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ασχολίαστη την ντεριντιανή κίνηση ανάσυρσης εννοιών ό

σμού και της εξορίας. Ο Ντεριντά τοποθετείται απέναντι

πως του «κοσμοπολιτισμού» και της «φιλοξενίας» από την

σε αυτό το σημαντικό και φλέγον ζήτη μα, επιλέγοντας την έν

ευρωπαϊ.κιl «κληρονομιά», έννοιες πάνω στις οποίες στη

νοια του «κοσμοπολιτισμού» την οποία η Γαλλία έχει πα

Του Γεράσιμου ΚΑΚΟλΥΡΗ

πρόαιχ:ιτηςεργασίαςτου Ντεριντάπάνω σε τρέχοντα

ηθικά και πολιτικά ζητήμ.ατα. Η θεματολογίατους αφο
ρά κυρίως τα κοσμοπολιτικά δικαιώματα των αιτού

ντων άσυλο, των προσφύγων και των μεταναστών, το
νέο διεθνές δίκαιο, τη φιλοξενία, τη ζωικότητακαι αν
θρωπινότητα, την παγκοσμιοποίηση Κ.ά. Και τα επτά
κείμενα, καθώς έχουν γραφείκάτω από συγκεκριμένες

πολιτικο-κοινωνικέςσυνθήκες,φέρουντα σημάδιατης πε
ριστασιακήςτους καταγωγήςκαι μαρτυρσύνγια μια ακόμη
φορά τη χαρακτηριστική ετοιμότητα του Ντεριντά

-

παρά τις εναντίον του κατηγορίες για απάθεια και α

να καταπιάνεται με θέμ.ατα μείζονος ηθι

κής και πολιτικής σημασίας για την εποχή μας. Τα συ
γκεκριμένα κείμενα aπoτελσύν aπόδε ιξη ότι η aπoδόμηση
δεν είναι απλά μια δυσνόητη μέθοδος κειμενικής ανάλυffiις,
αλλά αποτελεί εργαλείο σαφούς παρέμβαmις σε ζητΊΊ
ματα που κυριαρχούνται από ένα μη αποδομήσιμο αίτη
μα για δικαιοσύνη.
Εκτός από την παρεμφερή τους θεματολογία, τα κείμενα

που συναποτελούν το Πέραν του κοσμοπολιτισμού δια
περνι6νται από μια κοινή λογική. Αυτό στο οποίο ο Ντεριντά
αποβλέπει σε μεγάλο μέρος της πρόσφατΊις εργασίας του

θα μπορούσε να περιγραφεί ως μια μορφlι γενεαλσγίας
των εννοιών. Επιλέγει μια έννοια από το πεδίο που περι
γράφει ως ευρωπα'ίκή ή ελληνο-ρωμαιο-αβρααμική «κλη

- μέσω μιας ανάλυσης

ταυτόχρονα ιστορικής, διερευνητικlΊς των πλαισίων συ
γκρότησής της και θεματικής- να εξάγει τη λογική της.

Eξετ<lζoντας το έργο του Ντεριντά των τελευταίων δεκα

ρίζεται η ανάλυση που μόλις περιγράψαμε. Δεν γνωρίζουμε
πόσο εύκολα μπορεί κανείς να αντλεί από μια παράδοση

αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της

ρονομιά» και στη συνέχεια επιδιώκει

Ι

καταφύγιο έναντι των πιέσεων του διωγμού, του εκφοβι

α επτά αυτόνομακείμεναπου απαρτίζουντο βιβλίο

διαφορία -
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και να στηρίζεται στο κύρος αυτής της παράδοσης για να
θεμελιώσει τις αξίες τις οποίες προτάσσει, επιχειρώντας
κατ' αυτό τον τρόπο να υπερκεράσει τη σκόπελο του αντι

ραδοσιακά υιοθετήσει προκειμένου να διαμορφώσει την

θεμελιωτισμού του όσο και την απειλι] του σχετικισμού,

αυτο-εικόνα της ως χώρα ανοχής, ανοικτότητας και φιλοξενίας.

