
Έκτοπισμένες λογοτεχνίες 1* 


Α ΕΠΙΑΕΓΟΊ:"Ν ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΙΣ, να

Ν - "Ι ~ ,'! ,
κινουνται ελειιθε:Ρα: αιιτο ειναι το δι

καίωμα ό xba!..LOt; μα.ς, Ολο και 

περισσότερο, το ιiρνεΤται στους σιιπραφεΤς. 
Άκόμ;rι μια 9Ορά, εναντίον της απαγόρευσης 
θέλοιιμε να έπΙ~IΞ~αιώσoι.ιμ.1Ξ τη θέση της λο

γοτεχνίας, τη θέση της αύτην &κpι~ώς τη 

στιγμή. Να εΠΙbεbαιώσοuμε οτι οι λογΟ'τε
χνίες εχουν τόπο, Aαr.-LbιXvOUV χώρα." 

ΠΕνας νέος λογοτεχνικός χωρος οιανοίγε

ται, του οποίου οι OtctXUbEUΣEt.:; λιγότερο παρα 

ποτέ προορίζονται, σ-~μεpα, με μια αφηρημένη 

μορφή, κΑασικη 1] λιγότερο κΑασική, για τη 
qiIλoaoC(ict 1] την επιστήμη, για την ποι-ητικη 
Τι τη θεωρία της λογοτεχνίας. ΟΙ εκτοπίσεις 

για τις όποΤες πρέπει να μιλήσουμε γίνονται 
επίσης -περι αυτου εχουμε πάμποΑλ:χ παΡα

οείγματα- ζητήματα ζωής 1] θανάτου. Κάθε 
μέρα οιακυbεuεται το σωμα των εργων ΜΙ το 

σώμα των συπραφέων. 
ΤΙ σημαίνει σ-ήμεΡα για. τόσο itOλλolJC, οη

μιουργοΙΙς, γνωστους 1] αγνωστους, αυτη ή 
εκτόπιση που τόσο συχνα. συνίσταται στο να 
μην έχεις πλέον θέση; Σηι..ιαίνει οτι σε πέμ

πουν στον θά.νατο 1] σε &.ποπέμπουν από τη 
χώΡα σοιι 'JitO την απειλη εγκλεισμ.οU, baaa

* Οί τημ.ειώ<7ει.ς παΡOCt'iθεντα.t '(1'τό τέλος 'tou κεφΙνΟI-J. 

του Jacques Derrida 

νιστηρίων, εκτέλεσης Τι Οολοψονίας. Για να 

γρά.φουν και να μιλουν ελεΙΙθε:Ρα, πάμπολλοι 
ανορες και πά.μπολλες γυναίκες άναγκάζονται 

να. εγκαταλείψουν τους τόπους της γλώσσας 

τους και της μνήΙ..Lης τοιις. Διαbαίνοuν τα σΙΙ
νορα 1] συΑλ:χμ6άνονται 

επι τόποιι, περιτοιχισμένοι 
." tιo. f \ 1 

« οικαοε », μεσα στη νυ

χτα ένος καταφυγίου που 
εφεξής γειτνιάζει με το 

κελι η τον κατ' οl?<ον πε J.cques DERRIDA (Γαλλία) 
ριορισμό. Και για. να. «τά Γε'Μ\θηκε <rτι, Άλτη,ι -;;0 1930. 

"Πιν :&ole des Hautes σουν στο φως του Ο'φόσι
Sciences SociaJes ..,.τό

ου χώρου, μέσα από την Thφ&n και &εo.bJ'I<I Τ'.ϋλλ& 

κρυφια αντίστασΎ) μιiiς "'~toc ~την Eu@Mt-ι'j Κ«ί -πις 
ΗΠΑ. '!ΞΖω Ihvr,ιι.o'Jε'Jc.!.ItJot τοΑαθραίας 1] κρυπταής λο
6ι~λio ,ο') Adieu iιEmmanuel 

γοτεχνίας, συμbαίνει επί Levinas (!997), T'>O'J """,;iρετα.ι 
Otεξooι~ στfιν ε.-NOtα Τ-fΙΙ; 
φιλοξενιας x(Xt το θει:;μδ των 

σης να γίνονται ή εσχατη 
προσφυγη για. την παρα «Πόkωv-Κα'ω;;uyiων». ΕΤ",,,ι 
πλάνηση λογοκρισίας lιφτιχό μέ'λος 1'00; Δι.&ιο;;ς 

και αλλοι τόποι ακόμΎ), 	 ~αι~O'J~!.! τ";ι Σ"'7~yέων χa1 
εtχε ό~Π: ct'r.tπi.:lΟ~?(): '\'O'J.

αυτην τη φορα οι τόποι ςΗ πaρέμhaΠι ΤόlJ "'"το πρω~o 

ρΎ)τορικης. 	 Τ-J'JΈaρtο τ6ιv Πό/.ε:ω'ί 
Κtl.τtl.9'Jγtωv -;;ι, 19'35Καινοφανές; 'Ως προς 
oημo-:τ~ε~'ιjκε με ϊ:ον τtτN.ι 

τΙ και σε ποιό (}αθμό; Τί Κι:κη.u;r.oλίπς Ολων τών χωρών. 

