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«η' αύ-:ο α.γ.ριSώζ -:: poιπ:cX(}r,vct. σε ϊ.ολλα.. κεψ.ενά μou. να επικρο
τήσω συνάμα μ.~~ όρισμ.ένΎ] Οιεθ'lιΧόΤ1;-:α. εναν όρι.σμ.έ'lο XOG'μ.o-::oXt
τιcμό, δπο&:ικ'/ύονταζ -:αυΤΟΊ'ρονα ο-:ι -::έραν του χοσμ.οπολιτιG'μ.ο~ 

uπσ.ρ..ι.ει ~ εμ.-::ειρία -:-(jc; ειεΟνιχοτη-:αζ ποΙΙ u;:ερφλαγyiζει ΠΙ O~
θ'lικότητα: G" αυτον -:0'1 αίώνα εχουμ.ε μ.άΟει να.. ΟΟεUοuμ.ε ΠΡΟζ τη 
σννάντηO'ΎJ του ίXXXou --τού έξόρισ'tοu, -:ου με-:ανάστη. του -::POGC?u
γα-ο έκεϊ" μ.ά.λισ,α' ποΙΙ ό άλλΟζ οε,ι ύφ1σ-:αται, οε,ι ε'χμ τά. οιχαιώ

μα-:α -:oij 7tOX!-:-tj και οεν ε7ναι -::ολί':ί1< ,» 
Jacques Derrida 

Το ει6λίο του Ζά.χ Ντερριν-:α Πέρα" -:0;; Υ.Ο{7Ρ.()7;ολι",;!σμ-ο;; α.-::οτε
λείται α.ϊ.Ο έπτα αυτόνομα κείμενα. τα όι:οϊα ι:ραγv-ατευoνται εν'lοι
εζ χαι πpobλ+Ιματα που οεσπόζοuν &φ' έ'ΙΟζ στη σύι/;ονη πoλιτ~χη 
φιλοσοφία. ά9' έτέροu στι, σΎjμ.ερι'Πι παΥ..<.όσμ.ια χοινωνιχο-7tολι-:ιχη 
σΚ'ςιή: χυριαρχ1α. f.Οιότητα το;; πολί"l], Οημοχρσ.τ!α (democratie) 
και οημοκρα-:ικ'ι, -::ολι,:,ε1α (republique), χο!'/οτισμ.Οζ και ρεπου

μπλιχ~ν!σμ.ός, ,φ!λοξενία , κ~i οικαiωF άσύ):ου. έ?γaζόμεν~ι ~<χωρ,ΙC; 
xap-:w.». ζ~κo,l]τα και ανΟΡWΠΙ'IΟ71]'ta . οιγ.αιωμα.τα -:01.1 ανΟρω

-::01.1. εΥ..<.λfJμα χατα 7'~ς ανΟρω;;ότητα.ς. vio οιειΜ:ς ο!καιο χα! νέοι 
OΙΚGιιιχol θεσμοΙ σuιι.ώρΊjGΎj. Οaναταη πο!'ιή. παy..<.oσμ.ιo-::o[ΊjGΎj. 
-::ραΥμαΤΙΚ'ι, και oUVΗτικ'~ έργασ!ο:. -::Ολεμ.οζ και εΙp~'Πj. κ.α. 

"ftσ-:ΟΟο. ολα ,:,0: γ.είμενα συ',οέο'l':αι ίXμEGCt με,:,aξτ; τους μ.έσω 
Τ~ζ χuρ[α;ρΧYjζ i'r.ιotac; του Υ.οσμο;:ολΙ7ισμ.ο;;. Αύτο οηλώνει αλλω
σ-:ε ό -:ίτλΟζ -:ov 6ι~Λίoυ, -:όν όr:οίο έ-::έλεξε ό ΙΟ!Οζ ό Ζακ \"-:ερρι

ντα ε\ο\χα )Ία -:1]'1 έλλην\χη εκΟΟση. Ί Ι ν-:ερρι'l-:ια'ιΊ; &7tοοομητικ+Ι 
θεώρηGΎj του κοσμ.οπολιτισμ.οσ ε!'Ιαι &πλ'~: άφ' ένο; έπα'lε;:!bεbαι
ώνει τις Οετιχες πλευρε< -:-ης χληΡO'/Oμtά.ς του κοσμ.Οϊ.ολιτισμου. 

xupiwζ του καντw.,10υ που σuνoεεται άμεσα με την εννοια 7flc; χρα
τικο-εΟ'lιχηζ κυριαρχίας κα! ~; ίοιότητας τοσ r:ολ[τη, άφ' έ'tέροu 

όραv-ατtζε-:αι την u;:έΡbαση αυτου του χοσμοποΛι-τισμ.οC μ.έσω τΥ,ζ 
σuy..<.ρΟτησ-fjζ μιας νέας Ο·fJμοκρα,:,ικηζ ..1!εθ'lους r:ipa.... -:o~ κρά,:,οvς

εθνουζ. α.κόμη κα! της ιοιότη-:aς τοί) ΠΟλίΤfJ. 
Τα. κείμενα -:ou Χτερριντα σι)νοΟεύο'/τα( απο τ.:ρωτογενε!ζ έκτε

:~νεζ C:fJμ.ει~εις που , Οιaσαφrl'~ίζο:.ι'~ έπίμαχεζ_ η GΎjμα'lΤ(Κ~ζ 
λεξε«;. φραaεις. εννοιες χαι Οεμα,:,ικες μεσω σuνaφων μετα9ρασμ.ε

νων άr:οσϊ.aσμάτων &1:0 άλλα εργα ':'ou. 
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