
Ζa κ Ν τερρι ντά 

Ευθύνη και φιλοξενlα l 

Μετάφραση: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ 

b προτεινόμ.ενΟζ τίτλος γι' αυτή τη συνεορ!α περιΝψβάνει όχι μ.όνο τον 
όρο της φιλοξενίας αλλά και τον όρο της ευθύνης. 

Η λέξη «ευθύνη» [responsabilite] περιλαμ.βάνει τη λέξη «απόκρι

ση» [«reponse»]: το ζητούμ.ενο είναι να αναλάβουμ.ε την ευθύνη για 

τον εαυτό μ.ας, γι' αυτά που λέμ.ε και κάνουμ.ε [repondre de soi], -ή να 

μ.πορέσουμ.ε να (αντ )αποκριθούμ.ε σε ένα κάλεσμ.α. Αλλά η λέξη απο

ΧΡ/Υομαε είναι κατάφορτη μ.ε σημ.ασίες: δεν πρόκειται μ.όνο για ανταλ
λαγ-ή, αναγνώριση -ή σεβασμ.ό του άλλου. Το κέλευσμ.α να αποκριθού
μ.ε, ας μ.η το ξεχνάμ.ε, μ.πορεΙ να είναι μ.ια πράξη ακραίας βίας. Αυτό 

ακριβώς έοειχνε το κεΙμ.ενο που διάβασε σ-ήμ.ερα το πρωί ο Μοχαμ.έντ 

ΣεφαχΙ [Moharnmed Seffahi],2 όπου κάθε γραμ.μ.-ή και κάθε λέξη έδιναν 
μ.ια διαταγ-ή να αναλάβουμ.ε την ευθύνη για τον εαυτό μ.ας, να δώσουμ.ε 

, , " '1, 
εγγυησεις γι αυτον, μ.ε εναν συγκεκριμ.ενο τροπο και οχ, αλλιώς. Αυτό 

το σύστημ.α κελεύσμ.ατος μ.πορεί να ισχυριστεΙ πως εγκαθίσταται σε μ.ια 
ηθικ-ή της ευθύνης: οφείλεις να αναλάβεις την ευθύνη για τον εαυτό σου, 
γ ι 1, Κ" 'λ θ' α την ταυτοτητα σου. ατα συνεπεια, το κα εσμ.α στην ευ υνη μ.πορεΙ 

κάλλιστα να εΙναι η απαρχ-ή τόσο της ηθικ-ής όσο και της αστυνομ.ίας και 
της κρατικ-ής εξουσΙας. Πρέπει, επομ.ένως, να εΙμ.αστε αδιάκοπα προ-

" " ~1 ~ , , 
σεκτικοι απεναντι σ αυτους τους κινουνους οιαστροφης του νομ.ου της 

ευθύνης. 

Από την οπτικ-ή της καθαρ-ής ηθικ-ής, δεν ζητείται από τον αφι-
κ' , , , θ ' λ ' νουμ.ενο, απο τον απροσμ.ενο επισκεπτη, να αποκρι ει ανα αμ.βανοντας 

ι Το πιχρόν κεΙμ.ενο ιχποτελεί πιχρέμ.βιχση τοu Ζιχκ Nτερριvτά σε ημ.ερΙΟιχ ποu έλαβε 
χώριχ στον πολιτιστικό χώρο L'Espace Pandora τοu Βενισσιέ (Venissieux), στιχ νότιιχ 
προάστιιχ της Λuών, κιχι περιλαμ.βάνετιχι στο Mohammed Seffahi (επιμ..), Autour de 

Jacques Derrida: Manifeste pour ThospitaJite, εκΟ. Paroles D'Aube, ΓκρινΙ 1999, σ.111-
124. Εuχιχριστώ την Kικ~ Κιχψάμπελη ΎΙΙΧ την πολύτιμ.η βo~θειά της. Οι σημ.ειώσεις 
είνιχι τοu μετιxφριxσ~. 

2 Mohammed Seffahi, «Le visage de l' hote», ό.π., σ. 88-96. 
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την ευθύνη ytcx 'trJV ccxυτό 'trJti. Λκόμ.α και η totCX ενός «οελτΙου τcιυτό

τητας» ε(ναι Ινας τρόπος να ερμ.ΥΙνεύσουμ.ε ΤΥΙν ευθύνΥΙ. Ένας οικοοεσπό

της κυριολεκτικά υπεύθυνος για τη φιλοξενΙα του οφείλει να απαγορεύσει 

, λ' θ " θ' στον εαυτο του να επικα εστει ΤΥΙν κα ορισμ.ενη αποκριση και την ευ υ-

νη του άλλου. 

Για να ανταποκριθώ μ.ε τη σειρά μ.ου στην πρόσκληση που μ.ου έγι

νε και στις πρωινές εισηγ-ήσεις, θα -ήθελα να προσθέσω μ.ερικές προ-
, λ θ' , ~ 1, , 

τασεις, ακο ου ωντας παντα. τον οοηγητικο μ.ιτο της αποκρισης. 

Στις εισηγ-ήσεις του Αμ.ντελα.τίφ Σα.ουίτ (Abdellatif Chaouite γ κα.ι 

του Πατρ(κ Λωπέν [Patrick Laupin]4 επσ-νερχόταν η λέξη «τίποτε». Η 

γυναίκα. έλεγε: «Εδώ, δεν υπάρχει τίποτε ... ». Η έΡΥΙμ.ος. Ο Πα.τρίκ Λω

πέν α.ναφέρθηκε σε αυτό το τίποτε, που είνα.ι επίσης 't) προϋπόθεση της 

γέννησης του ποιητικού. 

Η ' θ' λξ' , , (' εμ.πειρια. ΤΥΙς κα σ-ρ-ης φι ο ενια.ς, α.ν οντως υπαρχει κατ ι για. το 

, ~ , β 'β '\ '\ ' λ ' , "λ 
οποιο οεν ειμ.α.ι ε σ-ιος, α.ΛΛα. αποτε ει ενα.ν απαραιτητο πο ο α.ναφο-

ράς), πρέπει να εκκινεί α.πό το τ/ποτε. Δεν πρέπει να προϋποθέτουμ.ε 

τ/ποτε ως γνωστό, ως προδιορίσιμ.ο· κανένα. συμ.βόλα.ιο δεν έχει επιβλΥΙθεί 
, ,~, θ' β' ~, ''\'\ 

προκειμ.ενου να ειναι ουνα.το το κα. αρο συμ. α.ν τ-ης υποοοχ-ης του αΛΛου. 

