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Ν. Μάλλιαρης 

Απάντηση στους Α. Σχισμένο και Ν. Ιωάννου 

 

Κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα μάλλον λιβελογραφικού χαρακτήρα άρθρο, η 

«οφειλόμενη», όπως τη χαρακτηρίζουν οι συντάκτες της, απάντηση των Α. Σχισμένου και 

Ν. Ιωάννου σ’ ένα σπάργανο κριτικής που τους έκανα σε μια υποσημείωση του τρέχοντος, 

8
ου

 τεύχους του Προτάγματος
1
. Το γεγονός πως σου αφιερώνει ο άλλος κοτζάμ κείμενο, 

πλήρες προσωπικών χαρακτηρισμών, για μια ολιγόστιχη αναφορά σε μια από τις 

καταληκτικές υποσημειώσεις ενός δικού σου κειμένου με άσχετο κύριο θέμα, μαρτυρά 

ήδη για το κωμικό της υπόθεσης, με την οποία, ως εκ τούτου, μάλλον δε θα ‘πρεπε ν’ 

ασχοληθώ. Ο ανταγωνισμός για τη διεκδίκηση των σκήπτρων του εγχώριου κτήτορα της 

Καστοριάδειου Αλήθειας, στην οποία με τόση ζέση επιδίδονται (μεταξύ άλλων διά της 

διαβολής μου) οι Σχισμένος-Ιωάννου, ουδόλως μ’ απασχολεί ως άθλημα. Εντούτοις, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση ο ανταγωνισμός αυτός, στον οποίο σύρομαι παρά τη θέλησή 

μου, πατά σε ορισμένα ζητήματα προφανούς πολιτικού ενδιαφέροντος και γι’ αυτό θα μπω 

στον κόπο να καταπιαστώ μ’ αυτά, όσο μπορώ πιο συνοπτικά. Αναγκαστικά το κείμενο 

μου θα είναι μακροσκελέστερο της «απάντησης» των κατακριτών μου, καθώς θα 

συζητήσω πραγματικά τα ζητήματα που αυτοί μόνον στο πόδι κι υπό μορφήν 

πυροτεχνήματος θίγουν με πιθανότερο σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων.  

Προκαλεί λοιπόν απορία η φούρια με την οποία οι δύο αρθρογράφοι επιδίδονται σε 

μια χαιρέκακη επίθεση για δύο τόσο σύντομα κριτικά σχόλια σχετικά με το πρόσφατο 

βιβλίο τους που περιλαμβάνονται σ’ έναν τόμο 257 σελίδων όπως το 8
ο
 τεύχος του 

Προτάγματος. Απορία επίσης μα κι αμηχανία γεννά η διαπίστωση πως το άρθρο τους όχι 

μόνο δε σχολιάζει σοβαρά τα δύο αυτά σημεία κριτικής, μα αναλώνεται κυρίως σε άνευ 

ουσίας και κουτσομπολίστικου τύπου σχόλια για το πρόσωπό μου, διανθισμένα απλώς με 

γενικολογίες και τσιτάτα απ’ τον Καστοριάδη. Κι όλα αυτά –να μην το ξεχνάμε!- για 10 

σειρές μιας υποσημείωσης, μιας και το πρώτο από τα δύο επίμαχα σχόλια (ανάλογης, κατά 

τ’ άλλα, έκτασης) δεν περιλαμβάνεται καν σε προσωπικό μου κείμενο, μα σε συλλογικό 

                                                         
1
 Α. Σχισμένος, Ν. Ιωάννου, «Η αυθεντική σκιά μιας φανταστικής αυθεντίας. Μία οφειλόμενη απάντηση 

στον Νίκο Ν. Μάλλιαρη», www.babylonia.gr, 29/12/2015. 
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κείμενο της ομάδας μας, ήτοι στο Editorial του τεύχους
1
. Προσπαθώντας να ειρωνευτούν 

τον γράφοντα, οι επικριτές μου με παρουσιάζουν σαν εμμονικό προστάτη κάποιας 

καστοριαδικής ορθοδοξίας που δε δέχεται καμία διαφορετική άποψη. Δεν ξέρω πόθεν 

εξήγαγαν αυτό το συμπέρασμα, τούτοι οι δεινοί τσιτάτορες του φιλοσόφου, ωστόσο η 

υπερβολική τους ευθιξία (που τους ωθεί ν’ αντιλαμβάνονται το επίμαχο σχόλιό μου ως 

«καθύβρισή» τους) μάλλον αρκεί για να δείξει ποιος είναι ανοιχτός στην κριτική και ποιος 

την απορρίπτει ως «θρασύτητα»
2
.  

 

Ενάντια στον μεταμοντέρνο φετιχισμό της «ανοιχτότητας»  

α) Έντυπο καστοριαδικού φαν κλαμπ το Πρόταγμα; 

Όποιος παρακολουθεί το Πρόταγμα θα ‘χει διαπιστώσει πως, ναι μεν έχουμε τον 

Καστοριάδη ως βασική αναφορά από θεωρητική άποψη, αλλά πολλά από τα ζητήματα που 

θεωρούμε κεντρικά και προσπαθούμε, ως εκ τούτου, ν’ αναλύσουμε ουδέποτε ή ελάχιστα 

τα πραγματεύτηκε ο αποθανών διανοητής. Αρκεί ν’ αναφέρω το ζήτημα της 

νεοτεχνολογίας, της δημοκρατικής λαϊκότητας και της μαζικής κουλτούρας ή του 

χιπστερισμού, όπως επίσης κι εκείνα της φύσης του δεξιού ολοκληρωτισμού ή του 

μεταναστευτικού και της εθνικής ταυτότητας, λόγου χάριν. Και στην προσπάθειά μας αυτή 

χρησιμοποιούμε μια ποικιλία θεωρητικών εργαλείων, από τα κείμενα του Κρίστοφερ Λας, 

της Χ. Άρεντ ή του Ρ. Σέννετ ως εκείνα του Ζαν-Κλοντ Μισεά, του Ζαν-Μαρκ Μαντοζιό 

αλλά και μιας ακόμη σειράς πιο «άσημων» συγγραφέων των οποίων έχουμε μεταφράσει 

άρθρα ή κείμενα. Ως εκ τούτου, είναι μάλλον εκ του περισσού η κατηγορία πως είμαστε 

πνευματικοί δούλοι του Καστοριάδη. Ως προς τα περί «ελιτισμού», τολμώ να πω ότι το 

Πρόταγμα είναι αρκούντως «ανοιχτό», αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται για περιοδικό 

θεωρητικού προσανατολισμού (δηλαδή για έντυπο που δε συνιστά απλώς συμπίλημα ή 

συλλογή απόψεων, αλλά χώρο επεξεργασίας μιας λίγο πολύ συνεκτικής «γραμμής»), μιας 

                                                         
1
 Η φούρια των δύο είναι τέτοια, που το περνούν κι αυτό για προσωπικό μου κείμενο, παραθέτοντας τα 

επίμαχα χωρία του ως «Ν. Μάλλιαρης, Editorial» και αποκαλώντας το Πρόταγμα «περιοδικό μου». 

Προφανώς και το συγκεκριμένο κείμενο περιέχει και δικά μου κομμάτια μέσα. Δε χρειάζεται όμως κανείς να 

‘ναι πιστοποιημένος γραφολόγος προκειμένου να καταλάβει πως μέσα του συνυπάρχουν τέσσερα είδη 

γραφής, δηλαδή το δικό μου συν τα ύφη των τριών ακόμη συντρόφων που, μαζί μ’ εμένα, συνεργαστήκαμε 

στη σύνταξή του, άλλος λιγότερο κι άλλος περισσότερο, ανάλογα πάντα με τις διαθεσιμότητές μας από 

άποψη χρόνου. 
2
 Καθ’ όσον γνωρίζω, σε αντίθεση με την εξύβριση, η οποία έχει ευρύτερο και γενικότερο περιεχόμενο, η 

καθύβριση –όπως κι η περιύβριση- αναφέρονται στην εξύβριση ή την προσβολή θεσμών ή προσώπων που 

κατέχουν θεσμικά αξιώματα. Συχνά μάλιστα χρησιμοποιείται στην περίπτωση που τα εν λόγω πρόσωπα κι οι 

θεσμοί θεωρούνται ιερά. Εξ ου και το αδίκημα της «καθύβρισης θρησκεύματος», ενώ παρεμφερές πνεύμα 

εκφράζει κι η κατηγορία περί «περιύβρισης αρχής». Δε θα κάνουμε εδώ το προβλέψιμο σχόλιο πως 

ενδεχομένως, σε ασυνείδητο επίπεδο, οι αρθρογράφοι να θεωρούν τον εαυτό τους κάτοχο κάποιου θεσμικού 

ή άλλου κύρους. Προβαίνουμε, αντίθετα, σε αυτήν την παρατήρηση, ως εισαγωγή στο κομμάτι του κειμένου 

μας που θα αναφερθεί, λίγο παρακάτω, στον εντυπωσιοθηρικό τρόπο γραφής των Σχισμένου και Ιωάννου. 
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κι έχουμε δημοσιεύσει  ή μεταφράσει σ’ αυτό κείμενα από συντάκτες των πιο 

διαφορετικών τάσεων και καταβολών, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν είναι 

απαραιτήτως μέλη της ομάδας μας.  

Αυτό, αντίθετα, που θα ‘χε νόημα να συζητήσουμε είναι η εμμονή των αναρχικών 

να επαναλαμβάνουν τα πιο αφελή τικ της φιλελεύθερης και μεταμοντέρνας διανόησης: Αν 

έχει κανείς ένα θεωρητικό πρότυπο, τον κατηγορούμε για κλειστότητα και πνευματική 

υποδούλωση· αν προσπαθεί να διατηρεί μια συνέχεια και μια συνοχή σ’ αυτά που γράφει, 

χρησιμοποιώντας, αναγκαστικά γι’ αυτό, τις γενικές ιδέες ή εμπνεύσεις μιας 

συγκεκριμένης θεωρητικής παράδοσης τον κατηγορούμε για μονολιθικότητα, έλλειψη 

πλουραλισμού· αν προσπαθεί να εφαρμόζει αυστηρά κριτήρια, προς αποφυγήν συγχύσεων 

και κομφουζιονισμών, τον καταγγέλλουμε ως ελιτιστή, αφ υψηλού κριτή των πάντων 

κ.ο.κ.  

 

β) Ο αφορμαλισμός ως κυρίαρχη ψευτοϊδεολογία 

Καιρός να τελειώνουμε πια με το 

σκουλαρίκι –κάποτε το φοράγαμε για να 

εκνευρίσουμε τους αστούς, αλλά πλέον το φορούν οι 

ίδιοι οι αστοί! 

