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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 
 
Ο σύγχρονος φόβος της ετερότητας: από την πραγματική ετερότητα στη φανταστική ή φαντασματική 
ετερότητα 
Adalberto Dias de Carvalho 
 
Ζούμε σε μία εποχή όπου μιλάμε για την ετερότητα, ίσως περισσότερο από ποτέ, αλλά έχουμε εξίσου την 
αίσθηση ότι η συγχρονικότητά μας είναι ίσως επίσης εκείνη όπου η βία ενάντια στον άλλο είναι πιο 
συστηματική & αποτελεσματική από ποτέ. Γιατί; Από τη μια, διότι τα μέσα – τόσο τα τεχνολογικά όσο & της 
επικοινωνίας – το επιτρέπουν. από την άλλη, διότι η παγκοσμιοποίηση μας δίνει μία διευρυμένη γνώση αυτού 
που συμβαίνει σχεδόν παντού, ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά σε πράξεις βίας. Ωστόσο, θεωρώ ότι πέρα από τις 
διακηρύξεις και την ηθική, υπάρχει ο αταβιστικός φόβος των ανθρώπινων όντων μπροστά στη διαφορά. 
Ένας φόβος που επιχειρούμε να εξιδανικεύσουμε ακριβώς μέσα από αυτές τις διακηρύξεις & αυτήν την ηθική, 
ένας φόβος εξαιτίας των πραγματικών απειλών ενάντια στη ζωή μας ή το ευ-ζην μας αλλά εξίσου απειλή που 
οικοδομείται μέσα από μορφές περισσότερο ή λιγότερο τερατώδεις του ξένου, του μακρινού, του αγνώστου, 
του μέλλοντος, ατομικού ή συλλογικού… Το τέρας είναι πάντα, παραδόξως, ο άλλος που μας μοιάζει αλλά 
που θέλουμε να αρνηθούμε μέσα μας. 
 
Ταυτότητα και ετερότητα 
Jean-François Dupeyron 
 
Η εποχή που διανύουμε συνδυάζει με έναν πάραδοξο τρόπο την κίνηση της οικονομικο-πολιτισμικής 
παγκοσμιοποίησης και μία πληθώρα ισχυρισμών, συχνά δολοφονικών, περί «ταυτότητας», που μετατρέπουν 
τον άλλο σε όν τελείως διαφορετικό, με το οποίο θα ήταν απίθανο να συμβιώσουμε ειρηνικά. Έτσι, η 
ετερότητα είναι ένα επικίνδυνο τεχνούργημα,  το οποίο παράγεται στους κόλπους λόγων λαικιστικών, 
εθνικιστικών και λόγων που επενδύουν στην «ταυτότητα». Οι λόγοι αυτοί συναντιώνται γύρω από έναν 
κοινό άξονα που συνιστά «ένα ρατσισμό δίχως φυλές,  του οποίου το κυρίαρχο θέμα δεν είναι η βιολογική 
κληρονομικότητα, αλλά η αδυναμία εξάλειψης  των πολιτισμικών διαφορών». (Μπαλιμπάρ, Ε., στο:  
Μπαλιμπάρ, Ε. & Βαλλερστάιν, Ι., Φυλή, έθνος, τάξη: οι διφορούμενες ταυτότητες, μτφρ. Ελεφάντης, Α.,  
Καλαφάτη, Ε., Αθήνα: Ο Πολίτης, 1991). Τούτο  λοιπόν ακριβώς θέλει να μελετήσει το συγκεκριμένο 
εργαστήριο, για να δείξει ότι,  σε αντίθεση με τα παραπάνω, κάθε πολιτισμός είναι αυτό που ενώνει τους 
ανθρώπους και όχι αυτό που τους διαχωρίζει. 

 



 
Ετερότητα ως η λεπτομέρεια που μετρά 
Έλενα Κ. Θεοδωροπούλου 
 

«Είναι το διακύβευμα μιας λογοτεχνίας, μιας φιλοσοφίας, ίσως μίας πολιτικής, να μαρτυρούν  για τα 

διαφέροντα βρίσκοντάς τους ιδιώματα» (Lyotard, Le différend, 1983) 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 
 
Ο Adalberto Dias de Carvalho [e-mail:adalberto.carvalho@iscet.pt / link: http://ifilosofia.up.pt/members/adalberto-

dias-de-carvalho & http://rephedenprax.blogspot.gr/] είναι Oμότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας της Παιδείας στο 

Πανεπιστήμιο του Porto και Ερευνητής του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία 

(Ε.Ε.Π.Ε.Φ.). Για περισσότερες πληροφορίες βλ. εδώ: 

 http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff?Language=EL&ReadArticle=232 

Ο Jean-François Dupeyron [e-mail: j-f.dupeyron@wanadoo.fr /link: http://jfdupeyron.over-blog.com/] είναι 

Aναπληρωτής Kαθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Montesquieu του Bordeaux και Ερευνητής του 

Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.).  

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. εδώ: 

http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff?Language=EL&ReadArticle=232 

Η Έλενα Κ. Θεοδωροπούλου [e-mail: theod@rhodes.aegean.gr] είναι Καθηγήτρια της Φιλοσοφίας της Παιδείας 

με έμφαση στην Πρακτική Φιλοσοφία (Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.), Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και Διευθύντρια του 

Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ) 

[http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/bio.aspx]. 
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