Ά ,~, " "Κ " 
ρα., το τεποτε οεν εινσ-ι κατ αναγκ-ην ενα. οριο. α.ι, ωστοσο, ειναι μ.ια. 

εμ.πεφΙα. που συχνά γίνεται α.ισθ-ητ-ή ως αρν-ητικ-ή, ως φτώχεια, ένοεια -
, '" 

και πραγμ.ατι, συχνα ετσι εινα.ι. 

Α
'\'\ " , ξ' , , , , 
/\Λα μ.ονο στο μ.ετρο που εκιναμ.ε απο το τιποτε εχει καποια. 

θ ' 'Ψ , , , β' λ ξ , πι ανοτ-ητα. να προκυ ει το επινοητικο -η ποιητικο συμ. αν τ-ης φι ο ενια.ς. 

Οπότε, πώς να το εγγράψουμ.ε αυτό στ-ην κατ-ηγορΙα τ-ης ευθύν-ης; 

Α ν υποθέσουμ.ε ότι θέλω να. δειχτώ φιλόξενος απέναντι σε ένα.ν 

λ 
1 " , , " , 

κα εσμ.ενο η σ' ενα.ν απροσμ.ενο επισκεπτ-η, γενικα απεναντι σε εναν 

φιλοξενούμ.ενο, πρέπει -η συμ.περιφορά μ.ου, και αυτό εΙναι προϋπόθεση κάθε 

θ " 'θ' , , 
η ικης η νομ.ικης ευ υνΥΙς, νσ- μ.ην υπα.γορευετα.ι, να μ.-ην προγρσ-μ.μ.α.τι-

ζ 
" , 1 , 

ετα.ι σ-πο τεποτε που να. τ-ης χρ-ησιμ.ευει ως μ.-ηχανικα. εφαρμ.οσμ.ενος 

'E~I,\,\ , ι λ'" '\'\'~ , , 
κα.νονα.ς. ιοαΛΛως, μ.πορω ycι φcιιyoμcιι φι Οςενος, σ-/\Λα. οεν πσ-φνω εγω 

, " 
τ-ην α.ποφσ-σ-η γι σ-υτο. 

Η α.π6φσ-σ-η της φιλοξενίας μ.ού ζ-ητάει να επινο-ήσω τον δικό μ.ου 

1 Μ " λ' λ t' 'λ κα.νονα.. ε α. υτ-η τ-ην εννοια., -η γ ωσσσ- της φι Οςενια.ς οφει ει να 

3 Abdellatif Chaouite - Achour Ouamara, «L'hospitalite prophetique et le rien», ό.π., σ. 

48-54. 

4 Patric Laupin, «L'esprit du livre», ό.π., σ. 66-70. 
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εΙνα.ι ΠOLΎjΤΙΚ~: πρtπει να. μιλώ ~ να α.κούω τον ά.Λλο ΙΚΕΙ όπου, κατά 

κάποιον τρόπο, Ύj γλώσσα. επινοεΙτα.ι εκ νεου, ΙΙιχρ' όλιχ ιχυτά, θιχ οώσω 

τιχ σΎjμεια ΤΎjς υπoooχ~ς (στιχ σύνορα. ~ στο κατώφλι του σπιτιού μου) 

σε μια. oεooμένΎj γλώσσιχ, γιιχ πα.ράΟειγμα τα. γαΑλικά. Δεν επινοώ ΤΎj 

γλώσσα.. Αλλά και πάλι, κάθε φορά που λέω στον άλλο: «έλα, κόπιασε, 

σαν στο σπίτι σου», πρέπει α.υτ~ Ύj oικ~ μου πράξΥ) υπoooχ~ς να είναι σαν Ύj 

Π ~ω' ,.,. "λ' , Λ' , , Γ "Ί'J σΤΊ'Jν ιστορια., να ειναι απο υτως ενικΊ'J. εω «κοπια.σε» οχ, σε μια 

, 'ζ' λ ϊϊ , , Ε καΤΊ'Jγopια μετανα.στων, εργα ομενων κ. :π., α.Ν\α σε σενα. πομένως, 

πρέπει να επινo~σω το εκφώνΊ'Jμα. με το οποίο το λέω, ενώ τα.uτόχpoνα οεν 

μπορώ να μιλ~σω μια απολύτως νέα γλώσσα. 

Η ευθύνη, ένας μοναδικός συμβιβασμός 

Υπάρχει εν προκειμένω ένας συμβιβασμός, μια συναAλαγ~, α.νάμεσα 

σΤΊ'Jν αναγκαιόΤΊ'Jτα να απευθυνθώ ενικά σε κάποιον σε μια ΠOΙΊ'Jτικ~ 

γλώσσα, για ένα συμβάν χωρίς πpoΊ'Jγoύμενo, και ΤΊ'Jν εγγραφή αυτ~ς 

ΤΎjς ΠOΙΎjτικ~ς σε μια πoλιτικ~, oΊ'Jλαo~ σε συνθ~κες ύπαpξΎjς, νόμων, 

οομών υπoooχ~ς κ.λπ. 