χωρίς να λαμβάνει υπόψη του το σημαντικό ρόλο που αυτή

Όπως συνήθως, βλέπουμε τον Ντεριντά να επιλέγει μια ο

έχει διαδραματίσει στη διαμόρφωση, για παράδειγμα, της α

ρισμένη έννοια από τη δυτική κληρονομιά για να καταπια

ποικιακής, μετα-αποικιακής και ιμπεριαλιστικής δυτικής

στεί κριτικά με ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Στη συνέχεια,

συνείδησης, Ο ίδιος ο Ντεριντά, στο Περί φιλοξενίας

με τη βοήθεια ενός αριθμού διανοητών

/ωsΡίtαΙίte) αναφέρεται στη βιβλική ιστορία του Λωτ, για

- εδώ χαρακτηριστικά

(De f'

της Χάννα Άρεντ και του

να δείξει τον τρόπο με

Καντ -

ο Ντεριντά προ

τον οποίο το ιδεώδες

χωρεί στην εξέταση της

της φιλοξενίας έρχεται

λογικής δομής που διέπει

να ταυτιστεί στο πλαί

τη δυτική εικόνα της έν

σιο αυτής της παράδο

νοιας

κοσμοπολιτι

σης με έναν ορισμένο

σμού. Αποτέλεσμα αυτllς

«φαλλογοκεντρισμό».

του

της έρευνας είναι ο εντο

Επίσης,

πισμός μιας διπλής ή αντι

στε ότι το πρόταγμα της

υποψιαζόμα

θετικής προσταγής εντός

έννοιας

της έννοιας του κοσμοπο

νίας» από τον Ντεριντά

λιτισμού: από τη μια, υ

ως απάντηση στο ζllτη

της

«φιλοξε

πάρχει το αίτημα μιας α

μα

προϋπόθετης

των προσφύγων και των

φιλοξενίας

των

δικαιωμάτων

που θα πρέπει να προσφέ

μεταναστών μπορεί να

ρει το δικαίωμα του ασύ

αποκρύπτει το μέγεθος

λου σε όλους τους πρό

της πολιτικής και ηθι

σφυγες

κής ευθύνης των δυτι

και

νεοφερμέ

νους από την άλλη, η φι

κών κοινωνιών σε σχέ

λοξενία πρέπει να προ

ση με

σφέρεται

προσφυγιάς και της με
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λύσεων οι οποίες εστιάζουν σε έwοιες
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κλειδιά όπως,

Π.χ., φιλία, νόμος, δικαιοσύνη, δώρο, φιλοξενία, κοσμοπο
λιτισμός, συγχώρεση και, πιο πρόσφατα, θανατική ποινή.
Η λογική των εννοιών, όπως προκύπτει από την ντεριντια

ν11 ανάλυση, συν1Ίθως παίρνει τη μορφή μιας αντίφασης ή μιας
διπλής προσταγής. Μπορούμε να ιχνηλατήσουμε αυη] τη
διαδικασία, για παράδε ιγμα, στο κείμενο «Κοσμοπολίτες ό
λων των χωρι6ν, ακόμη μια προσπάθεια!». Το κείμενο α
ποτελεί χαιρετισμό του Ντεριντά στο Διεθνές Κοινοβού

λιο των συγγραφέων το

1996. Το έτος αυτό υπήρξε

ιδιαίτε

ρα «σκοτεινό» για τη φήμη της Γαλλίας ως τόπου φιλοξε
νίας και καταφυγίου από την καταπίεση, εξαιτίας της βίαι
ης επιβολής του νόμου

Debret για τους μετανάστες και ειδικά

εκείνους χωρίς δικαιώματα παραμονής, τους αποκαλού
μενους «χωρίς χαρτιά» (<<sans

papiers»). Σε αυ1iότο αρκετά

φορτισμένο πολιτικό πλαίσιο, το αίτημα του Διεθνούς Κοι
νοβουλίου των Συγγραφέων ήταν η δημιουργία «ανοιχτών
πόλεων» όπου οι πρόσφυγες θα μπορούσαν να βρίσκουν

Πολυμέρης Βόγλης
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ
Οι πολιτικοί κρατούμενοι (J'tov εμφύλιο πόλεμο

υπάρχει κάποιος περιορι

λος» στον οποίο προ

σμός στο δικαίωμα διαμο

σφέρεται φιλοξενία δεν

νής. Κάθε δυσκολία της

είναι αόριστα

πολιτικής για τη μετανά

λος». Δεν έρχεται από

στευση απορρέει από την

το πουθενά. Είναι αυ

αναγκαιότητα

τός τον οποίο ο δυτικός

πραγμάτευσης

μιας

δια

έχει

ο «άλ

ανάμεσα

άνθρωπος

στις δύο αυτές προσταγές.

ταλλευτεί

Όμως, ο Γάλλος φιλόσο

για ιην οικοδόιιηση του

φος αναγνωρίζει την αντι

«φιλόξενου» οίκου του

επί

εκμε

αιώνες

φατική λογική στην καρ

μέσω αποικιοκρατικών

διά της έwοιας του κο

και μετα-αποικιοκρατι

σμοπολιτισμού, όχι για να παραλύσει την πολιτική δράση

κών πρακτικών ή και στρατιωτικών επεμβάσεων που διαι

αλλά, αντίθετα, για να την καταστήσει επιτρεπτή. Συνε

ωνίζουν τις συνθήκες βίας και ανέχειας.