 

George Carlin 

 

Εντούτοις, εδώ και πολύ καιρό το πρόβλημα δεν είναι η ύπαρξη ασφυκτικών και 

καταδυναστευτικών ιδεολογικών συστημάτων τα οποία θα έπρεπε να διαρρήξουμε, 

έχοντας, έτσι, ως κεντρικό μας σύνθημα τη διεκδίκηση του «πλουραλισμού» και την 

κριτική στη «μοναδική Αλήθεια» και τις «μεγάλες Αφηγήσεις». Αυτά τα έκαναν οι 

μεταμοντέρνοι της δεκαετίας του ’60 και του ’70, στα πλαίσια της σοβούσας ακόμη 

πολιτιστικής και πνευματικής παρακμής του δυτικού κόσμου, που εκφραζόταν τότε διά 

της κατάρρευσης κάθε συνεκτικής και, ως εκ τούτου, «συνολικής» κοσμοαντίληψης. 

Σήμερα οι προσταγές αυτές συνιστούν θεωρητική έκφανση της εμπεδωμένης πια κρίσης 

νοήματος, με αποτέλεσμα να έχει πλέον καταστεί κυρίαρχη νόρμα η διεκδίκηση της 

έλλειψης συνοχής και η απουσία κάθε συνεκτικής αναφοράς σ’ αυτά που γράφουμε και 

λέμε. Απέναντι σ’ αυτήν την κατάσταση ακόμα και λίγη πραγματική (διότι στην 

περίπτωση της δικής μας ομάδας δεν πιστεύω πως κάτι τέτοιο ισχύει) «μονολιθικότητα» 

και ιδεολογική «κλειστότητα» λιγότερο κακό κάνει από την ανερυθρίαστη διεκδίκηση του 

ό,τι-να’-ναι, από τον πολιτικό και γενικότερο, ιδεολογικό κι υπαρξιακό «αφορμαλισμό»
1
. 

                                                         
1
 Αν δεν απατώμαι, κάποτε η Αντιεξουσιαστική Κίνηση, μέλη της οποίας είναι οι Σχισμένος και Ιωάννου, 

υποστήριζε ρητά τον οργανωτικό «αφορμαλισμό».  
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Διόλου τυχαίο δεν είναι που ανάλογο κατηγορητήριο εναντίον της ομάδας 

Αυτονομία ή Βαρβαρότητα (στην οποία συμμετείχα τόσο εγώ όσο κι άλλα μέλη της 

Πολιτικής ομάδας για την αυτονομία) είχε συντάξει κι ο πολύς Φ. Τερζάκης, αποκαλώντας 

μας «νεανικό φαν κλαμπ του Καστοριάδη», σε κείμενο που είχε δημοσιεύσει η εφημερίδα 

της οποίας τη συντακτική ομάδα στελεχώνουν (και στελέχωναν και τότε, αν δεν 

απατώμαι) οι Σχισμένος-Ιωάννου
1
. Τόσο ο πρώτος όσο κι οι τελευταίοι εντάσσονται σ’ 

αυτό που στο Πρόταγμα έχουμε προσπαθήσει ν’ αναλύσουμε ως αντιαυταρχικό 

φαντασιακό: πρόκειται για την αντίθεση σε οποιαδήποτε μορφή συνεκτικής και 

«συμπαγούς» θεωρίας, νοήματος, θεσμού, «αφήγησης» υπό το σκεπτικό πως είναι, 

ακριβώς εξαιτίας αυτής τους της ιδιότητας, καταπιεστικά κι αλλοτριωτικά. Η ίδια η 

συνοχή, εν τέλει, καταγγέλλεται ως «λενινισμός» και «φασισμός», ως έκφραση 

«μονοθεϊσμού» και «πατριαρχίας». Τι πιο εύκολο, όμως, σήμερα, δεκαετίες ολάκερες μετά 

απ’ την έλευση  του περίφημου λυκόφωτος των ειδώλων, να πουλά κανείς πνεύμα 

κατηγορώντας τους πάντες ως «ειδωλοποιούς» και λιβανιστές μεγάλων αυθεντιών; Το 

παραδοσιακό αστικό-«πειθαρχικό» παράδειγμα ψυχορραγεί εδώ και σαράντα χρόνια
2
 κι 

εμείς συνεχίζουμε ν’ ανασταίνουμε τους πεθαμένους… Το κυρίαρχο, κατά συνέπεια, 

σήμερα «ευδαιμονιστικό» χάος και τον συνακόλουθο σχετικισμό, που συνιστά τη 

θεωρητική του εκλογίκευση, με ποια εργαλεία θα το πολεμήσουμε; Χτυπώντας τον 

Μάλλιαρη ή το Πρόταγμα ως ελιτιστές ακολούθους κάποιου καραφλού γκουρού, 

απολαμβάνοντας τη μπυρίτσα μας με τον Νώντα στην ταράτσα του Nosotros; 

 

Κοινωνική κατάρρευση ή πολιτική αναγέννηση; 

α) Οι αντιφάσεις του Καστοριάδη 

Το αστείο, δε, της υπόθεσης έγκειται στο γεγονός πως, σε ό,τι αφορά στο ζήτημα 

της ασημαντότητας, ο Καστοριάδης στο τέλος της ζωής του θα έτεινε μάλλον να 

συμφωνήσει με τους επικριτές μου (και μας) παρά με το Πρόταγμα. Είναι γνωστό ότι κατά 

τις μεγάλες απεργίες του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του 1995 στη Γαλλία (κατά την 

απόπειρα του τότε πρωθυπουργού Ζυπέ να μεταρρυθμίσει το ασφαλιστικό και το 

συνταξιοδοτικό), ο Καστοριάδης ένιωσε πως βρήκε τα δείγματα μιας πιθανής πολιτικής 

                                                         
1
 Φ. Τερζάκης, «Για τον “Καστοριαδισμό” ως ιδεολογία», Βαβυλωνία, τ. 40, Ιανουάριος 2008. 

2
 Βλ. γι’ αυτό το ζήτημα τις σχετικές αναλύσεις των Ντάνιελ Μπελ (Ο πολιτισμός της μεταβιομηχανικής 

Δύσης, 1979), Παναγιώτη Κονδύλη (Η παρακμή του αστικού πολιτισμού, 1991) και Ζιλ Λιποβετσκί (Η εποχή 

του κενού. Δοκίμια για τον σύγχρονο ατομικισμό, 1983), όπως και το άρθρο του Δ. Μαρκόπουλου, «Μια 

κριτική του φιλελεύθερου πλουραλισμού», Πρόταγμα, τ. 7, Οκτώβριος, 2014. 
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αναγέννησης της γαλλικής κοινωνίας και γι’ αυτό τόνιζε, στις σχετικές συνεντεύξεις
1
, ότι 

το σημαντικό δεν ήταν οι εν πολλοίς ρεφορμιστικές και «συντηρητικές» διεκδικήσεις των 

απεργών, αλλά η όρεξή τους για δράση και πολιτική συμμετοχή και το μπάφιασμά τους με 

το πολιτικό σύστημα. Και γι’ αυτό είχε ρίξει την ιδέα, σε ορισμένους γνωστούς του, για τη 

δημιουργία μιας νέας πολιτικής συλλογικότητας ή έστω για την κυκλοφορία ενός εντύπου 

στενότερα πολιτικού κι όχι «θεωρητικού».  

Αυτή του η αναλαμπή αισιοδοξίας, δυο χρόνια πριν τον θάνατό του, θυμίζει όσα 

έλεγε ο ίδιος για τη βαθύτερη, βιωματικών ερεισμάτων, αδυναμία του Στίνα ν’ αποδεχτεί 

πλήρως τις δικές του αναλύσεις περί εισόδου της κοινωνίας σε μια φάση χρόνιας 

παθητικοποίησης και πολιτικής αναδίπλωσης, ήδη από τα τέλη του ‘50
2
. Το ίδιο και η 

αστήρικτη θεωρητικά έλλειψη οποιασδήποτε κριτικής στις υπερβολές ή τα λάθη του Μάη 

του 68 και των κινημάτων του ’60-’70 γενικότερα
3
, στα πλαίσια μιας γενικής –και 

κατανοητής βέβαια- συμπάθειας για τους «νέους», την οποία, ωστόσο, θα μπορούσαμε ν’ 

αποκαλέσουμε σύνδρομο της Μαρίας Νεφέλης: Διότι φέρνει στο νου την εκπεφρασμένη 

πεποίθηση του Ελύτη πως «[με τη Μαρία Νεφέλη] ψάχνουμε τα ίδια πράγματα αλλά από 

διαφορετικούς δρόμους»
4
, τη στιγμή που στο ομώνυμο ποίημά του καταδεικνύονται με 

εξαιρετικό τρόπο ορισμένα υπαρξιακά αδιέξοδα εκείνης της γενιάς αλλά κι οι θεμελιώδεις 

διαφορές που τη χωρίζουν, σ’ επίπεδο νοοτροπίας και κοσμοαντίληψης, από εκείνη του 

ποιητή (την οποία ενσαρκώνει ο «Αντιφωνητής» του ποιήματος). Αντίστοιχα, στον 

Καστοριάδη, η συστηματική δουλειά πάνω στην ανάλυση και την κριτική των 

λανθασμένων επιλογών του εργατικού κινήματος δε βρίσκει το αντίστοιχό της σε κάποια 

ανάλογη κριτική εξέταση των «νέων κοινωνικών κινημάτων» που το διαδέχτηκαν. 

Αυτό που εδώ έχει σημασία να τονίσει κανείς είναι πως η θεωρία περί της ανόδου 

της ασημαντότητας συνιστά τον πυρήνα του έργου του Καστοριάδη και εμφανίζεται για 

πρώτη φορά το 1959, με κείμενα όπως «Οι κοινωνικές τάξεις κι ο κος Τουραίν» και 

φυσικά το θεμελιώδες «Το επαναστατικό κίνημα στον σύγχρονο καπιταλισμό»
5
, στο οποίο 

μπορεί κανείς να διαβάσει το εξής: «η κρίση του καπιταλισμού έχει φτάσει να γίνεται 

κρίση της κοινωνικοποίησης ως τέτοιας». Αυτή είναι η βάση της ανόδου της 

                                                         
1
 Βλ. π.χ. «Ούτε παραίτηση ούτε αρχαϊσμός» (1995), Ακυβέρνητη κοινωνία, μτφρ. Ζ. Σαρίκας, πρόλογος Γ. 

Ευαγγελόπουλος, Αθήνα, Ευρασία, 2010. 
2
 Βλ. Κ. Καστοριάδης, «Ομιλία για τον Α. Στίνα» (1989), Ο θρυμματισμένος κόσμος, μτφρ. Ζ. Σαρίκας, Κ. 

Σπαντιδάκης, Αθήνα, Ύψιλον, 1992, σ. 148. 
3
 Βλ. π.χ. στη συζήτησή του με τίτλο «Μια συνέντευξη που δε δημοσιεύτηκε» (1975 –Το επαναστατικό 

πρόβλημα σήμερα, Αθήνα, Ύψιλον, σ. 33 κ. ε.) τις σχετικές ενστάσεις του δημοσιογράφου και τις αόριστες 

απαντήσεις του Καστοριάδη. 
4
 Ο. Ελύτης, «Αναλογίες φωτός» (1975), Συν τοις άλλοις. 37 συνεντεύξεις του Ο. Ελύτη (1942-1992), Αθήνα, 

Ύψιλον, 2011, σ. 122-123. 
5
 Αμφότερα πλέον στον τόμο Σύγχρονος καπιταλισμός και επανάσταση, μτφρ. Α. Στίνας, Αθήνα, Ύψιλον, 

1987. 



