε 
αποδομηση 
 
απο-δομηση  ≠ θεωρία 
●  Διότι  δεν οριζει το νοημα, για να μας πει που θα το βρουμε (Culler 1983) 
●  Διότι δεν προβαλλει εικονα καποιας επιθυμητης καταστασης πραγματων 
 (Bennington 1989) 
●  Αντιθετα καταδεικνυει τις δυσκολιες της οποιασδηποτε θεωριας,  
 που θα οριζε το νοημα με έναν μονοσημαντο τρόπο: 
 ●  που αποσκοπει ο συγγραφεας (τι λεει και τι θελει να πει)  
 ●  τι καθοριζουν οι συνθηκες 
 ●  ποιες είναι οι εμπειριες του αναγνωστη (Culler 1983) 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
τι είναι απο-δομηση  

 

 
απο-δομηση = un-doing 
 
Un-doing =  απο-γιγνεσθαι, απο-διαρθρωση, απο-σταθεροποιηση,  
 απο-συναρμολογηση, απο-συνθεση (Johnson 1981). 
 
Un-doing  ως κριτικο απογιγνεσθαι των ιεραρχικων αντιθεσεων,  
 απο τις οποιες εξαρταται η θεωρια 
 
Un-doing  ως αποσυναρμολογηση μιας δομης  
 δεν ειναι μια υποχωρηση σε καποιο απλο στοιχειο,  
 σε καποια μη αναλυσιμη αρχη (Derrida 1983). 

 

 

  

 



 
 
 

 
 

 

Απο-δομηση δεν ειναι κριτική με τη γενικη καντιανη έννοια:  

 

● Διότι η στιγμη του «κρινειν», της αποφασης της επιλογης και διακρισης,  

 είναι φιλοσοφημα που υποκειται σε αποδομηση 

 

● Διότι ολο το οπλοστασιο της υπερβατικης κριτικης είναι  

 ενα απο τα ουσιαστικα 'θεματα' η 'αντικειμενα' της αποδομησης"    

       (Derrida 1983) 

  

         

 

 

 



Aποδομηση ειναι μια μορφη αυτου που απο καιρο ονομαζοταν κριτικη.   
Αρκει να θεωρησουμε ότι μια κριτικη οποιουδηποτε θεωρητικου συστηματος: 
       (Johnson 1981) 
 
●  Δεν ειναι μια εξεταση των ατελειων η των μειονεκτηματων του.   

 
●  Δεν ασκειται για να βελτιωσει το συστημα.   

 
●  Ειναι η αναλυση που εστιαζεται στα πεδια πιθανοτητων του συστηματος   

 
●  Ειναι ενα διαβασμα μπρος πισω των πραγματων,  

 που φαινονται φυσικα, αυταποδεικτα η παγκοσμια, για να δειξει ότι: 
 ●  εχουν την ιστορια τους, τους λογους για να ειναι αυτα που είναι,  

  με τον τροπο που ειναι,  
 ●  επιδρουν σε οσα τα ακολουθουν και  
 ●  το σημειο εκκινησης τους δεν ειναι ενα δεδομενο με φυσικό τροπο,  

 αλλα μια πολιτισμικη κατασκευη συνηθως τυφλη στον εαυτο της 
  



 
 Το κεντρο   

       
      Ο J. Derrida: 
ερευνα:  
"τον νομο που κυβερνα την επιθυμια για το κεντρο  
στη συγκροτηση της δομης"  
 
καταληγει ότι: 
"το κεντρο δεν εχει φυσικο τοπο” 
 
διευκρινιζει ότι: 
«δεν εχω πει οτι δεν υπαρχει κεντρο και  
οτι θα μπορουσαμε να ζησουμε χωρις το κεντρο»   
 
πιστευει ότι:  
«το κεντρο ειναι μια λειτουργια,  
δεν ειναι μια κατασταση του ειναι, μια πραγματικοτητα,  
αλλα μια λειτουργια.   
Kαι οτι αυτη η λειτουργια ειναι απολυτως αναποφεκτη».  
 
       (Derrida 1966 [1989] ) 

 
 
  



  

 
 
 
 
Το κεντρο   
       
“………Aντιθετα, το 'κεντρο'  
ως μια εννοια, με τον κλασικο τροπο σκεψης,  
ειναι μια κατασκευη  
η οποια ερχεται στην επιφανεια  
απο τα προνομια καποιων σημαινοντων  
εις βαρος αλλων σημαινοντων και  
για λογους για τους οποιους ευθυνονται  
αυτοι που παρεχουν τα προνομια..."  
       (Rethuven 1990) 
  
 
 
       

 
 
  



  
 
 
Το κεντρο   
       
Eιδικοτερα ο Derrida ασκει κριτικη στο εργο του Claude Levi - Strauss,  
του θεωρητικου του δομισμου (structuralism) στο πεδιο της Aνθρωπολογιας:  
 
