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Το πρώτο γράμμα που τιτλοφορείται «Αυτό το κέντρο της

ολόκληρης σχέσης» είναι η επεξεργασμένη μορφή μιας ομι
που εκφωνήθηκε στο συνέδριο του Διεθνούς Κολεγίου

της Φιλοσοφίας με θέμα «ο Κώστας Αξελός και το ερώτημα
του κόσμου», στις 7 Απριλίου 1995 στο Παρίσι.

«Η ερώτηση του διαφανούς» είναι η επεξεργασμένη μορφή
ενός κειμένου με τίτλο «Σύντομος στοχασμός για το διαφα

νές», που αφιερώνεται στην Κατερίνα, και το οποίο δημοσι
εύτηκε στη SΊXtus

revue, Λιμόζ, τ. 1,1994.
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ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ

Τα επτά γράμματα που ακολουθούν δεν είναι γράμματα
με τη συνήθη έννοια του όρου και δεν απευθύνονται σε
.,κάποιον ovyκεκριμένα ή σ' ένα ειδικό κοινό. Οι παflαλή
πτες τους δεν είναι στοχαστές άντρες ή γυναίκες, ένας ή

πολλοί, νέοι ή γέροι, υποθετικοί ή υπάρχοντες, παρόντες
ή μέλλοντες που θα κρύβονταν σε μη τοπολοΥικούς τό
πους του παιχνιδιού του χρόνου, αλλά κυρίως όσοι δια
κινδυνεύουν να σκεφτούν και

να

επιχειρήσουν τ,ην

εμπειρία της σκέψης καθώς επίσης και του αινίγματος

που ονομάζεται ζωή. Διαμέσου και επέκεινα του πνεύ
ματος του καιρού, ερωτούν αυτόν για τον οποίο, επειδή
ριζικά τον αφορά, αυτό που επιβάλλεται και δίνεται προς
σκέψη αποτελεί ερώτημα. Τα γράμματα αυτά προσπα
θούν να προσφέρουν ένα είδος προσανατολισμού.

C'"<

ΠΡΩΤΟ ΓΡΑΜΜΑ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

• ΑυΤό το κέvtρο της ολόκληρης σχέσης που μας ερωτά
ζητά να ερωτηθεί. Η σκέψη που προτείνεται εδώ
και η οποία δρα εδώ και σαράvtα και πλέον χρόνια, α
ναγνωρίζει το χρέος της έναvtι του Χάιvtεγκερ και, α
κόμη πιο πίσω, μέσω της παγκόσμιας ιστορίας της σκέ

ψης, ως τον κοvtινό και μακρινό Ηράκλειτο. Το χρ~oς
δεν μένει άσκεφτο. Οι κύριοι σταθμοί αυτής της πορείας

και ο τελευταίος σταθμός της ερωτώvtαι ριζικά. Αυτή η
ερώτηση δεν ικανοποιείται ασκούμενη στο εσωτερικό

των ίδιων της των ορίων. Προσπαθεί να συμβάλει στο ε
πόμενο βήμα.

Αυτό που δίνεται προς σκέψη μπορεί να ονομαστεί:

αυτό το κέvtρο της ολόκληρης σχέσης. Οι λέξεις αυτές
είναι δανεισμένες από το σχεδίασμα ενός όψιμου ύμνου
του Χέλvtερλιν. Στο τέλος του ποιήματοg αυτού αναφέ
ρεται «η ολόκλη.ρη σχέση, με το κέvtρο της» (Gαnzem

VerhαltnΊS, sαmt der Μία). Σε ελεύθερη απόδοση και εκτός
των συμφραζομένων του, ΤΌ απόσπασμα αυτό ενός ποιη

τικού λόγου μπορεί να χαρακτηρίσει μια απόπειρα σκέ
ψης. Ο τίτλος αυτής της σκιαγραφούμενης απόπειρας

δεν θα πρέπει να νοηθεί ως ερώτηση που διερωτάται
και ερωτά: ποιο είναι το κέντρο της ολόκληρης σχέσης;

Το απαρέμφατο του ρήματος είμαι (είναι, Sein) και η
ουσιαστικοποιημένη μορφή του, η μετοχή του ενεστώ

τος ον (ον, Seiendes) και το παράγωγο (ουσία), ουσία,
υπόσταση, οντικότητα είναι ασφαλώς κύριες λέξεις, αλ
λά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν εξασφαλίσει την αιώνια

ζωή. Ακόμη κι αν είναι εξαιρετικά δύσκολο να μην προ
φέρουμε και να βάλουμε στο παιχνίδι αυτές τις λέξεις
κλειδιά που διαρθρώνουν κάθε γλώσσα που περιέχει
προτάσεις, λέξεις οι οποίες συνδέονται με τους κανό
νες της γραμματικής, της σύνταξης και της κατά το μάλ

λον ή ήττον οντο-λογικής λογικής οι οποίοι καθόρισαν
την ιστορία της- Δύσης και της μεταφυσικής της, και οι

οποίες λέξεις επίσης την καθόρισαν, ακούγεται το κά

λεσμα μιας σκέψης που παραμένει έντονα αινιγματική.
Μια τέτοια σκέψη προσπαθεί να μας κατευθύνει προς
μια παραγωγική υπέρβαση όπου αυτό που

την υπέρβαση δεν παύει να διατηρείται, να αναλαμβά
νεται, να υπερβαίνεται, και μάλιστα χωρίς κανένα δια

λεκτικό πυροτέχνημα. Ξεπέρασμα και υπέρβαση, το τι
γίνεται αυτό που ξεπερνιέται, αυτό που ξεπερνάει και
σε ποια διάσταση, αυτό που μεταμορφώνεται ή βρίσκει
το τέλος του χωρίς ξεπέρασμα, να τι δημιουργείται ξεκι
νώντας από ένα κέντρο ερωτών και ερωτώμενο.
Το είναι που λέμε ή σκεπτόμαστε, αποκαλύπτουμε ή
θέτουμε, στην παρουσία του ή μέσω της λήθης του, και
όλες οι εμβληματικές μορφές του καθώς επίσης και όλες

οι ερμηνείες που έχουν δοθεί γι' αυτό, αναδύεται και

είναι κρυμμένο. Κρύβεται το ίδιο μέσα στη σχέση άν
θρωπος-κόσμος', στο είναι και το γίγνεσθαι της σχέσης
Το είναι δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευ
ταία λέξη του αινίγματος. Εκδηλώθηκε ως κέντρο και

έννοια παντός του όντος, παραμένοντας διαρκώς σε
απόσυρση, και γνώρισε κάποιες μεγάλες μεταμορφώ
σεις. Εδώ και ορισμένο καιρό έχει αρχίσει να φθίνει,

σαν να είχε εξαντλήσει όλες τις δυνατότητές του, αλλά

φθίνω δεν σημαίνει παρακμάζω. Αυτή η <<τελική» κατά
σταση στην οποία βρισκόμαστε, το τέλος της ιστορίας,

του είναι, της φιλοσοφίας, για το οποίο έχουμε ήδη μι
·λήσει, δεν σημαίνει έναν απλό σταθμό, μια εκπλήρωση,
μια ολοκλήρωση. Το τέλος σημαίνει ταυτόχρονα κλείσι
μο και εκπέμπει σήματα προς ένα άνοιγμα που μας κα

λεί, που ασυνείδητα περιμένουμε και που θα έχει μια
άλλη μορφή. Το τέλος παραμένει ανοικτό -κρυφά- σε
ό,τι πάει πέρα από αυτό. Παρατείνεται επ' αόριστον,

γιατί όλα μένουν ατελή και συνεχίζουν να διαιωνίζο
νται, δεδομένου ότι καμιά αποπεράτωση δεν είναι ορι

στικά τελειωτική. Επιδιώκουμε διαρκώς να διαχειριζό
μαστε και να επισκευάζουμε τα πάντα με τη βοήθεια
της δεσπόζουσας τεχνικής, η οποία είναι επίσης απε

ριόριστη. Όντα και πράγματα καθηλώνονται, πράγμα

το οποίο δεν τα εμποδίζει να είναι διαρκώς κινητοποιη

• Η λε'ξη κόσμος σημαίνει εκ προοιμίου, όταν χρησιμοποιείται από
το συγγραφέα του βιβλίσυ αυτού, περισσότερα και (ιΜα πράγματα
από το σύνολο αυτού που είναι. Είναι γραμμένη με

πρέπει να σημειωθεί περισσότερο το 1="τiiλινIΗ1

μένα, και συνεχίζουν την πορεία τους

-

πνέοντας τα

λοίσθια. Ο χωροχρόνος του διαρκούς τέλους της ιστο
ρίας μπορεί να εκταθεί και να ορίσει ένα χρόνο πολύ

μακρύ, ευρύτερο και μακρύτερο απ' ό,τι η ίδια η ιστο
ρία. Στον αστερισμό αυτόν όλα παραμένουν σε διαμά
χη. Διαρκές και προορισμένο να διαρκέσει σχεδόν ατε
λεύτητα αλλά όχι ατελείωτα, το συνεχιζόμενο τέλος της
ιστορίας και της φιλοσοφίας εμπεριέχει τουλάχιστον
κάτι σαν έναν άλλο προσανατολισμό. Επί του παρό
ντος, όλες οι ερμηνείες και όλες οι «πραγματικές» και
«πνευματικές» μετατροπές που πραγματοποιούνται και

έχουν το μέλλον μπροστά τους δεν οδηγούν σε ριζική

μεταμόρφωση. Δεν φαίνεται να μας έχει δοθεί ένα άλλο
«πεπρωμένο». Η πορεία του κόσμου, από την οποία

δεν λείπουν δονήσεις και θύελλες, συνεχίζεται χωρίς το
ερώτημα του κόσμου να ενδιαφέρει και πολύ κόσμο.
Δεν είναι σίγουρο ότι αυτό που εκτυλίσσεται ακόμη μέ
σα στην ιστορία και εκπέμπει σήματα προς εμάς σαν

πέρα από το τέλος του θα είναι κάτι σαν εποχή, δηλαδή
το μετέωρο μιας έννοιας. ΟΙ προηγούμενες εποχές -ανα

τολικές και ασιατικές, ελληνική, ρωμα"ίκή, εβρα"ίκή, χρι
στιανική, σύγχρονη ευρωπα"ίκή ή ακόμη το πρελούδιο
της πλανητικής μας εποχής, που κλείνει την ιστορία της

μεταφυσικής και περιέχει τα σχεδόν παράνομα σπέρ
ματα της μετα-ιστορίας- έπαιζαν όλες με αφετηρία ένα
κέντρο περιέχον έννοια και αλήθεια, πράγμα το οποίο
δεν εμπόδιζε καθόλου την περιπλανώμενη πορεία τους.
Για κάθε εποχή υπήρχε ένας ορίζοντας ερωτήσεων και
απαντήσεων πιθανών και αναγκαίων. Όλα δεν είναι
πάντοτε και παντού προσιτά. Τα όρια, τα περιγράμμα

τα, το ύφος του εποχιακώς εφικτού είναι δεσμευτικά. Ο
ορίζοντας, την ίδια στιγμή που ανοίγει, κλείνει και μας

ι'γκλείει στο εσωτερικό αυτού το οποίο ορίζει. Οι υπερ

I~άσεις τιμωρούνται, επαναφέρονται στην τάξη.
Δεδομένου ότι δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευ
τΙΧία λέξη για μια σκέψη που δεν είναι πια μεταφυσική,
το είναι και όλοι του οι σχηματισμοί εξακολουθούν
ωστόσο να δρουν και να λειτουργούν μέσω της γλώσ
(!ας στο σύνολό της. Αλλά η παρουσία του όντος τίθεται

ι'ντός εισαγωγικών. Το ρήμα είναι, η κατηγορηματική
πρόταση ή ακόμη και η θεωρησιακή πρόταση -όπου
υποκείμενο και κατηγορούμενο ανταλλάσσουν τους ρό
","ους τους- δεν συνιστούν μια ριζική προέλευση, μια
ιικλόνητη δομή, ένα έσχατο καταφύγιο. Χωρίς να σβη
ιπούν, να αποκλειστούν, να εκμηδενιστούν, μπορούν να
Ilρουν τη θέση τους μεταμορφωμένα. Μπορούν να εξι
ιJωθOύν με ό,τι προηγείται αυτών όπως και με ό,τι τα
Ι!περβαίνει. Η σχέση άνθρωπος-κόσμος τα περιέχει,

κιινοντάς τα στο έπακρο προβληματικά. Βυθισμένοι σ'
ιωτή τη σχέση η οποία, περισσότερο από ιστορία ή γί
γνεσθαι, εκδηλώνεται μέσα και μέσω των μεταμορφώ
οαίΝ της, το είναι (του όντος ή το είναι ως είναι), το μη

Ι'ίναι (το μηδέν ή το τίποτα) χάνουν τη σχεδόν απόλυτη
πρωτοκαθεδρία τους και αυθεντία τους. Η οντο-λογική
Ι) οντο-λογική ισχύς τους, ρητή ή όχι, η οποία σείεται εκ

Ilιiθρων, τίθεται ριζικά υπό ερώτηση από ένα παιχνίδι
το οποίο, ακτινοβολούν κέντρο, τις υπερβαίνει. Μπρος
ιπην αδυναμία της μη προσφυγής στο ρήμα είναι, μια

ιίλλη δυνατότητα δουλεύει υπογείως μια άλλη γλώσσα
γω να πει τον κόσμο. Εναπόκειται σ' εμάς να παρακο

λουθήσουμε προσεκτικά τα σήματα και τις ενδείξεις
που εμφανίζονται εδώ κι εκεί,
Η επεξεργασία ενός ακούσματος και μιας γλώσσας
δεν είναι ζήτημα απόφασης, Όπως είδαμε, το πέρασμα

από τη συνήθη στη θεωρησιακή πρόταση δεν αλλάζει
ριζικά την ερώτηση. Η κυριαρχία του συνδετικού εστί
ασκείται αμείλικτα και θα συνεχίσει το δρόμο της. Όλα
συμβαίνουν σαν να είναι ή να ήταν αναπόφευκτη, μοι

ραία. Η ερώτηση που μας θέτει η ανάγκη να υπερβούμε
αυτό που διαρθρώνει τη συνήθη γλώσσα, ανατρέχοντας
σε

αρχέγονους λόγους, διακινδυνεύοντας

ένα λόγο

ανοικτό στο μέλλον, δεν μπορεί παρά να
Το θέμα δεν είναι απλά και μόνο να συγκεντρώσουμε
σε μια κίνηση την εμπειρία και την προκατηγορηματι

κή, κατηγορηματική και μετακατηγορηματική σκέψη.

Η ανάγκη του επόμενου βήματος γίνεται ασφαλώς αι
σθητή. Ωστόσο το θέμα δεν είναι να θέλουμε να το ολο
κληρώσουμε, αλλά να σκάψουμε, στα πλαίσια του αδύ
νατου και αυτού του ελάχιστου του κόσμου, το μονοπάτι
μιας σκέψης βασισμένης όμως σε μια πιο

δυνατότητα. Ακόμη κι αν εξακολουθεί να χρησιμοποιεί
το συνδετικό ρήμα εστί, αυτό είναι μεταμορφωμένο, σαν
να είναι ακυρωμένο και να υπερβαίνει τον εαυτό του.

Δεν απαλλασσόμαοτε από το καθήκον που μας αναλο
γεί προσπαθώντας να περάσουμε από μια κατασκευή
φράσης σε μια παρατακτική

κατασκευή. Ένας γλωσσικός ρυθμός πολύ πιο μυστικός
μας καλεί, όχι για να μας επιβάλει έναν τύπο επικοινω

νίας και έκφρασης του οποίου η γλώσσα θα ήταν το τε

λειοποιημένο όργανο, αλλά για να επιχειρήσουμε να

ακούσουμε και να πούμε, εντεύθεν και εκείθεν του εί

ναι, το παιχνίδι που διασχίζει άνθρωπο και κόσμο.
Το τόσο αναζητούμενο και τόσο συγκαλυμμένο είναι

λέει λιγότερα απ' ό,τι ο κόσμος. Κόσμος εδώ δεν

νει το σύνολο αυτού που είναι, το όλον που σχηματίζε
ται από τη φύση και την ιστορία. Δεν είναι, δεν υπάρχει,

ιιλλά ξετυλίγεται. Απευθύνεται σ' εμάς, μας αναζητά
και αποσύρεται, αρνείται να μας δοθεί. Και παίζει κατ'
ιιυτόν τον τρόπο με τον άνθρωπο, ο οποίος, κι αυτός

,'πίσης, δεν είναι ένα είναι ή ένα ον, αλλά «συντίθεται»
μέσω του παιχνιδιού που τον διασχίζει. Ο άνθρωπος
δεν είναι το θεμέλιο του εαυτού του. Άνθρωπος και κό

·σμος δεν είναι ούτε ένα ούτε δύο. Κανένας από τους δύο

bEV

είναι ο άλλος, όμως κανένας δεν μπορεί να παίξει

χωρίς τον άλλο. Αποτελούν μια ενότητα, μια μη ίση ταυ

τ()τητα. Ο καθένας τους αναφέρεται στο άλλο και το

ωιτό παιχνίδι, γεμάτο εσωτερικές εντάσεις, συγκεράζει
το ένα με το άλλο, όχι χωρίς δυσαρμονία. Το κέντρο
της ολόκληρης σχέσης δονείται και παραμένει

τρέμον. Το κέντρο αυτό προσφέρεται σ' εμάς, σ' εμάς
που το σκεφτόμαστε και το «οικοδομούμε», ενώ παράλ
ληλα συγκαλύπτεται. Κατ' ουδένα τρόπο δεν είναι ένας

τρίτος όρος που θα προσετίθετο στο παιχνίδι του κό

ομου και στο παιχνίδι του ανθρώπου, αλλά η ίδια η δό
νηση της ολόκληρης σχέσης. Θαρρείς επέκεινα της πα

lIουσίας-απουσίας, αυτό το κέντρο εγκαθιδρύει ταυτό
χρονα κόσμο-και-άνθρωπο, στην απαρέγκλιτη σχέση

όλοι και όλα μαζί παίζουν το ίδιο παιχνίδι. Αυτό
το κέντρο δεν είναι άλλο από το αυτό που ενέχει

bιιtφορά, χωρίς να γίνεται ταυτόσημο εξαντλούμενο

στην ταυτολογία του. Στην ορμή τους, στην κίνησή τους

που δεν σημαίνει την απλή πορεία του τρισδιάστατου
χρόνου, άνθρωπος και κόσμος δεν μπορούν να αποφύ
γουν την άβυσσο που τους κατοικεί και όπου κατοι

κούν. Η άβυσσος υπάρχει πάντοτε, καθώς επίσης και η

σχεδόν ανεπίσχετη τάση που αποσκοπεί στην πλήρωσή
της. Έννοια και αλήθεια αναδύονται μέσα της και κα
ταβαραθρώνονται μέσα της. Έτσι, δεν παύουμε να εί
μαστε σε κίνδυνο και, πολύ βαθύτερα, να ελκόμαστε
απ' αυτόν. Η άβυσσος είναι πιο βαθιά από τον όλεθρο.
Πρόκειται για άλλο όνομα του αρχέγονου χάους. Αδια

χώριστη απ' αυτό που αναδύεται από το χάος, δεν αφή
νεται τεχνικά να οργανωθεί από τη μια άκρη ως την άλ

λη, όποιες κι αν είναι οι προσπάθειές μας για να τη

διαχειριστούμε πέρα ως πέρα. Αρχή και τέλος του κάθε
είναι, του κάθ'ε σκέπτεσθαι, του κάθε πράττειν, η άβυσ
σος απ' όπου αναδύονται άνθρωποι και κόσμοι -χωρίς
να μπορούμε να εξηγήσουμε αυτή την ανάδυση ούτε

και το τέλος όλων των αστερισμών- δεν μπορεί να δα
μαστεί. Όσο για τον όλεθρο, στον οποίο γυρίζουμε την

πλάτη και που είναι πάντα μπροστά μας, κρατάει καλά
σφραγισμένο το μυστικό του. Σήμερα, και όχι μόνο σή
μερα, οι άνθρωποι που έχουν γίνει πλανητικοί μοιά

ζουν να είναι οι επιζήσαντες ενός ολέθρου που έχει ήδη

συντελεστεί και τον οποίο θέλουν να κυβερνήσουν. Και
μάλιστα κυβερνητικά. Εμπρός για τον κυβερνοκόσμο.
Σ' έναν κόσμο αποσυναρμολογημένο. Πράγματι, οι άν
θρωποι επεξεργάζονται νέα συστήματα που ανοίγουν
άλλες δυνατότητες, χωρίς ωστόσο να αποφεύγουν την
αποτυχία που πλήττει κάθε επιτυχία.