6 
 

ασημαντότητας: η καταστροφή του κοινωνικού δεσμού, η αποσύνθεση της κοινωνίας ως 

ζωντανής κοινότητας που ενσαρκώνει νοήματα και σημασίες, η καταστροφή κάθε 

κουλτούρας, τόσο λαϊκής όσο και υψηλής, από την τεχνολογία και τη μαζική κουλτούρα
1
.  

Τα αναφέρω όλα αυτά για να δείξω το βάθος και τον δομικό χαρακτήρα που 

αναγνώριζε ο Καστοριάδης στο φαινόμενο σε ανθρωπολογικό επίπεδο, έστω κι αν, για 

λόγους μάλλον βιωματικούς ή συναισθηματικούς, ορισμένες φορές διακρινόταν από 

υπέρμετρη –για τα δεδομένα των γενικότερων αναλύσεών του- αισιοδοξία κατά την 

αποτίμηση συγκεκριμένων γεγονότων της εκάστοτε επικαιρότητας. Πρόκειται για έναν 

στοχαστή ο οποίος πάντοτε καταπιάστηκε με το ζήτημα της αποτυχίας και των λόγων της 

αποτυχίας των επαναστατικών κινημάτων, ήδη από τη δεκαετία του ’40 (όταν και μιλούσε 

για «την περίπτωση του εκφυλισμού της επανάστασης» που δε μελετήθηκε αρκούντως 

από τον Μαρξ και τον Λένιν
2
). Αν τότε καταπιάστηκε με τη διαύγαση της εκτρωματικής 

φύσης του καθεστώτος που προήλθε από την αποτυχία της πρώτης «επιτυχημένης» 

εργατικής επανάστασης, στη συνέχεια τον απασχόλησαν τα αίτια που επιτρέπουν στις 

γραφειοκρατίες να υφαρπάζουν τον έλεγχο των κοινωνικών κινημάτων εντός του δυτικού 

κόσμου. Λογική απόληξη αυτού του στοχασμού συνιστούν τόσο η ανάλυση περί 

ασημαντότητας όσο κι η αντίληψη του φιλοσόφου για το νεοτερικό πολιτικό φαντασιακό 

ως μοτίβο στιγμιαίων απελευθερωτικών ξεσπασμάτων δίχως συνέχεια, μετά απ’ τα οποία 

οι μάζες αποτραβιούνται κι αφήνουν τον έλεγχο της κοινωνίας σε εξουσιαστικά και 

γραφειοκρατικά μορφώματα
3
. Καλές λοιπόν οι καστοριαδικού λεξιλογίου γενικολογίες 

των αρθογράφων μας περί της ιστορίας ως δημιουργίας, αλλά χρησιμότερο είναι να 

ξέρουμε τι διαφοροποιεί πραγματικά τον Καστοριάδη από την αναρχική (ρουσωική στη 

βάση της) αντίληψη σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος τείνει εκ φύσεως να εξεγείρεται 

ενάντια στην καταπίεση. 

 

β) Η αποκοπή από την πραγματικότητα 

Μετά την ιεροποίηση του Star Wars και την αγιοποίηση του 

Bowie, έρχεται η μαζική φετιχοποίηση ενός παπουτσιού (που 

σχεδιάστηκε ως φετίχ fashion-item). Μια γερή γροθιά της 

ασημαντότητας σε όσους από μας τολμήσαμε να υποστηρίξουμε ότι ο 

καιρός της παθητικής κρίσης/αποσύνθεσης τελείωσε- Πράγματι, αλλά 

                                                         
1
 Βλ. σχετικά με τη σημασία αυτών των κειμένων αλλά και για την κεντρικότητα αυτής της ανάλυσης, που 

συνιστά, ουσιαστικά, την κεντρική κριτική του Καστοριάδη στον καπιταλισμό, το κείμενό μου Η περιεκτική 

δημοκρατία, ο Καστοριάδης και το «πρόταγμα της αυτονομίας» (2010 -διαθέσιμο στο μπλογκ της ομάδας μας, 

στην ενότητα «Κείμενα και μεταφράσεις»), σ. 5-6 και 16 κ. ε.. 
2
 Κ. Καστοριάδης, «Το πρόβλημα της ΕΣΣΔ και η δυνατότητα μιας τρίτης ιστορικής λύσης» (1947), Η 

γραφειοκρατική κοινωνία, τ. 1, Οι παραγωγικές σχέσεις στη Ρωσία, μτφρ. Ε. Παπαδοπούλου, Α. Χόπογλου, 

Αθήνα, Ύψιλον, 1985, σ. 78. 
3
 Κ. Καστοριάδης, «Αρχαίο ελληνικό και νεότερο πολιτικό φαντασιακό» (1990), Η άνοδος της 

ασημαντότητας, μτφρ. Κ. Κουρεμμένος, Αθήνα, Ύψιλον, 2000. 
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με την επιθετική κρίση ήρθε και η επιθετική ασημαντότητα του 

fandom να επιβάλλει με φανατισμό την αξία των κούφιων προϊόντων 

που αποικίζουν τη ζωή τους με φτηνές απομιμήσεις νοήματος- 

Δείγματα ενός κόσμου που καταρρέει ή μιας ερήμου που εξαπλώνεται 

ακόμη; 

 

Α. Σχισμένος
1
 

 

Κατά τ’ άλλα, τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν οι κατήγοροί μου, προκειμένου 

να στηρίξουν τη θέση τους πως η ιδέα περί ασημαντότητας και πολιτικής απάθειας δεν 

έχει πλέον εφαρμογή στην πιο πρόσφατη πραγματικότητα, συνιστούν επανάληψη όσων 

βρίσκουμε στο βιβλίο τους. Ελάχιστα πράγματα, δηλαδή, ως συγκεκριμένη 

επιχειρηματολογία, πέρα από γενικόλογες κι εντυπωσιοθηρικές παραθέσεις «κινημάτων» 

και γεγονότων (Δεκέμβρης του 2008, Αραβική Άνοιξη, συριακός Εμφύλιος κ.λπ.) δίχως 

ποτέ ν’ αναλύεται η πολιτική τους στόχευση και σημασία. Καμία, ως εκ τούτου, 

πραγμάτευση της κατάρρευσης μιας σειράς θεσμών που μέχρι πριν από κάποιες δεκαετίες 

εγγυούνταν την ύπαρξη αυτής της πρωταρχικής κοινωνικότητας δίχως την οποία κανένα 

κοινωνικό κίνημα δε μπορεί να υπάρξει –και δε μιλάμε, προφανώς, εδώ για ισχνές 

μειοψηφίες τύπου Occupy ή Κινήματος των Πλατειών αλλά για πραγματικά λαϊκά 

κινήματα
2
. 

Σημειώνουμε απλώς το στένεμα των οριζόντων και την αποκοπή από την 

πραγματικότητα από τις οποίες αρχίζουν να υποφέρουν, από ένα σημείο κι έπειτα, οι 

κάτοικοι του κρατιδίου των Εξαρχείων και των κατά τόπους, ανά την επαρχία, 

παραρτημάτων του. Κλεισμένοι καθώς είναι στον επαναστατικό τους μικρόκοσμο, 

συγχέουν την κοινωνία με τους «ελεύθερους κοινωνικούς χώρους» κι απορούν μετά (μέσω 

Facebook μάλιστα!) που η κοινωνία συνεχίζει ν’ ασχολείται με τα παπούτσια του Κέινι 

Γουέστ κι όχι με τα «κινήματα». Και μιλάμε τώρα για μέλη της Αντιεξουσιαστικής 

Κίνησης, δηλαδή μιας οργάνωσης που, λόγω της πιο «αριστερής» και συνάμα λαϊκής 

κουλτούρας της, δεν κατατρύχεται από τα εφηβικά-αντιμικροαστικά σύνδρομά του 

«μαύρου» αναρχικού Χώρου κι η οποία, ως εκ τούτου, έχει συμμετάσχει επανειλημμένως 

σε κινητοποιήσεις που την έφεραν σε επαφή με «πραγματικό» και λαϊκό κόσμο (από τις 

                                                         
1
 Ανάρτηση στο Facebook (13/1/2015) με αφορμή τις ουρές που δημιουργήθηκαν σε μαγαζί της Κηφισιάς 

απ’ το αδημονούν εγχώριο αλλά και βαλκάνιο κλαρινογαμπριάτο που έσπευσε κατά στίφη ν’ αγοράσει τα 

παπούτσια που σχεδίασε ο σύζυγος της Κιμ Καρντάσιαν, Κ. Γουέστ.  
2
 Από την πλευρά της ομάδας μας έχουμε προσπαθήσει να πιάσουμε αυτό το ζήτημα στο κείμενό μας: «Το 

τέλος της αφθονίας και τα πολιτικά διακυβεύματα που μας θέτει», Πρόταγμα, τ. 4, Ιούνιος 2012, όπως επίσης 

και κατά την ανάλυσή μας του Κινήματος των Πλατειών, στο κείμενό μας: «Το Κίνημα των Πλατειών και οι 

δυσκολίες της δημιουργίας ενός δημοκρατικού κινήματος», Πρόταγμα, τ. 3,  Δεκέμβριος 2011, σσ. 22-30 και 

39-50. Ολόκληρα τα τεύχη του περιοδικού είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στο μπλογκ μας, 

www.protagma.wordpress.com. Τονίζω εδώ πως τα δύο αυτά κείμενα είναι συλλογικά κείμενα κι όχι 

προσωπικά κείμενα του υπογράφοντος.   

http://www.protagma.wordpress.com/
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κινητοποιήσεις για τον Αχελώο μέχρι το Κίνημα των Πλατειών, το 2011, και τις 

Σκουριές). Εδώ πάντως παρατηρείται χάσμα αβυσσαλέο στο αντιληπτικό επίπεδο. Αν, 

πέρα από κάθε συγκεκριμένο επιχείρημα, θεωρεί κανείς πως ο σημερινός κόσμος είναι 

ένας κόσμος εντός του οποίου επανακάμπτουν τα δημοκρατικά και χειραφετητικά 

κινήματα κι ο οποίος συγκλονίζεται από «σεισμούς» (η Γαλλική Επανάσταση τότε τι ήταν, 

ρε σύντροφοι;), μάλλον αγγίζουμε τα έσχατα όρια κάθε διαλόγου, αυτές τις ανυπέρβλητες 

διαφορές κοσμοαντίληψης πέρα από τις οποίες δε μπορεί κανείς να προχωρήσει. Το ότι η 

κοινωνία δεν έχει «παγώσει» (λες και είναι ποτέ δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο!), με 

αποτέλεσμα να ξεσπάνε εδώ κι εκεί «κινήματα» και «εξεγέρσεις», δε σημαίνει πως δε 

βιώνουμε το κλείσιμο μιας ολόκληρης κοινωνικοϊστορικής περιόδου, δηλαδή των 

νεοτερικών χειραφετητικών κινημάτων
1
. Αρκεί να ‘χει συζητήσει κανείς με ανθρώπους 

της προηγούμενης γενιάς για να του πουν πώς ήταν τα πράγματα στην εγχώρια Αριστερά 

του ’70 ή του ’80 και θα καταλάβει τι θα πει πολιτική συμμετοχή και τι αιμορραγία των 

οργανώσεων και των πολιτικών χώρων. Δε μιλάμε καν για προηγούμενες, ένδοξες 

περιόδους του εργατικού κινήματος και για καθαρά δυτικές χώρες.  