νέο θα ΣUΝΈ{}αινε, σήμερα., 	 άκ6μί'j μιά ί:ιΧ4Πάflεu ! 
( Cosmopolite.s de.s tous Ies pays,

με τη λογοτεχνία, αΚΡΙbέ
encore un effort !. έκoCισεις 

στερα ανά.μεσα στη λογο- Galilee. HJ97). 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ 
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ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΕΣ 

τεχνία και στον τόπο; Ή α9ετηρία. μας είναι 
μια υπόθεση: κάτι νέο καταφθάνει, συμbαίνει:Ι 

εδώ, διότι μια συγκεκριμ.ένη επανάληψη δεν 
αποκλείει -κάθε αΛλο- την επινόηση κα.ινο

φνων bιαιοτήτων που ό'λες σχετϊζονται με τον 
τόπο, με αυτο που συμbαίνει και εκτοπίζεται 

έκεί οπου μια συγκεκριμένη γραφη εχει τόπο, 
λαμbάνει χώρα. Για να απαντήσουμε στην 
etubOX·~ αυτ* της καινοτσμίας πρέπει να δια
τl]ρήσουμε στη μνήμη μας και να αναλύσουμε 
ολες τις αναλογίες. Πριν απο κάθε «λογοτε

χνικο κίνημα », ενα αΛλο κίνημα θα πρέπει να 
εχει αναπτυχθεί-πρoωθ-~σει, αMa και να εχει 
κυνηy~σει και καταδιώξει μια συγκεκριμένη 
λογοτεχνία. 'Όχι bεbαίως ό'λη τη λογοτεχνία., 
'όχι αυτην που εξυμνείται απο τη στιγμη που 
υπηρετεί η σ.ντανακΝι. την προσίδια ταυτότη
τα μιας ομάδας, ένος κράτους, ένος εθνους, 

μιας θρησκεία.ς, μιας γλώσσας η οποιασδήπο
τε αΛλης εγκαθιδρυμένης εξουσία.ς. Άνέκαθεν, 
ομως, δύσκολα γινόταν ανεκτη ή λογοτεχνία 
που -τουλάχιστον ως προς ενα τμήμα της

θέτει ερωτήματα για ενα τέτοιο καθεστως η 

για μια τέτοια αποστολή, ωσαν ή ίδια να εχει 
τόπο, να λαμbάνει χώρα μόνο εκεί οπου της 
αρνουνται τον τόπο, εν πάση περιπτώσει τον 
τόπο της ανάπαυσης, την έδραιότητα κατοί
κησης, το συναγελάζεσθαι η τη ρίζα. Έξ o~ τα 
τόσο ποMa τυπικα 9αινόμ.ενα που στίζουν 
εντονα την 1στορία της λογοτεχνίας, και μάλι
στα στη νεοτερικότητά της: λογοτεχνίες σε 
9υγή, λογοτεχνίες σε εξορία, λογοτεχνίες στο 
εξωτερικό, λογοτεχνίες ξένες l.ι.έσα στην προσί

δια γλώσσα τους, λογοτεχνίες νομάδες, λογο

τεχνίες λαθρομετανάστες, αντιστασιακες λο

γοτεχνίες, απαγορευμένες λογοτεχνίες, λογο

τεχνίες εκτος νόμου και εκτος τόπου. Άπαγο

ρευl.ι.ένοι τόποι, πολυ πέραν του ακαδημιiΙΚOίί 

παραδείγματος «ο Πλάτών-και-01-ποιψες

που-εκδιώκονται-απο-την-πόλη » : ιδου λοιπον 
αuτο που θέλησαν να κoινOΠOΙ'~σoυν στις λογο
τεχνίες εκτοπίζοντάς τες ατέλευτα, Λες και 
ηθελαν α.πλούστατα -στερώντας τους τη δυ

νατότητα να MbOU'! μια θέση- να τις εμποδί
σουν να καταφθάσουν, να συμbοuν, με αΛλα. λό

για να 'έχουν τόπο, να MbOU'! χώρα. Αuτο το 
φαινόμενο bεbαίως δεν είναι νέο, ακόμη και αν 
ενδεχομένως αναμένει περαιτέρω να γράψουμε 
αΛλιως την 1στορία του (αuτο θα ~ταν επίσης 
ενα απο τα μελήματά μας). Πιστοποιείται 
απο εΠΙbαρυντικα αρχεία.. Ή λογοκρισία, το 
ανάθεμα, ο αφορισμός, ή απειλη θανάτου η 9υ
λάκισης: αuτες αΚΡΙbως είναι ΟΙ μΟΡ9ες μιας 
bίας που εξωθεί τόσους συγγρα.9είς προς την 
αΛλη πλευρα των συνόρων, και ενίοτε τους 