Η ολόκληρη σχέση ανάμεσα στο παιχνίδι του ανθρώ
που και το παιχνίδι του κόσμου, τα οποία εμπνέονται

από το ίδιο συγκαλυμμένο κέντρο, δεν εμποδίζει να εί
ναι όλα αποσπασματικά. Κάθε απόσπασμα ανήκει στον

κ6σμο, αλλά ο κόσμος δεν εξαντλείται σε κανένα από
τα αποσπάσματά του. Ταυτόχρονα, έστω στο εμπειρικό

ονομαζόμενο επίπεδο, ο αύξων κατακερματισμός συμ
Ι\αδίζει με τη δομή και τη διαδικασία μας παγκοσμιο
ποίησης, οι οποίες μας αποκρύπτουν τον κόσμο και την

παγκοσμιοποίησή του. Κάθε γνώση, κάθε τεχνογνωσία

hrv σχηματίζουν τόσο μια συνολική

σύλληψη της «πραγ

μcιτικότητας», αλλά εγκαθιδρύουν μια σχέση με το
(wοικτό Όλον, σχέση περίεργη ακόμη κι αν αφορά μια

•

πτυχή της πολυδιάστατης και διασπασμένης «ολότη
τας». Η σκέψη, από πλευράς της, προσπαθεί να αναλά

την ολόκληρη σχέση ως έχει, με το αναπόφευκτα
hιαφεύγον κέντρο της. Προσπαθεί να αναγνωρίσει τον

αποσπασματικό χαρακτήρα όλων όσα την αφoρoύ~,
ιιναπόσπαστο «μέρος» κι η ίδια μιας ενότητας μάλλον
παρά μιας ενοποίησης. Προσπαθεί να αναλάβει την

πολλαπλότητα του Ενός και την ενότητα του πολλα
πλού, χωρίς ενοποιητική βούληση και χωρίς διαμερι
σμό. Η εργασία της συνίσταται στο να αναλαμβάνει αυ
τι) που της έχει ανατεθεί. Ανοίγοντας στον κόσμο και

ανταποκρινόμενη στο άνοιγμά του, δεν εξαντλείται
ιττην αναζήτηση μιας μονο-ολότητας χαμένης ή ξεχα
ιιμένης. Μπορεί να μην παραμένει βασισμένη στο Εί
ναι. Το είναι το ίδιο, ως είναι, με την έννοιά του, την
αλήθεια του και την τοπολογία του, δεν έλαμψε ποτέ.
Ι2ς είναι, υπήρξε ανέκαθεν συγκαλυμμένο, αποτραβηγ

μένο. Όλη η προσοχή πήγαινε στο είναι του όντος, ενώ
είναι και ον έμεναν επίσης συγκαλυμμένα. Συνεπώς θα
πρέπει να αποχαιρετήσουμε ένα είναι, το Είναι που δεν

ήταν ποτέ, που δεν φανερώθηκε. Γιατί το Είναι δεν ξε

τύλιξε ποτέ την παρουσία του, την ουσία του, δεν έδωσε
ποτέ κατάλυμα και χώρο. Αυτό που πρέπει πρώτα απ'
όλα να σκεφτούμε δεν είναι η απόσυρση του είναι, από
συρση που δεν έπαψε ανέκαθεν να παραμένει η ίδια σε
απόσυρση, αλλά το αίνιγμα του κόσμου στο οποίο ανα

δύεται και καταβαραθρώνεται κάθε «είναι». Αρχέγο
νος και έσχατος, ο κόσμος στην παγχρονικότητά του,

καθώς και ό,τι αιωρείται μέσα του και διαμέσου του,
θα μπορούσε να μας προσφέρει μια περιπλανώμενη

διαμονή, η οποία διαρκώς αναρροφάται από το κενό.
Το καθήκον δεν συνίσταται στο να τον ξαναβρΟύμε, να

τον ξανακατάκτήσουμε ή να τον καταλάβουμε, αλλά να
συμπέσουμε στοχαστικά και παραγωγικά με το αινιγ
ματικό του κέντρο που μας περιέχει. Ο άνθρωπος, η

μάλλον το παιχνίδι διαμέσου του, το οποίο διακινδυ
νεύει την ανάληψη αυτής της αντιστοιχίας, πριν, κατά

τη διάρκεια και μετά την εξατομίκευσή του, αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του κόσμου, δηλαδή του παιχνιδιού
του. Ωστόσο αυτή η εξατομίκευση -αυτή η διαφορά,
αυτή η απόσταση- «είναι» η πηγή της οδύνης του, των

βασάνων του και των δυστυχιών του, του ακόρεστου
ανικανοποίητου και της αγωνίας του. Απομονωμένος,

αν είναι δυνατόν, από τον κόσμο, ο άνθρωπος ως άτομο
καταρρέει πάνω στον εαυτό του, δεν μιλάει παρά μόνο

για τον ίδιο, πάλι στον ίδιο. Αλλά ο άνθρωπος δεν μπο
ρεί να μείνει ένα άτομο χωρισμένο από την ανθρώπινη

_

κοινωνία. Και μάλιστα, για να μπορέσει το παιχνίδι του

ιtνl":lρώπoυ να συμβεί μέσα στο χρόνο και το χώρο, α
π<ιιτείται και ένας κόσμος και ο κόσμος. Δεν είναι πλέ
ι}ν δυνατόν να aρπαζόμαστε από τη θέση της κυρίαρχης

Ι l ποκειμενικότητας, της αυτοσυνείδησης, η οποία είναι
ι"ν μέρει πραγματική, και ούτε είναι δυνατόν να γυρί
οοιψε πίσω. Ωστόσο ο πειρασμός του ανθρώπου να

ταυτιστεί απόλυτα με τον κόσμο, ύπατο ανέφικτο, σπάει
κιιι φθείρει την αποκαλούμενη ανθρώπινη ζωή. Ξεπερ
νιί.ω τη θέση της υποκειμενικότητας δεν μπορεί να ση
την ανυψώνω. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να την

τοποθετήσουμε σ' ένα υψηλότερο επίπεδο, αλλά να το
11'ΟΟετηθούμε εμείς σ' ένα άλλο επίπεδο. Αυτό το επίπε
('}ο δεν είναι άλλο από το επίπεδο του κόσμου, ο οποίος,
χωρίς να έχει αποτελέσει ρητώς ερώτημα στις άλλες
l'ποχές, δεν μοιάζει να απασχολεί την πλανητική -περι
πλανώμενη, συνολική, προγραμματική και ισοπεδωτι
κή- εποχή.

Το κέντρο αυτής της εποχής που διέπεται από την
πλανητική τεχνική -όλες οι επιστήμες είναι τεχνικο-επι
οτήμες- επιβάλλει τους ρυθμούς του και λειτουργεί πλή
ι)ως και εν κενώ. Δεν είναι ο άνθρωπος που χρησιμο
ποιεί το εργαλειαΚό, και κάτι παραπάνω από εργαλεια
κι), παιχνίδι της συνεχώς αναπτυσσόμενης τεχνικής. Ο

ι1νΟρωπος εμπαίζεται και ο ίδιος από αυτό που φαντά
ζl'.ται ότι μπορεί να εξουσιάσει. Η τεχνική τοποθετείται
(rτo κέντρο της σχέσης άνθρωπος-κόσμος. Η κεντρική

της θέση δεν καταφέρνει να την απαλλάξει από την
ηποκέντρωση, και δεν παύει επίσης να είναι έκκεντρη.
Τοποθετημένη στο κέντρο της ολόκληρης σχέσης που

διαφεύγει, το ίδιο της το κέντρο δεν αποκαλύπτεται.
Έτσι, όλα είναι διαρκώς σε κρίση, και κάθε κριτική
παραμένει ραιβή και εξαντλείται σε μικρές μάχες με
αντιπάλου ς γενικώς φαντασιακους. Κριτικός εταίρος
του παιχνιδιού της τεχνικής, ο άνθρωπος δεν μπορεί να
αποτινάξει το ζυγό της τεχνικής και ακόμη λιγότερο να

διεισδύσει στο μυστικό της. Κλείσιμο και άνοιγμα, η τε
χνική περιπέτεια διαφευγει τόσο από τους διάφορους

κομφορμισμους όσο και και από τις ανεπαρκώς ριζικές
επαναστάσεις, ενώ το όνειρο μιας «ολικής» επανάστα

σης εξακολουθεί να υφίσταται. Η παγκόσμια ιστορία,

που δεν κατορθώνει να φτάσει στο τέλος της, δεν βλέπει
να ανατέλλουν παρά μόνο μεταρρυθμίσεις, διαρκώς νέ

ες μεταρρυθμίσεις. Οι σπασμοί της πάσχουν από έλλει
ψη εμβέλειqς και βάθους. Εκτυλίσσεται επίσης ως επι
νόημα και μύθος, και ακόμη και τα σκληρά στοιχεία

και οι πλευρές της βιώνονται μέσα σ' ένα είδος φαντα
σμαγορίας που συγχέει πραγματικό και φανταστικό,

χωρίς να γνωρίζουμε τι είναι το ένα και τι το άλλο και
ακόμη λιγότερο τι είναι αυτό που διαπνέει την ενότητά
τους. Η έλλειψη βάσης, τόπου, ο κλεισμένος χρόνος που
επιθέτει το σημάδι του ακόμη και σε ενδεχόμενες εκ
πλήξεις, θα μπορουσαν ίσως να οδηγήσουν τους περι
πλανώμενους που είμαστε σε μια τοπολογία του μη τό
που, σε μια χρονολογία μη αντικειμενοποιητική, πράγ:
μα το οποίο απαιτεί μια κατανόηση του χωροχρόνου
και του παιχνιδιού του, άλλο όνομα του παιχνιδιού του

κόσμου που δεν εστιάζεται πλέον στο παιχνίδι του Είναι
και της συγκάλυψής του. Η σκέψη φέρει το ερώτημα
του κόσμου ο οποίος την φέρει. Χωρίς σκεπτόμενο λόγο

δεν υπάρχει κόσμος ως κόσμος, δηλαδή δεν τίθεται το
ερώτημα του κόσμου, αλλά ο κόσμος δεν είναι ταυτόση
μος με τον κόσμο, ούτε ο κόσμος είναι ταυτόσημος με τη

σκέψη. Η μεταφυσική σκέψη δεν άφηνε μόνο άσκεφτο
το Είναι ως είναι (τόσο στην εμφάνισή του όσο και στη
συγκάλυψή του), καθώς ήταν βασισμένη στο ον (ως

έχει και στο σύνολό του). Θυσίαζε ταυτόχρονα και το
Είναι και το αισθητό ον στο υπεραισθητό ή νοητό ον. Η
κοίτη του δυΟίσμου σκάφτηκε με βάση τους μοιραίους

διαχωρισμούς

-ύλη-πνεύμα,

ψυχή-σώμα,

ελευθερία

αναγκαιότητα, θεωρία-πρακτική- οι οποίοι ενίοτε κα
τέχουν έναν αποκαλυπτικό ρόλο. Σ' αυτόν αντιτίθεται,

• σχηματικά

πάντοτε, ο μονισμός και, μέσα στη γενικευ

μένη δυσαρέσκεια, επιχειρούμε να βρούμε καταφυγιο
οτον πλουραλισμό. Ο στόχος μιας κεντρικής σκέψης εί

να.ι διαφορετικός: σκέφτεται το κέντρο απ' όπου ξεκι
νούν και προς το οποίο συγκλίνουν οι ενότητες και οι
διαφορές. Πρέπει προσφυώς να ειπωθεί ότι μέσω της

Ενότητας και των αντιθέτων που αναδύονται είναι απα
ραίτητο να διατηρηθεί και η ενότητα και η δύναμη των
αντιθέτων. Αυτό το λέγειν σε συνδυασμό με ένα πράτ
τειν απαιτεί μια γλώσσα αναπόφευκτα πολυφωνη. Ο εν

Μγω στόχος δεν είναι ένας θεωρητικός στόχος που επι
τελεί ο θεωρητικός άνθρωπος, και ο οποίος αντιστοιχεί,
κατά το μάλλον ή ήττον, σε μια πρακτική. ουτε και το
σημείο αναφοράς, αυτό το ανεπίλυτο διαρκώς αίνιγμα,

\rτηρίζεται

στη μόνη και δήθεν επιτακτική πρακτική. Η

σκέψη-δράση, αξεχώριστη από μια πράξη που είναι
ΥΙδη διαρκώς διαμορφωμένη από αυτό του οποίου είναι
η πράξη, δεν εγκυμονεί μια γνώση επιστημονικού τύ

που, αλλά απαιτεί αντοχή για την εξακολούθηση μιας

ζωής και μιας σκέψης που δεν είναι ούτε ξεχωριστές
ούτε ταυτόσημες, και ωστόσο αναδύονται από ένα κοι

νό κέντρο προβληματισμού. Στη διάρκεια της αναζήτη
σης ενός κέντρου ακατάπαυστα φευγαλέου, δεν εξαρ
τάται από εμάς να αποφύγουμε την οδύνη και τον πόνο,

τη δυστυχία και την εξάρτηση.
Η σχέση με τον εαυτό μας και με τους άλλους, δεδομέ

νου ότι ο εαυτός μας δεν είναι υποκείμενο και οι άλλοι

δεν είναι αντικείμενα, η οποία πηγάζει από το κέντρο
της σχέσης άνθρωπος-κόσμος, είναι και παραμένει απο
φασιστική. Στην ανοικτή σπείρα του χρόνου, όπου είσο

δος και κατάληξη χαρακτηρίζουν αμφότερα ταυτόχρονα
την «αρχή» και το <<τέλος», διαδραματίζεται το παιχνίδι
του ανθρώπου και ακόμη περισσότερο του κόσμου. Αυτή

η σπείρα της παγχρονικότητας δεν δημιουργείται από
τους ανθρώπους, αλλά δεν μπορεί να ξετυλιχτεί ως τέ

τοια παρά μόνο με τους ανθρώπους, γιατί δεν μπορούμε
να δούμε πώς θα ξετυλιγόταν χωρίς τους ανθρώπους



χωρίς εμάς. Ο ολόκληρος χρόνος ο οποίος περιέχει σε
κάθε μία από τις στιγμές του τις τρεις του διαστάσεις εί
ναι η συγκαλυμμένη εκδήλωση του κέντρου για το οποίο

μιλάμε, όπως επίσης και το κέντρο που εμφανίζεται και
αποσύρεται είναι η συγκέντρωση του χρόνου. Από ένα

χαοτικό αρχέγονο χάος, από ένα βάραθρο και μια
άβυσσο ακόμη πιο αρχέγονη, που μπορούν να ονομα

στούν μηδέν, αναδύεται το κέντρο, η δέσμη που κρατάει
συνδεδεμένες όλες τις εξελίξεις, χωρίς να ξεφεύγει από
τις εκρήξεις και τις διαρρήξεις. Είναι δύσκολο να απο
δοθεί το σύνολο του ξετυλίγματος και όχι μόνο της εξέλι

ξης ή της κίνησης. Ασφαλώς μπορούμε να ξεκινήσουμε
από μια πρωτόγονη ύλη-ενέργεια σε διαρκές γίγνεσθαι
η οποία καταλήγει ύστερα από πολλές μεταμορφ<δσεις
οτους ιστορικούς ανθρώπους

-

στους λόγους τους και

σης πράξεις τους. Ωστόσο μόνο μετά από κάποια κατά
ληξη διακινδυνεύει τον αντίθετο δρόμο για να φτάσει
οτην «αρχή» για την οποία μιλάμε. Κατ' αυτόν τον τρό
πο, οι δυο άκρες της σπείρας είναι ταυτόχρονα αναχώ

l'ηση και άφιξη. Παρελθόν, παρόν, μέλλον χαρακτηρί
ζουν κάθε τόπο και στιγμή της μεγάλης σπείρας, τη,

οποίας η «αρχή» και η «κατάληξη» είναι διαρκώς εκτε
Οειμένες στο μέλλον. Η γλώσσα αυτή απαιτεί περαιτέρω

ι;πεξεργασία. Ο προσανατολισμός του συνόλου και των
διαστάσεών του πρέπει να ειπωθεί μέσω των μεταμορ

φώσεων του χωροχρόνου και όχι με βάση τη μια ή την
(ίλλη συνιστώσα του ολόκληρου σχήματος -λόγος, θείο,
φύση, ανθρώπινη ιστορία- θεωρούμενη ως το θεμέλιο.
Λυτό το οποίο πρέπει να ερωτηθεί είναι το κέντρο απ'

ι)που πηγάζουν και η κεντρική ερώτηση -κέντρο πόυ
δεν έχει ανάγκη από θεμέλια και γίνεται αντιληπτι) μ6νο
χ(ιρη στην ερμηνεία- και οι διαφοροποιημένες ερωτή
αεις. Η επεξεργασία της ερώτησης και οι ερωτηματικές
Itπαντήσεις, όσο ριζικές και αν είναι, μένουν φυλακι

υμένες στην άβυσσο του ανοίγματος που οδηγεί στην
Πl'οβληματική της ίδιας της κατάληξης, η οποία περιέχει
το δικό της άνοιγμα.
Αυτό που συναντάμε ύστερα από μια μακριά πορεία

l'Ιι'ν είναι άλλο από αυτό που ξετυλιγόταν απι) την αρχή

για να γίνει αντικείμενο σκέψης με ένα κάποιο «τέλος»

που συνδέεται ίσως με μια «άλλη αρχή». Προσπαθούμε
να ονομάσουμε αυτό που μας ερωτά. Το ονομάζουμε
κέVtρο της ολόκληρης σχέσης άνθρωπος-κόσμος. Αυτό
το κέVtρο που ερωτάμε και το οποίο μας ερωτά δεν
μπορεί να εVtοπιστεί μέσα στο χώρο, δεν εξαρτάται
από μια ιδιαίτερη στιγμή του χρόνου. 'Ovtας πολυκε

Vtρικό το ίδιο, αυτό το ακτινοβολούν κέVtρο του οποίου
η περιφέρεια παραμένει αόριστη αλλά όχι άπειρη είναι

παγχρονικό αλλά όχι αιώνιο. Το παιχνίδι του ανοίγει
τόπους και μας ανοίγει στις αστραπές του χρόνου.

