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'Η επικαιρότητα τής πολιτικής καί ηθικής σκέψης 

του Ζάκ Ντερριντά 

'Από την εποχή τοΟ Διαφωτισμού , ή Ευρώπη προβαίνει 

στήν αυτoχριτιχij της διηνεκώς, καί μέσα σέ τούτη τη βελ· 

τιώσψη κληρονομιά ί>πάρχει μιά μελλοvnΧΉ εύκαιρία. 

Τουλάχιστον θά ηθελα νά τό ελπίζω, καί αυτό ακριβώς 

. τρέφει την αγανάκτησή μου εναντι τών λόγων πού κατα· 

δικάζουν όριστικά την Ει'.φώπη, ώς εάν αύτή δέν εΙναι πα· 

ρά μόνο ό τόπος τών έγχλημάτων της. 

J. DERRIDA, Μαθα{νοντας νά ζεις έν τέλει! 

Σήμερα πού ή «Ιδέα της ΕυρώmJς» βρίσκεται γιά μιά ακόμη φορά σέ <<κρί

σ1»>, ή σκέψη τού Ιάκ Ντερριντά μάς βοηθά νά άναλογιστούμε , ενάντια σέ 

κάθε ευρωκεντρισμό καί άντιωρωκεντρισμό, την άνάγχη διαφύλαξης καί 

μετασχηματισμού αυτού πού, οχι χωρίς προβλήματα, θά μπορούσαμε νά 

άπoκαλέσouμε «ευρωπαίκή κληρονομιά» . Ή ιδέα της δημοκρατίας άνήκει 

σέ αυτή τήν κληρονομιά, εντός τής όποίας, παρ' σλα αυτά, «δέν υπήρξε μέ 

τρόπο Ικανοποιητικό , καί άπομένει νά Ε:'λθε ι». 'Όχι δμως ώς πραγμάτωση 

μιάς ιδεώδους μορφής πολιτικοκοινωνικής τάξης πραγμάτων, άλλά ώς μιά 

άδιάΚΟmJ , άτελεύτητη διαδικασία χειραφέτησης καί προόδου. Δηλαδή ώς 

μιά ιδέα, εννοια ij πρακτική πού διαρκώς παραμένει υπό σκέψη , ύπ6 ελευση. 

Τό ϊδισ καί ή Ιδέα της δικαιοσύνης, τήν όποία επικαλούμαστε γιά νά απο 

δομήσουμε, νά άλλάξουμε, νά βελτιώσουμε ij νά καταργήσουμε εκείνους 
τούς νόμους πού θεωρούμε αδικους . 

Ή επικαιρότητα της πολιτικής καί ήθικής σκέψης τού Ιάκ Ντερριντά δέν 

άπορρέει μόνο άπό τήν πρωτοτυπία της, τόν ριζοσπαστικό της χαρακτήρα 

καί τό στοχαστικό της βάθος, άλλά καί άπό τό γεγονός στι κάθε φορά εχχινεί 

άπό συγκεκριμένα κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο. 'Έτσι, γιά παράδειγμα, aτό 

Περί φιλοξενίας (1997), ό Ντερριντά εμπλέκεται τόσο σέ μιά γενεαλογικού 
τύπου άνάλυση της Ιστορίας της εννοιας φιλοξενία σσο καί σέ μιά έξέταση 

1. Jacques Derrida, Μαθα{voντας ιιά ζείςέν τέλει, μτφρ,-έπιμ, Β, Μπιτσώρης. "ΑΎρα, Άθήνα 

2006. σ. 52. 
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τών παραδοξοτήτων ij τών αποριών της, προκειμένου νά αναφερθεί κριτικά 
aτήν αιJξανόμενη εχθρότητα τών ευρωπαίκών κυβερνήσεων πρός ΤΟlJς μετα

νάστες. Κατά τόν ,διο τρόπο, ό Ντερριντά ανασύρει τήν εννοια της «συγχώ

ρεσης» από αυτό πού περιγράφει ώς ευρωπαϊκή ij ελληvoρωμαιoαβρααμική 
«κληρονομιά», μέ σκοπό νά αναφερθεί σέ ενα σύ'ΥΧρονο παγκόσμιο «θέατρο 

συγχώρεσης», σπου ήγέτες χωρών ij θρησκειών αναγνωρίζουν δημοσίως 
εγκλήματα πού εχουν διαπραχθεί στό παρελθόν καί ζητούν συγχώρεση γι' 

αυτά . 'Ή γιά νά αναφερθεί σέ περιπτώσεις σπου ή συγχώρεση χρησιμοποιεί

ται στό πλαίσιο της ανάγκης επίτευξης εθνικης συμφιλίωσης (π . χ. Νότια 
'Αφρική), 