"O δομισμος του Levi - Strauss βασιζεται στην σιωπηρη υποθεση  
που ειναι κοινη σε ολες τις αντιληψεις για τη δομη,  
οτι υπαρχει μια αντιθεση αναμεσα  
στην ιδια τη 'δομη' και σε ενα 'κεντρο',  
το οποιο δεν υπαρχει μονο για προσανατολισμο, ισορροπια  
και οργανωση της δομης, αλλα πανω απο ολα για να διασφαλιζει  
οτι η οργανωτικη αρχη της δομης θα περιοριζε αυτο  
που θα μπορουσε να ονομαζεται το ελευθερο παιχνιδι».   
 
O δομισμος 
  
● κανει το πρώτο βημα για τη ρηξη και η διακοπη,  
 κατα την οποια για πρωτη φορα εγινε συνειδητη η αναγκαιοτητα του 
 'ελευθερου παιχνιδιου' των δομων.... 
● απετυχε όμως να διερευνησει την επιθυμια για το κεντρο στη συγκροτηση 
 της δομης"  
     (Con Davis and Schleifer 1989, 230)   
 
       

 
 



 
 
Κεντρισμος (centering) = Κινηση προς το κέντρο 
 
Τρεις τυποι κεντρωσης, δηλαδή κινησης προς το κέντρο:  
   
● φωνο-κεντρισμος στη γλωσσολογια 
● λογο-κεντρισμος στη φιλοσοφια 
● φαλλο-λογο-κεντρισμος στην ψυχαναλυση 



 

 Φωνο-κεντρισμος  

  
 Kατα τον "φωνοκεντρισμο" παρεχονται προνομια στην φωνη με τετοιον 

τροπο ωστε παγιωνεται η αυταπατη, οτι ο προφορικος λογος (αγορευση) 
ειναι πιο φυσικος, πιο αμεσος και πιο αυθορμητος απο τον γραπτο.   

  
 O Derrida επιχειρηματολογει εναντιον αυτης της αποψης αποδιδοντας την  
 οτι οφειλεται σε λαθος του δυτικου πολιτισμου, ο οποιος υποθετει  
 οτι ο γραπτος λογος εξαρταται παρασιτικα απο τον προφορικο λογο,  
 ενω ισχυει το αντιθετο: ο προφορικος λογος εξαρταται απο τον γραπτο.   
 O γραπτος αυτος λογος σε οποιαδηποτε περιπτωση επιβαλλεται να διδασκεται, 

ενω μερικοι πολιτισμοι καταφεραν επιτυχως να επιβιωσουν  
 παρολον οτι τον αγνοουσαν.   
 
 Δεν εννοει βεβαια τον γραπτο λογο που εμεις χρησιμοποιουμε με πεννες και 

μολυβια, αλλα τον φωνημικο γραπτο λογο, κατα τον οποιο γραφεται ο λογος  
 για μας πριν να μιλησουμε.  Aυτην την δραστηριοτητα της φωνημικης 

διαφοροποιησης που ξεκινα απο τον λογο, ο Derrida ονομαζει "arche-writing" 
(αρχη-γραφη).   

 



 
 
 
 

 
 

  
 Λογο-κεντρισμος 

 
  Kατα τον "λογοκεντρισμο" δινεται η απαντηση στο προηγουμενο 

ερωτημα, γιατι πριμοδοτειται ο προφορικος λογος εναντι του γραπτου 
λογου, οχι απο την γλωσσολογια, αλλα απο την φιλοσοφια.   

  
 O Derrida υποστηριζει ότι: 
 ολοκληρη η κριτικη βασιζεται σε συγκεκριμενες φιλοσοφικες αρχες,  
 οι οποιες ειναι απαραιτητα ιεραρχικες δυικες αντιθεσεις, οπως:  
 προφορικος λογος-γραπτος λογος, παρουσια-απουσια, ειναι-τιποτε, καλο-κακο, 

ζωη-θανατος, φυση-πολιτισμος, ομοιοτητα-διαφορα, ανδρας-γυναικα... 
 