Δεν είμαστε μέσα σ' αυτό το παιχνίδι, όπως ο κόσμος

δεν είναι μέσα στο χωροχρόνο. Είμαστε, εμείς, τα τόσο
προβληματικά αποσπάσματα, αυτοί που ανήκουν στο
ίδιο το παιχνίδι, και ο κόσμος «είναι» χωροχρονικός. Η
τοποθέτηση της σκέψης και των πραγμάτων σ' ένα πε

ριέχον είναι τΌ σημάδι μιας χωροποιητικής και αVtικει
μενοποιητικής διαδικασίας. Τα αποσπάσματα που εί
μαστε, και αυτό που δεν είμαστε, δεν τοποθετούVtαι
και δεν κινούVtαι παρά μόνο σε σχέση με το παιχνίδι
του κόσμου. Γιατί δεν είμαστε μέσα στον κόσμο αλλά
του κόσμου. Ο χωροχρόνος -πρώτος και έσχατος;- δεν
είναι ένα πελώριο περιέχον. Τόπος και χρόνος του κό

σμου μάς ζητά να τον σκεφτούμε, ενώ η σκέψη αυτή
δεν δέχεται να περιοριστεί στην υποκειμενικότητα.
Αυτό που ειπώθηκε, ότι άνθρωπος και κόσμος «εί
ναι» το αυτό, το επίπεδο όπου όλα παίζΟVtαι, χωρίς ωστόσο να είναι ταυτόσημα, δεν είναι αυτονόητο. Άν

θρωπος και κόσμος, συμπεριλαμβανομένου του κέ
Vtρου τους, απαιτούν μια χαλαρή και διαρκή προσπά
θεια εκ μέρους της ανοικτής σκέψης και πολύ θάρρος

.

για την ανάληψη αυτής της εμπειρίας. Σκέψη και εμπει

ρία, συνδεδεμένες σ' ένα κοινό πεπρωμένο, είναι και πα

ραμένουν λαβυρινθώδεις, ή καλύτερα, η σκέψη που εί
ναι ταυτόχρονα εμπειρία, ή η σκεπτόμενη εμπειρία, κι
νούVtαι στο ίδιο μονοπάτι όπου αποκαλύπτεται και συ

γκαλύπτεται ο κόσμος. Θα ήταν απλοΙκό να σκεφτόμα
στε ότι ο κόσμος πρέπει να γίνεται αVtικείμενο σκέψης
με αφετηρία το παιχνίδι ή το παιχνίδι με αφετηρία τον

κόσμο. Το-παιχνίδι-του-κόσμου δεν μας έχει δοθεί και
δεν είναι το προϊόν μας. Μέσα στην αποσπασματική του
ενότητα -μπορούμε να πούμε πρώτη και τελευταία;
δονείται, χωρίς να είναι ουδέτερο, όπως το ίδιο το κέ

• Vtρο που δεν αποκλείει την πολλαπλότητα, τις ρωγμές
και τις διαμάχες.

Η κεVtρική εστία, κινούμενη και μετακινημένη, του

συνόλου που ερωτάμε, πλούσια σε διαμάχες, μπορεί να
κατανοηθεί ως το κεVtρικό παιχνίδι που συνδέει, και
όχι απλώς συνδέει, το παιχνίδι μέσω του ανθρώπου

«και}} το παιχνίδι του κόσμου. Η σκέψη που προσπαθεί
να πει αυτό έχει ήδη υπάρξει σ' ένα παρελθόν που ε
γκυμονεί το μέλλον, λέγεται επί του παρόντος, είναι
διαρκώς επερχόμενη. Εκ προοιμίου δεν είμαστε η ερώ
τηση, αποτελούμε μέρος της. Όσον αφορά την ερώτη
ση, δεν ξετυλίγεται ούτε αφ' εαυτής ούτε για μας, αλλά
μας κινητοποιεί και μας καταβάλλει, εμάς, τους ερωτώ
μενους ερωτώVtες.

Δεδομένου ότι το κέVtρο της ολόκληρης σχέσης δεν
είναι και δεν υπάρχει, δεδομένου ότι η ερώτηση -πε

ρισσότερο απ' ό,τι η προβληματική- που παραμένει
ανοικτή δεν μας επιτρέπει να βεβαιώσουμε ότι υπάρχει

αυτό το κέντρο, πώς λοιπόν να το προσεγγίσουμε; Μπο
να επιχειρήσουμε να το σκεφτούμε και να

σουμε την εμπειρία του, χωρίς να το εννοούμε σαν ένα

αντικείμενο -ας πούμε πραγματικό- ή ιδέα, οικοδόμη
μα, φανταστική ενότητα ή δωρεά. Αυτό το κέντρο βασί

ζεται στον εαυτό του και ακτινοβολεί, καταβαραθρώνε
ται μέσα στον εαυτό του και ξετυλίγεται, και καμιά κί
νηση, καμιά φωνή δεν μπορεί να το κάνει να είναι ή να
το πει, αν το ορίζουν σαν μια σταθερή κατάσταση ή σαν

σαν μια απλή κίνηση. Αυτό το κέντρο ακυρώνεται μέσα

και διαμέσου της σχέσης άνθρωπος-κόσμος, κόσμος
άνθρωπος, σχέση που ακυρώνεται επίσης «μέσα» στην

παραδοξότητα κάθε τόπου, ακόμη και οικείου, και «μέ
σα» στον αινιγματικό χαρακτήρα κάθε χρονικότητας.

Συγκέντρωση και ξεΤύλιγμα επιστρέφουν στο παιχνίδι
αυτού του κέντρου. Οι ρυθμοί του παιχνιδιού του χωρο
χρόνου που μας επιβάλλονται, όχι χωρίς τη συμβολή
μας, μας δίνουν μια κάποια διαθεσιμότητα. Δεν μπο
ρούμε να ανταποκριθούμε σ'

αυτού που συλλαμβάνει, σύλληψη όχι κτηΤΙΚή

που δονείται όταν ένα στυλ σκέψης και ζωής, στυλ
ανοιχτό και ανοίγον, μας μεταφέρει πέραν του εαυτού

μας. Όλα συμβαίνουν σαν όλα να ήταν πάντοτε εκεί
και να εξαφανίστηκαν χάρη στο χρόνο. Στο κέντρο της

ολόκληρης σχέσης, και όχι μόνο στο κέντρο, βρίσκεται
και κινείται το μηδέν, ενώ το παιχνίδι της ολόκληρης

σχέσης είναι αξεχώριστο από το μηδέν. Το μη ον, το τί
ποτα αποκαλύπτεται ταυτόχρονα νικηφόρο και εκμηδε

νισμένο. Το τίποτα
αιτιατική του

(rien), λέξη που προέρχεται από την
res, rem, κατοικεί όλα τα πράγματα και

6λα τα πράγftατα το κατοικούν. Είναι απαρέγκλιτο. Το
τίποτα είναι σαν κάτι που δεν είναι. Κανένας ρεαλι

σμός δεν κατορθώνει να το κατανοήσει, και η εμβέλειά
του εξακολουθεί να αγνοείται από το νομιναλισμό. Οι
λέξεις δεν μας λείπουν μόνο για να πούμε το τίποτα,
μας λείπουν για να πούμε τον κόσμο, τόσο στην από

συρσή του όσο και στην ακτινοβολία του μέσω των κό
υμων. Δεν αιωρούμαστε απλά μέσα στο κενό. Άνθρω
ποι και πράγματα μας αφορούν. Το κέντρο της ανθρώ

πινης σχέσης, ο άνθρωπος και ο κόσμος, δεν είναι ανα
γκαίο να γίνει αντιληπτό σαν ταυτότητα. Η ενότητα

Οραύεται και η πολλαπλότητα συνενώνει επίσης λέξεις
·και πράγματα. Η σχέση μας με ... δεν είναι ούτε ανα
γκαία ούτε τυχαία. Όπως και η ταυτότητα, η ωμή αντί
φαση δεν μπορεί να εγερθεί καν σε αρχή της σκέψης ή
σε νόμο που κυβερνά την «πραγματικότητα». Οι κανό

νες της τυπικής, υπερβατολογικής, διαλεκτικής, φαινο
μενολογικής, αναλυτικής ή μαθηματικής λογικής είναι

πολύ περιορισμένοι. Απαιτείται ένα άλλο στυλ σκέψης.
τη σκέψη, το κέντρο είναι η πάλλουσα καρδιά
της σχέσης άνθρωπος-κόσμος και του παιχνιδιού του,
και η ολόκληρη σχέση ανοίγεται ως συμπεριλαμβανό

μενη μέσα στο κέντρο. Συνεπώς δεν υπάρχει κυριαρχία
της μονάδας (όπου θα βασίλευε κυρίως το κέντρο, είτε

()

άνθρωπος, είτε ο κόσμος, καθένας για τον εαυτό του

και μάλιστα για μας), ούτε τής δυάδας (άνθρωπος και
κ6σμος), ούτε της τριάδας (το κέντρο, ο άνθρωπος, ο
κ6σμος), ούτε της τετράδας (κέντρο, παιχνίδι, άνθρω
πος, κόσμος). Υπάρχει το παιχνίδι της ολόκληρης σχέ
σης, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου του. Η σχέση

μας με το κέντρο της ολόκληρης σχέσης, όταν αυτή κα

τορθώνει να παίζει, έγκειται συνεπώς σ' ένα ασύμφωνο
σύμφωνο.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΡΑΜΜΑ

«ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ»

'" Α

εν είμαστε στον κόσμο», γράφει ο Ρεμπώ. Από πού

L1μιλάει; Κάθε σκεπτόμενη ποίηση έχει μια εστία,

μια καρδιά απ' όπου αναβλύζουν και προς την οποία

ΙΥΙ'γκλίνουν οι ποιητικές και σκεπτόμενες λέξεις. Για να
Ι'πικοινωνήσουμε μ' έναν ποιητή, είναι απαραίτητο να

Ι'πικοινωνήσουμε με αυτό το μετακινημένο κέντρο, τα1J
τι)χρονα ποιητικό και σκεπτόμενο, από το οποίο ανα

Ι\λύζουν και στο οποίο καταλήγουν όλες οι ακτίνες μέ
ΗΗ και διαμέσου του ξετυλίγματος της ποίησης του κό
ΙΥμου, ή καλύτερα, της ποιητικότητας του κόσμου. Ποίη
ιηl και ποιητικότητα έχουν ανάγκη τον άνθρωπο για να

Ηκουστούν και να ειπωθούν. Ο άνθρωπος ξεπερνά τον
ciνΟρωπο, και ο κόσμος συμπεριλαμβάνει τον άνθρωπο
cιλλά τον ξεπερνά. Όσο για τον κόσμο, «είναι» το ανυ
πι(ρβλητο. Άνθρωπος και κόσμος βρίσκονται σε σχέση
cιντιoτoιχίας, ξετυλίγονται σύμφωνα με ένα ρυθμό, τον
α~ιo και διαφορετικό. Ερωτούν και απαντούν ο ένας

Ητον άλλο, χωρίς ωστόσο να αποφεύγουν μια ριζική και

βαθιά παρεξήγηση. Και κάθε διάλογος, οτιδήποτε μπο
ρούμε ακόμη να ονομάσουμε έτσι, κρύβει μια αξεπέρα
στη ρωγμή.

Αν η καρδιά της διαλογίζόμενης ποίησης του Χέλ
ντερλιν είναι και παραμένει το θείο, η προσέγγισή του
και η απομάκρυνσή του, αν η ποίηση αυτή κατοικεί το
κέντρο της θείας και ανθρώπινης σχέσης, ο κόσμος εί

ναι αυτός που ουνιστά την πηγή και την κατάληξη του
Ρεμπώ ή μάλλον το κέντρο της σχέσης άνθρωπος-κό
σμος. Αυτό το κέντρο παραμένει ωστόσο αινιγματικό,

και η ποιητική σκέψη που επιχειρεί την προσέγγιση δεν
μπορεί να αγνοεί ότι μέσα και μέσω κάθε προσέγγισης
συνυπάρχει η ακατανίκητη απομάκρυνση.
Ένας λόγος του Ρεμπώ, κεντρικός, ενιαία
και σκεπτόμενος, μας λέει: «Δεν είμαστε στον κόσμο».

Η συνέχεια άυτού του λόγου εκφράζεται όχι με μια
πρόταση αλλά με μια σύντομη φράση: «Πηγαίνω όπου
πηγαίνει, έτσι πρέπει». Εγ(δ, εσύ, αυτός, εμείς -γιατί
πρόκειται για το ανθρώπινο υποκείμενο το οποίο, ό,τι

και να κάνει, είναι κοινωνικοποιημένο- δεν είμασrε
σroν κόσμο. Τι σημαίνει αυτό το εμείς; Είμαστε εμείς, ο
άνθρωπος, το υποκείμενο ή η κοινότητα, όπως τίθεται
στις αρχές του ευρωπα'ίκού μοντερνισμού που οικουμε

νοποιείται όλο και περισσότερο. Άτομο και ιστορική
δεν είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Πρόκει
ται πάντοτε για το ίδιο υποκείμενο όταν αυτό γίνεται
συλλογική ανθρωπότητα και που πηγαίνει όπου πηγαί
νει, έτσι πρέπει.
Ποιοι είμαστε εμείς, αδιαχωρίστως ανθρώπινα υπο
κείμενα και κοινωνικά αντικείμενα; Εμείς είμαστε και

δεν είμαστε, γιατί «τελικά, είμαστε έξω από τον κόσμο».
Είμαστε τα ανθρώπινα όντα που στοχάζονται, κινούνται
και αποκάμουν, εγκαταλειμμένα από τον κόσμο και

εγκαταλείποντάς τον. Τα ανθρώπινα όντα, δηλαδή ποια;
Τα όντα που συχνότατα αγνοούν ότι είναι πεπερασμένα

()ντα, ριγμένα σε δράσεις και πάθη και μάλιστα σε «άκο
σμους» οίκτους. «Τι μ' ενδιαφέρουν επί του παρόντος οι

θόρυβοι του κόσμου και οι θόρυβοι της μελέτης;» Ο άν
θρωπος του Ρεμπώ παραμένει το ανθρώπινο υποκείμενο

και ο κόσμος για τον οποίο μιλάει παραμένει, και μάλι
στα συχνότατα, μέσω της παρουσίας του και της απου
σίας του, ο κόσμος ως σύνολο παντός του φυσικο

.

~θρώπινoυ, ο κόσμος ως το πιο
Ι)εμπώ προσανατολίζεται διαμέσου αυτού του κόσμου

και προς αυτόν τον κόσμο, και με δυσκολία ανοίγει δρό

μο όχι προς έναν άλλο κόσμο αλλά προς τον κόσμο.
ί\νοιγμα που προσπαθεί ν' ανοίξει δρόμους πέρα από
κ<ίθε περιοριστικό ορίζοντα, βάθος χωρίς πυθμένα που
ούτε είναι ούτε υπάρχει, παιχνίδι χωροχρονικό που φω

TI~ει και σπάει όλα τα παιχνίδια, είναι λέξεις που χρησι
lωποιεί η ανθρώπινη γλώσσα για τον κόσμο που ξετυλί
γΕται σαν περιπλάνηση μέσα στην οποία γεννιούνται
και πεθαίνουν όλες οι αλήθειες. Αξεχώριστος από τη
ιτχέση του με το παιχνίδι του ανθρώπου, δεν μπορεί να
κ<ίνει χωρίς τον άνθρωπο, δίχως ωστόσο να εξαρτάται
IlιSνO από τον άνθρωπο ή μόνο από τα ανθρώπινα όντα.