 

Η νεοτεχνολογική σαγήνη 

α) Η ανάγκη κριτικής πρόσληψης του έργου του εκάστοτε στοχαστή 

Ας πιάσουμε τώρα το ζήτημα της «νεοτεχνολογίας», που συνιστά και τις καθαρά 

προσωπικές μας ενστάσεις απέναντι στις θέσεις των δύο συγγραφέων. Καταρχάς να πω 

ότι, αν ο Καστοριάδης κάποτε θεωρούσε πως τεχνικά μέσα θα μπορούσαν να βοηθήσουν 

να γίνονται δημόσιες συνελεύσεις μεγάλου όγκου
2
, αυτό: α) ούτε πως ο φιλόσοφος 

υπέπεσε ποτέ στη γοητεία της νεοτεχνολογίας φανερώνει (καθώς ουδέποτε μίλησε με 

φετιχιστικούς όρους, π.χ., για τον προσωπικό υπολογιστή ή το διαδίκτυο) ούτε β), ακόμα 

κι αν εξέφρασε κάποτε τεχνοφιλικές συμπάθειες, σημαίνει πως πρέπει εμένα ντε και σώνει 

να μ’ ενδιαφέρει. Τι μου το μοστράρετε, ρε σύντροφοι, το τσιτάτο του βιογράφου του; Η 

συγκεκριμένη βιογραφία αναφέρει χίλια πράγματα που έλεγε ή έκανε ο Καστοριάδης τα 

οποία προσωπικά δε θα προσυπέγραφα. Για γαμπρό τον θέλουμε τον Καστοριάδη; Ή 

μήπως, αν συμφωνούμε στα βασικά μαζί του, σημαίνει πως πρέπει να συμφωνούμε και σε 

οτιδήποτε μπορεί να είπε κατά καιρούς; Θα πρέπει να ‘μαστε ντε και σώνει με το 

πολυτονικό, επειδή τόσο πολύ το υποστήριζε ο Καστοριάδης, ή να παίρνουμε στα σοβαρά 

                                                         
1
 Για μια περαιτέρω ανάλυση αυτού του πολύ κρίσιμου σημείου, παραπέμπουμε τον αναγνώστη ή την 

αναγνώστρια στο κείμενο της ομάδας μας «Το τέλος της αφθονίας… », ό. π., στην ενότητα «Οι ρίζες των 

επαναστατικών κινημάτων: εξέγερση και επανάσταση» (σσ. 128-131).  
2
 Βλ. Κ. Καστοριάδης, «Το πρόβλημα της δημοκρατίας σήμερα», Οι ομιλίες στην Ελλάδα, Αθήνα, Ύψιλον, 

1989, σσ., 142-143, 145. 
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γελοίους τύπους όπως ο Λυκ Φερί κι ο Αλέν Φινκιελκρότ, επειδή τους καλούσε σπίτι του; 

Αυτή ακριβώς η αντίληψη είναι που συνιστά δείγμα –και μάλιστα εξέχον- πνευματικής 

δουλοφροσύνης απέναντι σ’ ένα συγγραφέα! Ειρήσθω εν παρόδω ότι, όπως και στην 

περίπτωση του ζητήματος των κινημάτων της δεκαετίας του ’60, ο Καστοριάδης δεν 

επεξεργάζεται κάποια πιο συγκεκριμένη κριτική του τεχνικού παραδείγματος που 

κυριάρχησε μετά τη δεκαετία του ’70. Όποτε μιλά περί τεχνικής, δίνει την εντύπωση πως 

αναφέρεται στο παλιό, τεχνολογικό παράδειγμα
1
 με αποτέλεσμα να θέτει ως κύρια 

παράμετρο ανάλυσης του ζητήματος το ποιος ελέγχει και ποιος όχι τα τεχνικά μέσα, 

πράγμα που δεν είναι πλέον τόσο κρίσιμο. 

Εξυπακούεται, σε κάθε περίπτωση, πως κατανόηση του έργου ενός στοχαστή 

σημαίνει και ικανότητα διάκρισης μεταξύ του πυρήνα αυτού του έργου και των εξωγενών 

και συγκυριακών στοιχείων, που μπορεί ν’ αντιφάσκουν με αυτόν τον πυρήνα ή ακόμα και 

μεταξύ τους. Σημαίνει εντοπισμό, επίσης, των πιθανών του αντιφάσεων και λήψη θέσης 

απέναντί τους –σημαίνει, εν ολίγοις, ερμηνεία και κριτική ανάλυση κι όχι χρήση των 

κειμένων με σκοπό την άντληση τσιτάτων. 

 

β) Η ανάγκη κριτικής στη σύγχρονη τεχνοφιλία 

Άλλωστε δε μιλώ εδώ από κάποια τεχνοφοβική σκοπιά. Κριτική στην τεχνολογία 

(δηλαδή στο τεχνικό σύστημα της νεοτερικής Δύσης) και στη  νεοτεχνολογία (δηλαδή στο 

τεχνικό σύστημα που αντιστοιχεί, χονδρικά, στη σημερινή, «χίπστερ» και «μεταμοντέρνα» 

φάση των δυτικών κοινωνιών κι έχει ως πυρήνα του τον προσωπικό ηλεκτρονικό 

υπολογιστή) δε σημαίνει απόρριψη της τεχνικής γενικώς ούτε υιοθέτηση κάποιας φοβικής 

στάσης απέναντι στα επιτεύγματα της τεχνολογίας ή ακόμα και της νεοτεχνολογίας εντός 

των σημερινών κοινωνιών. Ζούμε μ’ αυτά, ο κόσμος μας είναι καθορισμένος από αυτά, 

οπότε οφείλουμε να τα γνωρίζουμε. Δίχως όμως αυτό να σημαίνει πως αφηνόμαστε να 

σαγηνευτούμε και ν’ απορροφηθούμε από την εθιστική ιδεολογία της οποίας συνιστούν 

ενσαρκώσεις, ακριβώς επειδή, όπως παρατηρούσε ο Καστοριάδης –αποτιμώντας όμως 

μάλλον θετικά το φαινόμενο-, «παιδάκια ηλικίας 12, 14, 15 χρόνων αρχίζουν και παίζουν 

με τα μηχανάκια τα υπολογιστικά ή έχουν terminals, τα οποία συνδέονται με 

ηλεκτρονικούς εγκεφάλους»
2
. Ακριβώς επειδή, με άλλα λόγια, υπάρχει «μια οικειοποίηση 

από την κοινωνία»
3
 όψεων του νεοτεχνολογικού τεχνικού συστήματος, ένα είδος τεχνικής 

                                                         
1
 Για τη διάκριση μεταξύ τεχνολογίας και νεοτεχνολογίας, βλ. την αμέσως επόμενη ενότητα του κειμένου.  

2
 «Ο Κορνήλιος Καστοριάδης σε μια συζήτηση με έλληνες αναρχικούς το 1990», περ. Contact, τ. 10, 

Νοέμβρης 2007, σ. 42. 
3
 Ό. π., . 41. 
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διαδικασίας ατομικοποίησης και προσωποποίησης, η οποία ουσιαστικά κάνει την κοινωνία 

ν’ απορροφάται απ’ το νεοτεχνολογικό σύμπαν, έχοντας την ψευδαίσθηση πως το ελέγχει 

ή πως συμμετέχει στη διαμόρφωσή του
1
. 

Χαρακτηρίζοντας, στο επίμαχο σχόλιό μου, τις περί νεοτεχνολογίας απόψεις των 

δύο κατηγόρων μου ως «αφελείς» δε νομίζω πως υπερβάλλω. Η αντίληψή τους περί του 

απελευθερωτικού χαρακτήρα της νεοτεχνολογίας και οι ύμνοι τους για την «οντολογική 

επανάσταση» που, κατ’ αυτούς, συνιστά το διαδίκτυο μας θυμίζουν την τεχνοφιλική 

αφέλεια ενός Νίκου Δήμου και μας εκπλήσσουν αρνητικά. Διότι, μπορούμε να 

κατανοήσουμε, δίχως σε καμιά περίπτωση να συμφωνούμε, τη θεμελιώδη και ακλόνητη 

«αισιοδοξία» των αναρχικών, που βλέπουν παντού κινήματα να ξεσπούν και ν’ 

αναδύονται ακόμα κι εντός των πιο μαύρων σελίδων της ιστορίας –τρεις αιώνες ιστορικού 

«προοδευτισμού» έχουν αφήσει βαρύ το στίγμα τους. Αλλά να μη μπορούμε να 

διακρίνουμε τον πραγματικό χαρακτήρα του Facebook και της νεοτεχνολογίας γενικότερα; 

Όλο το ζήτημα, λοιπόν, για εμένα, ήταν να καταδείξω, μ’ αυτήν την «προβοκατόρικη» 

έκφραση, την πλήρη έλλειψη κριτικής στο σύγχρονο τεχνικό σύστημα που χαρακτηρίζει 

το μεγαλύτερο μέρος των ελευθεριακών χώρων σήμερα κι όχι μόνο του εγχώριου. Σαν όλη 

αυτή η παράδοση δημοκρατικής ή ακόμη κι ελευθεριακής κριτικής στην τεχνολογία 

(Μάμφορντ, Ελίλ, Ίλιτς, Καστοριάδης κ.λπ.) να έχει περιπέσει στην απόλυτη λήθη από τη 

στιγμή που λαμβάνει χώρα η «ψηφιακή έκρηξη» της δεκαετίας του ’70 και γίνεται πλέον 

ιδεολογικά κυρίαρχο το νεοτεχνολογικό τεχνικό σύμπαν.  

 

γ) Η ιδιαιτερότητα της νεοτεχνολογίας 

Δε χρειάζεται εδώ να επαναλάβω τα επιχειρήματα για τη στενότατη συγγένεια 

ανάμεσα στη νεοτεχνολογία, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί γέννημα της 

αμερικανικής Αντικουλτούρας, και τις ελευθεριακές ιδεολογίες που αναπτύχθηκαν και 

κυριάρχησαν από τη δεκαετία του ’60 κι ύστερα
2
: Αμφότερα τα φαινόμενα εκφράζουν 

τούτη τη βαθύτερη, αισιόδοξη και προοδολάγνο ιδέα ενός κόσμου δίχως όρια κι είναι γι’ 

αυτό που η νεοτεχνολογία φαντάζει ως ένα -έστω εν μέρει- «ελευθεριακό» τεχνικό 

σύστημα στα μάτια πολλών αριστερών κι αναρχικών. Ισχυρίζονται, βέβαια, οι 

αρθρογράφοι πως παραχαράσσω τις θέσεις τους, εφόσον το βιβλίο τους περιλαμβάνει και 

                                                         
1
 Έχω προσπαθήσει ν’ αναπτύξω αυτήν την ιδέα στο κείμενό μου «Με αφορμή τον θάνατο του Σ. Τζομπς. 