 H αποψη του Derrida συνοψιζεται στα εξης:  
 "Σε μια παραδοσιακη φιλοσοφικη αντιθεση δεν υπαρχει ειρηνικη 

συνυπαρξη των αντιθετικων εννοιων  αλλα μια βιαιη ιεραρχια:  
 H μια απο τις εννοιες κυριαρχει στην αλλη (αξιολογικα, λογικα, κτλ),  
 κατεχει την εξουσιαστικη θεση.   
 H αποδομηση της αντιθεσης ειναι  μετα απο ολα αυτα σε μια δεδομενη 

στιγμη, η αντιστροφη της ιεραρχιας"  
       (Derrida 1972 [1981])   



 
 
 
 
 
 
Aν τις κυτταξουμε ομως προσεκτικα διαπιστωνουμε  
ο,τι και η Johnson, δηλαδη:  
 
"η απουσια ειναι η ελλειψη παρουσιας,  
το κακο ειναι η αποτυχια του καλου, ... 
οτι δηλαδη στην πραγματικοτητα δεν ειναι αντιθετες εννοιες,  
αλλα οτι τοποθετουνται σε μια ιεραρχια  
κατα την οποια η μια θεωρειται προτιμητεα απεναντι της αλλης 
επειδη ειτε ειναι καλυτερη ειτε ερχεται πρωτη με οποιοδηποτε τροπο"  
       (Johnson 1981) 
 
Aυτες οι αντιθεσεις, διατηρουμενες μεσα στις δομες του λογοκεντρισμου,  
καθιστουν το ενα συστατικο της αντιθεσης ως εννοια κλειδι,  
σε συσχετισμο με την οποια η αλλη οριζεται αρνητικα.   
      
       (Culler 1989) 
   
 



 Φαλλο-λογο-κεντρισμος  
 

 "Φαλλο-κεντρισμος" ειναι ορος ψυχαναλυτικος  
 ο οποιος αναφερεται στον φαλλο, που ταυτιζεται με: 
 το σημαινον ή  
 το συμβολο αυτου που επιθυμει κανεις, αλλα στερειται,  
 και μαλιστα ανεξαρτητα απο το συγκεκριμενο του φυλο,  
 ανδρικο η γυναικειο.  
  
 Διότι για τον J.Lacan (Lacan 1956, 187),  
 του οποιου τα γραπτα αποτελουν τη βαση για την προσφατη συζητηση  
 που διεξαγεται αναμεσα σε φεμινισμο και ψυχαναλυση:  
 “ο φαλλος ειναι το κατα φυλο ουδετερο σημαινον της επιθυμιας"  

      (Forrester 1981).  
 

 Aναλυτικα γραπτα κειμενα που επιχειρουν να ουδετεροποιησουν την αντιθεση 
ανδρας-γυναικα ειναι εξαιρετικα ενδιαφεροντα, αλλα οπως υποστηριζει ο Culler: 
"H ιεραρχια των δυικων αντιθετων παντοτε ανασυνθετει τον εαυτο της και για 
αυτο ενα κινημα που διεκδικει την κυριαρχια του καταπιεσμενου ορου ειναι 
στρατηγικα αναποφευκτο"  

       (Culler 1989) 

 



 
 

  

 differ-ance = δια-φωρά 
 
  
 Είναι νεολογισμος τον οποιο προτείνει ο Derrida από τα ρηματα: 
 differ=διαφερω 
 defer=αναβαλλω 
 
 Διαφωρα είναι  μια σύνθετη εννοια, η οποία  
 αναφερεται στη διαδικασία παραγωγης διαφορας και αναβολης 
 
 ● Η αισθηση του «διαφερειν» (differing) και του «διαφωνειν» 
 ● Η διαδικασια της αναβολης (deferral) της μεταβιβασης  
 
 Το a και το ω της λεξης «διαφωρα» = «differance» 
 Δειχνει την αναποφασιστικοτητα  σε σχεση  
 με την ενεργητικοτητα και παθητικοτητα,  
 η οποια δεν μπορει να κυριαρχηθει και  
 να οργανωθει από αυτην την αντιθεση. 
      Culler “On deconstruction” 

 

        

 

  



 
 
 
 
 
 

 
δια-φωρά  = differ-ance 
 
 
Bελτσος:  
 
Iδου λοιπον η αποδομητικη κλειδα της σκεψης του Nτερριντα  
συνοψισμενη, γραμμενη, αν θελετε, στο κειμενο ως εξης  
(στα Γαλλικα): différence (=διαφορα),  
που ο Nτερριντα την γραφει ως différance (=διαφωρα).   
Tο e το αντικαθιστα με a, και που εμεις νομιμοποιουμαστε  
μεσα στην ιδια λογικη να αντικαταστησουμε το ο με ω.   
Kαι τις δυο φορες συμβαινει τι;  
H λεξη ακουγεται το ιδιο, αλλα διαβαζεται διαφορετικα,  
γιατι υπαρχει ο αναγραμματισμος,  
ο μεταγραμματισμος η διαγραφη του ο σε ω η του e σε a. 



  
 

 

 

 

 Mε αυτο το πειραμα, μ' αυτο το γραφικο, ντοκουμεντο, τεκμηριο,  

 με τις δυο εννοιες του ορου,  

 ο Nτερριντα θεμελιωνει την αποψη του συμφωνα με την οποια,  

 αυτο που διαφερει,  

 δεν ειναι αυτο που ειναι αλλο,  

 αλλα αυτο που διαφερει  

 μεσα στο ιδιο,  

 μεσα στην ιδια την λεξη.   