ΤΟ παιχνίδι μέσω του ανθρώπου, το παιχνίδι του κό
ομου και το κέντρο του συνόλου της σχέσης, αυτό το
παιχνίδι δεν μπορεί να ξετυλιχτεί βασιζόμενο πάνω
IftOV άνθρωπο. Ο Ρεμπώ, που ωστόσο παραμένει προ

σκολλημένος στην παραδοσιακή ερμηνεία του ανθρώ
που και του κόσμου, μήπως επίσης εκπέμπει σήματα

προς ένα άλλο άνοιγμα; Η ερώτηση παραμένει μετέω

ρη. Ορισμένα σήματα ωστόσο συλλαμβάνονται καιΙή εκ
πέμπονται. Εξετάζοντας αυτό που είναι και παραμένει
«άκοσμο», ο Ρεμπώ μπορεί να πει: «ο κόσμος είναι φαύ

λος». Ωστόσο ο κόσμος που προσπαθούμε ταυτόχρονα

να σκεφτούμε και να νιώσουμε δεν είναι ούτε διεστραμ
μένος ούτε αγνός, δεδομένου ότι σ' αυτόν λέγονται και
τίθενται σε κίνηση όλες οι ανθρώπινες κατηγορίες. Η

σκέψη, η ποίηση και η δράση που ο Ρεμπώ φέρει στη

γλώσσα δεν ξεφεύγουν ριζικά, παρ' όλη την οξύτητα της
αντίληψης και της κριτικής από τον, κατά το μάλλον ή

ήττον, παραδοσιακό κόσμο: «Ένας μικρός πελιδνός και
επίπεδος κόσμος, Αφρική και Δύσεις, θα οικοδομηθεί».

Η διαπίστωση είναι οξεία και ορθή. Ο Ρεμπώ δεν δέχε
ται όμως καθόλου την απλούστευση. Βλέπει ταυτόχρονα

τις δυο πλευρές του ίδιου: τον αναζωογονητικό κόσμο
και τον κόσμο που δεν είναι κόσμος. Αυτό που ωστόσο
λείπει είναι ο αστερισμός του κόσμου που δεσπόζει
όλων των κόσμων. Ο άνθρωπος του κόσμου κατά την
τρέχουσα έννοια υπακούει στην τύχη του. «Γιατί ο Άν

θρωπος τελείωσε! Ο άνθρωπος έπαιξε όλους τους ρό
λους!» Αλλά άραγε «ο Κόσμος θα δονηθεί σαν μια απέ
ραντη λύρα»; Το ότι Άνθρωπος και Κόσμος εδώ γράφο
νται με κεφαλαία δεν τους οδηγεί προς το Ανοικτό. Πα
ραμένουν στην εποχή του ανθρωπισμού και της μεταφυ

σικής, του οντικο-οντολογικού, οντο-θεο-ανθρωπολογι
κού τρόπου σκέπτεσθαι και λέγειν. Το κάλεσμα ενός
άλλου ανοίγματος δεν απουσιάζει ωστόσο εντελώς.

Όλα αυτά δεν εμποδίζουν να συνεχίζεται η πορεία
του κόσμου. Ο ποιητής βλέπει ότι «ο κόσμος θα ψοφή
ιJει στην πορεία του. Είναι η αληθινή πορεία. Εμπρός,
t'ιρ()μo!» Αλλά ο κόσμος στον οποίο αναφέρεται το κεί

μΕνό μας δεν είναι ένας άλλος κόσμος, ανώτερος, πιο
π,τυχισμένος, πιο αληθινός, ωραιότερος, καλύτερος.
Ilεριέχει τη σύγκρουση. Ακόμη κι αν το τόξο και η λύρα
ι'ίναι δυο προνομιούχοι όροι του Ηράκλειτου, δεν πρέ
πει να ξεχνάμε ότι «ο χρόνος του κόσμου είναι ένα παι

hί που παίζει». Ένα τέτοιου είδους παιχνίδι είναι πολύ
κοντά σ' αυτό που προσπαθούμε να ονομάσουμε κό

αμο, αλλά αυτό το αρχα'ίκό παιχνίδι δεν έχει υπάρξει
,μντικείμενο μιας επαρκώς ριζικής σκέψης. Η αρμονία

και ο πόλεμος που το χαρακτηρίζουν παραμένουν ενδο
κοσμικοί. Έτσι, ο κόσμος, παρά ορισμένους σημαντι
κούς ποιητικούς καιΙή σκεπτόμενους λόγους που τον έ
καναν να μιλήσει, έχει ωστόσο μείνει, από τον Ηράκλει
το και έως τον Χάιντεγκερ, άσκεφτος, αν όχι το άσκε

φτο αυτό καθ' εαυτό. Προσπαθώντας να το πούμε κ'αι
να το νιώσουμε, κινούμαστε σ' έναν αστερισμό σημά
των που ανάβουν και απομακρύνονται ανάλογα με το

{!υθμό του χρόνου. Για να παίξουμε το παιχνίδι, να το
ποθετηθούμε στο κέντρο της ολόκληρης σχέσης άνθρω

πος-κόσμος, πρέπει άραγε προηγουμένως «να αλλάξου
με τη ζωή»; Αλλά τι σημαίνει ζωή, αυτή η λέξη που χρη
ιJιμoπoιoύμε καθημερινά αδιακρίτως; Δεν παραμένει

Ι'νδοκοσμική; Ίσως μια αναζήτηση μάλλον παρά μια
(ρευνα θα μπορούσε να μας ανοίξει σ' αυτό που ανοί
γεται σ' εμάς, σ' αυτό ακριβώς που ονομάζουμε ζωή,
αυτό που δονείται ως ζωή. Ωστόσο η «ζωή» παραμένει

εγγενής σ' ένα πολύ ευρύτερο δίκτυο -φωτεινό όσο και
σκοτεινό- δίκτυο που αγκαλιάζει όλα τα ζωτικά και/ή
θνητά δίκτυα. Ο Ρεμπώ παραμένει ανθρωπιστή ς, ενώ
είναι ταυτόχρονα ο οραματιστής που παραβιάζει ορι
σμένα όρια. Μιλάει για «την αληθινή ζωή»

-

την απού

σα. Η έμμεση μεταφυσική του έχει ενίοτε μια πολύ με
γάλη ποιητική δύναμη, αλλά παραμένει εστιασμένη στον
άνθρωπο, στον ποιητικό, έστω, άνθρωπο. Ο Ρεμπώ θεω
ρεί τον κόσμο ως το σύνολο που σχηματίστηκε από τη
φύση και τα ανθρώπινα έργα. Ο Θεός λάμπει με την
παρουσία-απουσία του και το ιερό παραμένει μετέωρο.

Η στάση του απέναντι στο θείο σημαδεύεται από μεγά
αμφισημία. Κάλεσμα προς ..., νοσταλγία,
μεταξύ τους, τα πάντα υπό το κράτος μιας νο
σταλγίας και ενός προαισθήματος αιωνιότητας. Ο Ρε

μπώ ο οραμα'iιστής παραμένει φυλακισμένος του παι
χνιδιού της παρουσίας-απουσίας και δεν ξεφεύγει από
τα δίχτυα της αναπαράστασης. Εναπόκειται σ' εμάς να

διερευνήσουμε τα σήματα που εκπέμπονται προς τη δο
κιμασία του ανοικτού κόσμου. Θα 'λεγε κανείς ότι βρί
σκεται στο ίδιο το όριο του απεριόριστου

-

που δεν εί

ναι το άπειρο. Ο λόγος του συντρίβεται στο κατώφ;".
του «άρρητου». Και εγκαταλείπει την ποίηση, βρίσκο

ντας ίσως σε κάποια σιωπή το συνεχιζόμενο τέλος της
ποίησης. Ωστόσο είναι εξαιρετικά δύσκολο να μιλάει
κανείς για τη σιωπή, πηγή και κατάληξη κάθε λόγου
«Όχι πια λέξεις», γράφει ο Ρεμπώ πριν από τη μεγάλτ
ρήξη, υπογραμμίζοντας τη στάση.
Εμείς, οι άνθρωποι του μοντέρνου, κατευθυνόμενοι

όχι προς τον κόσμο του μεταμοντέρνου αλλά του υπερ

μοντέρνου, πηγαίνουμε όπου πηγαίνει ο κόσμος, «όπου
πηγαίνει, έτσι πρέπει». Υπακούουμε στην εντολή: περ
πάτα ή ψόφησε, το οποίο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο
να ψοφήσουμε περπατώντας. Αυτό το παγκόσμιο και

πλανητικό πεπρωμένο δεν είναι εξω από εμάς, γιατί
προκύπτει από όλη την περιπλάνηση της παγκόσμιας
ιστορίας. Χωρίς να αφεθούμε να μας καταλάβει η θανά
σιμη όψη που παρουσιάζουν άνθρωπος και κόσμος,

6σο ο πρώτος (που δεν είναι πρώτος) δεν θα αντιμετω
πίζεται σαν το παιχνίδι που διασχίζει και αποτελεί το
ομιλούν απόσπασμα του κόσμου και ο δεύτερος (που

δεν είναι δεύτερος) δεν θα θεωρείται σαν ένας σωρός

.

tίπoκειμένων και αντικειμένων αλλά σαν μια σπείρα
ολάνοιχτη που παραπέμπει στον άνθρωπο. Ούτε ο
Μαρξ θα πραγματοποιήσει το άλλο άνοιγμα. Γι' αυτόν

ο άνθρωπος, βασικά αποξενωμένος (αυτό ακριβώς εί
ναι), παραμένει ο άξονας και ο κόσμος παραμένει το

σUνoλo της φύσης και της ιστορίας. Το σύνθημα να αλ
λάξουμε τον κόσμο μικραίνει τον κόσμο και υποτιμά
την εργασίg της σκέψης.

Στο ριζικότερο και ταυτόχρονα υψηλότερο επίπεδο,
δεν τίθεται θέμα ψυχολογίας ή κοινωνιολογίας. «Να μη

φέρω στον κόσμο τις αποστροφές μου και τις προδο
σίες μου», μας λέει ο Ρεμπώ. Το ζητούμενο δεν είναι να
παραμείνει κανείς ουδέτερος. Το ζητούμενο είναι ίσως
να προσπαθήσει κανείς να μείνει όρθιος μέσα στο μη

δέν και να ξεπεράσει την αποστροφή. Είναι άραγε δυ
νατή μια άλλη καρδιά; Αυτή η καρδιά θα ήταν η καρδιά
της ολόκληρης σχέσης άνθρωπος-κόσμος.

Η εποχή μας είναι, ιστορικο-κοσμικά, η εποχή του

μοντέρνου που εξαπλώνεται. Ο Ρεμπώ μάς μιλάει, ποιη
τικά και προφητικά, «για τον παρασυρμένο πλανήτη».

Η πορεία είναι οδυνηρή, γεμάτη θλίψη, με κάποια
σπάσματα χαράς. Αλλά θλίψη και χαρά είναι στενά

συνδεδεμένες. Η οδύνη δεν είναι αρκετά βαθιά για να
ανακαλύψει το μονοπάτι το οποίο, πλαγίως προς όλα τα
μονοπάτια, θα μπορούσε να ανοιχτεί στο παιχνίδι του

χωροχρόνου, που δεν είναι υποχρεωτικά «νέο». Ο Ρε
μπώ υψώνει τον τόνο: «ο κόσμος θα ψοφήσει στην πο
ρεία του. Είναι η αληθινή πορεία. Εμπρός, δρόμο». Κι
όταν βε~αιώνει ότι «πρέπει να είμαστε απολύτως μο

ντέρνοι», δεν πρόκειται για μοντερνισμό, για την αδιά
κοπη περιστροφή της παραγωγής-κατανάλωσης, αλλά

ακριβώς για μ~α πορεία που ούτε ο ρυθμός της ούτε το
τοπίο της προσφέρονται στην εύκολη ανακάλυψη. Όλες
οι τέχνες και οι τεχνοτροπίες με την ονομασία νέο βρί

σκονται στο μουσείο ή στο σκουπιδοτενεκέ. Θα υπήρχε
άραγε κάτι σαν ένα «αλλού»; Η παγχρονικότητα δεν
κάνει άραγε την κάθε εποχή ή την κάθε χρονική στιγμή
έναν, αστερισμό ή ένα σήμα ταυτόχρονα περασμένο,

παρόν και μελλούμενο; Τ(' να μιλάμε για υπέρβαση του

ενός ή του άλλου δεν οδηγεί μακριά. Αν και το καθετί, ή
σχεδόν το καθετί, απαιτεί να «ξεπεραστεί» και παρότι
ζητάμε φανατικά διαρκώς καινούργια πράγματα, η μα
νία της υπέρβασης δεν είναι αναγκαστικά παραγωγική.
Μάλλον πρόκειται για μια ανάληψη η οποία θα καθι

στούσε γόνιμο το παρελθόν, θα άνοιγε το παρόν, θα κα
λούσε το μέλλον. Άρρηκτα δεμένο με το κλείσιμο, το
άνοιγμα αυτό δέχεται και προσφέρει, «είναι» άνοιγμα

του κόσμου προς τον άνθρωπο, του ανθρώπου προς τον
κόσμο. Εμπνέει μια ολόκληρη περιπλάνηση που είναι
ανοικτή και που ανοίγει. «Οι εφευρέσεις του άγνω
στου» συμβαδίζουν με τις ανακαλύψεις του χρόνου της

παγχρονικότητας. Η εν λόγω περιπλάνηση δεν μπορεί
να φωτιστεί μόνο από τη δράση, μόνο από την ποίηση,
μόνο από τη σκέψη.

Η δράση είναι η δύναμη που λυσσομανά και μας αλυ
σοδένει. Μας παρασύρει πολύ περισσότερο απ' ό,τι την
εξουσιάζουμε. Έχοντας την τάση να αυτονομηθεί σε
σχέση με τη σκέψη, θέλει να βασιλέψει, σχεδόν ανεξάρ
τητα. Ωστόσο η δράση δεν μπορεί να αποσπαστεί από
.μια ορισμένη σκέψη. «Η δράση, αυτό το πολύτιμο ση

μείο του κόσμου», τι είναι; «Η δράση δεν είναι η ζωή,
αλλά ένας τρόπος να σπαταληθεί κάποια δύναμη, ένας
εκνευρισμός», μας λέει ο Ρεμπώ για τη μόνη δράση του

ακτιβισμού. Διακρίνει ωστόσο ένα άλλο είδος εργασίας
και δράσης, χωρίς όμως να μπορεί να διαγράψει το
ρίγραμμά τους «και» τα περιεχόμενά τους, εγκλωβισμέ

νος, κι εδώ επίσης, στο παιχνίδι της ελπίδας και της
απελπισίας.
Η άποψη του Ρεμπώ για την ποίηση παραμένει, κι

αυτή επίσης, βαθιά αμφίσημη. Παιχνίδι που μούχλιασε,
αλλά και δύναμη. «Η ποίηση δεν θα δίνει πλέον το ρυθ
μό στη δράση. Θα προηγείται». Ποιητικοποιημένη ου

τοπία; Τι σημαίνει εδώ ποίηση; Και τι συνέβη μεταξύ
της εγκατάλειψης της γραφής και της έσχατης περιπέ

τειας; Δεν μπόρεσε άραγε να ζήσει την «ποίηση», να

ενώσει τον ποιητικό λόγο με την καθημερινή ζωή; Πριν
από τη μεταμόρφωση, την αναχώρηση για την Ανατολή,

κάτι από τη βαθιά ποιητικότητα του κ6σμου μάλλον πα

ρά του ανθρώπου μπόρεσε να προβάλει μέσα από τον
Ρεμπώ. Ύστερα όμως;
Και τι

με το πεπρωμένο της σκέψης; Αδια

φιλονίκητα, μια

δρα στην ποίηση του Ρεμπώ

-

ε

νίοτε εν αγνοία του. Αυτή η σκέψη παραμένει ωστόσο

συνδεδεμένη με τη δική του κατανόηση του κόσμου: «ο
άνθρωπος θέλει όλα να τα διερευνήσει - και να τα γνω
ρίσει! Η σκέψη

/ Η φοράδα πολύ καιρό, τόσο πολύ και
/ Ορμάει από το μέτωπό του! Θα μά

ρό καταπιεσμένη

θει Γιατί!. ..! Ας πηδήξει ελεύθερη, κι ο Άνθρωπος θα
βρει την Πίστη!» Η πίστη σε μια απελευθερωμένη ιδέα
παραμένει ακόμη υπερβολικά εξαρτημένη από τη σκέ
ψη που είναι επικεντρωμένη στον άνθρωπο. Παραμένει
ακόμη η πίστη της σύγχρονης εποχής, της εποχής της
υποκειμενικότητας

ιδεαλιστικής και/ή ρεαλιστικής.