Ιδέες για μια ανθρωπολογική προσέγγιση της σύγχρονης καταναλωτικής τεχνολογίας», μέρος Β’, Πρόταγμα, 

τ. 7, Οκτώβριος 2014, στην ενότητα «Από την τεχνολογία στη νεοτεχνολογία», σ. 93 κ. ε. 
2
 Για το στενά ιστοριογραφικό κομμάτι της υπόθεσης, ο αγγλόφωνος αναγνώστης μπορεί να συμβουλευθεί 

το βιβλίο του F. Turner, From Counterculture to Cyberculture. Stewart Brand, the Whole Earth Network, 

and the Rise of Digital Utopianism [Από την Αντικουλτούρα στην Κυβερνοκουλτούρα. Ο Στ. Μπραντ, ο κύκλος 

του Whole Earth κι η εμφάνιση του ψηφιακού ουτοπισμού], Σικάγο, The University of Chicago Press, 2006. 
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θέσεις κριτικές απέναντι στο σύγχρονο τεχνικό σύστημα. Σύμφωνοι, δεν είπε κανείς όχι. 

Ωστόσο: α) σε μια υποσημείωση δε μπορεί κανείς να κάνει κριτική παρουσίαση ενός 

ολόκληρου βιβλίου, παρά μόνο να καταδείξει το σημείο με το οποίο κατ’ εξοχήν 

διαφωνεί· β) διαβάζοντας κανείς τα καθεαυτό κριτικά χωρία των συγγραφέων απέναντι 

στη νεοτεχνολογία (ένα εκ των οποίων παραθέτουν κι οι ίδιοι στην απάντησή τους) τρία 

πράγματα παρατηρεί. Πρώτον, ότι ελάχιστα αλλοιώνουν τον γενικό τόνο του βιβλίου, το 

οποίο δεν αντιλαμβάνεται τις επεκτατικές τάσεις της νεοτεχνολογίας ως πραγματικό 

πρόβλημα ή, έστω ως ζήτημα που χρήζει ανάλυσης, αντιμετωπίζοντας, αντίθετα, το όλο 

θέμα από τη σκοπιά της γνωστής αναρχικής «αισιοδοξίας» που κάνει τους δύο συγγραφείς 

να βλέπουν τη σημερινή εποχή ως περίοδο αναγέννησης του χειραφετητικού κινήματος. 

Δεύτερον, ότι, αν όντως οι αρθρογράφοι δίνουν βάση σ’ αυτά τα κριτικά τους σχόλια, δε 

γίνεται να υποστηρίζουν ταυτόχρονα και τον απελευθερωτικό χαρακτήρα της 

συγκεκριμένης τεχνικής. Ένα τεχνικό σύστημα με τόσο διαβρωτικές συνέπειες ούτε κατά 

διάνοια δε θα ‘πρεπε να θεωρείται έστω και μερικώς δυνητικά απελευθερωτικό -εκτός κι 

αν πιστεύουμε στη σφαλερή ιδέα περί μιας πολιτικά ουδέτερης τεχνικής, της οποίας οι 

βλαβερές συνέπειες θα ήταν απλώς προϊόν της κακής της ιδιοποίησης από τους 

σημερινούς κυρίαρχους θεσμούς.  

Τρίτο συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάγνωση της μερικής κι εν τέλει 

επιδερμικής κριτικής των συγγραφέων στη νεοτεχνολογία: Οι αγαπητοί σύντροφοι 

δείχνουν να μην αντιλαμβάνονται το ανθρωπολογικό βάθος της ζημιάς που προκαλεί η 

σύγχρονη τεχνική ούτε, αντίστοιχα, τον άκρως διεισδυτικό και πολυπλόκαμο χαρακτήρα 

της, μια ιδιότητα που σε πολύ μικρότερο βαθμό διέθετε η παραδοσιακή βιομηχανική ή 

ακόμα και «φορντική» τεχνολογία, η οποία ήταν συγκεντρωτική. Αν μη τι άλλο, αυτή η 

ιδιότητα της νεοτεχνολογίας θα όφειλε να κάνει τους αναρχικούς, που τόσο εύκολα μιλούν 

κατά τα άλλα περί «ολοκληρωτισμού», να σκεφτούν λιγάκι παραπάνω το συγκεκριμένο 

ζήτημα.  Παραβλέπουν δηλαδή οι αρθρογράφοι μας, ότι το πρόβλημα δεν έχει απλώς να 

κάνει με το γεγονός πως η νεοτεχνολογία έχει και κάποιες παράπλευρες συνέπειες, σαν 

αυτές που αναφέρουν, αλλά με τη διαπίστωση πως ο ίδιος ο πυρήνας της διέπεται από 

αρχές και προσανατολισμούς που οδηγούν στην άλωση του ανθρώπινου όντος  ως όντος 

ικανού να νιώθει, να αισθάνεται και να δημιουργεί. Πρόκειται για την εμπέδωση της 

υπερατομικιστικής ουτοπίας στην οποία βασίζεται η σύγχρονη κουλτούρα της 

κατανάλωσης: του παντοδύναμου ατόμου-νομάδα, τούτης της δίχως όρια «επιθυμητικής 

μηχανής», που έχει τα πάντα «στην τσέπη του», προσιτά «ανά πάσα στιγμή», μέσα σ’ έναν 

κόσμο απεριόριστων δυνατοτήτων, δίχως εμπόδια, δυσκολίες και απογοητεύσεις. Έχουμε 



12 
 

εδώ την αργή αλλά σταθερή καταστροφή της μνήμης και της γνώσης (διά της υποταγής 

της εκπαίδευσης στη νεοτεχνολογία, για την οποία δείχνει να πανηγυρίζει, αν τον 

διαβάζουμε σωστά, ο Α. Σχισμένος
1
), την κατάρρευση των πάντων κάτω από το βάρος 

αυτής της επιταγής γενικευμένης ευκολίας που τούτο το τεχνικό σύστημα προπαγανδίζει 

αλλά και επιβάλλει, εισχωρώντας μέχρι τα μύχια της ανθρώπινης ύπαρξης.  

Σε προηγούμενο άρθρο μου έχω αναφερθεί στο γεγονός πως ακόμη κι οι ίδιοι οι 

μεγαλοπαράγοντες της Σίλικον Βάλεϊ δείχνουν πλέον ν’ ανησυχούν για τις συνέπειες 

αυτής της κατάστασης στον ψυχισμό και τη διανοητική διάπλαση του ατόμου
2
. Εδώ θ’ 

αναφέρω κάποιες πρόσφατες κριτικές που αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο η 

νεοτεχνολογία, διαμέσου της βασικής της επιταγής για διαρκή «συνδεσιμότητα», 

παραβιάζει και καταστρέφει ακόμη κι ένα απ’ τα τελευταία οχυρά της ιδιωτικότητας του 

ατόμου: τον ύπνο
3
. Το αν, εν τέλει, πρόκειται εδώ για μια στρατηγική του «ύστερου 

καπιταλισμού» με στόχο την προώθηση του μοντέλου ενός υπερελαστικού εργαζόμενου ο 

οποίος δε θα ‘χει πλέον ανάγκη ύπνου, είναι δευτερεύον κι έχει μάλλον να κάνει με τις 

φουκω-ντελεζιανές ευαισθησίες του εν λόγω συγγραφέα. Αυτό που πρέπει κυρίως να 

συγκρατήσουμε είναι η βαθιά εθιστική φύση της νεοτεχνολογιας όπως επίσης η δυνατότητά 

της να επιτυγχάνει μια σχεδόν απόλυτη διάβρωση των καθημερινών βιορυθμών του 

ατόμου. Πρόκειται ακριβώς για την υλική και τεχνική, κατά κάποιον προϋπόθεση, της 

πλήρους εκρίζωσης του ανθρώπινου όντος και της διάπλασης του ψυχικού τύπου του 

«ελάχιστου εαυτού» για τον οποίο μιλούσε ο Κρίστοφερ Λας, στο ομώνυμο βιβλίο του -

για τα θεμέλια, εν ολίγοις, της «κουλτούρας» και του «πολιτισμού» που με κάθε τρόπο 

πρέπει ν’ αλλάξουν, αν θέλουμε η ανθρωπότητα να βγει από τη σημερινή οικτρή 

κατάσταση. Πόσο μάλλον αν είμαστε και θιασώτες ενός προτάγματος ριζικού οικολογικού 

μετασχηματισμού κι αποανάπτυξης, ενός προτάγματος, δηλαδή, το οποίο προϋποθέτει 

έναν πολύ σημαντικό εθελούσιο περιορισμό των «αναγκών» των ατόμων αλλά και μια 

                                                         
1
 «Εδώ και καιρό η τηλεόραση απείλησε να αναλάβει πλήρως την κοινωνική εκπαίδευση, όμως το Ιντερνέτ 

εμφανίστηκε ευτυχώς αρκετά νωρίς. Παρότι η επινόηση του Ιντερνέτ αποτελεί από μόνη της μία οντολογική 

επανάσταση κατά τη γνώμη μου, οι υπό-ταυτότητες αυτές, που αποτελούν ειδολογικά χαρακτηριστικά της 

κοινωνίας μας εδώ και ενάμιση περίπου αιώνα μπόρεσαν να ανθίσουν στην απεραντοσύνη και την 

αμεσότητα της ψηφιακής διαδικτυακής σφαίρας» (Α. Σχισμένος, «Η θεωρία της κινηματογραφικής 

νοσταλγίας», http://www.babylonia.gr, 31/12/2015). Να υπενθυμίσω εδώ πως σε δυτικές χώρες όπως οι 

ΗΠΑ (σε 43 πολιτείες) ή η Φινλανδία έχει καταργηθεί το μάθημα καθαρής και γρήγορης γραφής με το χέρι, 

για τα μικρά παιδιά, και σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως σ’ αυτή της Φινλανδίας) έχει προγραμματιστεί η 

αντικατάστασή του από μάθημα χρήσης πληκτρολογίου (βλ. σχετικά R. O’Connor, “Finland to remove 

cursive handwriting from education curriculum”, www.independent.co.uk, 3/2/2015). 
2
 Βλ. Ν. Μάλλιαρης, «Με αφορμή τον θάνατο του Σ. Τζομπς…», μέρος Β’, ό. π., σσ. 95-97. 

3
 Βλ. την ανάλυση του J. Crary, 24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep [24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 

μέρες την εβδομάδα. Ο ύστερος καπιταλισμός και το τέλος του ύπνου], Λονδίνο, Verso, 2014. 

http://www.babylonia.gr/
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γενικότερη στροφή προς τεχνικά συστήματα πολύ λιγότερο παμπεριεκτικά από τα 

σημερινά, όπως θα ‘λεγε κι ο Μάμφορντ, και, κατά συνέπεια, πολύ λιγότερο ενεργοβόρα
1
.    