Σ ' λ ' θ' ~ " , ε αυτο το π αισιο, Ί'J ευ υνΎj οεν συνισταται ουτε στο να επινOΊ'Jσω 

μια απpόβλεπτΊ'J και χωρίς πpoΊ'Jγoύμενo κpα.υγ~ ούτε στο να επαναλά

βω κανόνες ~ να εφαρμόσω τον νόμο, αΑλά στο να βρω κάθε φορά έναν 

μοναοικό συμβιβασμό ανάμεσα σ' αυτούς τους ούο πόλους: ως Γάλλος 

π λ' , β' ~ " , " ο ΙΤΊ'Jς, πρεπει να ρω ενα οεσμο αναμεσα. αφενος σε αυτο το συστΊ'J-

μα κανόνων που συγκροτείται από ΤΊ'J γλώσσα, το γαΑλικό Σύνταγμα, 
, 'θ ii' i ' , τους νομους και τα Yj Ί'J, ΤΊ'J γαN\ΙΚΎj κουΛτουρα και α.φετερου ΤΊ'Jν υποοο-

χ~ του ξένου μαζί με ΤΊ'J γλώσσα. του, ΤΊ'Jν κουλτούρα. του, το έθος του 

(habitus) κ.λπ. Πρέπει να βρω έναν τόπο συνάνΤΎjσΊ'Jς κα.ι Ί'J ευθύνΊ'J 

, "'" ~ 
συνισταται στο να. επινOΊ'Jσω αυτον τον τοπο συνα.νΤΊ'JσΎjς ως ενα μονα.οι-

κό συμβάν. 
Φ 1 i. ' θ' ~, , υσικα Ί'J ΠOIUΤΙΚΊ'J ευ υνΊ'J οεν συνιστα.ται στο να. το κανω αυτό μΙα 

, , (' θ ' 'λ ' φορα κα.ι μονο κα.τι που α υπαγοταν στο ε εος κα.ι οχι σΤΊ'Jν πολιτι-

κ~), αλλά στο να OΎjμιoυpγ~σω σχετικά ελέγξιμες νομικές καταστάσεις, 

β ' , θ'" , , 
ασισμενες σε κανονες, στα ερες, ουτως ωστε οι επινOΎjσεις αυτες να 

, λ' ~, ~" 
ειναι ευκο οτερες και Ί'J oιασταυpωσΎj των οιαφορων να εχει μια πιο 

ευνoτκ~ πιθανόΤΊ'Jτα. 

Δ' λ" " , εν προκειται απ ως -ακομα κι αν μπορει επισΎjς να προκειται-

για ατoμικ~ επινόΎjσΎj που αφορά ΤΊ'Jν πpάξΊ'J ελέους μίας Ύjμέpας, ενός 
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γεύμιχτοι;: το tη't'(JtJIJ.CV(J ιΙν/Χ& ν/Χ όCΧΤ(Jύμc τον μετασΧΎjμα.τισμό, που 

μπορεΙ να ι:Ινιχ& βΙΧ()ύι; ΚΙΧΙ όιιxρκ~ς, αυτ~ς ΤΎjς γλώσσας, αυτ~ς ΤΎjς 

ϊ' Ι Ι 'ό λ' ~ κουΛτουριχς, αυτου του υφους, αυτων των ν μων ... με ΤΎj ιγoτεpΎj ou-

νιxτ~ βΙα. 
Σ ' ~, , 1 θ" 
ε αυτο το πεοιο εμπεφιας, Ί'J απoκpισΎj στις ευ υνες που εχετε να 

πάρετε οεν μπορεΙ να εξαρτάται απλώς από ΤΎjν ατoμικ~ σας euιputa' 
, " Ι , , Ι ~ β " 

απο το xcιptaμoa σας va επινOΊ'Jσετε ΠΟLΊ'Jτικa, μπροστα στο ταοε apta Ί'J 

λ ι θ I~' , ~ , ~ , 
ε aιppa κα υστεpΊ'JμενO πaΙΟL, μια ευκαφια για va του οωσετε ΤΊ'J ouvaμoΊ'J 

, Ψ 'Ε ι ι ι θ ' ~ ~ ι va γρα ει. χετε επισΊ'Jς τυπικες και γενικες ευ υνες που οεν οιερχο-

, , , ~I , i i , ι i i ι, 

νται μονο απο ΤΊ'Jν κατ ιοιαν συνα.νΤΎjσΊ'J aN\CL απο συΝ\ογικους το-

πους, aπό τα Μ.Μ.Ε. 

Όσο για ΤΎj oιασταύpωσΎj των γλωσσών Ί'J οποία μετασΧΊ'JματΙζει το 
ο' , ~, " , 

ι ιωμa εκεινου που υποοεχεται και συγχρονως εκεινου που αφικνειται, 

οιέρχεται από συλλογικά έργα. Υπάρχει μta μoυσικ~ και ένa 'tpayouot, 

όπου οιαστaυΡώθΊ'Jκε Ύj αpαβικ~ παpάooσΊ'J xat γλώσσa με ΤΊ'J γαAλικ~: 
" ,~ , ϊϊ' , 

ειναι ενα. πα.ραοειγμα ΠOΙΊ'JΤΙΚΎjς συναN\αγΊ'Jς avaμoeaa σε πολλές 

παραοόσεις μoυσικ~ς και τραγουΟιού. Η oιασταύpωσ~ τους οεν αφ~νει 
, , , ϊϊ' λ ' 

μονο ατομικα ιχνΊ'J αΝ\α και πο ιτιστικα. 

Μ " "θ' προστα. σε αυτον τον μετασΧΎjματισμo, τι εται το εpωΤΊ'Jμα ΤΎjς 

γενικΎjς πoλιτικ~ς xaL ΤΎjς κοινωνικής ευθύνΊ'Jς σΤΎjν υποοοχή που γίνεται 
, , , Μ ' ~ , , 'ϊϊ 

σε αυτον τον τυπο επινOΊ'JσΎjς. ερικοι οεν τον aνεχονται, ενω αΝ\ΟΙ 

, θ' ~, , 
παφνουν ΤΎjν ευ υνΊ'J να τον αποοεχτουν xat να προσαρμοσουν σε αυτό 

το γίγνεσθαι μota παιδαγωγική, ένaν πολιτικό λόγο και ενοεχομένως νό

μους. Σε αυτό aΚΡιβώς έγκειντat και οι ουσκολότερες ευθύνες. 

