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Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση

Για ποιους χτυπά η καμπάνα της δημοκρατίας;
Ο άνθρωπος χωρίς χαρτιά και το «δικαίωμα

στα δικαιώματα»
Πιε

paperLeS5 is the newest subaltern.

[ο άνθρωπος χωρΙς χαρτιά είναι η πιο σύγχρονη

μορφή του υποτελούς ανθρώπου]

Gayatri Chakravorty Spiνak

Τι σημαίνει το να είσαι άπατρις, παράνομος, ξένος
τον

210 αιώνα; Ποιος έχει δικαίωμα στα δικαιώμα

τα και τους νόμους και τι συμβαίνει με όσους είναι
ξένοι και χωρίς χαρτιά αλλά παρ' όλα αυτά ζουν
και επομένως διάγουν ένα είδος βίου πολ ιτικού μέ
σα στα πλαίσια κάποιου έθνους-κράτους ή και στο

διάκενο ανάμεσα σε σύνορα κρατών; Πώς ορίζεται
αυτός ο βίος και πώς επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος

του έθνους-κράτους μέσα από αυτόν τον πολιτικό
βίο των εξόριστων, των μεταναστών, των ανθρώπων

που έχουν εξαναγκαστεί να μεταναστεύσουν, συχνά
χωρίς χαρτιά, προκειμένου να επιβιώσουν και, επο 

μένως, να ζήσουν; Αυτα βέβαια δεν είναι σύγχρονα
ερωτήματα, όπως συνήθως η ηχώ ενός καταιγισμού
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