Σέ κείμενα, δπως τό Περί ψιλοςεν{ας, ό Ντερριντά ισχυρίζεται στι ή εν

νοια της φιλοξενίας διέπεται από μιά ανεπίλυτη «απορία>>: αφενός , uπάρχει 

ό «απροϋπόθετος νόμ·ος της απεριόριστης φιλοξενίας». ό όποΤος επιτάσσει 

την ανεu δρων δεξίωση τού αλλου, σποιος κι αν είναι αυτός, δηλαδή τήν 

παροχή φιλοξενίας στόν ξένο χωρίς προϋποθέσεις, περιορισμούς καί ανταλ

λάγματα, 'Αφετέρου , uπάρχουν οΙ «uπό προϋποθέσεις» νόμοι της φιλοξε

νίας πού , ενώ θεσπίζουν έ'να δικαίωμα καί έ'να καθηκον aτή φιλοξενία, ταυ

τόχρονα θέτουν σρους (πολιτικούς, διχαίκούς, ηθικούς), επιτάσσοντας στι 

αυτό τό δικαίωμα πρέπει νά δίνεται μέ προϋποθέσεις, γιά παράδειγμα. στι 

πρέπει νά uπάρχει κάποιος περιορισμός στό διχαίωμα εισόδου καί διαμονης 

τού ξένου . 

"Αν καί οΙ δύο εννοιες της φιλοξενίας είναι ετερογενείς καί δέν ανάγονται ή 

μία στήν αλλη , ταυτόχρονα ανακαλούν ή μία τήν αλλη . Αυτό συμβαίνει διότι, 

από τή μία πλευρά , ή πολιτική ij ή ηθική δράση χρειάζεται νά σχετίζεται μέ μιά 
απρoίJπόθετη ij απεφη εΜύνη, προκειμένου νά μήν αναχθεί στίς απαιτήσεις 

της στιγμης, δηλαδή πρέπει νά βασίζεται σέ μιά uπερβατιχή αρχή επέκεινα 

τών πραγματιστικών απαιτήσεων του συγκεκριμένου ίaτOΡΙΚOύ, κοινωνικού 

χαί πολιτικού πλαtσΙOυ. 'Από την αλλη πλευρά, οί νόμοι ένός δικαιώματος καί 

ένός καθήκοντος aτή φιλοξενία είναι απαραίτητοι προκειμένου νά εγκαθι
δρυθούν εκείνες οΙ προϋποθέσεις πού θά Επιτρέψουν στή φιλοξενία νά κα

ταστεί πραγματική καί νά μήν παραμείνει ες αεί απλώς ευσεβής πόθος ij 
ουτοπία (σπως, γιά παράδειγμα, οΙ νόμοι πού διέπουν τό ασυλο). οι νόμοι 

της φιλοξενίας αποτελούν. επίσης, ανάχωμα απέναντι aτά ενίοτε φαύλα απο 

τελέσματα της απροϋπόθετης φιλοξενίας (σταν, γιά παράδειγμα, ό ερχόμενος 
αλλος είναι έ'νας Επικίνδυνος εισβολέας). Συνεπώς, ό διπλός νόμος της φιλο

ξενίας Επιβάλλει νά uπολογίζουμε τούς κινδύνους χωρίς, σμως, αυτό νά μάς 

όδηγεί στό νά κλείνουμε τήν πόρτα στό(ν) ξένο, τό μέλλον , τό μή uπολογίσιμο. 

Γιά τόν Ντερριντά , αυτός ό διπλός νόμος <<καθορίζει τό ασταθές εδαφος της 

στρατηγικης καί της απόφασης. Της βελτιωσιμότητας σπως καί της προόδΟlJ. 

Αυτός ό τόπος αναζητείται σήμερα, γιά παράδειγμα, στίς αντιπαραθέσε ις γιά 

τη μετανάστευση» « <Ή αρχή της φιλοξενίας», 1997). 
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Αυτή ~ ασυμμετρία μεταξύ της απροϋπόθετης καί της υπό δρους φιλοξε

νίας διατηρεί τή φιλοξενία ώς <να διαρκές διακύβευμα , αφού κάθε συγκεκρι

μένο συμβάν δεξίωσης τού αλλου δέν μπορεί παρά νά υπολείπεται τών απαι

τήσεων τού απροϋπόθετου νόμου της απεριόριστης φιλοξενίας. Ή θέση πού 

αναδύεται aτό Περί φιλοξενίας καί αντηχεί μέ αυξανόμενη δύναμη aτό εργο 

τών τελευταίων ετών τού Nτερριvτά πρΙν τόν θάνατό του είναι ΟΤΙ Ύj υπεύθυνη 
πολιτικοηθική δράση καί απόφαση συνίσταται ατήν αναγκαιότητα μιάς 

αδιάλειπτης διαπραγμάτευσης ανάμεσα σέ αυτές τίς δύο ετερογενείς απαι

τήσεις. 