'Eva πaΡάοειγμα auτών των ουσκολιών σΤΎj raAλla εμφανίζεται 

στο θpΊ'Jσκευτικό ζήΤΊ'Jμa. Οι φaινομενικά πιο aνεκτικοt λόγοι μετριού

ντat με γνώμονα ΤΎjν apχή ΤΊ'Jς οuοετεροθΡYjσκtaς [laϊcίte]. Το Ισλάμ γί

νεται οεκτό ως μΙα από τις μεγaλύτεΡες θpΊ'Jσκειες ΤΊ'Jς Γαλλίας, υπό 

τον όρο να μΊ'Jν πaΡεμποοΙζει ΤΊ'Jν apχή ΤΊ'Jς ουοετεροθΡΊ'Jσκίaς, που υπο-

'ζ" ~ , ~'ζ" στΊ'JpΙ ει οτι aναμεσα στΊ'J OΊ'Jμoσια και ΤΊ'Jν ιoιωτικΊ'J ωΊ'J υπαρχουν σύ-

, λ' "λ' νορα σαφΎj και απο υτως χαραγμενα: αυτον τον ογο τον uπεΡaσπί-

ζονται εξίσου τόσο στΊ'J Δεξιά όσο και σΤΊ'Jν Αριστερά, στο όνομa των 

αρχών ΤΊ'Jς ΔΊ'JμoκpατΙας. ΑΑλά τι συμβαίνει όταν έχεις να κάνεις με μια 

κουλτούρα και μια παpάooσΊ'J όπου αυτή Ύj apχή ΤΎjς oυoετεpoθpΊ'Jσκιας 

(με ΤΎj οιάκρισή ΤΎjς ανάμεσα στο OΎjμόσιo και το ιοιωτικό) οεν ισχύει 

" λ' Γ ϊϊ' Π' , οπως ισχυει στΊ'J ρεπουμπ ικανΙΚΎj aN\tCL; ρεπει va υποχρεωσουμε 
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τον αφικνούμινο να auμoμoopιpw6e:l μι: τον κa.νόνα Τ'ης οιάκρισ'ης μΕταξύ 

ιοιωτικού xa.L ο-ημόσιοu, κλ-ηρονομιά μa.κράς ιστορίας που οεν εμπΙπτει 
επ' ουοενί σε μια φυσικ~ κa.τάστa.σ'η πρa.γμάτων; Τι πρέπει να κάνει ο 
λξ ' ~ξ' "Ι ~ , φι ο ενων που οε ιωνεται τον acpLxvouμoevo, οταν εκεινος οεν auμoμoept-

ζεται τ-ην ίοια Τ'ην αρχ~ τ-ης γεννa.ιόΟωρ-ης φιλοξενίας του; 'Η όταν ο 
, ι β' Π ' ~ " , , αφικνουμενος ασκει ta.; ροφανως οεν εχω ετοιμ-η απa.ντ-ησ-η σε τετοια 

ερωτ~ματα. Μου φαίνεται ότι θα έπρεπε να αξιoλoγ~σoυμε τις σuνθ~κες 
στις οποίες μπορεί να ανακύψει αuτ~ -η σύγκρουσ-η, τον λιγότερο 

κατασταλτικό, λιγότερο βΙαιο και λιγότερο περισταλτικό τρόπο να τ-ην 
αντιμετωπίσουμε. 

'στ ' θ Ιζ ζ' , θ ' , αν οι αρχες που ρυ μι ουν τ-η ω-η ΤΟι) ε νους -κρατους μπορουν 

θ , , β 1 'λ ι ξ , "θ να τε ουν υπο αμφισ 'ητ-ησ-η απο τον ογο των ενων, τοτε τι ενται 

β ' , Π Ι 1 , ~ , 
τα σο αρα ερωτ-ηματα. αρομοιως στο οικονομικο επιπεοο, οταν οι 

φαινομενικά και o~θεν πιο γενναιόδωροι φιλοξενούντες γίνονται οι πιο 
περιοριστικοί -για παράοειγμα, ο Ροκάρ,1) όταν είπε ότι: «-η Γαλλία οεν 

μπορεΙ να υποοεχθεί όλ-η τ-η ουστυχία ΤΟι) κόσμοω). Ποιες εuθύνες να 
πάρουμε μπροστά σ' αυτ~ τ-ην αξιoλoγικ~ κρΙσ-η; Τα όρια ΤΟι) μερισμού 
του πλούτου και τ-ης εργασίας οεν έχουν τίποτα το φυσικό, προϋποθέτουν 
αξιoλoγ~σεις, οεσμεύσεις, αποφάσεις. 

Ας υπενθuμtσουμε το άρθρο που οιάβασε σ~μερα το πρωί ο Μοχα
μέντ Σεφαχί σχετικά με το αοίκ-ημα τ-ης παράνομ-ης φιλοξενίας. Βλέ
ποuμε ότι πριν από τους «νόμους Ντεμπρέ» (Debre),6 εναντίον των 

" ξ θ" ").")., ι θ ' 1 λ' λ ' οποιων εχουμε εσ-ηκω ει τοσοι ΠΟΛΛΟΙ, ειχε' ΠΡΟ'ηγ-η ει ενα πο υ πα ιο 

γαϊτανάκι εξίσου κατασταλτικών νόμων, ~o-η από το 1938. Ακόμα και 
, ,~ 'Γ ").").1 ~ , ι λ ι 

μεσα στ-ην παραοοσ-η τ-ην οποια -η αΛΛια οιατεινεται οτι επικα ειται, και 
ι λ' , 'λ'ξ ~ , -η οποια εγεται με ευγενικο τροπο φι ο εν-η και υποοειγματικ-η για τ-ην 

Ευρώπ-η, επικράτ-ησαν πάντα σκέψεις ξένες προς τ-ην -ηθικ~, επικράτ-ησαν 
οικονομικές και πολιτικές συνθ~κες. Το σκάνδαλο των νόμων Ντεμπρέ 

5 Ο Μισέλ Ροκάρ uπΥιρξε πρωθuποuργός της κuβέρνησης τοΙ) προέδροΙ) Φρανσοuά 
Μιτεράν στη δεύτερη πρoεδρικ~ τοΙ) θητεία την τριετία 1988-1991. 