ωθεί να εξορίζονται μέσα στην ίδια τη χώρα 
τους. Άπο τη στιγμη που 'έχουν τόπο, που 
'έχουν Mbet χώρα -αν μας επιτρέπεται αυT~ ή 
'έκφραση-, ΟΙ λογοτεχνίες δύσκολα γίνονται 
αποδεκτες ακόμη και στους χώρους οπου ιΡαί
νονται πως γεννιουνται, στις κουλτουρες, στις 

χωρες, στα 'έθνη, στα κράτη για τα οποία. μι
λουσαν διαbαίνοντας ηδη τα οριά τους, για τα 
οποία μιλουσαν σφυρηλατώντας ηδη τη γλώσ
σα τους. Τί συμbαίνει σ' αuτη την περίπτωση 

με T~ λογοτεχνία; Μέχρι ποίου σημείου συμ
μερίζεται, ως προς αuτό, τον προορισμο της εν 

γένει ελεύθερης ομιλίας η ελεύθερης γρα.ιΡής 
μέσα στην τάξη της σκέψης, της ιΡιλοσοφίας, 
της τέχνης η της επιστήμης; Μέσα σT~ν τά
ξη του «διανοουμένου» εν γένει ο οποίος τόσο 
συχνα προσδιορίζεται απο τη νέα θέση της μά
θ-Ι]σης και της διάδοσής της απο τα Μέσα 

Μαζικής Ένηl.ι.έρωσης στις σύΥI.Fονες κοινω
νίες σαν πηy~ δυνψικής εξουσίας - και συ
νεπως σαν επίλεκτος στόχος οταν auτYι ή λο

ΖΑΚ ΚΤΕΡΙΚΤΑ 

γοτεχνία. εξακολουθεί να επαναστατεί σT~ν 
εκμετάλλευυ~ της, οταν εξακολουθεί να είναι 
κριτική; Αuτος ο συμ.μ.ερισμΟς μας υπαγορεύ
ει, bεbαίως, τις ίδιες ευθύνες, τις ίδιες μ.ορφες 
αλληλεγγύης και τις ίδιες αντιστασιακες πρά

ξεις. Και δεν πρόκειται να τις παραμελ·~σoυμε. 

Δεν α;ιευ..ουμε ομως, επίσης, να επιχειρήσουμε 

να σκειΡτουμε μιαν οξύτερη ιδιαιτερότητα των 
διακυbεύσεων που προμηνύονται σήμερα υπο 
Trι συγκεκριμένη ονομασία της λογοτεχνίας; 

Θα πρέπει να επεξεργαστουμε αυτα τα 

ερωτήlJ.ατα, να τα εμπλουτίσουμε και να τα 
διαφοροποιήσουμε, σύμ9ωνα με τις 1στορίες, 
τις κουλτουρες και τις γλωσσες. Θα πρέπει 

προπάντων να τα υΠΟbάλουμε στον ε'λεγχο 
της ένικότητας των 'έργων και των συμbάν

των. Αuτα τα ερωτήματα επιτάσσουν να μην 
αγνοήσουμε τα παλαιότερα κεκτημένα. Δεν 
πρέπει να παραλείψουμε να υπενθυμίζουμε 
ακόμη και T~ν επανάληψη αuτής της 1στο
ρίας, για να αναλύσουμε και να καταπολεμή

σουμε σ-ήμερα τις νέες μορφες διωγμου που 
εκλεπτύνονται απο τη μία ηπειρο στην αΛλη. 
Διαμέσου ολων των μορφων τής αυθεντίας, 
πολυάριθμες εξουσίες χρησιμοποιουν παραδο
σιακα οπλα και παραδοσιακους ισχυρισμούς, 

αMa επίσης τεχνικες και μεθοδεύσεις καινο
φανείς. Αuτες ΟΙ τεχνικες και ΟΙ μεθοδεύσεις 
εφρμόζονται χωρις καθυστέρηση σε αυτο 
που μετασχηματίζει ριζικα τον δημόσιο χωρο, 
τις εκδόσεις, τα Μέσα Μαζικής Ένημέρω
υl]ς, τη διπλωματία, το διεθνες δίκαιο, την 

οργάνωυl] των κρατων, την αγορά - δηλαδη 
τόσες ιΡυσικες η συμbολικες συγκρούσεις: ΟΙ 
θεολογικο-πολιτικοι πόλεμοι, ΟΙ διεθνοτικοι 

πόλεμοι, ΟΙ οικονσμικοι πόλεμοι, και ((υσικά, 
διαμέσου ο'λων αuτων των μεταΛλα.γων, ο πό

λεμος των γλωσσων και ΟΙ πόλεμοι μέσα στη 

)ΠΟl'lΤΑΦΕ &ρ. Ι 

~ 

γλώσσα. 'Ιεροεξεταστικες btα.ιότψες ανευ 

προηγοψένου ξεσπουν με μανία πάνω σε 

εκείνους η σε εκείνες πού, παντου και με τις 

πιο διαφορετικες μΟΡ9ές, ανθίστανται στη φυ
σικη η σΨbολικη καταπίεσ·l], αμιΡισbψοuν 
τους δογματισlJ.ους και διαμαρτύρονται εν 