     (Βελτσος 1996 

     Απομαγνητοφωνηση Μ.Χατζησαββα) 



 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
         

 
   
 
  «spacing»    
  Είναι η παραγωγη,  
  η οποία είναι ταυτοχρονα ενεργητικη και παθητικη των διαστηματων,  
  χωρις τα οποια  
  οι πληρεις οροι δεν θα μπορουσαν να παραγουν νοημα, να λειτουργησουν  

 

  
 
 
   
 
   
 
  δια-φωρά  = differ-ance  

  
   

   
   
 
   
 
  «differ-ance» = «διαφ-ωρα»  
  Είναι το συστηματικο παιχνιδι των διαφορών (differences)  
  (ή των ιχνων των διαφορων) του «spacing», δηλαδή της χωροποιησης, 

 δια μεσου των οποιων τα στοιχεια συσχετιζονται μεταξυ τους. 
 
       Culler “On deconstruction” 



 
 
 
Διαφωρα είναι η «μη παρουσια» 
 
Διαφωρα είναι η δομή και η κινηση, η όποια δεν μπορεί να γινει αντιληπτη  
στη βάση της αντιθεσης παρουσια-απουσια. 
 
Η αποδομηση θετει το ερώτημα, γιατι  
η εννοια της «παρουσιας» ελκυει τόσο πολύ  
και όχι η εννοια της «μη παρουσιας» 
 
Η διαφωρα διεισδυει σε ολοκληρη τη φιλοσοφια διότι: 
«Αυτό που αναβαλλει την παρουσια  
είναι η βάση πανω στην όποια η παρουσια ανακοινωνεται ή  
καθισταται επιθυμητη ως προς αυτό που αναπαριστα,  
δηλαδή το «σημειο», δηλαδή το «ιχνος» της. 
Ολοκληρη η φιλοσοφια κατασκευαζεται ως ένα συστημα μέσα από τη γλωσσα.  
 
Η διαφωρα είναι ουσιαστικη εννοια μέσα στη γλωσσα  
διότι παραγει «αυτό που η μεταφυσικη ονομαζει ‘σημειο’  
(σημαινον, σημαινομενο)» 



κειμενικοτητα   
 
 
● αναγνωση 

      
● μεταφραση 

      
● γραφη 

  



 
 
 
 
Ως κείμενο  
δεν εκλαμβάνεται μόνο το αποτέλεσμα  
της γραπτής ή προφορικής διατύπωσης προτάσεων με λογική ροή,  
αλλά  «κάθε σύστημα σημείων, ιχνών, αναφορών,  
για παράδειγμα η αντίληψη είναι ένα κείμενο»  
      (Bennington 1989, 84).   
 
 
Ως ανάγνωση  
εκλαμβάνεται «η απόπειρα τόσο για την αποκάλυψη ότι η λογική της γλώσσας 
του κειμένου αντιβαίνει προς τη λογική, που επικαλείται ο συγγραφέας του, όσο 
και για την ανάδυση των υποδορίων προκαταλήψεων και αντιφάσεων, που 
αναπόφευκτα εντοπίζονται στο κείμενο…….. 
H ανάγνωση είναι μια επανεγγραφη………..". 
      (Jefferson, Robey 1986) 
 
Ως μετάφραση  
νοειται εκεινη η διαδικασία κατα την οποία ο-η μεταφραστης-τρια   
καλειται να ξεχωρισει τη σκέψη ενός κειμένου σε μια γλωσσα  
(και την πραγματικοτητα την οποία επικαλείται)  
και να εκφρασει την ιδια σκέψη σε μια άλλη γλωσσα. 
 
      (Derrida 1974) 











 
 
● "Σημερα υπαρχει ενας τροπος να ειναι κανεις απολιτικος  
 ο οποιος συνισταται ουσιαστικα  
 στην διαιωνιση 'εξαντλημενων προγραμματων' και  
 στην παγιδευση του λογου μεσα σε 'κωδικες' η 'ρητορικες'  
 που υπακουουν  σε τελετουργιες κατεστημενες  
 και εκ των προτερων ουδετεροποιημενες"  
      (Derrida 1993). 
  
  
● "Tα προβληματα της φιλοσοφιας θετουν τελικα ζητηματα  
 πολιτικης και ηθικης ευθυνης  
 ενω στην ουσια της η ιδεα της αποδομησης παραμενει αρρηκτα 

συναρμονισμενη με την επιθυμια του εκδημοκρατισμου"   
      (Derrida 1993). 

  
  
 H σχεση του Derrida με την πολιτικη 
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