6 Το 1997, νομοσχέδιο τοΙ) uποuργού Εσωτερικών της Γαλλlας Zav-Aou! Ντεμπρέ 
(Jean-Louis Debre) σχετικά με την είσοδο και την παραμoν~ των ξένων και των 
αιτούντων άσuλο προέβλεπε, μεταξύ άλλων, την uποχρέωση των ιδιοκτητών ακιν~ων 
να δηλώνοuν την άφιξη ~ την αναχώρηση οποιοuδ~ποτε ξένου ((πιστοποιητικά 
παρoχ~ς καταλύματος») (<<certificats d'hCbergement»). Η μη σuμμόρφωση με αυτ~ 
την uποχρέωση θα λογιζόταν ως «αδίκημα φιλοξενίας». Τελικά, ο «νόμος Ντεμπρέ» 
ψηφίστηκε μεν στις 24 ΑπριλίοΙ) 1997, α"'λλι1. τροποποιημένος ως προς τη διάταξη για τ~ εν 
λόγω πιστοποιητικά. 
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έγΚΕΙΤΙΧΙ κιχι aXλrJU. στι)ν τρόπο μι: τον οποίο υποοεικνύουν έναν απο

οιοπομπιχΙο τράγο. 

Ο φιλοξενών/φιλοξενούμενος (hote) 

, Π 1 Λ ' Για να επαναλάβω το μέλ-ημα μεταφρασιμοτ-ητας του ατρικ ωπεν 

και ως απεικόνισ-η των λεγομένων μoou, θα ~θελα να υπενθυμίσω, εφόσον 

είμιχστε πολλοί εοώ που σκεφτόμαστε τ-ην Αλγερία, ένα oι~γ-ημα του 

Αλμπέρ Κιχμύ (Albert Camus), «L'hote», ανθολογ-ημένο στο Η Εξορlα 

και το βασlλειo. 7 Πρώτα πρώτα, -η λέξ-η «hote» είναι αμετάφραστ-η. Η 

αγγλικ~ έκοοσ-η τ-η μεταφράζει με τ-η λέξ-η guest -ο προσκεκλ-ημένος 
")."). , , λξ , 

φιλοξενούμενος-, ενώ στα γαΛΛικα προκειται και για τον φι ο ενουντα 

και για τον φιλοξενούμενο' έτσι -η αγγλικ~ μετάφρασ-η, επιλέγοντας τ-η 

λέξ-η guest, αστοχεί ~o-η στ-η φιλοξενία χάνοντας ένα ουσιώοες στοιχεΙο 
, , , ~ 'ζ' Ι λ' του κειμένου του Kcxμou. 8 Η απωλεια αυτ-η οεν επ-ηρεα ει μια μονο ε-

ξ-η, αλλά μία ολόκλ-ηρ-η οιάστασ-η του oι-ηγ~ματoς, καθώς και μια πιθαν~ 
ι ,~ , , ια 

ανάγνωσ-η. Είναι ένα ωραιο παραοειγμα του τροπου με τον οποιο μ 

μετάφρασ-η μπορεί να αποτελέσει φαινόμενο φιλοξενίας ~ απόρριψ-ης, 

παρα γνώρισ-η φιλοξενίας. 

Στο κείμενο αυτό, ο Καμύ ανακαλεί τον κόσμο τ-ης αποικιοκρα-
, , 'Ό ι τίας: -η ανάγνωσ-η του οι-ηγ-ηματος συγκεντρωνει ενα ει ος μετωνuμιας 

εκείνου που ονόμαζαν «γαΛλικ~ Αλγερία»' οεν ξέρεις ποιος είναι ο φι

λοξενούμενος και ποιος ο φιλοξενών, ο μετα-φιλοξενούμενος/φιλοξενών 

[meta-hOte]. Υπογραμμίζοντας αυτό το σ-ημεΙο, θα ~θελα να επισ-ημάνω 

, ι , λ ξ , β' ολυ' το γεγονός ότι καθε στοχασμος σχετικα με τ-η φι ο ενια ρισκεται π 
, ~I 'ξ Ι γρ~γoρα αντιμετωπος με ουο παρα εν ες ανατροπες. 

Σ~μερα το πρωί αναφερθ~κατε στ-ην πρώτ-η: πρόκειται για τον 

μετασχ-ηματισμό, για τ-η μόλυνσ-η τ-ης φιλοξενίας από τ-ην εχθρότ-ητα. 

Ριζικότερα, -η μετατόπισ'η αυτ~ οφείλεται στο γεγονός ότι ο νόμος 

τ-ης φιλοξενίας (με τ-ην έννοια που ανέοειξε ο ΚλοσσοφσκΙ [Klossowski] 

στο βιβλίο του Ο, Νόμοι της φιλοξενlaς,9 όπου εμφανίζονται ένας άνορας, 

7 Αλμπέρ Καμύ, «ο φιλοξενούμενος», στοΙ) to(ou, Η εξορlα και το βασt'λειο, μτφρ. Νίκη 

Καρακίτσοu-Ντοuζέ, Μαρία Κασαμπαλόγλου-Ρομπλέν, Kαστανιώτης',Aθ~να 2005. 

8 Ως «φιλοξενούμενος» αποδίδεται η λέξη ((hote» και στην εΛληνικ~ μεταφραση. , 

9 Pierre Klossowski, Les Jois de ΓhΟSΡitaJite, Gallimard, Παρίσι 1965. Ο Ντερρ;ντα 

αναφέρεται εκτενώς στο συγκεκριμένο έργο στο Η Α ν Ντr.κpΟI)Ρμαnέλ προσκαλει τον 

Ζακ Ντερριντά να απαντήσει: Περ{ φeλοξεvt'ας, μετάφραση και σημειώσεις, Βαγγέλης 

Μπιτσώρης, Εκκρεμές, Aθ~να 2006. 
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"t) γυναΙκα του και ο φιλοξενούμενος) OO"t)ytl σε μια κιχτάστιχσΎ) όπου 
ο φ,λοξενών που προσκΙΧλεΙ, που υπΟΟέχετιχι, γΙνετιχ, ο προσκεκλ"t)μέ
ν8ς του προσκεκλ"t)μένου του. Βρίσκεται σΤΎ) θέσΎ) να τον οεξιώνονται 

ι ι λ'β ι , 
σ7tιτι του χαΡΎ) σΤΎ) μεσο ιχ "t)a"t) εκεινου που ερχετιχι στο σπίτι του. 