ονόματι μιας αΛλης σκέψης, μιας αλλης 

εμπειρίας του 'έργου και τής γλώσσας, του 

γλωσσικου 'έργου. 
Ώς προς τί αuτες ΟΙ διώξεις 9έρουν επίσης 

το στίγιJ.α τής εποχής μας; Γιατί μεταξυ των 

επίλεκτων θυμάτων καταμετΡουμε εφεξής τό
σους συγγραφείς; Γιατί τόσοι ανδρες και τό

σες γυναίκες, για τους οποίους και τις οποίες 

ο δημόσιος λόγος εγγράιΡεται στη μυθιστοριο

γραφία., στο ποίηlJ.α, στην επινόηση νέων λο
γοτεχνικων μορφων; Ή επανεξέταση ερωτη
μάτων αuτοu του τύπου σημαίνει οτι θα πρέ
πει να παρασκευάσουμε νέες 'έννοιες και νέες 

. στρατηγικες για μια διεθνη αντίσταση. Σήμε
ρα, αuτη ή αντίσταση δεν μπορεί πλέον να πε

ριορίζεται στις μΟΡιΡες ....οσο αζιοσέbαστες και 
αν εΤναι- ενος κοσμοπολιτισμου που διέπέται 
απο τις παραδοσιακες 'έννοιες του συγγραφέα, 

του πολίτl] (του συγγραφέα πολίτη του κό
σμου), του κράτους και του 'έθνους, επι παρα
δείγματι l.ι.έσα σε μια Πολιτεία των Γραμμά
των η σε μια Έπιτροπη Έπαγρύπνηυl]ς 
Άντιφασιστων Συγγρα((έων. Παρα την τόσο 
πλούσια και τόσο σύνθετη 1στορία της, ή αξία 

της ίδιας της &νοχης δεν είναι πλέον επαρκής. 
Και γι' αuτο επικαλούμεθα μια α.Λλη 'έννοια 
της φιλοξενίας. 

ΟΙ καλύτερες τιμες που μΠΟΡΟUIJ.ε να 
αποτίσουμε στους μεγάλους του παρελθόντος 
που κατέθεσαν τη μαρτυρία τους είναι να μην 
περιοριστουμε σΤ'~ν εζ'.)μνησ·~ τους. "ΑΛλη 

είναι ή επείγουσα ανάγκη. Χρειαζόμαστε 

ΧΑΡΊΌΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Ε"'"ΟΡΙΑΣ 
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ΚΤΕΡΠ,ΤΑ 

Ύoτεχνίn. εξακολουθεί να. επωιαστατει στην 
εκμετά.λλευΟ'"Γι της, δταν εξακολουθεί να. είναι 
κριτική; Αύτος Ο TJμμzρtσμ.Oς μ.άς υπαγορεύ
ει, bεbαίως, τις ί8ιες εuθύνες, τις ίδιες μ.ορΥες 

αΑλ:ηλεπύης και τις ίδιες αντιστασιακες πΡά
ξεις. Και δεν πρόκειται να. -:;1ς παραμεkΓισουμ.ε. 
Μ.ν α;ιεL"λoυμ.ε δμως, επίτης, να. επιχειρήσουμε 

να σκεφουμε μιαν Οξύτερη Ιδιαι-:;ερότητα τών 

οιακυbεύσεων ποΙΙ προμηνύονται σήμερα υπο 
τ-η σuγκεκρψ.ένΎj Oνφ.ασίn. της λOγOτεχνίn.ς ; 

Θα τ.ρέπει να ετ.εξεργαστουμε αύτα τα 

ερωτήματα, να τα εμτ.λουτίσουμε και να τα 
διαφοροποιήσουμε, σύμφωνα με τις ιστορίες, 

τις κουλτουρες και τις γλώσσες. Θα πρέπει 
προπάντων να τα UΠΟbάλουμε στον 'εΛεγχο 
της ένικότητας τών εργων και τών συμ6άν
των. Αυτα τα έρωτήματα επιτάσσοuν να μ·ην 
αγνοήσουμε τα παλαιότερα κεΚΤΎjμένα. Δεν 

πρεπει να παραλείψουμε να ίιπενΘUμίζoυμε 
':1' \'" 'λ Ψ ,- - ι:
αΚOμΎj και την επανα Ύj η αυτης ΤΎjς ιστο

ρίας, για να αναλύσουμε και να κατατ.ολφ.ή
σουμε σήμερα τις νέες μΟΡ9ες διωγμοσ ποΙΙ 
εκλεπτύνονται απο τ~ μία 'ί]πειρο στην αιη. 
Δια.μ.έσοι; Ολων τών μΟΡ9ών της αυθεντίας, 
πoΛUά.ριθμες εξοuσίες χρησιμ.οποιοσν παραδο

σιακα δπλα και παραδοσιακούς ισχυρισμούς, 
&λλα επίτης τεχνικες και μεθοδεύσεις καινο

φανείς. Αύτες ΟΙ τεχνικες καλ οι μεθοδεύσεις 

εγαρμόζονται χωρις καθuστέρητη σε αυτο 
πού μετα.σχηματίζει ριζικα τον δημόσιο χώρο, 
τις εκδόσεις, τα Μέσα Μαζικης Ένημέρω