 

γ) Νεοτεχνολογία και κοινωνικά κινήματα 

Να προσθέσουμε, τέλος, ότι ένας από τους γνωστότερους σύγχρονους κριτικούς 

της ψηφιακής ιδεολογίας, ο Evgeny Morozov έχει γράψει ολόκληρο βιβλίο όπου δείχνει, 

με συγκεκριμένα στοιχεία, πόσο αναληθής ή, έστω, μονομερής είναι η φιλελεύθερη και 

τεχνοφιλική ιδέα πως το διαδίκτυο και τα «κοινωνικά δίκτυα» συνιστούν απαραιτήτως 

χειραφετητικό εργαλείο στα χέρια λαών που ζουν υπό δικτατορικά καθεστώτα, μιας και τα 

τελευταία έχουν πολλαπλώς επωφεληθεί από αυτά για την ενδυνάμωση του ελέγχου των 

υπηκόων τους
2
. Άλλωστε, αυτό που γέννησε την Ιρανική Εξέγερση του 2009, τις 

εξεγέρσεις της Αραβικής Άνοιξης κι όλα τα παρεμφερή αντιδεσποτικά κινήματα ήταν η 

επιθυμία του λαού να πολεμήσει και να πεθάνει για την ελευθερία του όχι το twitter και τα 

smartphones!  

Αντίστοιχα, δυσκολεύεται κανείς να δει τι μπορούν να συνεισφέρουν σ’ ένα 

δημοκρατικό κίνημα οι Anonymous κι η συμπαρομαρτούσα κουλτούρα της κυβερνο-

τρομοκρατίας, καθώς κύρια συμβολή τους είναι μάλλον η ακόμα μεγαλύτερη εμπέδωση 

της συνωμοσιολογικής νοοτροπίας τύπου Zeitgeist, που έχει λάβει ανεξέλεγκτες 

διαστάσεις όλα αυτά τα χρόνια ακριβώς εξ αιτίας του διαδικτύου. Και δίχως να θεωρώ 

αρνητική την ύπαρξη των Wikileaks, δεν πιστεύω πως κάναμε δα και κάποιο τιτάνιο βήμα 

εμπρός, ως ανθρωπότητα, χάρις σ’ αυτές τις αποκαλύψεις. Η παράδοση της ερευνητικής 

δημοσιογραφίας υπήρχε για πολύ καιρό πριν από τον Ασάντζ. Υπάρχουν εφημερίδες που 

προβαίνουν σε αντίστοιχες αποκαλύψεις, σε εθνικό έστω επίπεδο, εδώ και δεκαετίες, 

όπως, π.χ., το θρυλικό Le Canard Enchaîné στη Γαλλία, η ανεξάρτητη, ελευθεριακή-

αριστερή χιουμοριστική κι αποκαλυπτική εφημερίδα που ούτε ηλεκτρονική σελίδα δε 

διαθέτει καλά καλά και παρ’ όλα αυτά έχει γίνει επανειλημμένως στόχος 

παρακολουθήσεων από το γαλλικό κράτος εξ αιτίας των αποκαλύψεων στις οποίες 

                                                         
1
 Σύμφωνα με τα στοιχεία ενός πρόσφατου γαλλικού βιβλίου, το παγκόσμιο οικολογικό αποτύπωμα των 

λεγόμενων «νέων τεχνολογιών» (προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, smartphones και παρεμφερών 

gadgets) βρίσκεται σήμερα στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο της αεροπορικής βιομηχανίας: 2% των 

παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου, με διαρκώς ανοδική τάση. Στη Γαλλία οι διάφορες πτυχές της νεοτεχνολογίας αγγίζουν το 

14% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, απορροφώντας την παραγωγή εφτά πυρηνικών 

αντιδραστήρων, ενώ τα μηχανήματα που έχουν ανάγκη για να λειτουργήσουν είναι κατά βάση μη 

ανακυκλώσιμα, απαιτώντας, επιπλέον, πλήθος τοξικών υλικών για την κατασκευή τους (βλ. σχετικά F. 

Filipo, M. Dobré, M. Michot, La face cachée du numérique [Η σκοτεινή πλευρά του ψηφιακού κόσμου], 

Παρίσι, L’echapée, 2013). 
2
 E. Morozov, The Net Delusion. The Dark Side of Internet Freedom [Η δαδικτυακή αυταπάτη: η σκοτεινή 

πλευρά της ελευθερίας του διαδικτύου], Ν. Υόρκη, Public Affairs, 2011. 
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προβαίνει, ξεβρακώνοντας σταθερά κι ακούραστα πολιτικούς, θεσμούς και μέλη της 

γαλλικής ολιγαρχίας
1
. Και μάλιστα το κάνει αυτό στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης 

πολιτικής γραμμής. Αντίθετα όλη αυτή η εξύμνηση του κυβερνο-αντάρτικου, που 

συναντάμε στους Σχισμένο-Ιωάννου, μάλλον εκφράζει τον φετιχισμό της πληροφορίας και 

την εμμονή με την «πληροφόρηση», στοιχεία εγγενή της σύγχρονης πληροφορικής και 

νεοτεχνολογικής ιδεολογίας, η οποία αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο όχι ως ον με φαντασία 

και σκέψη, αλλά ως επεξεργαστή πληροφοριών.  

 

Δημοκρατική ηθική και καριερισμός 

α) Καστοριαδολογία και διανοουμενισμός  

Σε αυτό το σημείο της απάντησής μου, θα αδράξω την ευκαιρία για να μιλήσω 

λιγάκι περί ήθους. Αναγκαστικά θα σχολιάσω προσωπικές επιλογές και στάσεις ζωής, 

εφόσον οι δύο αρθρογράφοι εκεί έστρεψαν τη μπάλα ήδη από την αρχή, κατηγορώντας με 

μάλιστα –εν έτει 2016- για επαναστατική αποστασία (μιας κι είμαι διαρκώς απών από τα 

«ανοιχτά πεδία του αγώνα για την κοινωνική και ατομική αυτονομία» κ.λπ.). Κι ομολογώ 

πως θα μιλήσω περισσότερο για τον «διανοούμενο» Α. Σχισμένο. Αυτόν υποψιάζομαι ως 

κύριο ενορχηστρωτή της επίθεσης, εφόσον το ύφος της (ευθιξία, σοβαροφάνεια, 

εκδικητικότητα, μικρόψυχο αίσθημα ανταγωνισμού, σοβαρότατη έλλειψη χιούμορ) 

προδίδει ψυχισμό καλαμαρά κι όχι λαϊκού αγωνιστή.  

Ας πιάσουμε το ζήτημα της καστοριαδολογίας. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω πώς 

μου καταμαρτυράται πρόθεση αυτοχειροτόνησης μου σε επίσημο φερέφωνο του 

Καστοριάδη στην Ελλάδα, όταν: α) ούτε βιβλίο για τον Καστοριάδη έχω ποτέ μου γράψει 

(εκδίδοντάς το, επιπλέον, διά του εκδοτικού οίκου φίλου και συντρόφου μου!) όπως ο 

αδελφός εν όπλοις Σχισμένος
2
 ούτε β) έχω ποτέ συμμετάσχει στις διάφορες εκδηλώσεις 

περί Καστοριάδη, ως καστοριαδολόγος, όπως επανειλημμένως έχει κάνει ο εν λόγω 

σύντροφος. Δύο φορές μου έχει τύχει αλλά κι εκεί από τη μεριά του κοινού κι όχι του 

πάνελ. Εξάλλου, ένα μακροσκελές κείμενο περί Καστοριάδη που έγραψα το 2010, 

συντάχθηκε στα πλαίσια πολιτικής πολεμικής με τον Τάκη Φωτόπουλο και γι’ αυτό δεν 

είχα ποτέ την οίηση μήτε όμως και την αμετροέπεια να επιδιώξω να το εκδώσω, μπας και 

κολακεύσω την όποια ψοφοδεή μου ματαιοδοξία
3
. 

                                                         
1
 Ο σκιτσογράφος Cabu που δολοφονήθηκε στις 7/1/2015, κατά την επίθεση των αδερφών Κουασί στα 

γραφεία του Σαρλί Εμπντό στο Παρίσι, ήταν βασικός γελοιογράφος της εφημερίδας. 
2
 Α. Σχισμένος, Η ανθρώπινη τρικυμία. Ψυχή και αυτονομία στη φιλοσοφία του Κ. Καστοριάδη, Αθήνα, 

Εξάρχεια, 2013. 
3
 Βλ. Ν. Μάλλιαρης, Η περιεκτική δημοκρατία, ο Καστοριάδης και το «πρόταγμα της αυτονομίας», ό. π.. 
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Ας δούμε όμως και τις θεωρίες των Σχισμένου-Ιωάννου για τις δύο «σχολές» 

οπορτουνιστικής ιδιοποίησης του έργου του Καστοριάδη: την «ακαδημαϊκή» και την 

«επαναστατική». Η ομάδα στην οποία ανήκω εντάσσεται στη δεύτερη, καθώς 

παρουσιαζόμαστε ως αποκομμένοι απ’ την κοινωνία ελιτιστές, δοσμένοι με πάθος στην 

«απολίθωση» της πνευματικής κληρονομιάς του φαλακρού μας Γκουρού. Ας είναι! Διότι 

είναι χίλιες φορές προτιμότερο αυτό από το να εξασκεί κανείς ένα καλομελετημένο μείγμα 

αμφότερων τούτων των πρακτικών, στην πιο φαιδρή, μάλιστα εκδοχή τους. Τουτέστιν να 

επιδιώκει ακαδημαϊκή καριέρα και να φτιάχνει, παράλληλα, «όνομα» στον χώρο της 

καστοριαδολογίας, ενώ καμώνεται τον επαναστάτη.  

Διότι ποιος είναι αυτός που περιλαμβάνει βιογραφικό στο «αυτί» των βιβλίων του, 

γνωστοποιώντας στις μάζες πως «αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του 

πανεπιστημίου Ιωαννίνων με ειδίκευση στην Αρχαιολογία. Έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα 

Πολιτικής Φιλοσοφίας από το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα των 

πανεπιστημίων Ιωαννίνων και Κρήτης, όπου συμμετέχει πλέον ως υποψήφιος Διδάκτωρ 

της Φιλοσοφίας των Επιστημών»
1
; Ποιος είναι εκείνος που έχει συμμετάσχει και συνεχίζει 

να συμμετέχει σε καστοριαδολογικού τύπου δημόσιες συζητήσεις
2
, αρχικά ως «υποψήφιος 

διδάκτωρ»
3
, και κραδαίνοντας, πλέον, τον τίτλο «καθηγητής φιλοσοφίας»

4
, έχοντας, 

μάλιστα, εκπονήσει διδακτορικό –οποία σύμπτωσις!- πάνω στον Καστοριάδη
5
; Ποιος είναι 

αυτός που παραδίδει «μαθήματα» περί Καστοριάδη σε ελευθεριακά στέκια
6
, 

                                                         
1
 Α. Σχισμένος-Ν. Ιωάννου, Μετά τον Καστοριάδη. Δρόμοι της Αυτονομίας στον 21

ο
 αιώνα, Αθήνα, Εξάρχεια, 

2014. 
2
 Βλ. π.χ. την εκδήλωση «Το πρόταγμα της αυτονομίας στη σκέψη του Καστοριάδη» που διοργανώθηκε στο 

Nosotros στις 16/4/2013 και στην οποία μίλησαν ο Σχισμένος μαζί με τους Ν. Κατσιαούνη και Γ. 