Ακόμη και αν ο άνθρωπος δεν γίνεται κατανοητός μόνο
και κυρίως με βάση το εγώ του, δεδομένου ότι «ΕΓΩ εί
ναι ένα άλλος» και η σκέψη μάς διατρέχει, η σκέψη αυ
τή μένει στα μισά του δρόμου. Γιατί ο άνθρωπος του

Ρεμπώ δεν κατορθώνει να σκεφτεί και να σκεφτεί τον
εαυτό του, όχι οντο-θεο-ανθρωπο-λογικά αλλά με βάση
το άσκεφτο, τον κ6σμο που τον ερωτά. Ό,τι κι αν συμ

βεί, δεν μπορούμε να πούμε ποτέ ότι «είμαστε έξω από
τον κόσμο», γιατί λόγια και σκέψεις, πάθη και δράσεις,

που όλα, με τον απόηχό τους, πηγαίνουν από τον άνθρω
πο στον κόσμο και από τον κόσμο στον άνθρωπο (χωρίς
υπεροχή του ενός ή του άλλου), δεν εγκαταλείπουν ε

ντελώς αυτ6 από το οποίο προέρχονται. Ό,τι υπάρχει,
συμπεριλαμβανομένης της αρνητικότητας, είναι περικυ

κλωμένο από ένα είδος δακτυλίου, θρυμματισμένου και
ύπατου, που δεν είναι κατ' αρχήν ο άνθρωπος ή ο κό
σμος γεμάτος και άδειος, ούτε η ενότητα των δύο. Μέσα
στην παγχρονικότητα και όχι στην αιωνιότητα συμβαί

νουν όλοι οι τ6πOl και όλοι οι τρ6πOl, όλες οι στιγμές
που οδηγούν. Δεν μας έχει δοθεί να «κατέχουμε την αλή
θεια σε μια ψυχή κι ένα σώμα» αλλά ίσως να ανοιχτούμε
στο μεγαλείο και την αθλιότητα της περιπλάνησης, στη
διάρκεια της οποίας μεταμορφώνεται διαρκώς αυτό

που δεν είναι οριστικά νεκρό.
Άραγε η αναζήτησή μας, ή μάλλον η προσπάθειά μας
να ανοίξουμε διάλογο με τον Ρεμπώ συναντά τον ποιητή

ttat τον άνθρωπο; Ποιος

μπορεί να το πει; Η περιπλάνη

ση παραμένει απαρέγκλιτη. Οι σχέσεις μεταξύ σιωπής
και λόγου παραμένουν αινιγματικές. Όπως και οι σχέ

σεις με τον κόσμο και με τον εαυτό μας. Πώς να εννοή
σουμε ταυτόχρονα το ποιητικό πέταγμα του Ρεμπώ και

το γεγονός ότι βουλιάζει στη δίψα του χρήματος; Αυτό
που συμβαίνει στον Ρεμπώ είναι ταυτόχρονα η ποίηση
και η ζωή. Η ενδόμυχη επιθυμία του, η σύμπτωση της

ζωής κα~ της σκέψης, τσακίζεται και τον τσακίζει. Δεν
καταφέρνει να αλλάξει τη ζωή ούτε να παραμείνει στα
της ποίησης. Ο ποιητής και ο περιπλανώμενος άν

θρωπος είναι ο ίδιος, ο ίδιος που εμπεριέχει το διαφο
ρετικό και που δεν είναι το ταυτόσημο. Ποιος λοιπόν
είναι ο Ρεμπώ, αν μπορούμε ακόμη να μιλάμε με προτά

σεις; Ο Γάλλος πρόξενος της Μασάουα έγραφε στις
Αυγούστου

1887 στον υποπρόξενο του
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Άντεν: «Ο κ. Ρε

μπώ δεν έχει διαβατήριο και δεν μπόρεσε να μου απο
δείξει την ταυτότητά του».

ΤΡΙΤΟ ΓΡΑΜΜΑ

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΣΘΗΤΟ

•

Ά

ραγε· το συγκεκριμένο και το αισθητό αποτελούν
αφετηρία; Από παντού ζητούν συγκεκριμένα πράγ

ματα. Συγεκριμένες απαντήσεις, συγκεκριμένες λύσεις.
Λες και αυτό που ονομάζεται συγκεκριμένο είναι το

αντίθετο του αφηρημένου. Οι άνθρωποι που η οδύ:νη
τους είναι ο άνθρωπος και, περισσότερο, ο κόσμος, επι

θυμούν και θέλουν, όποιο κι αν είναι το τίμημα, να κα
θησυχαστούν, να θεραπευτούν, να διδαχτούν. Ωστόσο ο
αγώνας τους για το συγκεκριμένο, γι' αυτό που είναι

δήθεν άμεσα αντιληπτό, χρησιμοποιήσιμο, γι' αυτό το
κάτι που θα ήταν σαν μια ιδιωτική ή δημόσια ιδιοκτη
σία, δεν συναντά μόνο συγκεκριμένα πράγματα. Εξάλ
λου οιαδήποτε κάτανόησή του, που το οριοθετεί σε σχέ

ση με το αφηρημένο, δεν μπορεί να έχει την πηγή του
μόνο στο συγκεκριμένο, το οποίο άλλωστε δεν είναι πο
τέ μόνο. Το υποτιθέμενο συγκεκριμένο δανείζεται συ
χνά τα χαρακτηριστικά του αφηρημένου, και το αφηρη

μένο δεν παύει να είναι πιο συγκεκριμένο απ' ό,τι συνή
θως το θεωρούμε. Εξάλλου θα ήταν προτιμότερο να μι
λάμε για αφαιρετικό παρά για αφηρημένο. 'Οπως η
ελευθερία και η αναγκαιότητα δεν αντιτίθενται αυστη
ρά, ούτε διαλεκτικά, έτσι και το συγκεκριμένο δεν αντι
τίθεται στο αφηρημένο. Επίσης ούτε και το αισθητό και
το κατανοητό αντιτίθενται μεταξύ τους, καθότι υπήρξαν

χωρισμένα καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας της μετα
φυσικής, από τον Πλάτωνα ως τον Χέγκελ, παρά τις
προσπάθειες να τα κάνουμε να επικοινωνήσουν μέσα

στην ίδια ορμή. Ένας κάποιος διαχωρισμός, ο οποίος
δεν αποφεύγεται με το κάλεσμα στην ενότητα, στη δομή
του Ενός-Παντός, προετοιμάζεται ήδη στους προπλα
τωνικούς στοχαστές και εξακολουθεί να ισχύει για τους
μεταεγελιανούς στοχαστές. Επιβάλλεται μια διευκρίνι
ση: οι ίδιες οι λέξεις «αισθητό» και «συγκεκριμένο» θα
ήταν σκόπιμο να μπουν εντός εισαγωγικών, διότι είναι
και παραμένουν εξαιρετικά διακυβευτικές. Το συγκε

κριμένο και το αισθητό γειτνιάζουν με την άβυσσο. Με
τη σειρά της, η σύγχρονη εποχή εγκαθίδρυσε μια άλλη

διχοτόμηση: σ' αυτό που θεσμοποιείται ως πραγματικό
έρχεται να αντιτεθεί το φαντασιακό. Λες και αυτό το
περίφημο πραγματικό δεν είναι πέρα ως πέρα καμωμέ
νο από αυτό που υπόκειται στο φαντασιακό, το οποίο
υπεισέρχεται, αλλά όχι σαν μια απομονωμένη δύναμη,

μια ξεχωριστή διάσταση, τόσο στην πιο θεωρητική θεω
ρία όσο και στην πιο εμπειρική πρακτική. Διότι το φα
νταστικό είναι η κοινή και τροφοδοτούσα ρίζα πολλών
εκδηλώσεων, διαφανών ή όχι.

Για μια νηφάλια σκέψη, όλα αρχίζουν απαρέγκλιτα

με την εμπειρία, το συγκεκριμένο, το αισθητό, το εμπει
ρικό, όπως λέγεται. Οι προ"ίστορικοί άνθρωποι κινού
νταν σ' έναν κόσμο κυρίως πρακτικό, από τον οποίο όμως

δεν απουσίαζε το μυθολογικό στοιχείο, αντιθέτως μάλι
Ο'τα. Και αυτοί, και μάλιστα από τότε, εκτελούσαν ένα

έργο που ήταν επίσης αφαιρετικό και ζούσαν μέσα σε
μια άλω που δεν αποτελείτο μόνο από αυτό που ονομά

ζουμε, χωρίς φιλολογίες, καθημερινή ζωή. Υπήρχαν πα
ραγωγές, προσπάθειες, αγωνίες και έγνοιες που άνοι
γαν και ήταν ανοικτές. Αυτοί οι άνθρωποι, οι αποκα

λούμενοι πρωτόγονοι, ωθούνταν εκ προοιμίου από ένα
ρεύμα πιο αινιγματικό, υπάκουαν σ' ένα κάλεσμα. Στη

~ιάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, που χαρακτηρίζεται
από την ιστορία της σκέψης την οποία και χαρακτηρίζει,
καλλιεργήθηκε σιγά-σιγά και με ριζικές εισβολές ο κό

σμος των, κατά το μάλλον ή ήττον, αφηρημένων ιδεών.
Φτάσαμε μάλιστα να αποκαλούμε τις ιδέες αυτές

priori.

κασία εκείνη με την οποία το

riori.

a

Ωστόσο δεν θα έπρεπε να παραμελούμε τη διαδ,Ι

a priori γεννιέται a poste

Τουτέστιν: περνάμε από την αισθητή εμπειρία, το

συγκεκριμένο, σε έναν τύπο σκέψης που ονομάζεται α
φηρημένη και θεωρησιακή. Συνεπώς δεν είμαστε παρό
ντες στην αρχή της κίνησης, δεδομένου ότι είμαστε οι

σύγχρονοι μιας κατάληξης που παραπέμπει σ' αυτό το
οποίο προηγείται έκπαλαι, για να το σκεφτεί. Όμως

ιδού. Από την αρχή, η «άλλη» διάσταση ήταν ήδη επί το
έργον. Αυτό μας παροτρύνει να υπερβούμε την τομή,

λαμβάνοντάς την ωστόσο υπόψη. Δηλαδή, να σείσουμε
εκ βάθρων το μεταφυσικό χαρακτήρα της γλώσσας, χα
ρακτήρα που εκδηλώθηκε αρκετά νωρίς. Αυτό που μας

επιβάλλεται, σ' εμάς που ήρθαμε αργά και ίσως είμα

στε οι πρόδρομοι ενός άλλου ρεύματος, είναι να συλλά
βουμε απλώς το σαφή διαχωρισμό, ή ακόμη τη συμμετο
χή του κάθε επιπέδου στο άλλο, και την ενιαία ορμή.
Φτάνοντας εντεύθεν του ρήγματος, πρέπει να περάσου

με εκείθεν. Παρότι η ίδια η ιστορία οδήγησε στην εποχή
της τεχνικής, ως κατάληξη όλων των ερμηνειών και με
τατροπών, ωστόσο είναι απαραίτητο να μην καθηλώ
σουμε την τεχνική, την πορεία της και τον τρόπο της. Η

τεχνική που ανοίγει και αποκαλύπτει, εφευρετική, ε

ποικοδομητική και καταστρεπτική, κρύβει καλά το μυ
στικό της προέλευσής της και της κυριαρχίας της. Ανα

πτύσσοντας έναντι της τεχνικής μια συμπεριφορά εξω
τερικότητας, δεν κατορθώνουμε να την ερωτήσουμε.
Γιατί είμαστε καμωμένοι από τεχνική, ακόμη κι εκεί
που δεν το υΠΘψιαζόμαστε. Σ' αυτήν συναντώνται συ
γκεκριμένο και αφηρημένο, αισθητό και κατανοητό,
πραγματικό και φανταστικό. Ανίκανοι να ερευνήσουμε

το μυστικό και το πιο εσωτερικό επίπεδο της τεχνικής,
περιοριζόμαστε να την κατανοούμε

-

σαν ένα ορατό

πλέγμα. Πράγμα το οποίο σημαίνει δεν την σκεφτόμα
στε, δεν επιχειρούμε την απομυθοποιητική της εμπει

ρία. Στο επίπεδο της πανταχού παρούσας τεχνικής, το
αξεδιάλυτο συνονθύλευμα σκέψεων και πραγμάτων
φτάνει στο ανώτατο σημείο. Παραμένει πράγματι ακα
θόριστο ποιο είναι το μέρος των πραγμάτων και ποιο το
μέρος της σκέψης. Ερώτημα που καθίσταται οξύτερο
όταν έρχονται σε αντιπαράθεση πράγματα -φυσικά ή

παραγόμενα- ήδη πλασμένα από τεχνική σκέψη, και
σκέψεις οι οποίες έρχονται σε αντιπαράθεση με τα

πράγματα που αρχίζουν να υπάρχουν σαν ερωτήματα

τη στιγμή ακριβώς που τα προσεγγίζει η σκέψη. Κανέ
νας ρεαλισμός, κανένας ιδεαλισμός δεν κατορθώνει να
τα συλλάβει. Μέσα στην ίδια τη ρίζα της τεχνικής όπως
και μέσα στο έργο της το ερώτημα παραμένει ακέραιο:

τι προέρχεται από το ον και τι προέρχεται από τις συλ
λήψεις του; Επιστρέφοντας λίγο πίσω και κοιτάζοντας

πιο βαθιά και πιο μακριά, θα μπορούσαμε ίσως να δού
με ότι ο κόσμος και η σκέψη του κόσμου αποτελούν κάτι
περισσότερο από μια σχέση και ξετυλίγονται με τον
ίδιο ρυθμό, που τον διατρέχει η αρνητικότητα.

Αυτό που «είναι», παράγέται και καταστρέφεται, οι
iιtoδoμείται, αναγνωρίζεται και εξετάζεται από τη σκέ

_

ψη, δεν έχει ως μόνη ή κύρια προέλευση τη χειρωνακτι

κή εργασία ή τις εγκεφαλικές επεξεργασίες. Κάθε χει
ρωνακτική και κυρίως πρακτική εργασία συνεπάγεται,

ακόμη και μέσα στην ιδιομορφία της, μια αντίληψη
στην οποία παίζει μια κάποια οικουμενικότητα. Εάν, η
σκέψη έλκει την καταγωγή της από γεγονότα, τα οποία
δεν υφίστανται καθόλου στη μόνη τους γυμνότητα, από
άκρως συγκεκριμένες καταστάσεις και ονομασίες, ω

θείται εκ προοιμίου από μια ορμή ξεπεράσματος. Άλ
λωστε, το σχεδόν αμέσως αντιληπτό, καθώς συνιστά ερώ

τημα, περιέχει ήδη τη σκέψη εν σπέρματι. Εάν οι λέξεις
είχαν μια έννοια απτή και ιδιαίτερη, το γίγνεσθαι-σκέ
ψη του κόσμου δηλώνει ότι λόγω της φύσης τους οι λέ
ξεις μπορούν να ανοίγονται σε ένα γενικότερο ρεύμα

το οποίο τις φέρει. Επίσης, συνηθισμένες λέξεις -το
«παιχνίδι», παραδείγματος χάρη- μπορούν να υπερ

βούν την «πρώτη» τους έννοια -το ανθρώπινο παιχνίδι

και δεν πρέπει να νοούνται πάντοτε ως μεταφορές.
Διατυπώνουν αυτό που εκ προοιμίου δινόταν σ' αυτό
που το φέρει και το εκτοπίζει. Η μεγάλη σκέψη και η

μεγάλη ποίηση δεν λειτουργούν με μεταφορές. Η συ
γκεκριμένη και αισθητή εμπειρία που δίνει λέξεις στα
πράγματα έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτήσει αυτή

την ίδια και άλλη εμπειρία της ανύψωσης, καθότι από
την αρχή κατοικήθηκε επίσης από αυτή. Η ανεξιχνία
στη ενότητα της λέξης και του πράγματος, της

έννοιας και της ανυψωμένης έννοιας, ελέγχει τόσο τον

ρεαλισμό -ας μείνουμε στα πράγματα- όσο και το νομι

ναλισμό

- καθότι το προβάδισμα δίνεται στις λέξεις.

Αφορά, διαρκώς διαμεσολαβητική, την ολόκληρη σχέ
ση άνθρωπος-κόσμος, συμπεριλαμβανομένου του κέ
ντρου της, το οποίο είναι άρρηκτα δεμένο με τη σχέση.

Αυτό που ονομάζουμε συγκεκριμένο, αισθητό, πρα
κτικό, πραγματικό, έχει μεγάλη αντοχή και περιλαμβά
νει μια ιδιαίτερη δοκιμασία, αξεχώριστη από την ολό

κληρη σχέση που διατηρούμε με τα διάφορα σύνολα
και, πιο καίρια, με το σύνολο των συνόλων. Μπρος
στην «πραγματικότητα» συντρίβονται αρκετές προσπά

θειες αφαιρετική ς, διαλογιζόμενης και θεωρησιακής
Σαν να είναι εντεύθεν και εκείθεν της μεταφυ
σικής τομής, το «πραγματικό» δεν παύει να μας προξε

νεί πληγές, γιατί «είναι»

να το ονομάσουμε;- ταυ

τόχρονα περιοριστικό και φαντασιακό. Κανείς δεν το
έχει δαμάσει. Βεβαίως, περιέχει ήδη εν σπέρματι αυτό
που το ορίζει και το υπερβαίνει. Το έργο της ενότητας
που περιέχει ρήξη και διαίρεση, της αντιφατικής ένω
σης, ένωσης που χάθηκε χωρίς ποτέ να έχει υπάρξει
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παρούσα, παραμένει εξαιρετικά δύσκολο. Τι προηγεί
ται; Η ενότητα ή η ρήξη; Η καθεμία παραπέμπει στην
άλλη. Η ενοποιητική σκέψη ανάγεται σε μια καταγωγή

και επιδιώκει μια μελλοντικότητα. Ταυτόχρονα η εμπει
ρία μας, ενωτική καθώς επίσης και διαφοροποιητική,
διατρέχεται από τη σύγκρουση μεταξύ των δυναμικών
αντιθέσεων που παίζουν επίσης το δικό τους παιχνίδι
το οποίο προκύπτει από μια ενότητα και καταλήγει σ'
Το άνοιγμα σ' αυτό που δεν

σικό, ο διάπλους της μεταφυσικής και η σκέψη και η ε
μπειρία που δεν είναι πλέον μεταφυσικές σκοντάφτουν

όλα, αλλά με διαφορετικό τρόπο, στις απαιτήσεις του

.

ασύμφωνου σύμφωνου μεταξύ ζωής και σκέψης και
ανάγονται σ' ένα κοινό κέντρο ενώ ταυτόχρονα διαφο
ροποιούνται. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και να σκε

φτούμε δεν είναι ναεκδιώξουμε το πραγματικό ή να το
θεωρήσουμε απαραβίαστο. Το πραγματικό περιέχει το

δικό του άνοιγμα και εμπνέει το δικό μας. Η φιλικότερη

σχέση με αυτό που είμαστε καθώς και με αυτό που δεν
είμαστε εγγράφεται, από καταγωγής του ανθρώπου,

στη σχέση όλων των σχέσεων οι οποίες μπορούν να εί
ναι γλωσσικές, σωματικές, βιολογικές, ψυχολογικές και
ερωτικές, πολιτικές, καλλιτεχνικές και τεχνικοεπιστη
μονικές. Παίζουν όλες μαζί και η καθεμιά τους διατηρεί
μια ιδιαιτερότητα. Θα μπορούσαμε ωστόσο επίσης να

μην κάνουμε όλες αυτές τις διακρίσεις και να συλλαμ
βάνουμε όχι τόσο το «ον», αλλά τα διάφορα αποσπά
σματα του κόσμου, στην ιδιομορφία τους αλλά ταυτό
χρονα και στην ενότητά τους.