Κάτι αντίστοιχο Ισχύει καί μέ τήν εννοια της συγχώρεσης. Ό Ντερριντά 

ανιχνεύει μιά ανυπέρβλητη ενταση ατήν καρδιά της έλληνορωμαιοαβρααμι

κής μας « κληρονομιάς» μεταξύ μιάς άπροϋπόθετης καί μιάς « ίιπό σρOUς» 

συγχώρεσης . Άφενός, υπάρχει ~ γενναιόδωρη , απειρη, ανoικoνoμι~ συγχώ

ρεση πού χορηγείται ακόμη καί σέ εκείνους πού δέν μετανοούν -η δέν ζητούν 

συγχώρεση . Ύπ' αυτή τήν εννοια, ή απροϋπόθετη συγχώρεση μοιάζει μέ αυτό 

πού ό Ντερριντά άποκαλεϊ «καθαρό» η «αληθινό» δώρο. καΙ τό όποΤο δίνε

ται χωρίς ποτέ νά ζητά ανταπόδοση . Άφετέρου, ατήν ϊδια παράδοση ίιπάρχει 

μιά μή γενναιόδωρη , υπό δρους συγχώρεση, πού απαιτεί εγγυήσεις, προκει

μένου νά χορηγηθεί. Δηλαδή , απαιτεί τήν αναγνώριση τού λάθους, τή μετα

μέλεια, τή μεταμόρφωση τού ενόχου, ό όποίος τότε αΙτείται ρητά συγχώρε

σης. 'Όπως συμβαίνει μέ τή φιλοξενία, ετσι κι εδώ ό Ντερριντά αρνείται νά 

επιλέξει ανάμεσα aτούς δύο αυτούς πόλους της εννοιας της συγχώρεσης. Ό 

ασταθής « χώρος» της συγχώρεσης είναι ~ απαραμείωτη , ετερογενής ενταση 

τού (άνα)μεταξύ αυτών τών δύο πόλων . Ή απόφαση καί ~ ευθύνη λαμβάνουν 

χώρα σέ αυτό τό (ανα)μεταξύ, σέ αυτό τό ενδιάμεσο. Καί ίιπάρχει αναπό

δραστα πάντα κίνδυνος καί αβεβαιότητα ατήν έμπειρία της διέλευσης αυτού 

τού «χώρου» . 

Κοινή συνισταμένη τών άναλύσεων τού Nτερριvτά είναι ~ προσπάθεια 
διάνοιξης της « ευρωπcι'ίκής» σκέψης καί κληρονομιάς ατήν ελευση τού ριζικά 

νέου. Συνεπώς, ό απεγκλωβισμός της Ευρώπης από τήν «κρίση» δέν θά 

Ισοδυναμούσε μέ τήν ανάκτηση της «δυνατότητάς» μας νά τήν ίιπερβούμε , 

αλλά μέ τήν προσπάθεια νά σκεφτούμε έπέκεινα της ίιπάρχουσας τάξης 

πραγμάτων, δσο κι αν αυτό φαίνεται αδύνατον (αλλωστε , γιά τόν Ντερριντά, 

τό νέο γιά νά είναι «πραγματικά» νέο δέν μπορεί παρά νά εμφανίζεται πα
ροντικά μόνο ώς «αδύνατο»). Αυτό προκειμένου νά διατηρήσουμε τήν ελπί

δα ελευσης « κάτι πιό μακρινού -η υπερβολικά κοντινού, κάτι ταυτόχρονα πιό 

παλιού καί πιό νέου από τήν κρίση , πιό τρομακτικού αλλά καί πιό προκλη

τικού, γιά νά μήν πώ πιό ενδιαφέροντος» (J . Derrida. ΟΙκονομίες τής κρίσης, 

1983). 
Στό διάστημα 24 έως 26 'Ιανουαρίου 2013. ό Τομέας Φιλοσοφίας τού Τμή

ματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας τού Πανεπιστημίου Άθηνών, 



ΑΦΙΕΡt"ιΜΑ aτόν 2άκ ΝΤεΡριντά '73 

σέ συνεργασία μέ τό Γαλλικό 'Ινστιτούτο Έλλάδος, πραγματοποίησε συνέ

δριο μέ άντικείμενο την ήθιχή καΙ πολιτική σκέψη τού 2άκ Ντερριντά ατήν 

Άθήνα. Τό συνέδριο , aτό όποίο συμμετείχαν σαράντα όμιλητές (τέσσερις έκ 

των όποίων Γάλλοι) άπό διαφορετικά έπιστημονικά πεδία (φιλοσοφία, πο

λιτική θεωρία, ψυχανάλυση, άρχιτεκτονική, λογοτεχνία κ.λπ.), κάλυψε ενα 

ευρύ φάσμα θεματικών πού απτονταν τής ηθικής καί πολιτικής φιλοσοφίας 

τού Ζάκ Ντερριντά δπως δημοκρατία, δίκαιο, φιλοξενία, δώρο, συγχώρεση, 

δικαιοσύνη, άπόφαση, εuθύνη, ηθική καί ζώα κ.λπ. Στό παρόν τεύχος τής 

Ποιητικής δημοσιεύονται τέσσερα κείμενα άπό τό συγκεκριμένο συνέδριο. 