Οικονόμου. 
3
 Βλ. την εκδήλωση «Αυτονομία και δημοκρατία στο έργο του Κ. Καστοριάδη» που έλαβε χώρα στις 

8/3/2015 στα Γιάννενα, με τη συμμετοχή επίσης του Γ. Οικονόμου, στο μπαρ Parenthesis.  
4
 Βλ. την εκδήλωση «Συζήτηση πάνω στην έννοια της Αυτονομίας στο έργο του Κ. Καστοριάδη με τον 

καθηγητή πολιτικής φιλοσοφίας Α. Σχισμένο», στα πλαίσια του «Αφιερώματος στο έργο του φιλοσόφου Κ. 

Καστοριάδη με αφορμή τα σαράντα χρόνια από την έκδοση της Φαντασιακής θέσμισης της κοινωνίας», στον 

Φιλοπρόοδο Όμιλο Υμηττού, στις 11/12/2015. Διόλου τυχαίο πως τον συγκεκριμένο κύκλο ομιλιών 

ελάμπρυνε με την παρουσία του ένας ακόμη τηλαυγής αστέρας της εγχώριας καστοριαδολογίας, ο ποιητής 

Θ. Τάσης. Να σημειώσουμε βέβαια πως κατά πάσα πιθανότητα οι διοργανωτές έχουν κάνει λάθος στην 

αφίσα της εκδήλωσης, μιας κι είναι χρονικά και τεχνικά αδύνατο να έχει αποκτήσει ο Α. Σ. τον βαθμό του 

καθηγητή, ακόμη κι αν έχει ήδη υποστηρίξει τη διατριβή του. Η ουσία ωστόσο δεν αλλάζει, εφόσον το λάθος 

αυτό είναι απότοκο της συνήθειας του ήρωά μας να περιφέρει δημοσίως τους ακαδημαϊκούς του τίτλους.  
5
 Με θέμα «Η έννοια του χρόνου στη φιλοσοφία του Κορνήλιου Καστοριάδη και η οντολογία του 

κοινωνικοϊστορικού», όπως διαβάζουμε εδώ: http://phedps.uoi.gr/prosopiko/CVs/rantis/cv.pdf, σ. 10. Και για 

να το χοντρύνουμε ακόμη περισσότερο το θέμα, θ’ αναφέρουμε πως το ολοκλήρωσε με υποτροφία του ΙΚΥ. 

Προς θεού: δεν έχουμε τίποτε ενάντια στον θεσμό των κρατικών υποτροφιών –κάθε άλλο. Ωστόσο, αν είσαι 

αναρχικός επαναστάτης και κάνεις διδακτορικό, με τη βοήθεια μάλιστα ενός κράτους το οποίο θεωρείς 

ολοκληρωτικό, ε, μάλλον δεν το διατυμπανίζεις και δημόσια!  
6
 Βλ. τον κύκλο εκδηλώσεων «Τρία μαθήματα για τον Καστοριάδη. Εισηγητής: Αλέξανδρος Σχισμένος» 

στον «Ελεύθερο κοινωνικό χώρο Αλιμούρα» στα Γιάννενα, που έλαβαν χώρα στις 13, 20 και 27/1/2016. 
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συντάσσοντας, παράλληλα, καστοριαδολογικού περιεχομένου κείμενα
1
; Ποιος είναι αυτός 

που δίνει στις ομιλίες του τίτλους κειμένων του Καστοριάδη
2
 κι αδυνατεί να μιλήσει, 

δίχως να χρησιμοποιεί αυτήν την ξύλινη κι ακατανόητη ψευτο-καστοριαδική γλώσσα, 

γεμάτη με ατάκες και ταυτολογίες περί του «χρόνου», της «ιστορίας ως δημιουργίας» και 

για την «κοινωνία σαν ένα υπόρρητο υπόστρωμα του κοινωνικού φαντασιακού, σαν 

υπόρρητη, θεσμίζουσα εξουσία που φέρεται μέσα από τους πρωταρχικούς θεσμούς»
3
, 

ακόμα κι όταν δεν πρόκειται περί πολιτικής
4
; Ποιος με εγκαλεί, μαζί με τον Ν. Ιωάννου, 

για μη κατανόηση αυτών που λέει ή υποτίθεται πως λέει ο Καστοριάδης και για απόκλιση 

των αναλύσεων μου από αυτά; Ποιος, εν ολίγοις, έχει μετατραπεί σ’ εκπρόσωπο τύπου του 

αποθανόντος φιλοσόφου; Για μαντέψτε! 

Για έναν αναρχικό επαναστάτη το πιο λογικό θα ήταν να μη θεωρεί δα και τίτλο 

τιμής το γεγονός πως έκανε διδακτορικό σ’ ένα –ελληνικό μάλιστα- πανεπιστήμιο και 

τελικά κατάφερε να γίνει «καθηγητής (ή έστω διδάκτωρ) πολιτικής φιλοσοφίας» ούτε 

βέβαια να πλασάρεται ως αυθεντία επί της ερμηνείας των κειμένων ενός φιλοσόφου! Αν 

κάτι δείχνουν όλα αυτά, πρόκειται, αν μη τι άλλο, για ενδόμυχη αποδοχή των αξιών της 

ιεραρχικής κοινωνίας όπως βέβαια και πλήρη εσωτερίκευση του φαντασιακού της 

κοινωνικής ανέλιξης «στα διάφορα επίπεδα του Κράτους και του πανεπιστημίου». Αν 

θέλει κανείς να κάνει διδακτορικό, το κάνει πρώτα και κύρια για τον εαυτό του, για να 

εμβαθύνει τις προσωπικές του μελέτες κι αναζητήσεις, όχι για να βρει ντε και σώνει πόστο 

σε κάποια σχολή και να περιφέρεται μετά κορδωτός σα διάνος με το ταμπελάκι «διδάκτωρ 

φιλοσοφίας» καρφιτσωμένο στο πέτο.  

 

β) Σπουδαιοφάνεια και ξύλινη γλώσσα  

Έχω την αίσθηση πως η διαφορά νοοτροπίας μεταξύ εμού και των κατηγόρων μου 

φαίνεται κι από τον διαφορετικό τρόπο γραφής που υιοθετεί η καθεμιά από τις δύο 

αντιμαχόμενες πλευρές. Ο γράφων συχνά-πυκνά προσπαθεί να διανθίζει τα κείμενά του με 

                                                         
1
 Βλ. π.χ., Α. Σχισμένος, Γ. Κτενάς, «Μάγμα και συνολοταυτιστικό (εισαγωγικές παρατηρήσεις)», 

www.kaboomzine.gr, 15/1/2016. 
2
 Α. Σχισμένος, «Άμεση δημοκρατία: διαδικασία ή πρόταγμα;» (http://www.babylonia.gr, 19/11/2015) με 

σαφή αναφορά στο κείμενο του Καστοριάδη, «Η δημοκρατία ως διαδικασία και ως καθεστώς» από την 

Άνοδο της ασημαντότητας. 
3
 Ό. π. 

4
 Διαβάζουμε, π.χ., σε πρόσφατη κινηματογραφική ανάλυση του ήρωά μας: «κάθε άνθρωπος θεωρητικά 

είναι μία βόμβα απείρου μέσα στο Είναι-ως-Χρόνος, δηλαδή μία πηγή απροσδιοριστίας, λαμβάνοντας το 

άπειρον όχι ως το απροσμέτρητο αλλά με την αρχική έννοια ως μη-πεπερασμένο, δηλαδή μη-

προσδιορισμένο. Εντός της κοινωνικοϊστορικής χρονικότητας που αποτελεί το οντολογικό περιβάλλον του  

ανθρώπου, το μάγμα του καιρού και της διάρκειας καθορίζεται από τους εκάστοτε ιδιοχρόνους των εκάστοτε 

θεσμών, οι οποίοι συνθέτουν τον δημόσιο χρόνο, ως πραγμάτωση κυρίαρχων φαντασιακών σημασιών, που 

ανταποκρίνονται και επενεργούν σε αντίστοιχες παραστάσεις, αισθήματα και βλέψεις» (Α. Σχισμένος, «Η 

θεωρία της κινηματογραφικής νοσταλγίας», ό. π.). 

http://www.kaboomzine.gr/
http://www.babylonia.gr/
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αστείες εκφράσεις, λόγιους τύπους, λογοπαίγνια κι άλλα ανάλογα, ούτως ώστε να 

«ελαφραίνει» τον βαρύ τους χαρακτήρα και ν’ αποφεύγει οποιαδήποτε ροπή προς τον 

ακαδημαϊσμό και τη σοβαροφάνεια, με μια διάχυτη λεπτή ειρωνεία να στρέφεται πρώτα 

και κύρια ενάντια στον ίδιο του τον εαυτό. Αποτελεί βαθιά του πίστη η σουρεαλιστική 

πεποίθηση του Α. Εμπειρίκου ότι, εν τέλει, το να γράφει κανείς δοκιμιακό λόγο συνιστά 

δείγμα μιας κάποιας οίησης, την οποία πρέπει με κάθε τρόπο να προσπαθούμε να 

τιθασεύουμε και να μετριάζουμε
1
. Μάλιστα αυτό συνιστά πάγια τάση και της ομάδας μας 

συνολικά, η οποία πάντοτε δράττεται της ευκαιρίας στα συλλογικά της κείμενα για να 

παρεμβάλλει αστεία και λογοπαίγνια είτε σε τίτλους και υπότιτλους κειμένων είτε εντός 

του κυρίως σώματός τους, ενώ το ίδιο συμβαίνει και στ’ ατομικά κείμενα άλλων μελών 

της ομάδας. Θα λέγαμε πως αποτελεί κομμάτι της συλλογικής μας κουλτούρας αυτό το 

παιγνιώδες στυλ, το οποίο εκφράζεται επίσης μέσω πολλών από τις φωτογραφίες που 

παραθέτουμε είτε ως εξώφυλλα και οπισθόφυλλα είτε στο εσωτερικό κάθε τεύχους του 

Προτάγματος. Όποια κριτική κι αν μπορεί να ασκούμε στην Αντικουλτούρα και τα 

κινήματα της δεκαετίας του ’60 και του ’70, στο σημείο αυτό τα ακολουθούμε κατά πόδας.  