πώς, η λογική της έwοιας της φιλοξενίας συγκροτείται μέ

Τελειώνοντας, θα ήταν σημαντική παράλειψη να μην α

σω μιας κίνησης ανάμεσα σε δύο πόλους. Από τη μια, υ

ναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη συλλογή κειμένων, όπως

πάρχειαυτόπου ο Ντεριντά αποκαλεί μια «απροϋπόθετη κα

και άλλα κείμενα του Ντεριντά, έχουν πραγματικά ευτυχή

θαρότητα» η οποία θα μπορούσε να περιγραφεί ως ηθική

σει στα χέρια του Βαγγέλη Μπιτσώρη, τόσο λόγω της εξαι

με το καντιανό νόημα του ηθικού νόμου ή το λεβινα'ίκό

νόημα της άπειρης υπευθυνότητας. Από την άλλη, υπάρχει
η τάξη των δεδομένων συνθηκών -ταυτόχρονα ιστορι
κών, δικαιικών, πολιτικών και· κοινωνικών

-

ρετικής μετάφρασής τους όσο και λόγω του πλούτου των

σημειι6σεων που τα συνοδεύουν.

η οποία θέτει

Ο Γεράσιμος Κακολ1Jρης διδάσκει

υπό προϋποθέσεις την προσφορά φιλοξενίας.
Η θέση που αναδύεται στο Πέραντov κοσμοπολιτισμού και

φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

αντηχεί με αυξανόμενη δύναμη από άκρη σε άκρη στις με
λέτες του Ντεριντά των τελευταίων εηδν, είναι ότι η υπεύθυνη

Μια νέα ματιά

liC)λυι!i~l't'r; ΒεΊ-f).,ης

πολιτική δράση και απόφαση συνίσταται στη διαπραγμά
τευση ανάμεσα σε δύο αδιαχ(6ριστες αλλά και μη αναγώγι

σων εμφ1!λιο

μες η μια στην άλλη απαιτήσεις. Από τη μια, η πολιτική ή

πδλεμο και την

νομική δράση θα πρέπει να σχετίζεται με μια στιγμl] απρο

ιοτορία της

φυλακής μέσα ~
απ6 την εμπειρία

ϋπόθετης ή άπειρης ευθύνης, προκειμένου να μην αναχθεί

στις απαιτήσεις της στιγμής θα πρέπει να βασίζεται σε μια
στιγμή καθολικότητας που να υπερβαίνει τις πραγματιστικές

ΤΜ! χιλιάδωl!

απαΙΤ1Ίσεις του συγκεκριμένου πλαισίου. Όμως, από την

ανθρώπων που
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άλλη, αυτό το απροϋπόθετο, όπως ο Ντεριντά επιμένει,

φυλακίστηΚα1!
και εξορίστηκαν

δεν μπορεί, και δεν πρέπει να επικαθορίζει απόλυτα την

Ο ΤΖων CD~)ot!ilS πέτυχε ΤΠ'Ηόχρονα να πι9άοει ένα

πολιτική δράση, σαν να ήταν δυνατόν οι αποφάσεις να συ

γοιηεΙΙl1κό εI6uί~nlo, '/0 ΓJνα~ω.>Oεl κω να KρίV~i με

νάγονται αλγοριθμικά βάσει αδιαφιλονίκητων ηθικών κα
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ΤΖΩΝ ΦΩΟΥΛΣ

Η ερωμένη του Γάλλου υποπλοιάρχου

νόνων χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το χοινωνιχο-ιστοριχό πλαί
εκδόσεις

?ι... ΑΛΕ2ΑΝΔΡΕΙΑ
e·maII: alexcom@otenel.gr - htlp://www.aIexandria-pubI.gr

σιο. Η δίκαιη πολΙΤΙΚI] πράξη απαιτεί ενεργό σεβασμό και

για τους δύο πόλους αυτής της έντασης.
Δεν μπορούμε ωστόσο, στο σημείο αυτό, να αφήσουμε
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επlο(nμονlΚtl συνέπεια μια ισιορlκll περlΌδο,
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• να οδl1γ()αεl το μυθ:οτοριψο οε vέουs δρόμουs.
Ενα έξοχο έρνο IflS l1αγκοομlαs RoyotExvias.

....