Η ουνατότ"t)τα να υποοεχτούμε τους ξένους οεν εκθέτει κιχτ' aνtXyx"t)ν 
λ ι " , ~ 'θ ' ξ' Ρ ζ , σε μια απει 1'), σ εναν κινουνο επι εσ"t)ς "t) ατα ιας. ι ικοτερα, συνιστά 

μια ευκαιρία, που δΙνεται στον φιλοξενούντα, ο οποίος υπΟΟέχεται, να 

έχει πρόσβασΎ) σε εκείνο που είναι ο προσίοιος τόπος του. Δεν θα ~μoυν 
, , 5.' θ' Ι'θ Ιλ λ' αυτο που ειμαι και οεν α ειχα σπιτι, ε νος, πο "t), γ ωσσα, εάν ο άλλος, 

ο φιλοξενούμενος, Οεν μου τα έοινε μέσω του ερχομού του. Η γλώσσα 

μου εΙνα, πάντα "t) γλώσσα του άλλου, όχι μόνο επειo~ 't"t)ν κλ"t)ρονομώ 
από εκείνον, ιχλλά και επειo~ ο φιλοξενούμενος ξένος μού 't"t)ν ξαναΟΙνει. 
Ε ι , 5." 5." 'Ετ θΙ ιναι μια ευκαιρια ιοtοποι"t)σ"t)ς του «ιοιου» μου. σι οι εσεις του προ-

σκαλούντος και του προσκεκλ"t)μένου αντιμετατίθενται μεταξύ τους. 
Ά .... 'β" , , 
lV\ωστε, αυτο ακρι ως ειναι ανυπαΡΟΡΟ για εκεινους που θεωρούν ότι 

μπορούν να είναι ο εαυτός τους σπίτι τους, ταυτόσ"t)μοt με τον εαυτό τους, 
πριν και ανεξάΡΤ"t)τα από τον ερχομό του ξένου. 

Ε ι ι , Ιλλ 
ιμαι σΠIΤΙ μου στο σπιτι του α: ου 

Ο Καμύ οεν λέει ποιος είναι ο φιλοξενούμενος, αυτ~ είναι "t) tOtoφutιx του. 
Ο Νταρύ, ο οάσκαλος του χωριού, κάνει μάθ"t)μα για τους γαλλικούς πο
ταμούς. (Θυμάμαι προσωπ,κά, έχοντας ζ~σει στ"t)ν Αλγερία μέχρι 't"t)ν 
"t)Atxlιx των οεκαεννέα ετών, πώς μας οίοασκαν ΤΎ) γεωγραφία τ"t)ς 
Γαλλίας αλλά ποτέ τ"t)ς Αλγερίας, πώς oφεlλαμε να εξασΚ"t)θούμε σΤΎ) 

~, , , Γ .... ι 
σχεοιασΎ) των ποταμων και παραποταμων τ"t)ς αlV\ιας ... ). T"t)ν ώρα 

λοιπόν που είναι στ"t)ν τάξΎ) του και οιοάσκει γαλλικ~ γεωγραφία, κα
ταφθάνουν οιασχίζοντας το χωριό ένας Γάλλος χωροφύλακας, με το 
κορσικανικό όνομα Μπαλντούτσι,10 και ένας Αλγερινός με οεμένα τα 

, Ο 'λ ζ' , 5." λ ι χερια. χωροφυ ακας Ύ)ταει απο τον οασκα ο να προσφερει κατάλυ-

μα στον φυλακισμένο προκειμένου να τον παραοώσει 't"t)ν επομένΎ) στο 

αστυνομικό τμ ~μα, που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά. Σε μια 

σύντομΎ) ολιγοσέλΙΟΎ) ax"t)ν~, ο οάσκαλος, όλος σεβασμό για τους νόμους 

Ας σYjμ.ειωθεt ότι στα παραθέμ.ατα που ΧΡYjσιμ.οποιεl ο ΝτερριντιΧ υπάρχουν μ.ικρές 
διαφορές μ.ε το πρωτότυπο κεΙμ.ενο, π.χ. ο χωροφύλακας αναφέρεται ως Ρανούτσι, Yj πόλΥ) 
Τεν)'κΙτ ως Τεμ.)'κΙτ κ.ά. Τα χωρία είναι από ΤYjν ε)).:ηνικ~ έκδοσΥ) που προαναφέρθYjκε, 

, , '\!~, , θ 
σΤYjν οποια πaραπεμ.πουν οι σειv.oες μ.εσα σε παρεν εσYj. 
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't"t)c; φιλοξcνΙιχς χιχ, γιt.Ι μLtΙ xriTt(JLΙX ΙXOtAιpoauν"t), αρνεΙτιχι νσ. παρct.Οώσει 

τον ανώνυμο φLλοξcν'Juμι:ν6 του, τον Άραβct.. Ο χωροφύλακας επιμένει xct.t 

φεύγει, ct.φ~νονταc; τον οάσκαλο με τον Άραβα. 