Είναι χαρακτηριστικό πως οι αγέλαστοι κι άτεγκτοι κατήγοροί μου μέμφονται γι’ 

αυτό, τόσο την ομάδα μας, αναφερόμενοι σκωπτικά στον χαρακτηρισμό «φαλακρός 

φιλόσοφος», που χρησιμοποιούμε στο συντακτικό σημείωμα του τελευταίου τεύχους του 

Προτάγματος
2
, όσο κι εμένα τον ίδιο, σχολιάζοντας εκείνο το ιστορικό μου ξεκατίνιασμα 

με τον Φ. Τερζάκη και τους παρατρεχάμενούς του, πίσω στο 2007
3
. Κι αντί να με 

υποστηρίξουν, παίρνουν εμμέσως τη θέση του «ισχυρού» της υπόθεσης, του κατόχου, 

δηλαδή του μεγαλύτερου κύρος και αυθεντίας –του ήδη καταξιωμένου Τερζάκη
4
 εν 

συγκρίσει προς ένα άσημο και πρωτοεμφανιζόμενο, τότε, στην πιάτσα τσογλάνι. Σε μια 

προσπάθειά μου να συνδυάσω την τεκμηριωμένη κριτική με το ντανταϊστικό και 

σουρεαλιστικό χιούμορ, είχα τότε δεχθεί τα χλευαστικά πυρά πλήθους φιλοτερζακικών 

(και πρωτίστως αλλεργικών στον Καστοριάδη) αναγνωστών του άρθρου και τελικά 

ανάγκασα τον Τερζάκη να μου απαντήσει με το αμίμητο «Προς κον Ν. ΜΑΛΛΙΑΡΗ, 

ενταύθα: Παιδιά, καλή και η μαλακία, δεν λέω, αλλά έχει κι ένα όριο. […] Τα τρία 

ερωτήματά σου βάλτα στον κώλο σου μαζί με όλη σου τη θρασύτητα κι εξαφανίσου από 

’δώ! Μην ελπίζεις να επιβραβεύσω τη βλακεία και τον κωλοπαιδισμό, τον δικό σου και 

                                                         
1
 Το είχε πει αυτό με αφορμή τη σύνταξη των λημμάτων της περίφημης –και ανέκδοτης- Προσωπικής 

Εγκυκλοπαίδειάς του, τα οποία δεν είχαν αυστηρή δοκιμιακή και ακαδημαϊκή μορφή, μα ήταν γραμμένα σε 

πιο προσωπικό και άμεσο, πρωτοπρόσωπο λόγο. 
2
 Με σκοπό, προφανώς, να μετριάσω τις όποιες πιθανές ασυνείδητες τάσεις «ειδωλοποίησής» του.  

3
 Εδώ το περίφημο αυτό μνημείο της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας: http://futura-

blog.blogspot.gr/2008/01/blog-post.html. 
4
 Στον οποίον, άλλωστε, έχει επανειλημμένως δώσει βήμα η ΑΚ μέσω της Βαβυλωνίας και των B-Fest. 
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των ομοίων σου, αναγορεύοντάς σας σε συνομιλητές μου… Και αν είναι πάλι να βγει 

κανένας εξυπνάκιας να πει ότι δεν έχω επιχειρήματα, μόνο ύβρεις, δηλώνω εκ προοιμίου 

ότι βεβαίως δεν έχω επιχειρήματα για νούμερα σαν κι εσάς, μόνο φάπες όπως σας 

αξίζει!»
1
. Πιστεύω πως εν τέλει πέτυχα, τότε, αυτό που ήθελα: να δείξω πόσο κενή είναι η 

αντικαστοριάδειος μήνις του Φ. Τ. και πόσο σαθρή είναι απέναντι σε οποιαδήποτε επίμονη 

κριτική. Ίσως να έσφαλα, βέβαια, σε τακτικό επίπεδο, καθώς, με τη γενικότερη 

σουρεαλίζουσα στάση μου, έδωσα πάτημα στον Φ. Τ. να καμώνεται πως δικαίως με αγνοεί 

ως ανάξιο απάντησης, ασόβαρο κι ασεβή καραγκιόζη. Αυτό όμως είναι άλλο ζήτημα. 

Σε κάθε περίπτωση, είναι χαρακτηριστικό πως οι Σχισμένος και Ιωάννου υιοθετούν 

εδώ την ίδια τερζάκειο γραμμή, προκειμένου να με μειώσουν ως πιθανό συνομιλητή, τη 

στιγμή που οι ίδιοι υιοθετούν έναν σχοινοτενή και πομπώδη λόγο, πλήρη 

εντυπωσιοθηρικών εκφράσεων, οι οποίες είτε δεν έχουν κανένα νόημα  (σταχυολογώ 

ενδεικτικά: «φαινομενολογική αχρονικότητα», «εμμενής ιστορικότητα του διαδικτύου», 

«κοινωνικές ασυνέχειες που βιώνονται πλέον και στο παρόν, σαν δυσαρμονικές 

συγχρονικότητες», «σχεδόν οντολογικού τύπου επικοινωνιακή επανάσταση», «Οι νέοι 

χωροχρονικοί τόποι που διάνοιξαν στο κοινωνικοϊστορικό υπήρξαν οι γέφυρες από όπου 

εισχώρησε η αποικιοποίηση της ιδιωτικής ζωής από τη θεσμική εξουσία και οι σημασιακοί 

κόμβοι που αυτή ενσωμάτωσε, αφαιρώντας τους το ριζοσπαστικό περιεχόμενο» κ.ο.κ.), 

είτε βασίζονται στη χρήση άστοχων ή και λανθασμένων ουσιαστικών κι επιθετικών 

προσδιορισμών με σκοπό την επιδίωξη του εφέ: «καθύβριση» (αντί για εξύβριση ή 

συκοφάντηση), «αυθεντική σκιά μιας φανταστικής αυθεντίας» (αντί για «πραγματική»), 

«θεωρησιακή απομόνωση» (αντί για «θεωρητική»), «ανοίκεια οικειότητα» (αντί για 

«ασεβή» ή «υπερβολική»), «οντολογική κληρονομιά» (αντί για «φιλοσοφική») και πάει 

λέγοντας. Τολμώ να πω ότι πρόκειται εδώ για χαρακτηριστικό σύμπλεγμα 

«διανοούμενου» με την κακή έννοια του όρου: χρήση ενός λόγου που μόνο του στόχο έχει 

να θαμπώσει τον αναγνώστη, με σκοπό να τον υποτάξει στην αυθεντία του γράφοντος, 

δίχως να λέει απολύτως τίποτε. Αν δεν είναι ελιτιστής και νάρκισσος κάποιος που 

εκφράζεται μ’ έναν τόσο αυτάρεσκο και συχνά ακαταλαβίστικο τρόπο, τότε ποιος είναι; 

Και μήπως άλλωστε δεν ταιριάζει γάντι τούτη η έπαρση στην εκπληκτική ευθιξία των 

αρθρογράφων μας, η οποία εκφράζεται ως μικροπρεπής (και κυρίως: ανέμπνευστη και ως 

εκ τούτου «κρύα»!) ειρωνεία απέναντί μου; Είναι αυτός τρόπος απεύθυνσης ανθρώπων με 

δημοκρατικές πεποιθήσεις;  

 

                                                         
1
 Σχόλια της 22

ης 
και 29

ης 
/1/2008, 8:14 και 9:09 μ.μ. αντίστοιχα. 
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Εν τέλει, είμαστε ή όχι υπέρ της δημοκρατίας; 

Και για να κλείσουμε αυτήν την ωραία συνεστίαση, θ’ αναφερθώ σε κάτι ακόμα, 

μιας κι ετέθη ζήτημα δημοκρατικότητας. Θα προβώ, για την ακρίβεια, σε μιαν υπόθεση. 

Διότι διαρκώς επανέρχομαι στο ερώτημα σχετικά με την οξύτητα της επίθεσης των δύο 

αρθρογράφων εναντίον μου. Και διαρκώς τείνω να σκέφτομαι πως ίσως να πρόκειται εδώ 

για ξεκαθάρισμα παλιών λογαριασμών. Εξ ου κι ο εκδικητικός, θα έλεγε κανείς, οίστρος 

τους. Να θυμίσω πως το 2003-2004 ο υπογράφων έκανε ένα πέρασμα από την ΑΚ Αθήνας 

ως μέλος, κατά το οποίο διαπίστωσε τη βαθιά έλλειψη δημοκρατίας που κυριαρχούσε στο 

εσωτερικό της οργάνωσης, μιας και –ως γνωστόν στους παροικούντες τα Εξάρχεια- στο 

συγκεκριμένο μαγαζί κουμάντο κάνει ο συμπαθέστατος κατά τ’ άλλα Ν. Σκυφτούλης. 

Αηδιασμένος λοιπόν από τη δουλοπρέπεια των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης, τα 

οποία συνήθιζαν να λένε τόσο σ’ εμένα όσο και στους 3-4 συντρόφους με τους οποίους 

είχαμε σχηματίσει «φράξια» εντός της ομάδας: «καλά τα λέτε, να του τα χώσετε του 

Γέρου και στη συνέλευση και θα σας στηρίξουμε», δίχως όμως ποτέ να μας υποστηρίζουν 

ανοιχτά και δημόσια, αποχώρησε από την οργάνωση. Η «φράξια» αυτή υπήρξε το 

πρόπλασμα της μετέπειτα ομάδας Αυτονομία ή Βαρβαρότητα, η οποία διαλύθηκε το 2010. 

Αυτό που έχει σημασία ν’ αναφέρουμε εδώ, είναι το εξής ενδεικτικό γεγονός: Κατά την 

αποχώρησή μας –κι αφ ότου είχαν γίνει πραγματικά «σημεία και τέρατα» στο εσωτερικό 

του αθηναϊκού παραρτήματος της οργάνωσης-, ένας εκ των συντρόφων δημοσίευσε, με 

ενυπόγραφο κείμενό του, τους λόγους αυτής μας της αποχώρησης στο ηλεκτρονικό 

φόρουμ που διατηρούσε τότε η ΑΚ, ούτως ώστε να γίνει γνωστή η κριτική μας σε όλες τις 

ανά την Ελλάδα τοπικές οργανώσεις. Το κείμενο ήταν αρκετά σαφές και δεικτικό κι έτσι 

κανείς δεν είχε τότε απαντήσει, αν δεν κάνω λάθος. Πλην ενός: του συντρόφου Σχισμένου, 

ο οποίος, με επιθετικό μάλιστα ύφος, ανέλαβε την υπεράσπιση της νοσηρής αυτής 

κατάστασης, δηλαδή, εν τέλει, των πεπραγμένων του πνευματικού του (αναρχο)πατέρα, 

Νώντα Σ. Και μετά έρχεται και σε μέμφεται για πνευματική δουλοφροσύνη απέναντι σε 

κάποιον Καστοριάδη, για αποχή από τους κοινωνικούς αγώνες κ.λπ. κ.λπ.… Sic t’ansit 

G’o’ia mundi που αναφωνούσε κι ο ψευδός νουμίδης πειρατής από τον Αστερίξ!  

 