σης, τ-η διπλωματία., το διεθνες δίκαιο, την 

οργάνωτη τών κρα.τών, την αγορά - δηλαδ~ 
φυσικες ~ σuμbολικες σuγκρούσεις: ΟΙ 

θεολογικο-πολιτικοι πόλεμ.οι, ΟΙ διεθνοτικοι 
πόλεμοι, ΟΙ 01κονο[.ι.ικοΙ πόλεl.ι.οι, και qIuGIXιX, 
διαμέσου Ολων α.υτών τών μεταλλαγών, Ο πό
λεμος τών γλωσσών κα.ι ΟΙ πόλει.ι.οι μέσ-α στη 

γλώσσ-α. Ίεροεξετασ-τικΕ:ζ 6ιαιότηΤΕζ ανε>; 

πρΟ"ηγου[.ι.ένου ξεσποίϊν με [.ι.ανία. πάνω 
eXEivou.; ~ σε εκείνες ποίι, παντου και με τις 
πιο Ι)ιαψορετικες μΟΡ9ές, ανθίστανται στ·η 9U
σtΚ~ Τι σuμ60λικ~ καταπίεΟ'"t], αμ?ισ()ητotίν 
τούς δογματισμοΙΙς και διαΙ.ι.α.Ρτύρονται εν 
Ονόl.ι.ατι μιάζ άλλης σκέψηι:;, μιάς άΧλης 

εμπειρίας του έργοι; και τηζ γλώσσα.ι:" τοσ 

γλωσσικου εργου. 
Ώς προς τί αυτες ΟΙ διώξεις φέρουν επίτηζ 

το στίγι.ι.α τηζ εποχηζ μας; Γιατί ι.ι.εταξύ τών 
επίλεκτων θuμάτων κα.ταμετροσμε εφεξηι:; τό
Gou;; συπραφείζ; Γιατί τόσοι άνδρες και τό
σες Υυνα.ίκεζ, για τοΙΙς οποίους και ΤΙζ οποίες 

ό l)Ύ]μόσΙΟζ λόγΟζ επράφεται στ+Ι μUΘιστoρω
γρα.φία., στο ποίΎ]μα, στην επινόΎ]O'"~ νέων λο

γοτεχνικών μορφών; Ή επανεξέτατη ερωτη
μάτων αυτοσ τοσ τύπου τημαίνει οτ! θα πρέ

πει να παρασκευάσουμε νέες εννοιες και νέες 
. στρατηγικεζ για μια I)ιεθν~ αντίστατη. Σfιl.ι.ε
ρα, αύτη ~ αντίστατη δεν μπορεί πλέον να πε
ριορίζεται σΤ!ζ μοργές -Οσο &ξιoι:rέ6α:στες χαλ 

αν εΙναι- ένας χοσμ.οπολιτισμ.ου πού διέπέται '. 
&πο τις παραl)οσv.tκες εννοιες του συπρας>έα, 

του πολίτη (του ουπρα.:;ιέα. πολίτη του κό
GfJ-OU), του κράτους και του εθνοuς, επι παρα
δείγματι [.ι.έσα σε μια Πολιτεία τών Γρα.μμά.

των ~ σε μια Έπιτρo~ ΈπαγρύΠ'Πjτης 
:'iντιφα.σιcrτών Συπρα9έων. Παρα την τόσο 
π)nοοια και τόσο σύνθετη ίστορία. της, ~ αξία. 
της ιδιας της ανοχής δεν ε(ναι πλέον επαρΚ"Γις. 

/' ..
Και γι' α.υτο επικαλούμεθα l.ι.ια αλλ:η εννοια 

τηζ 9ιλoξενιaς. 

Οί καλύτερες τιμες ποΙΙ μπoρotίμε νά. 

αποτίσουμε στοΙΙς μεγάλους του παρελθό'ιτος 

ποΙΙ κατέθεσαν τfι l.ι.α.Ρτuρία τους εΙναι να. μΤιν 
περιοριστουμε σΤ'ΙΙν εξύμνψ"'ή ΤΟ'Jς. "ΑΧλη 
είναι +ι επείγουσα. ανάγκη. Χρειαζόl.ι.α.στε 
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(θα μ.πορέσουμ.ε Ομ.ως;) να απαντήσουμε 
μάλιστα. διαφορετικά: να. άπαντήσουμε 
liΊ\Aιωι:; σε αλλες απειλές, και να απαντήσου

μ.ε επίσης μi "ην έΎΎυησ~ μ.<Χς γι' σ.υτο ποιι 
.ηΟη γριΧ((ετσ.ι, σε περισσότερες απο μ.ία 
γλώσσες, ώς αλλ-η ίστορία.. 