ΙΕτσι λοιπόν, ο Γάλλος οάσκαλος συγκct.τοικεί με τον Άραβα, τον 

, λ ξ , ι " " ΕΙ φυλct.κισμενο φι ο ενουμενο του, τον ομ"t)ρο του, για μια μερα. ιναι 

cipct.ye hote με ΤΎ)ν έννοισ. του guest ~ του host, Ο απoικιστ~ς είναι επίσ"t)ς 

Ι Αλ' Ά β " " φιλοξενουμενος στ"t)ν γερια και ο ρσ. ας ειναι σπιτι του, εκεινος ει-

'θ 'Ε' "ζ , λ' ~, , νct.t ο αυτοχ ων. « τσι "t)ταν αυτος ο τοπος, ουσες σκ 1')ρα εοω, χωρις 

, θ ' '.... ~ λ' , να υπολογισεις και τους αν ρωπους που, αlV\ωστε, οεν κσ. υτερευαν τι-

ποτα. Όμως ο Νταρύ είχε yeνν"t)eel εΟώ. Oπoυo~πoτε ct.MoY, ένιωθε 

, 77 Ο Γ,.... "" , εξοριστος» (σ. ). <X1V\0c; αποικιστ"t)ς ειναι σπιτι του, ομως στο σπιτι 

Ά β 
, , λ ξ ι , , 

του άλλου, στου ρσ. ct. - οριστε τι ειναι Ύ) φι ο ενια: νσ. εισαι σπιτι σου 

, '.... , , , ~"Ψ ,~ , 
στο σπιτι του ct.IV\OtJ χωρις κct.μιct. απο τις ουο ο εις να εινct.ι οευτερευου-

Ο λ ξ 
Ι" ,~ Ι, ι 

σα. φι ο ενων ειναι ο ομΎ)ρος του υποοικου τον οποιο κραταει ως 0-

μΎ)ΡΟ. Και ο Καμύ γράφει: «Σε τούΤΎ) ΤΎ)ν έΡΎ)μο, κct.νείς, ούτε ο Ιοιος ούτε 

ξ " ~ ι ι Κ ' 'ξ , , , ο φιλο ενουμενος του, οεν "t)ταν τιποτα. ι ωστοσο, ε ω απ ct.υΤΎ) 't"t)ν ε-

, , , '.... Ν' ι ξ θ ' ΡΎ)μο, ουτε ο ενας ουτε ο ct.1V\0c; -ο ταρυ το Ύ) ερε- α μπορουσαν 

πραγματικά νσ. ζ~σoυν (σ. 84). 

Μετά έρχεται μια πολύ πυκν~ σΚΎ)ν~ όπου οι μόνες λέξεις που 

προφέρονται, όχι ανταλλάσσονται, ct.Mci προφέρονται, με προορισμό τον 

λ t' ι , 'λ 'λ' , 
φι ο",ενουμενο, ειναι «γεια», «εσυ, ε α», «ε α», «ΠΎ)γαινε», «παμε», 

«πάρε» (χουρμάοες, ΨωμΟ. Ο Νταρύ βρίσκεται ολομόναχος μπροστά 

θ ' , 'θ ~, , 
σΤΎ)ν ευ υνΎ) που πρεπει να παρει: α παραοωσει σΤΎ)ν αστυνομια τον 

λ t ' "'Η θ ' , Άραβα, φι ο",ενουμενο και ταυτοχρονα ομΎ)ΡΟ; α τον αφΎ)σει να φυ-

γει; Κάθε ευθύνΎ) μόνοι μας ΤΎ)ν παίρνουμε. Είτε υπάρχουν κανόνες πριν 
'" ", , , , 

απο μενα ειτε τους επινοω εγω, ακομα και αν τρεφω ΤΎ)ν αυταπαΤΎ) οτι 

τους εφαρμόζω, πάντοτε ΤΎJν ευθύνΎ) μου πρέπει να ΤΎJν πάρω μόνος μου. 

Ο Νταρύ οεν ξέρει τι πρόκειται να κάνει' οίνει φαγΎ)τό στον φιλοξενού-
, , ~, 5." 'ξ , λ ' 

μεν ο του για ενα οιασΤΎ)μα, τον συνοοευει ε ω απΌ το aχo ειο και του 

λ , " λ 'θ 5.' A't' ~" εει, αφΎ)νοντας τον ε ευ ερο να οια ε",ει αναμεσα σε ουο νομους, τον 

, '.... λ t ' , , ζ , έναν ΤΎJς αστυνομιας, τον ClIV\O ΤΎ)ς φι Οςενιας, που ει νct.t γερα ρι ωμενος 

~, ..' "Κ' t ' ", 5.' , λ σΤΎ) νομαΟΙΚΎ) κουΛτουρα. « οιτα",ε τωρα , ειπε ο οασκα ος, και του 

έοειξε προς τ' ανατολικά, "να ο ορόμος για ΤΎ)ν ΤενγκΙτ. Έχεις Ουο ώρες 

περπάΤΎ)μα. ΣΤΎ)ν Τενγκίτ βρίσκονται Ύ) οιοίΚΎ)σΎ) και Ύ) αστυνομία. Σε 

περιμένουν"» (σ. 91-92). Έπειτα τον βάζει να κάνει μια μικρ~ στρoφ~ 

για να του οεΙξει τον άλλο ορόμο, τον ορόμο ΤΎ)ς ελευθερίας, ένα μονοπάτι 
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που μόλις και οιαγράφεται, που, άρα, πρεπει να το cπινο~σe:ι. «ο Άραβας 

κοίταζε προς 't'r)V ανατoλ~, κρατώντας πάντα σφιχτά στο στ~θoς του 

το οέμα και τα χρ~ματα. Ο Νταρύ τον έπιασε απ' το μπράτσο και τον 
ι ι ι , , Ι ι 

αναγκασε, καπως αποτομα, να κανει μια μΙΚΡΎ) στροφΎ) προς τα νοτια. 

Σ ζ ' ψΙ Ι , Ι Ι Ι 
τα ρι α του υ ωματος οπου στεκονταν, μαντευες ενα μονοπατι που 

μόλις Οιαγραφόταν. "Αυτός είναι ο χωματόδρομος που οιασχΙζει το 
I~ Σ ,ι , , ~ θ ' β οροπεοιο. ε μια μερα περπαΤ'r)μα απο οω α συνανΤ'r)σεις τα οσκοτό-

πια και τους πρώτους νομά.Οες. Θα σε καλοδεχτούν και θα σε προστα

τέψoυν' σύμφωνα με τον νόμο τους"» (σ. 92). 