Η υψηλότερη ποίηση και η υψηλότερη σκέψη είναι

συνάμα αποκαλύψεις του κόσμου και ανθρώπινα έργα.
Περιέχουν ένα μέρος λάθους και ψεύδους, και όχι με
την τετριμμένη έννοια αυτών των λέξεων ή με μια κοινό
τοπη αναφορά στα ελαττώματα, τα οποία ακόμη κι αν
είναι υψηλώς εμπνεόμενα, είναι εγγενή σε κάθε αν
θρώπινη ζωή. Κανείς δεν μπορεί να ζήσει χωρίς ρήγμα
τα και δεν μπορεί να βιώσει την εμπειρία αυτού που
βλέπει, πραγματικά, αισθητά, συγκεκριμένα, σε όλα τα

επίπεδα, κοιτάζοντας μακριά χάρη στην αφαιρετική,
θεωρησιακή σκέψη. Οι άνθρωποι δεν ανοίγονται σ' αυ
τόν το διαχωρισμό, δεν αναγνωρίζουν τις αντιφάσεις
τις πλέον χονδροειδείς, δεν ομολογούν την ασυνέπειά

τους. Σ' αυτούς που λένε, χωρίς να έχουν άδικο, ότι αυ
τή η διαίρεση είναι αναπόφευκτη, και το λένε μιλώντας
γενικώς, κάποιες σπάνιες ποιητικές και σκεπτόμενες

φωνές μπορούν να απαντήσουν προσφυώς ότι αυτό που
συμβαίνει κάθε φορά ειδικώς παραμένει επίσης συγκα

λυμμένο, και μάλιστα η συγκάλυψη αυτή δεν αναγνωρί
ζεται. Όπως και το συγκεκριμένο, το αφηρημένο είναι

επίσης άσκεφτο. Παραμένουν συνεπώς άσκεφτα το συ
γκεκριμένο ως συγκεκριμένο, το αφηρημένο και η ενό

τητά τους που περιέχει μια ρήξη. Στην περίπτωση αυτή
η αναφορά στο ασυνείδητο δεν ρίχνει κάποιο φως στο
πρόβλημα. Ούτε οι ηρωικές εκκλήσεις για περισσότερη

συνείδηση. Γενικώς και ειδικώς υπάρχει ένα σχίσμα
ανάμεσα σ' αυτό που διακηρύσσεται και σ' αυτό που
πραγματοποιείται. Αυτό που έρχεται σε αντιπαράθεση

δεν είναι το λυρικό και το θεωρητικό αφενός, το βιωμέ
νο και το πρακτικό αφετέρου. Μέσα στην ατομική και

συλλογική ανθρώπινη ύπαρξη, μέσα στη σχέση του αν

θρώπου με τον κόσμο κρύβονται μεγάλα ψεύδη και μι
κρές συγκαλύψεις. Η ασυνέπεια βασιλεύει κυρίαρχη.

Όσο για τον «ίδιο» τον κόσμο, συγκαλύπτεται, αλλά
δεν είναι η πηγή των ανθρώπινων συγκαλύψεων. Ωστό
σο ο άνθρωπος, στο επίπεδο που πιστεύει ότι είναι το

δικό του, εξακολουθΈί να λέει α και να κάνει β, ανίκα
νος να αναγνωρίσει την τομή, να την εκφράσει τουλάχι
στον με τη γλώσσα.

Η οικουμενική περιπλάνηση δεν είναι αποτέλεσμα
μικρών ή μεγάλων σφαλμάτων ή ψευδών, συγκαλύψεων
και ασυνεπειών. Αυτές οι δυνάμεις και οι μορφές της

ζωτικής ψευδαίσθησης κινούνται σε ανθρώπινο επίπε
~. Το επίπεδο του κόσμου, περισσότερο ακόμη κι από

• εκείνο της αθωότητας του γίγνεσθαι, «είναι» το επίπεδο
όπου παιχνίδι του κόσμου και παιχνίδι του ανθρώπου
είναι το αυτό με όλες τις διαφορές. Η περιπλάνηση
στην οποία βρισκόμαστε βυθισμένοι μπορεί να βιωθεί
και να εξεταστεί από τη σκέψη πληρέστερα, να αν€}

γνωριστεί και να ειπωθεί ως έχει, αλλά πάντοτε απο

σπασματικά. Συνήθως όλα συμβαίνουν θαρρείς και εί
μαστε υποχρεωμένοι να σιωπήσουμε, να διαψεύσουμε,

να παραχαράξουμε για να κρύψουμε αυτό που δεν
μόζει στην καθαρότητα της θεωρίας ή αυτό που ανα

στατώνει τις πρακτικές συμπεριφορές. Η ανώτατη διαύ
γεια ή η ευτυχισμένη αμεσότητα δεν μας έχουν δοθεί.
Ούτε και η φωτεινή ενότητα. Η πραγματικότητα ή το
πραγματικό, υποτιθέμενα ως εξουσίες, θεμέλια, ασφα
λείς βάσεις, σκληρές πραγματώσεις, είναι όροι που υπο

τίθεται ότι ονομάζουν έναν τρόπο ύπαρξης αυτού που
είναι. Δεν έγινε λόγος σε όλες τις εποχές για πραγματι

κότητα κα~ πραγματικό. Έχουμε φτάσει στο

αυτός ο τρόπος ύπαρξης και ερμηνείας δεν είναι πλέον
προφανής. Το να μιλάμε για το ον δεν αρκεί. Πώς να
ονομάσουμε αυτό το μεγάλο δέντρο που στέκεται απέ

ναντί μας και τα παιδιά που παίζουν στη σκιά του; Το
να μιλάμε για όντα και πράγματα είναι εξίσου ανεπαρ
κές. Η σκιά που το δέντρο ρίχνει είναι πραγματική, είναι
ένα «ον», ένα πράγμα; Δεν μπορούμε παρά να το ομολο
γήσουμε: μας λείπουν οι λέξεις για να πούμε διαφορε
τικά αυτό που λένε οι λέξεις όπως «πραγματικότητα»,

«πραγματικό», «πραγματικά». Να φτιάξουμε νεολογι
σμούς; Δεν είναι φορείς νοήματος. Να αρκεστούμε να

μιλάμε για τα πράγματα χωρίς να τα «πραγμοποιούμε»;
Ή να μιλάμε για αποσπάσματα του κόσμου, αποσπά
σματα που ταυτόχρονα μας ερωτούν και τα ερωτούμε;

Το έργο της'ενότητας με τη ρήξη του, έργο του θετι
κού και του αρνητικού, συνενώνει τα «αντίθετα» που

αντιμάχονται μεταξύ τους και αλληλοσυμπληρώνονται,
Αυτό που ονομάζουμε αισθητό ή νοητό, συγκεκριμένο
ή αφηρημένο, δεν είναι αντίθετα που αντιμάχονται με
ταξύ τους. Διερευνώντας αυτό που οι

αυτές κρύ

βουν μάλλον παρά λένε, πρέπει να διερευνήσουμε το
μυστικό καθενός από τους όρους που δεν αντιμάχονται
μεταξύ τους παρά έχοντας ως στόχο μια κάποια δυαδι
κή κατανόηση και να δούμε αυτό το μυστικό στη σχέση
του με τον αντίθετο όρο που ζητά κι αυτός επίσης να
διερευνηθεί, Μια κάποια σύγκρουση παραμένει ωστό

σο και δρα μέσα στις ίδιες τις ενότητες. Ακόμη και όταν
όλες οι αντιθέσεις ζητούν και να αναγνωριστούν και να

υπερκεραστούν, καμιά παγκοσμιοποίηση δεν μπορεί να
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τον κατακερματισμό. Το επίπεδο της παγκο
σμιοποίησης στο οποίο τοποθετούμαστε, δηλαδή το επί

πεδο της περιπλάνησης, δεν είναι άλλο από αυτό της
ιστορίας του κόσμου. Αλλά η παγκοσμιοποίηση για την
οποία γίνεται λόγος εδώ δεν είναι εμπειρική, ρεαλιστι
κή ή υπερβατολογική, και η ιστορία του κόσμου δεν πε

ριορίζεται ουδόλως σε αυτό που ονομάζουμε παγκό
σμια ιστορία. Ο χωροχρόνος της περιπλάνησης δεν εί
ναι άλλος από τον τόπο και τη στιγμή όπου οι δυνατότη
τες εμφανίζονται, οικοδομούν κόσμους και συντρίβο
νται μπρος στις αδυνατότητες. Δεν είναι το πραγματικό
που συντρίβει το ιδανικό, ούτε το αντίθετο. Το ένα μέσα
010 άλλο, το ένα καθώς και το άλλο δεν μπορούν να απο

φύγουν το αναπόφευκτο: αυτή την τομή που σημαδεύει

κάθε προέλευση, αυτό το ρήγμα που διαρρηγνύει κάθε
ενότητα και, ακόμη περισσότερο, κάθε ενοποίηση. Η
ενότητα μπορεί να ενώσει τις διαφορές, δεν μπορεί πο

τέ να τις εξαφανίσει. Αναγνωρίζοντας το γεγονός αυτόry
θα μπορούσαμε ίσως να δεχτούμε μια γαλήνη καμωμένη
από αποδοχή του κόσμου χωρίς το έργο του αρνητικού

να μετριάζεται ή οι φρικωδίες που βασιλεύουν στους
να αφήνονται στη θλιβερή τους τύχη; Χωρίς
να ικανοποιούμαστε από το ρόλο του θεωρητικού αν
θρώπου και χωρίς κοντόφθαλμο ακτιβισμό, το παιχνίδι

μας το λοιπόν θα ξετυλιγόταν μέσα στο κιαροσκούρο,
το φως και τη σκιά. Αποφεύγοντας το ψεύδος, τη συ
γκάλυψη των ασυνεπειών, την αποσιώπηση αυτού που
μας ενοχλεί, η πορεία μας, ταυτόχρονα αισθητή και

νοητή (με ή χωρίς εισαγωγικά), συγκεκριμένη και αφη
ρημένη (επίσης με ή χωρίς εισαγωγικά), θα έφερε

ίχνη τ6σο της ένωσης 6σο και του διαχωρισμού ανθρώ
που και κ6σμου.

Το αισθητ6 και το συγκεκριμένο δεν φέρουν τα ανε
ξίτηλα σημάδια της παρουσίας. Η απουσία τα πλήττει
έντονα. Μέσα στην παρουσία-απουσία της χρονικ6τη

τας, αισθητ6 και συγκεκριμένο, όταν τίθενται ριζικά
υπ6 ερώτηση, χάνουν τη δύναμή τους υπέρ αυτού που
ανοίγει καθέναν απ6 τους δύο αυτούς 6ρους μέχρι τη
διάσπασή τους. Μια σκέψη που προσπαθεί να σκεφτεί
π8ρα απ6 την παρουσία και την απουσία ανοίγεται στις
μεταμορφώσεις 6λου αυτού που παίζει μέσα στον κ6
σμο και με τον κ6σμο και, επέκεινα, στις μεταμορφώ

σεις του παιχνιδιού του κόσμου. Ερωτώντας με τον πλέ
ον έντονο τρ6πο το αισθητ6 και το συγκεκριμένο, ανα

γ6μενοι στην προέλευσή τους, διερευνώντας αυτ6 απ6
το οποίο προήλθαν και αποκαλύπτοντάς τα, επιχειρού
με επίσης την εμπειρία αυτού που παραμένει, παρ' 6λα
αυτά, χωρίς 6νομα.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΓΡΑΜΜΑ

TOEPΩTHMATOYΔ~ΦANOYΣ

!'1'Ό ερώτημα του διαφανούς έχει ήδη τεθεί, αλλά δεν
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έχει εξεταστεί διεξοδικά. Ακ6μη κι αν γνωρίζουμε

απ6 τον Αριστοτέλη ότι το διαφανές «αν και ορατ6, δεν

είναι κυριολεκτικά αυτ6 καθ' εαυτ6 ορατ6», αυτ6 δεν
σημαίνει καθ6λου 6τι σκεφτ6μαστε παραγωγικά -βιώ
νοντας την εμπειρία του- 6,τι έχει κατ' αυτ6ν τον τρ6πο

ειπωθεί και γραφτεί, ακ6μη και αν αυτ6ς ο λόγος είναι
πολύ γνωστ6ς και σχολιασμένος. Το άσκεφτο αυτής της

σκέψης ζητά να ερωτηθεί. Το διαφανές δεν αντιτίθεται
σ' αυτ6 που δεν είναι ή στο αντίθετ6 του, γιατί τα υπο
νοεί εκ προοιμίου. Το διαφανές δεν είναι δυνατ6 χωρίς
το μη διαφανές. Μέσα και μαζί με το διαφανές, το αι

σθητ6 και το νοητ6 ή το υπεραισθητ6 -διακριτά απ6
την εποχή του Πλάτωνα και μάλιστα απ6 κάποια προ
πλατωνική σκέψη- δεν επιδίδονται σε μια ξεκάθαρη
συμπλοκή, δεν εναρμονίζονται και δεν σημαίνουν ένα
χωρισμ6, για να ενωθούν εν συνεχεία. Τουλάχιστον αυ
τ6 συμβαίνει με τη σκέψη που προσπαθεί να ξετυλιχτεί

ή διασrάσεις του

κόσμου παίζουν το ένα και πολλαπλό παιχνίδι του δια
φανούς και του αδιαφανούς. Άραγε το διαφανές «προη
γείται» αυτού το οποίο καθιστά ορατό, αναδύεται το
ίδιο ως διαφανές από το απροσμέτρητο βάθος, αβυσσα
λέο και χαώδες, του αόρατου, ή μάλλον «προκύπτει»
από αυτό το αόρατο το οποίο μάλισrα προηγείται;

Το διαφανές δεν είναι ο ορίζοντας που αποσύρεται
και που διαφεύγει σrη σύλληψή του, δεν είναι αυτό που
καθισrά ορατό ενώ παραμένει ο εαυτός του, και μέσα

σrη διασπασμένη ολότητα του παιχνιδιού του, αόρατο.
Το διαφανές δεν είναι ούτε το ενδιάμεσο του ορατού

και του αόρατου, του αισθητού και του νοητού (απλώς
φαντασιακά ή ριζικά σκεφτά). Δεν σχηματίζει ένα χω
ροχρόνο μεταξύ δύο δυνάμεων, είτε αυτές είναι αντί

παλες είτε συνενωμένες. Μιλώντας για ορίζοντα, θα
ήταν απαραίτητο να θέσουμε αυτόν τον ορίζοντα -ή
οποιονδήποτε άλλον- υπό ερώτηση. Ο ορίζοντας σrη
διασπασμένη του ολότητα δεν είναι οριζόντιος, κάθε
τος ή σφαιρικός. Είτε τα πράγματα είναι κατά τρόπο

θαυμάσιο είτε κατά τρόπο κοινό, το πρoσφυέσrερo
βλέμμα παραμένει πάντοτε ανεπαρκές, πολεμώντας με
το αδύνατο. Αυτό που αποκαλούμε ορίζοντα απαιτεί να
και να ξεπερασrεί. Διότι επιβάλλει έναν κά

ποιον περιορισμό ή κλείσιμο που πρέπει να ξεπερασrεί
από το ίδιο το άνοιγμα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει παρα
γωγικά αν αρκoύμασrε να κοιτάζουμε σrην κατεύθυνση

ενός ευρύτερου ορίζοντα, και μάλισrα ενός ορίζοντα
των οριζόντων. Πρέπει να τοποθ έτη σου με τον ίδιο τον
ορίζοντα, με όλες του τις έννοιες, μέσα σro άνοινιια του

οποίου αποτελεί μια καθορισμένη πλευρά. Το άνοιγμα
δεν είναι μόνο ή κυρίως αυτό που ανοίγεται σ' εμάς και
αυτό που αντιλαμβανόμασrε, αυτό που «είναι»
αλλά απλώνεται σαν χωροχρόνος του παιχνιδιού του
κόσμου -το οποίο είναι διαφορετικό σε κάθε εποχή
ενώ παραμένει επίσης το αυτό, ενόσω θα υπάρχουν άν
θρωποι ή όντα που τους μοιάζουν. Σκέφτομαι και βιώνω
την εμπειρία του ορίζοντα με το κλείσιμό του, στην κα
τεύθυνση του ανοίγματος που περιέχει επίσης το κλείσι

μό του, ιδού μια μεταμόρφωση που κινητοποιεί τη σκέ

ψη για να μπορέσει να ξετυλιχτεί εκ νέου.
Το διαφανές θέτει μια ερώτηση μάλλον παρά ένα
J1ρόβλημα. Αυτό που αφήνει να περάσει το φως χωρίς

.