:Ίrlετά?pα::rη ιΖπο τά γαλλικά και Τ'ίμ.ειώσειι; : 

ΒαγγέλΥιΙ; }Ιπιτο-ώρΥιΙ; 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Ι. Ό τίτλος τoiί κεψ.ένο!) τoiί J. Denida, 
«Litteratures deplacees», πιχραπέμ.πει ~τo χαρακτliΡΙ
σμο «personne deplacee », δ οποίος εΙvaι fj κατά λέξη 
μ.ετ6.φραπ, "ou ά.ντί<:ττοιχου άπMXQU «displaced 
person». ~O ά.πλιχός όρος, ποίι εμφaνtζεταt το ·1945~ 
πρoσoιoptζ!ι εκείνον ποu αναγκάστηκε 'ίά εγχα7αλείΨ~! 
τ-η χώρα "O!J λόγω πολέμ.ου 11 εξαιτία.ς Τ';;ς ~yης 
'tOU καθεστ(;r.ος. Σ~μ~ω'l~ ι.ιl ιJ.UX. ελa7t'ιχΤ, απoooσίj.

• , ,. , 
«~ersonne d~lacee)~ 

θ"

α "..~ι;ω.νε τον «α.παΤ~t », τον 

« εκl!,(lτρ~σιJ.ε'JΟ », τον « προι:rφvγα ». 
ΙΏ!1τό?"ο ή Hannah Arendt, -ηοη απο το 1951, 

επι<:,ημ.σ.ίνει τ-rι τι;μ.σ.σιολογικ·1; alCtyOFιZ μ.εταζ':' των 
«χωρις-πατρίοα» (<<Heimatlosen») (1919) και 
των «displaced persons» ( 1945 ): «Άκόl.ιη και 1; ορο
λoγtα. r=ou ά.να~έρετo:ι στοιj..; άπάτριοεζ επιΟεινώνε-:α.ι. 
ro ΟΡΟζ" χωριι;-πατρίΟΟ Η ιXναΓVώρ~ζε ΤΟIJΜ",/}'3τον 

• ~ (J ,. " ..,. • , 

ΤΟ γ€Ύoν(Jζ οτι τα ~Ρ0ιj'ω:τa cιtJ't~ ειχσ.ν χσ.r;;εt την 

πρo~τα~ία τ'~,ς κu()έρvη~ς ΤQuς κα!. ΟΤΙ μόνο οί att

θνείς ι:rJμΥωvtες μίtoρo~aν νά οιαφuλάξοuν το voμ.ικΟ 
χ.αθε~-;:ώ~ Τ(ι'Jζ. Ή Ο'ιομ.σ.<:τία. «personnes deplacees" 
[ "έκϊ~τρισμένoι ,t~ "εκτοπισμένοι η] είttνο~&φtε κα.τά. 

τ-~ Οιάρκεισ. -:Ο? [Δεu-;:έΡ?'J !Ί~γκo:μίoυ ] ,πo~μ.O; μ.ε 
τον ~!Jr,(ε:ΚΡψ.ενο σκοπο να. εξα;λε~Ψε~ μtα γtα πα'l":'ιΙ 
\. • _,,, t 

το ?α.ινομ.ενο ~τεΡ~Ijι;T(ιζ "':CιtJ κρα70lJζ α,"{"ιοωντας. 

Τf,ν uπα:ρξf, τΎjζ. ~Ή (J:r. άναγ'lώpΙ(ίΊj τηζ σoτεΡΎj7"~ζ τοϋ 
κΡ,Χ.τους. σηι.ιoc'νει πά.ντo~ε ε~ct'J(l7tαΤΡΙ'3μ.ό~ ο.,.,"λα.ΟΤι 
εκτoίtι~μO σ'Τ~ χωρα. προέλε~σ'flζ, .'ι όποΙα είτε 
CιρνεtΤιΧ~ να. σ:να.γνωρί".ει τον ενΟε:ι..όμενο επαναπα;τριζό
μ.ενο ώς r;ο)Jτ-r. εl'τ€, άv-tiθετα, ' θέλει να 7.όν εϊ:α'lα?έ

"ΞΞΞΞ 

ρουν σ' α.?.Jτήν γ~ να τόν τψ.ωpfισει» (Les Origines du 
totalitarisme. LΊmperiaΙisme, Seuil, coll. «Points», Πα
ρί<:τι 1984, σελ 2(6). 
Ό τίΤ/\Οζ -;:ou κειμ.ενου το;:; J. Derrida ~-;:αι 