Ο Οά.σκαλος π~ρε 't'r)V ευθύν1J να αφ~σει τον φιλοξενούμενο ελεύθερο 

να διαλέξει. Δύο μοναξιές: από ΤΎ) μια του Οασκά.λου, από "C1JV ά.λλΎ) του 

φιλοξενουμένου του, του ομ'ήρου του: διπλ~ απομόνωσ'r). Ο Νταρύ, ο 

φιλοξενών/φιλοξενούμενος [hote], αφ~νει τον Άραβα, τον φιλοξενούμενο 

[hote] του φιλοξενούντος/φιλοξενουμένου [hote], τον όμ'r)ΡΟ του oμ~ρoυ, 

να πά.ρει μόνος του 't'r)v απόφασ~ του στο σταυροορόμι μιας ιστορίας που 

θ ' ι ~, ΜΙ , λ' β 
α επρεπε να παραμεινει ΟΙΚΎ) του. ονος του πρεπει να ανα α ει "C1JV 

ευθύν1J του ορόμου του: να απελευθερωθεί ~ να παραδοθεΙ Και από "C1J 

στιγμ~ που ο Άραβας θα έχει πά.ρει "C1JV απόφασ~ του, ο Νταρύ θα νιώσει 

«έναν κόμπο στον λαιμό» (σ. 92). «με σφιγμένΎ) "C'r)V καρδιά., οιέκρινε τον 

Άραβα που βά.Οιζε αργά. στο ορόμο για 't1J φυλακ~» (σ. 93). «ΠΙσω του, 
" Ι ~ ίί. ι 

στον μαυροπινακα, αναμεσα στους μαιανορους των γαΝ\ικων ποτα-

μών, ξετυλιγόταν, γραμμένΎ) με κιμωλία από ένα αοέξιο χέρι, 'r) cppιZa1J 

που είχε Οιαβά.σει λίγο πριν: "Παρέοωσες τον αοελφό μας. Θα το πλ1Jρώ-
" Ο Ν ' , ζ " I~ , ι 

σεις . ταρυ κοιτα ε τον ουρανο, τ οροπεοιο, και περα μακρια τις 

αόρατες εκτά.σεις που έφταναν μέχρι ΤΎ) θά.λασσα. Σ' αuτ~ "C'r)V αχαν~ 

χώρα, που είχε τόσο πολύ αγαπ~σει, ~ταν μόνος» (σ. 93). 

Tρoμακτικ~ μοναξιά. κά.ποιου που π~ρε "C'r)V απόφασΎ) να αφ~σει τον 

φιλοξενούντα/φιλοξενούμενό του να οιαλέξει τον ορόμο του' βλέπει ότι, 

αφού εκείνος είχε οιαλέξει τον δρόμο του νόμου "C'r)t; αστυνομίας, ο ίδιος 

είχε γίνει εκ των προτέρων ένοχος γι' αυτό. ':Έτσι είναι 'r) απορία [aporie] 

"C'r)t; ευθύν1Jς. 

Για να απαντ~σω στον Αμπντέλ Χαμμούς [Abdel Hammouche],11 
, , Ι , λ' ι θ ι ειμαι κι εγω, οπως εκεινος, πο υ ευαισ 'r)τος σε αυΤ'r)ν 't'r)v αναγκαία 

καθoριστικ~ παρά.μετρο, σ' αυτ~ "C1J Οιαμεσολά.β1Jσ'r) "C'r)t; φιλοξενίας: οεν 

11 Abdelhafid Hammouche, «Alterite et Etat-Nation», στο Moharnmed Seffahi (επψ .. ), 

Autour de Jacques Derrida: Manifeste pour Thospita1ite, δ.π., σ. 37 -47. 
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θα 'ήτrι.ν ουνιχτ6 νιχ υπιiρχc& φιλ()ξcνΙα που να μ'r)ν καθορίζεται ~OΎ) και 

να μΎ) ΟLαμcσολΙΧβe:Ιται rι.πό ενrι.ν τρίτο. Η oιαooχ~ των νόμων για ΤΎ) 

μετανάστευσ'r), πριν από τον νόμο Ντεμπρέ, θα ά.ξιζε εκτεν~ ανά.λυσ'r): 
~ β 1. ' Ι Ι ι σ'r)μαοεύεται αρια. απο "C'r)V οtκονομtΚ1J αιτιοκρατια με ΤΎ) μεταναστευ-

σΎ) των εκμεταλλεύσιμων, ΧΡ'r)σtμοποι~σιμων, ενσωματώσιμων εργαζο
μένων. Προσποιούνται σ~μερα, μολονότι οεν υπά.ρχει αύξ'r)σ'r) του αριθμού 

,~, ~ , θ ι, ι ξ λ θ ι 
των μεταναστων εοω και οεκαετιες, πως εωρουν οτι αυτο ε ακο ου ει 

να αποτελεί πρόβλ'r)μα, ισχυρισμός που, είναι αλ~θεια, δεν θα μπορούσε να 
, , ~ ι t: " Σ γίνει πιστευτος σε περιοοο αναπτυς;ι'r)ς και οικονομΙΚ'r)ς ευφοριας. ε αυ-

,~, , θ ' , 
τό το πρωτο πεοιο των οικονομικων κα οριστικων παραγοντων, προ-

στtθενται τα ευρωπαϊκά. συμφραζόμενα με "C'r)V πρoσαρμoγ~ στις συμ-
, , , θ' 'ο φωνιες Σενγκεν και τις παρεπομενες νομο ετικες ΤΡΟΠΟΠΟΙ'r)σεις. t 

, θ" λ ι , ~, υπαρχουσες νομο εσιες ειναι αναποτε εσματικες, ανεφαρμοστες, οομ'r)μ.ε-

νες σε λά.θος έννοιες που δεν ταφιά.ζουν σΤ'r)ν oικoνoμικ~ και κοινωνι

κ~ πραγματtκόΤ'r)τα 't'r)t; Γαλλίας. Η ακαταλλ'r)λόΤ'r)τα των νόμων και 
'r) επίμονΎ) παρουσία των αιτιών "C'r)t; xpla'r)t; "C'r)t; ανεργίας υποχρεώνουν 

ι ι" ι, θ 
τους πολιτικους να προσποιουνται παντα οτι επανεπινοουν, οτι αντικα t-

" , Ι ι i. i. ' t:' λ ' στουν εναν νομο με εναν αΝ\Ο, παντα ε~ισoυ αναποτε εσματικο. 