να είναι το ίδιο εντελώς διαφανές, αυτό που «αν και

ορατό, δεν είναι ορατό από μόνο του» μας ερωτά. Από
πού προέρχεται αυτό το φως που δεν έχει τη σκιά που
του αντισroιχεί, αλλά κατοικεί τη σκιά φωτίζοντάς την,
τη σκιά που κατοικεί το φως σκοτεινιάζοντάς το; Δεν

«είναι» άραγε ο κόσμος «ο ίδιος» που παράγει σκιci
και-φως ενώ ταυτόχρονα παραμένει εκεί, καθιστώντας
τα πάντα ταυτόχρονα φωτεινά και σκιασμένα; Μήπως

είναι, αρχικά και τελικά, ο κόσμος που είναι ο κατεξο
χήν διαφανής, αν και μένει από τη μια ως την άλλη

<ίκρη αδιαφανής, και μάλισrα ταυτόχρονα, χρόνος διά
στικτος από διαφορετικές σrιγμές; Τιθέμενη κατ' αυτόν
τον τρόπο, η ερώτηση δεν είναι άραγε υπερβολικά από
τομη και συμπαγής; Πράγμα το οποίο όμως δεν σημαί

νει -αντιθέτως μάλισrα- ότι οι πιο εκλεπτυσμένες, εξε
νεομπαρόκ ή μεταμοντέρνες σκέψεις λένε
και σκέφτονται πιο

Ο κόσμος παραμένει ο φευ

γαλέος αστερισμός του κόσμου, και όλος ή σχεδόν όλος
ο κόσμος τον αποφεύγει σαν τη χολέρα. Ό,τι «είναι»
και <<γίνεται», ή καλύτερα ό,τι προτείνεται (όχι με προ

τάσεις) και μεταμορφώνεται ακατάπαυστα, εξαρτάται
περισσότερο από τον κώμο παρά από το είναι και από
όλα τα όντα, που η ορθότερη ονομασία τους είναι απο

σπάσματα (ή σύνολα αποσπασμάτων), τα ίδια ταυτό

χρονα αδιαφανή και διαφανή. Για να γίνει αντιληπτός ο
ένας και πολλαπλός κόσμος και τα μοναδικά ή «συνολι
κά» αποσπάσματά του, πρέπει να τα συλλάβει το παι
χνίδι μέσω του ανθρώπου, χωρίς να τα κάνει κτήση του,

επιχειρώντας ταυτόχρονα μια εγκατάλειψη. Χωρίς άν
θρωπο, χωρίς το παιχνίδι που διατρέχει τον άνθρωπο,

δεν υπάρχει παιχνίδι του κόσμου, και συνεπώς δεν μπο
ρούμε να το ακούσουμε, να το δούμε, να το πούμε, να το
θέσουμε σε κίνηση.
Από τον Όμηρο ως τον Πλωτίνο οι Έλληνες, στους

οποίους οφείλουμε τη λέξη διαφανές, συνέχισαν να

ασχολούνται με το παιχνίδι -πότε ενιαίο αλλά πολύ συ
χνά δυ'ίκό- της σκιάς και του φωτός, της φωτεινότητας

και του σκότους. Το κάλεσμα (και όχι μόνο το κάλεσμα
αλλά και οι εφαρμογές του) στην πειθαρχία, το νόμο
και το φως της ημέρας έγινε πάνω σε νυχτερινό και
σκοτεινό καμβά. Αυτό το κάλεσμα -και ό,τι έφερε στο

φως- θριάμβευσε, πράγμα το οποίο όμως δεν το εμπό
δισε καθόλου να οδηγηθεί από μόνο του στο χαμό του.
Οι Έλληνες απέκρυψαν αρκετά το απόκρυφο, αρνήθη
καν κατά κάποιον τρόπο την αρνητικότητα. Γιατί ο ελ
ληνικός κόσμος, αν και σκέφτηκε την αιωνιότητα της
θείας φύσεως, δεν μπόρεσε να κάνει τη χρονικότητα να

σιωπήσει και ως εκ τούτου γνώρισε το τέλος του, που

διήρκεσε επί μακρόν και κατά κάποιον τρόπο διαρκεί
ακόμη, χάρη σε μια σειρά μεταμορφώσεις. Πριν να

γνωρίσουν αυτό το τέλος, οι Έλληνες κατάλαβαν επί
σης ότι το ερεβώδες «απωθημένο» δεν έπαυε να επι
στρέφει ακατάπαυστα, μεταμορφωμένο. Φωτεινότητα

και μέτρο σε εικαστικό, καλλιτεχνικό, φιλοσοφικό επί
πεδο και σκοτεινό βάθος της τραγωδίας ταιριάζουν
-αρμονικά ή αντιθετικά;- σαν δυο δίδυμα αδέλφια

προερχόμενα από το ίδιο αστρικό σύνολο, το οποίο
ταυτόχρονα γεννά και γεννιέται. Διαφανές και αδιαφα
νές (το άλφα είναι στερητικό, αλλά η λέξη αυτή δεν
ιιJπάρχει για τους αρχαίους Έλληνες, ενώ χρησιμοποι

είται στα νέα ελληνικά) είναι σε διαμάχη, και σε συνε
νοχή, χωρίς καμιά διαλεκτική ταχυδακτυλουργία. Μέ

σω -διά- του διπλού και ενιαίου παιχνιδιού του διαφα
νούς και του αδιαφανούς, δηλαδή μέσω της μυθολο
γίας, της λατρείας, της σκέψης, της ποίησης και της 1ίέ
χνης, της επιστήμης και της πολιτικής, ο κόσμος, πιο κο

ντινός και πιο μακρινός από οποιονδήποτε άλλο κόσμο,
ξεδιπλώθηκε ενώ αποσυρόταν. «Αυτός» δίνεται και πα
ράγεται, εξαφανίζεται και βρίσκει καταφύγιο μέσα σε
μια αδιαφανή διαφάνεια, η οποία με τη σειρά της δεν
«είναι» ούτε η πηγή ούτε η κατάληξη του διαφανούς,
ούτε αυτό που παραμένει εντελώς αδιαφανές.
Εμείς οι άνθρωποι, οι όψιμοι, οι κουρασμένοι και οι
φθαρμένο ι, παραμένουμε απρόσεκτοι απέναντι σ' αυτό

που μας αφορά. Και μάλιστα δεν ξέρουμε ότι μιλάμε
και πράττουμε σαν αυτό να μην μας αφορούσε. Η σκέ

ψη και η ποίηση του κόσμου ανοίγονται σε κάθε άτομο

-

όταν αυτό δεν κλείνεται. Σ' εμάς, αυτό το ομιλούν

απόσπασμα του κόσμου, που πορεύεται προς τη μη
θριαμβευτική ανάληψη του ανθρώπου, εναπόκειται να
διατηρήσουμε, να αναλάβουμε, να καταργήσουμε και

να υπερβούμε αυτό που είναι απλό)ς ανθρώπινο. Χωρίς
να στοχεύουμε σ' έναν τύπο υπερανθρώπου, όποιος κι

αν είναι αυτός. Οφείλουμε να σκεφτούμε και να βιώ
σουμε -πέρα από το ανθρώπινο, το άκρως ανθρώπινο,
και χωρίς να παριστάνουμε τους μικρούς θεούς ή να πι

στεύουμε σ' ένα Θεό που θα έβλεπε τα πάντα μέσα στην
απόλυτη φωτεινότητά του- τη ζωή μας τόσο της μέρας
όσο και της νύχτας. Όλα τα θεωρούμε σαν ένα μικρο
πρόβλημα που ζητά μια λύση θεωρητικοπρακτική, oυ~

σιαστικά αδιάφοροι στο πρόβλημα του κόσμου και στη
μη διαχωριστική διαφορά του από την ερώτηση του κό

σμου. Άραγε αυτός μπορεί να γίνει λίγο πιο κατοικήσι

μος, καθιστώντας όντα και πράγματα λίγο πιο διαφανή;

Γιατί, τελικά, τίποτα και κανένας δεν μπορεί να εμποδί
σει την τάση -ημισυνειδητή, ημιασυνείδητη- για μια

ολική απερήμωση, έμπλεη θορύβου και οργής, μια ξέ
φρενη απερήμωση η οποία, παρά και εξαιτίας του ακτι
βισμού της, δεν κατορθώνει να πληρώσει το κενό, ούτε
το μικρό ούτε το μεγάλο. Έτσι, τα πάντα, ή σχεδόν τα
πάντα, στην εποχή του βλέμματος, της όρασης, του θεά

ματος, της γενικευμένης οφθαλμολαγνείας, παραμέ
νουν αδιαφανή. Και τι να πει κανείς για τον κόσμο απ'
όπου αναδύεται και όπου χάνεται η διαφάνεια; Ότι εί

ναι ταυτόχρονα πηγή και κατάληξη του παιχνιδιού που
συνενώνει σε μία μονομαχία διαφανές και αδιαφανές;
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Αρκεί άραγε; Ασφαλώς όχι. Ένα υποβόσκον και έρπον

μίσος εκδηλώνεται έναντι του κόσμου και της ποιητικής
του σκέψης, που είναι διαφανείς-αδιαφανείς. Ο κόσμος
αποσύρεται κι εμείς του γυρίζουμε κυριολεκτικά την
πλάτη. Οι κινήσεις -θεωρητικές και πρακτικές- φιλο

σοφικές, θρησκευτικές, λογοτεχνικές και καλλιτεχνι
κές, πολιτικές και τεχνικοεπιστημονικές, φαίνεται να

αρκούν στους ανθρώπους, οι οποίοι ζουν δίχως κόσμο
μέσα σ' ένα αδιαχώριστο μίγμα ευφορίας και δυσφο
ρίας. Η κατάσταση αυτή φαίνεται να είναι φυσική και

αιτιολογημένη, αλλά οι λόγοι αυτοί περιέχουν ωστόσο
αρκετά μη λογικά στοιχεία, κάτι ανάλογο με τη λογική

.τ(l')υ

παραλόγου. Η ποιητική και ερωτώσα σκέψη, η

οποία είναι η ίδια διαφανής-αδιαφανής, παραμένει αγ
νοημένη ή απαρνημένη. Ενοχλεί. Την κρατάμε συνεπώς
σε απόσταση ή απομακρυνόμαστε από αυτή. Και αυτό

επίσης είναι διαφανές και καθιστά αδιαφανή αυτόν το
δεσμό μεταξύ διαφανούς και αδιαφανούς στα μάτια

όσων τολμούν και ξέρουν όχι να κοιτάζουν αλλά να βλέ
πουν. Γιατί η σκέψη αυτή δεν παύει να ξετυλίγεται, αν
και με σχεδόν παράνομο τρόπο. Γι' αυτήν το διαφανές

παραμένει επίσης αδιαφανές, και το κέντρο της ολό
κληρης σχέσης άνθρωπος-κόσμος εμπεριέχει την πηγή

κάθε διαφάνειας της οποίας ο χωροχρόνος είναι ανεξί
τηλα σημαδεμένος από την αδιαφάνεια.

ΠΕΜΠΤΟ ΓΡΑΜΜΑ

Η ΦlΛIA ΥΠΟ ΕΡΩΤΗΣΗ

.

Η φιλία υπό ερώτηση μας αφορά αποφασιστικά, ακό
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μη κι αν δεν το αντιλαμβανόμαστε. Η φιλία απο

τελεί πρόβλημα, ή μάλλον συνιστά μια ερώτηση. Δεν

αποκλείει το παιχνίδι της έλξης-απώθησης, αντιθέτως
το συμπεριλαμβάνει. Η φιλία δεν μας αποκαλύπτει το

μυστικό της όταν προσεγγίζεται ψυχολογικά ή κοινω
νιολογικά, αν και οι προσεγγίσεις αυτές μπορούν κά
πως να την φωτίσουν. Η προβληματική της φιλίας απο

κτά ρίζες στη σχέση της με τον εαυτό της, τους άλλους,
τον κόσμο. Η φιλική σχέση δεν θεωρεί τον εαυτό της,
τους άλλους, τον κόσμο σαν μια κτήση και δεν υποκύ
πτει σε μια ιδεαλιστική ή ρομαντική αντίληψη της φι
λίας. Το κέντρο της φιλίας δεν τοποθετείται μέσα στο
υποκείμενο, το οποίο, διατηρώντας τα πρωτεία, αντι

λαμβάνεται τον εαυτό του και αντιλαμβάνεται αυτό που
δεν είναι σαν ένα αντικείμενο ή ένα σύστημα αντικειμέ
νων. Η φιλία διατρέχει το σύνολο της σχέσης άνθρωπος

και κόσμος. Ξετυλίγεται με μια κάποια ηρεμία, αλλά η

κίνησή της είναι επίσης συγκρουσιακή, γεννά συγκρού-'
σεις, γεννιέται από αυτές, και συνεπώς είναι αμφίσημη.
Θαρραλέα φιλία και αποστασιοποιημένη μαχητικότητα

μπορούν κάλλιστα να συμπορευτούν. Και η φιλία, όπως
όλες οι παρορμήσεις και όλες οι καταστάσεις, αποτυγ

χάνει, έχοντας επιτύχει σχεδόν το μέγιστο δυνατόν.
Η φιλία, ή, για να την ονομάσουμε διαφορετικά, η φι

λικότητα, παραμένει εξαιρετικά αινιγματική. Η επίκλη

σήτης δεν ισοδυναμεί με την απονομή ενός πρωτοκόλ
ή οδηγιών χρήσεως. Ακόμη και η λέξη «φιλία» έχει
τόσο πολύ παραφθαρεί που μας υποχρεώνει να υπερ

βούμε τις συνήθεις έννοιές της, για να μάθουμε αυτό που
σήμαινε η αρχαία φιλία, η οποία παρέμεινε, όπως και η

φιλία, άσκεφτη, γιατί δεν είχε τοποθετηθεί στο κέντρο
με αφετηρία το. οποίο μπορούσε να εκδηλωθεί. Την επο
χή της θριαμβεύουσας και παραπλανητικής τεχνικής, η

φιλία δεν προσφέρει ένα άνετο καταφύγιο απέναντι
στη σκληρότητα της τεχνικ'ότητας. Το κέντρο της ίδιας
τής τεχνικής και ολόκληρη η κατακλυσμιαία εμφάνιση
του τεχνικού μηχανισμού μπορούν, ίσως, να προσεγγι

στούν φιλικότερα, χωρίς να θεωρούμε τους εαυτούς
μας κυρίους ή σκλάβους του τεχνικού πεπρωμένου. Α
να διερευνήσουμε την πορεία μιας φιλικότερης
προσφέρουσας φύσης, του χαμένου

θεού, του ανθρώπου που βαδίζει προς την ανάληψη. Αν
η πορεία αυτή αποδεικνυόταν παραγωγική, θα μπορού
σαμε τότε να μάθουμε να ζούμε και να πεθαίνουμε πέ

ρα από την ελπίδα και την ψευδαίσθηση, την απελπισία
και την απογοήτευση. Αυτή η φιλική σχέση με τον κό
σμο, καινούργια και ήδη αιώνια, σημαίνει επίσης σκε
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πτόμενη και ποιητική αποδοχή του Όλου-Τίποτα. Α
σφαλώς η παγκόσμια τεχνική συνιστά μια αλλαγή στην
ιστορία της σχέσης άνθρωπος-κόσμος, ολοκληρώνοντας

ταυτόχρονα, μέσα στη γενική μη ολοκλήρωση, τα ήδη
αναγγελθέντα προλεγόμενα. Ωστόσο δεν είναι με την
τεχνική μόνο ή κυρίως μ' αυτήν που μπορεί να δημιουρ
γηθεί ένα άνοιγμα το οποίο απαιτεί σκέψη και εμπει

ρία του κόσμου και των κόσμων όπου παρελθόντα, πα

ρόντα και μέλλοντα θα ειδώνονταν ταυτόχρονα από κο
ντά κι από μακριά. Ο χρόνος στην ολότητά του, όλος
και αδυσώπητος, απαιτεί μι(!

προσέγγιση, αυτός που εξουσιάζει τους ισχυρότερους
τ«ιν νικητών. Δεν απαιτεί από εμάς να είναι διαρκιδς
και τεχνητά γεμάτος, όπως και δεν αντέχει να αδειάζε
ται από τους παλμούς του. Η φιλικότητά μας, έναντι της

χρονικότητας της οποίας είμαστε οι δρώντες και οι
μάρτυρες, μπορεί να δώσει ένα στυλ λιγότερο συγκρα

τημένο στα λόγια και τις πράξεις μας. Ο στόχος της αν
θρώπινης κοινότητας στο σύνολό της, αν υπάρχει τέ

τοιος στόχος, δεν είναι η παγκόσμια αγάπη, όλων για
όλους, μια αγάπη σχεδόν χριστιανική. Ο κόσμος ο
οποίος ακολουθεί το ρυθμό του χρόνου δεν είναι ο τό
πος της γενικευμένης ευτυχίας. Η φιλία ή η

για την οποία μιλάμε, δεν είναι ένα υποκατάστατο αυ
τής της αγάπης. Ισχυρότερη από την αγάπη, διαφορετι

κή από την αγάπη, γνωρίζει ότι διατρέχεται από την
αρνητικότητα. Παραμένει εξίσου διαφορετική από τον
έρωτα όπως και από τη συντροφικότητα που για ορι

σμένο καιρό αποκαλείτο σοσιαλιστική. Οι δεσμοί μετα
ξύ της φιλίας και της αγάπης είναι και παραμένουν

εξαιρετικά πολύπλοκοι και τοποθετούνται σε διάφορα
επίπεδα. Η φιλία είναι άραγε ο γενικός όρος που περιέ
χει την αγάπη; Είναι τόσο δύσκολο να μιλάμε για την
αγάπη σε όλες τις μορφές της, να χρησιμοποιούμε το

ρήμα αγαπώ. Γεμάτες πολυφωνία και αμφισημία, οι λέ
ξεις και τα ονόματα του έρωτα και του μη έρωτα εξαρ
τώνται, πέραν της ψυχολογίας, από την ψυχή, και ακόμη
στενότερα από τον κόσμο. Η φιλία δεν είναι κάτι το
χλιαρό ή κάτι το ψυχολογικά εμπαθές. Υποκείμενη στο

ανικανοποίητο και φερόμενη προς τη δράση, ανοικτή
στην οδύνη και τείνοντας προς μια ορισμένη υπέρβαση
της αποδεκτής και μεταλλαχθείσας δυστυχίας, δεν είναι
καμωμένη μόνο από τη στόφα των ονείρων. Το εμπειρι

κό επίσης είναι άξιο ερώτησης και δεν λειτουργεί ποτέ
μόνο του. Λιτή και περιέχουσα τη σκιά που της αναλο

γεί, με μια συναισθηματική χροιά που δεν βουλιάζει μέ
σα στο ψυχολογικό, ασυνεπή ς με τον τρόπο της και γε

μάτη ζωντάνια, η εν λόγω φιλία είναι προσφέρουσα και

αποτελεί ένα με την αμφισημία η οποία σημαδεύει με τη
σφραγίδα της κάθε ανθρώπινο ον, κάθε ανθρώπινο παι

χνίδι που παλεύει μ' ένα άλλο ανθρώπινο παιχνίδι και
την ίδια τη σχέση του παιχνιδιού του ανθρώπου με το

παιχνίδι του κόσμου. Γνωρίζοντας ότι συμβιβασμοί, ψέ
ματα και συγκαλύψεις δεν μπορούν ποτέ να εκριζωθούν
εξ ολοκλήρου, μια φιλία όσο το δυνατόν διαυγέστερη
τολμά να αναγνωρίσει όλες τις μεταμορφώσεις που γνω
ρίζει, είτε αυτό της αρέσει είτε όχι.