άκρ&;ώζ στις λoγ()τεχνί~ και στοιις συΠΡCΙφε~ τoUς 

που μ~()Fεί ;« ~αρακ~ρισ~οuν ~displaced pe~SQns», 
«personnes deplacees», « εκr..α.ΤΡI<:rμ.ενες Ι (;ι », «ε:κ-;:Ο7:Ι
σμΕνεζ / οι ». Ά7:0 το 1995, το Διε&ιες KO'VO~(;VMO 
των ΣUΠF(Χ',-,έων (ο J. Denida είναι ot:a~-:+IFtO μ.έλος 
του xat εχε~ ataτελέ~εt ανΤΙΠFοεΟΡΟζ) εχει ι:r~.ιιά.)"εt 
ο,J.,.tασ'7.~κα ~'t'"fιv α.ν~ --;όν κό'η1.0 Οημtοuργtα. "tOU οατu ... 
ου των« ΠΟλεων-Κατα.φυγίων» «<vil!es-refuges»). Ή 
« Πόλη-Kατα9Uyιo» παρεχει ασuλο ~έ ΚlJ.ταOιωκόμε
νοuς σ'JΎΥραΥεt'ζ και χα"J.:N.τέχνεζ~ άΤJοώ'Jτα.ς, και o~rι 
π~~αiνoν,,;ας -th κατα περt1t"t'ωz::rtν υτιιστά.μενο χρα;τt
κο-εθνtχο atΚO:~Q και κατ' ~έκ",:ασ7j τiς ':jυ!J.t)ά~εtζ "tOU 
OιεθνoUς δtκaLΟΙJ, εν ολίγοtζ .~ οράΠι 1"''1:; εIνα~ \.Ltα μ.ορ
Ψι «πολtτtκ~; α.'IJ~oτctξία.ς »: «Το oνoμ~ "Πόλεtς.. 
KcιτCΙΨJγtα. ", τό ξέρουμε) φαίνεται νά επράΥεται ι.ιl 
'Y"pti~a. Υράμ.ματιΧ ι:1τόν ωιο τόν κατα.πα::ικό χάρτη του 
Διε!fmuς Κοινοι)ουΝο!) των Σuπρσ.Υέων. Ά7:Ο την 
πριdTlj ,μ.α.ς ",Jνά.ντηπ, κά.ναμ.ε εκκλψ'lj να. άνοίξων ανα. 
-;:0'1 κό1ψ.ο π1λεις-κατα.φVγlCt. ΑΙΙτο ι)εl)σ;ίως 'ItpwO[J-Ot

6.ζει, πρ6.γμα...:ι, μ.ε μ.ιιΖ νέα κωIJ.OποΜ-;;ική. Πρwπα&';
~αμ.ε Ι να. Uποχ.ιvr.σouμ.ε, ανα. -:0,1 xώ[J-O, .την α'ιωι:ιjρUςη 
ΚCΙ!. ~ την ro~uTfj πολλών XCΙt προπάντων αUΤι)'JOμων 
"Π6λεων-Καταφvytων ", &-0 εIΨ.t: ouνατoν .Ζ'/εξάρτητω'ι 

\ "ι \' \ \ ι '''.ιι λ' , 
χα~ !J-ετα~'J τους, και (Z~o τα κρσ.:-fj,,(J.1\J'oO. πσ.ντ~ ,αμοι" 

Ι;αlCt σuνα~ι~μ.ενων σ'JI.ιφωνα. μ.ε καποιεζ l.ιορφεζ α)λ·r.
)~jγ;ζ r;ou Πfίέπε~ νά έπινοηθουν. ~H εί:tνό"fj'Τfj σ.IJτfι 

εΤ,Κt.ι ο(κ6 ~ μ-έλrιιJ;X' έοώ +ι θεωΡYjτtΚfι Ύι ΚFtτtκ-~ σκέ
tfj tIναot άa,jνατον νά δttXχωρtστε{ Ο:ι:ο τίζ ϊϊ:ρcLκτικές 
πρωτοι)ουλΙες hou αρχίζουμε και Υιοη κα-:ορθώνοuμ.ε 
να έ9ιΧρμόζοtψ.ε κ~εΠεtγόν-:ωζ. Ε'τε r.:ρόκει",:α.ι για. τόν 
ξένο εν γένει, τον μ.ετOt'ώτη [immigre], τον εξόρι<:ττα 
[ exίl ], τον πρόσφυγα [rclugie], τΟν έκ-;:OΠΙ~IJ.ένo 
[ deporte], τον απα.τρι [apatride1 -;:ον εΚΤ;/.t.τρισμέ,Iο 
[ personne deplacee] (τόσες =ι;γοΡίες πο'; πρέπει να. 
Τ~ζ οιακρινουμε με ~Jνετη), καλουμε τtς νέες πόλttς

χα~~':rytα. ~ έχτpέΨ?IJ~ ;~ν ~o~τα-η τ~ν ~~ν .. νά 
μεταΤ'ι..γir~t~ΟU~J x~~ να, εr:α'Jι?t'I:~f)t)ν Τ~7 ορουζ ~ντ~~ 

ξϊ~ς , ΠO~ϊjς d'~~ ~~O~" επι r;~αοε:Υμα.Τ: ~ε μ,_tGt 
EυρωΠΎj που -:ελει uί:Ο Otαμ.OpγωT~ η σ-το r.."λcι.tIjLO των 

otεθνών νομ.ικων οομών που ΧIJρtetρχοvnαι &κόμ.*fj α:-πο 
\ .... _ Ι ('" t _ ,. "

τον Κσ:-JOνσ. της κΡο:τtκr.ζ κ~ρ~χι.ας, ο οποιος Ittvat Ίί 

IjποτΙθετ~t πω;;; εΤναt aίt96σ~λ'ljτoζ. άΧ'.λ?ι. ~~,N~!J-Cl ό"'λο 
χαλ πεΡΙσ'~ό1'ερo 1φοσωρι.νΟς xat προe)λημαΤLκ6ς. ('ο 

)' .' 




L 

Κ'J.νόνσ.ς cι.t.ι-;Oζ οε\> μπορεί πλi.oν. κcι.ι εέ-, θα 


7:/";;0'1. να. aitoτεMt' τον εσχrι:-:o δρίζον"7(λ των τ.ό~/


)(ιX't'αφur..ωv. Ε!να.t 01J'ιατο'i κ~~ ,,:,έτοr.o ; 

» λ<Ιέ'1ω cι.υτηζ τ-r,ς σψiτε>.πr,ι;. προσκαλώντα.ι; ιxr,

,,:ροπόλεις και ~!1σoνεζ πOJ..ειc. νά.l.ι.xo)JJtJJiΥ:ιοvν αUΤΗ την 
δaό. ε~ιλέ"(oντα.:; γι' ~IJτεζ το oνoμa "Π6"k.tζ-Κατα:φU
-ra Η, πρ<Ytτ<Χ'oIι7Y.:; θέλ:ιμε να. κάνοl;με κάτι περtσσότεpo, 
Οϊ:ως &'κρι5ώς ~.Jvi~'ιj ιJ1 το ονομα "XOLvoboίIλto". θέ
τo'.tταζ και 'Πάλι σε ενέργεια τό παριχεαnα.χό νCι-ημa μtας 
εκ~π~ ΧlX~ aνα6ιώνοντα.ζ οπως -.ης άξίζεt ιJ.tάν άλ-tj
~μ.ό'Τfjτr. χλ"'ίρο'lOμu θεΧ-ή'1αμ.ε ταυτf:ι..ι.po'ΚJ. να προτεί
\IO'JfJL~ κCιτω απο την Τ.:aMια λέξ"fί~ μια πρωτόγνωρ~ 
ε-J'ΙΟtCΙ. της ψιλoξενiα.ι;. 'tou χρέως φιλοξΟ'ι!α.ζ κai του &
m\(~Jaτος <1τη "tλoξO'ι!α.» (CcsmopoIίtesde tous les pays, 
encore uneffon!,Galilre, Πcι.ρω-ι 1997. σελ 13-15). 

Στό σ'rrκεκρ~J.ένo κεiμ.ενο επιλέξαμε την απόaοση 
« εχτοπισμένΟζ ». ytά νά. ΟΙιj.σ-φλίσοuμε τη aϊJlJ.α'v6τη
τα "tou τόπου / θiπ;ς ~ όποία. ~uνUίtάρχεt X<Xt orι:ι.vιn
Οέει (σ )ΤΟUζ σuνcι.ψε'ίς ορουζ deplacer (μεταθέτω. 
έκτοπίζω). deplacement (μετατόπιτη, μεΤOίΚYισΊj, 

έκτόr.ισ-r,) κcι.ι p/ace (θέα-ιι). Έπισ-ιιμαίνω ΟΤΙ στό κεί
μ.ενο !X~,,:,ό b J. Deπida σuw.φτa, τόι:;ο στο έr:ίϊ.:εόο 'tou 
σ-ημcι.ί'loντOζ οσο κιχί το;:) τημcι.ΙWJjJΙ\10U, Τ-;, λi.ξ"" place 
( θέα-η) μι: τ-;, λi.ξη lieu (-:όπος). 

2. «Que les Iίtteratures aient Iίeu ». Ό γαλλr:x.ός 

ιοιωμιχτισμος «avoir Heu» <r-r~.ι.cι:t'le! «Aαμι;ιiνει χώ

ρα.»~ «~νετcι.ι})\ «,~Jμ~~iνεt»~ ,~Ω~τ6~o; ~ « Κ!Χ;ά )έ
ξη» μετcι.φ~ ε'lεχει τη ",..ινόηλωση: <<<χω τοπο». 
νΑΧλωστε, α,υτη "fι V'Jνοfιλωση tr,Jπά~χ'ει JωΙ στον 

ίΟιωμα.τισμΟ «n'avoir ηί feu ηί lieu» ΠΟί; σ"ιjρ.αίνει 
« Et[J:Xt ανεσ--:ιος» (Κι:Χ~dι λίξΎj: «O~) εχω ουτε ψω~ια 
ο';τε τbπο»). 

3. «Ι ... ] quelque chose de nauveau arrive 1a ». 

'Eδ~), ι:1'",:ο ρ"rιμα arriver σ1Jvυπάρχοuν όύο ~ΎjtJ4"'tεζ : 

cι.) «φθάνω», «ΚΩιτιχφθάνω» κcι.ί 1) «"'.JμΕ>αίνει». 
Στ1; σκέψη μ.ά:λΙ'1τα ,ou rciλλou φιλrxrόψοu cι.';τ1; f. οι
σΎjμ.Ια εχεt ιoιαίτεΡΎJ 6aρυ-τ-ητα, γιατί σ-uvοέετtXι αμε
σα. μέ τ+Ιν (ντερριντtaνή) ενvοux 'tOu «Ο"Ί,Jμ6ocνΤΟζ » 
(<< evenement»). 
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