Η φιλία δεν προσφέρει πρότυπα, και δεν είναι από
μόνη της πρότυπο. Τα πρότυπα γίνονται για να εγκατα

λείπονται και η εφαρμογή τους, πάντοτε κατακριτέα,

περιέχει ήδη την αρχή του τέλους τους. Είναι πολύ δύ
σκολο να μιλάμε για τη φιλία. Κι εδώ, όπως κι αλλού, οι

λέξεις μάς λείπουν. Αλλά μπορούμε να χρησιμοποιή
σουμε την εμπειρία της γλώσσας, και συνεπώς της
γλώσσας της φιλίας, ακριβώς εκεί όπου οι λέξεις μάς

λείπουν. Ωστόσο η φιλία δεν γίνεται μια περιπέτεια του
άφατου βιωμένου. Ούτε το βιωμένο ούτε η σκέψη προ

σφέρουν ένα τελευταίο καταφύγιο, ακόμη κι αν η ζωή
προστιθέμενη στη σκέψη μπορεί να ανοίγει. Χωρίς να

δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στον ακατάλυτο δεσμό που
συνδέει «ζωή» και «σκέψη», δεν παύουμε να φλυαρού
μ,f για τις επιρροές και τις περιπέτειες του βιωμένου,
'λες και το βιωμένο δεν μπορεί να είναι εξίσου άψυχο
όσο και η πιο απενσαρκωμένη, η πιο αφηρημένη, όχι
όμως η πιο αφαιρετική «σκέψη». Το παιχνίδι της φιλίας

μάς αφορά όλους μας, όντα ζωντανά και σκεπτόμενα,
όντα που περνούν, όντα περαστικά. Ωστόσο, για ΤΟΥ
άνθρωπο, είμαι σημαίνει βαθύτερα με διαπερνάει το
παιχνίδι που συντονίζει τον άνθρωπο με τον κόσμο. Η
φιλία δεν είναι υπερφυσική, θεία, ή κυρίως ανθρώπινη
και κοινωνική. Δεν είναι επιβαλλόμενη ή ηθελημένη,
αποφασισμένη ή διεκδικούμενη. Είναι ικανή να υφάνει
δεσμούς, ταυτόχρονα ισχυρούς και λεπτούς,

μεταξύ

όσων ανοίγονται σ' αυτήν, την υποδέχονται και την ε
πεξεργάζονται, δηλαδή μεταξύ όσων τολμούν να την

δεχτούν και να την προσφέρουν. Ούτε είναι θέμα διαλό
γου ή αμοιβαίας κατανόησης. Ο καθένας μας ξεφεύγει
από τον άλλο, όπως ξεφεύγει πρώτα απ' όλα από τον
εαυτό του. Η φιλία παραμένει αντιφατική, καθ6τι συν

δεδεμένη με τη μη φιλία, και το παιχνίδι της, που δεν
συνδέει απλώς άτομα, διαπερνάει όλους αυτούς που
υπό τον ρυθμό του χρόνου δεν είναι «όντα» που μπο

ρούν να πουν τα πάντα ο ένας σtoν άλλο ή να κάνουν τα
πάντα μαζί, αλλά αποσπάσματα μιας μεγάλης περιπέ

τειας, που υπερβαίνει κατά πολύ τις ψυχολογικές και
κoινωνικo'ίσtoρικές περιπέτειες. Εν πάση περιπτώσει,
ακόμη κι αν γίνεται κατανοητή με βάση το παιχνίδι της
ολόκληρης σχέσης, κάθε φιλία παραμένει
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Δεν αναπτύσσεται μέσα σto χρόνο, αλλά,
από αυτόν, μπορεί να δoκιμασtεί σε μια άλλη σχέση με

το χρόνο. Καθώς δεν απελπίζεται από το παρελθόν, δεν
εξαντλείται στην επικαιρότητα αλλά υποδέχεται το κά
λεσμα της παρουσίας, γνωρίζοντας ότι ολόκληρα τμή
ματα του μέλλοντος ανήκουν ήδη σtO παρελθόν, παρα

μένει διαθέσιμη σ' αυτό που οδηγεί σtO μέλλον, το
οποίο δεν είναι απλώς ο μελλοντικός χρόνος και δεν θα
συμβεί ποτέ σε όλη του την αγνότητα, δεδομένου ότι
καμιά σtρoφή δεν είναι ολοκληρωτικά ριζική. Ούτε κοι

νό ούτε ασtρικό, το παιχνίδι της φιλίας μπορεί να πάλ
λεται, πέραν του ανθρώπινου και των ορίων του, προς το

απεριόρισtO, αλλά όχι προς το άπειρο. Αυτό που πάλλε
ται μέσω της φιλίας μπορεί να ακολουθήσει την πορεία

του με κατεύθυνση το άσtρo που προσανατολίζει την
περιπλάνησή μας.

Όσο αρκoύμασtε να βυθίζουμε τα πάντα σε μια εξέ
που απαρτίζεται από μεγάλους σtαθμoύς, ξεκινώ
ντας από τη φυσικοχημική ύλη-ενέργεια και φτάνοντας

στη βιολογική ζωή και από αυτή σtις ψυχοκοινωνιολογι
κές ομαδοποιήσεις και τα λεγόμενα πoλιτισtικά έργα,

-

εξερεύνηση που έχει ήδη γνωρίσει θαυμασtές νίκες,
χάνουμε τη «φύση» και τη «ζωή», το «ανθρώπινο», την
«κοινότητα» και τα «έργα» που δεν είναι προπάντων ή
εν κατακλείδι ΠOλιτισtικά. Στο μακρύ γίγνεσθαι των
μορφών-και-περιεχομένων ο άνθρωπος τείνει να θεω

ρεί τον εαυτό του ως τον τελευταίο σtαθμό. Τρόπον τι
νά, είναι ο τελευταίος σtαθμός, μέχρι νεωτέρας διατα
γής. Είναι «αυτός» που απoκαθισtά θεωρητικά αυτό

που προηγείται του εαυτού του και τον περιβάλλει,
δρώντας σtην πράξη όσο μακριά μπορεί να πάει.
η ερμηνεία του ανθρώπου παραμένει ωσtόσo ουμανι
σtική, καθισtώντας τον κέντρο, έννοια και τέλος του

Σ'rJμπαντoς. Η άλλη αυτοερμηνεία του ανθρώπου τον
καθισtά ένα απόσπασμα, το ομιλών και δρων απόσπα
σμα του κόσμου. Σύμφωνα με την ερμηνεία αυτή, το

παιχνίδι που διαπερνάει τον άνθρωπο τον ανοίγει δια

φορετικά σtoν κόσμο που διακυβεύεται. Αυτό που κα
λείται ακόμη ανθρωπος μπορεί τότε να πάψει, στην κυ~
ριολεξία, να «είναι» ή να «γίνεται», όχι για να βρεθεί

εκμηδενισμένος αλλά για να βρεθεί μεταμορφωμένος
πέρα από την υποκειμενικότητα, πρότυπο της αντικει

μενικότητας. Αυτό που διαπερνάει τον άνθρωπο έχει

«ανάγκη» τον άνθρωπο. ΩσtόσO δεν πρόκειται πλέον
για τον άνθρωπο του ουμανισμού, τoυτέσtιν του αντι

ουμανισμού. Ο άνθρωπος, νοούμενος ως αυτό που ξε
περνάει την κούραση του ανθρώπου για τον άνθρωπο,

έχει ανάγκη από άλλους ανθρώπους. Αλλά αυτοί δεν
γίνονται πλέον αντιληπτοί με τον παραδοσιακό τρόπο.
Γιατί ακόμη και η ισtOρία της μεταφυσικής δεν παύει να
είναι ανθρωπομορφική. Η σκέψη που πηγαίνει πέρα

από τη μεταφυσική δεν ορίζει μια μορφή του ανθρώπου.
Η φιλία δεν είναι απλώς ένας δεσμός που συνδέει. Αν
για να ασκηθεί απαιτεί την ισότητα, το ζήτημα της ισότη

τας νo~ύμενης χωρίς υποκρισία είναι ιδιαίτερα πολύ
πλοκο, γιατί συνεπάγεται ταυτόχρονα το

μηδενισμό

-όλα είναι ίσα- και τις ευκαιρίες που δίνονται στον κα
θένα, ενώ οι ευκαιρίες αυτές εξακολουθούν να παραμέ

νουν άνισες. Και ούτε προσφέρει ένα τελευταίο κατα
φύγιο ή μια έσχατη σανίδα σωτηρίας και δεν αποτελεί
ένα συναίσθημα ή μια κίνηση αντιστάθμισης μπρος στην

σκληρότητα της ύπαρξης. Η φιλία δεν αφορά μόνο ή
πρωταρχικά αυτό που στον άνθρωπο υπάγεται στο παι

χνίδι. Αυτό το παιχνίδι δεν είναι καθόλου αυτόνομο. Εί
ναι αδιανόητο χωρίς τη σχέση με τα πράγματα του κό
σμου και, ακόμ;ι περισσότερο, με τον κόσμο.
Η παρόρμηση της φιλίας εκδηλώνεται τόσο έναντι

του κοντινού και του οικείου όσο και έναντι του ανοι
κτού ορίζοντα και του μακρινού. Γιατί ασκείται; Για

όλα και για τίποτα. Προορισμένη να γνωρίσει πολλα
πλά ρήγματα, ανοίγει ένα δρόμο που ανοίγεται σ' αυ
τήν. Αυτοί που σκέφτονται αυτή την παρόρμηση και
έχουν βιώσει την εμπειρία της μπορούν επίσης να ανα

γνωρίζουν ότι είναι άρρηκτα δεμένη με τις κοπώσεις
και τις κρίσεις της. Η παγκόσμια κρίση γίνεται όλο και
πιο ευρεία, όλο και πιο βαθιά, σαν να ήταν η ομαλή κα

τάσταση των όντων και των πραγμάτων. Το όπλο της
κριτικής, η οποία γενικά είναι διαρκής και αναποτελε
σματική, δεν καταφέρνει να προσεγγίσει αυτή τη διαρ

κή κρίση. Μέσα σ' αυτή, η διαρκής και πάντοτε ατελής
κριτική δεν είναι κατά κανέναν τρόπο σε θέση να αγγί

ξει, ως κριτική, τις βάσεις αυτού στο οποίο ασκεί κριτι

κή. Ταράσσει τους ανθρώπους και τους λαούς, αλλά

και τους αποκοιμίζει. Τα ενδοκοσμικά προβλήματα και
οι παρεχόμενες λύσεις, η δυσφορία που γενικεύεται και
οι προτεινόμενες λύσεις παραμένουν εκτός της περιμέ

τρου της ιστορικής ε Ρ(δτησης. Οι ανθρωπολογικές, ψυ
χολογικές, και μάλιστα υπαρξιακές, κοινωνιολογικές,
πολιτικές ή πολιτιστικές προοπτικές αγνοούν το κέντρο
βάρους της ερώτησης. Οι παρηγορητικές προοπτικές

που υπάγονται στο μυστικισμό, τη θεολογία ή τη θρη
σκεία δεν μπορούν ούτε αυτές να μας σώσουν, γιατί
δεν υπάρχει δυνατή σωτηρία και δεν καταφέρνουμε να

..lIούμε

αν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος και πού βρίσκεται.

Όλα ακολουθούν το δρόμο τους πάνω σε καθορισμένες
τροχιές. Ολόκληρα τμήματα του ορατού κόσμου έχουν
πέσει, εξακολουθούν και θα εξακολουθούν να πέφτουν,
ενώ δυνάμεις ξέφρενες, αλλά ήδη φθαρμένες, εργάζο
νται, ενίοτε με μεγαλοπρέπεια, στα οικοδομήματα π~υ
χτίζονται. Οι καταστροφές ακολουθούν η μία την άλλη
σύμφωνα με την τάξη του χρόνου. Τα ενδοκοσμικ(ι

προβλήματα παραμένουν στην κατάσταση του προβλή
ματος και, ενώ εξελίσσονται, τρόπος του λέγειν, παρα

μένουν ουσιαστικά άλυτα. Ούτε κι αυτή η οξυδεΡΚής
διαπίστωση αρκεί. Ένα βλέμμα και μια κίνηση που εί

ναι δυνατά χάρη σε μια φιλική διαθεσιμότητα, μπορούν
άραγε να μας βοηθήσουν να εξακολουθήσουμε ένα δρό

μο που ανοίγει, ο οποίος διακρίνει τις ίδιες του τις αδυ
ναμίες; Η δεκτικότητα παίζει ένα σημαντικό ρόλο, υπε

ράνω κάθε γνώσης. Αναλαμβάνοντας αυτό που δίνει,
επιλέγουμε αυτό που μας επιλέγει, παράγοντας αυτό

που μας επιβάλλεται. Η ανθρώπινη ανάπτυξη δεν μοιά
ζει να έχει στόχο. Οπωσδήποτε το πνεύμα ή η καλλιέρ
γεια δεν είναι ο στόχος αυτής της ανάπτυξης, το απώτα
το πεπρωμένο του ατόμου και της κοινωνίας. Ένα εί

δος γενικευμένης φιλίας, εκτός από το γεγονός ότι είναι
αδύνατη, δεν είναι αυτό που μας περιμένει στη διάρ
κεια της πορείας μας ή ακόμη και στην κατάληξή της, αν
υπάρχει κατάληξη. Μέσω της φιλίας δεν παύουν να
παίζουν δυνάμεις που δεν εκμηδενίζονται αλλά μπορούν
να βρεθούν, στην καλύτερη περίπτωση, ανειλημμένες.
Γενικώς, η φιλία δεν είναι απαραίτητη. Γίνεται απαραί
τητη όταν συμβαίνει, αδιάρρηκτα δεμένη με την από
συρσή της, και συνδέει συμμετέχοντες στο παιχνίδι του
κόσμου. Δεν εμπίπτει ούτε στο είναι ούτε στο έχω. Δεν

είναι φιλία παρά μόνο αποσυρόμενη, και δεν έχουμε
φίλους ή έναν (-καλύτερο) φίλο. Βιώνεται και λέγεται
με πολλαπλούς τρόπους. Ο ίδιος ο όρος «φιλία» παρα
μένει πολυσήμαντος και δεν είναι σε θέση να αποφύγει
κάθε είδους αμφισημία. Άνοιγμα στον κόσμο και ανοι

κτή στον κόσμο, η φιλία η οποία εγγίζει διαρκώς τα
ημίμετρα και την αποτυχία μπορεί να είναι σταθερή για

ένα διάστημα, και μάλιστα μακρύ, αν και πάντοτε χα
ρακτηρίζεται από την αστάθεια. Δεν σχηματίζει έναν
κόσμο, αλλά εξελίσσεται μέσα σε μια προσέγγιση του
κόσμου που δεν είναι το θεμέλιο των κόσμων. Αυτοί
μπορούν να ανοιχτούν στον κόσμο όπως αυτός ανοίγε
ται στους κόσμους, ενώ συγκαλύπτεται. Η φιλία δεν εί
ναι ποτέ αγνή. Ούτε απαραίτητη, ούτε ενδεχόμενη,

υπακούει στο κάλεσμα που απευθύνεται σ' αυτήν και
στο οποίο ανταποκρίνεται παραγωγικά χτίζοντας ένα

τρέμον οικοδόμημα. Κατ' αυτόν τον τρόπο συνδέονται
οι άνθρωποι με τους ανθρώπους και με αυτό που απο
καλούμε, τόσο αδέξια, πράγματα.
Αυτό που στέκεται μπροστά μας και μας προκαλεί
αποτελείται από τα φυσικά πράγματα που έχει παρα
γάγει η φύση μόνη της, από τα πράγματα που έχει πα

ραγάγει ο άνθρωπος ή από ένα μίγμα και των δύο. Κυ
ριαρχεί όλο και περισσότερο μια πολύμορφη ανθρώπι
νη επιθετικότητα, χαρακτηριστικό της εποχής της τεχνι

κής, μια παραγωγή σχεδόν απεριόριστη πραγμάτων
που έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος, τα οποία κατανα

λώνQνται πολύ γρήγορα. Μια νηφάλια προσπάθεια, μια
~νένoχη προσοχή, μια κάποια ποιητική φιλικότητα,
μια άλλη σκέψη και μια άλλη συμπεριφορά θα επέτρε
παν άραγε μια πιο γαλήνια προσέγγιση του ανθρώπου
από τον άνθρωπο, των πραγμάτων για τον άνθρωπο,
καθώς πράγματα και κόσμοι προβάλλουν πάνω στον

καμβά του κόσμου; Αν γνωρίζαμε ότι ο άλλος βυθίζει

τις ρίζες του μέσα στο αυτό, και οδεύοντας προς ένα
τοπίο μη μεταφυσικό, θα μπορούσαμε άραγε να κάνου
με το επόμενο βήμα; Η εν λόγω φιλικότητα δεν θα κατέ

ληγε σε μια οικουμενική και ειρηνική κατάσταση. Οι
συγκρούσεις θα εξακολουθούσαν να μαίνονται, ακόμη
και σε μια καταπονημένη εποχή, η καταστροφικότητα

θα εξακολουθούσε το έργο της, ο υπαρκτός θάνατος θα

εξακολουθούσε να κατακλύζει τα πάντα. Διαμέσου και
πέραν της μελανότητας της εικόνας, τι θα εμπόδιζε αυ

τούς που έχουν την τόλμη να αντιληφθούν ότι όχι μόνο η

ζωή αλλά και ο θάνατος απαιτεί κάποια φιλικότητα;
Αυτός που μιλάει για τη φιλία η οποία συνδέει

λους με μη κτητικό τρόπο, και πάντοτε μέσα από τη διά
σταση της απόσυρσης, συναντά στο δρόμο του το πρό

βλημα του εχθρού. Η υπερβολική εχθρότητα ξεγλιστρά
ει, όπως και η φιλικότητα, από κάθε περιοριστική προ

σπάθεια σύλληψης. Και η μια όπως και η άλλη περιλαμ
βάνουν πολλά επίπεδα. Ο εχθρός είναι «εντός μας» και

«εκτός μας». Ποιος είναι; Να μια ερώτηση που δεν κλεί

νει με μια μονοσήμαντη απάντηση. Στην πράξη υπάρ
χουν ασφαλώς εχθροί εμπειρικοί, απειλητικοί, τους
οποίους είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε σε ατομικό

και κοινωνικό επίπεδο. Ωστόσο το ιδιωτικό και το κοι

νωνικό δεν μπορούν να διαχωριστούν επιφανειακά. Σε
φιλοσοφικό, θεωρητικό, ψυχολογικό, ιστορικό επίπεδο
αναδύονται εχθροί, ήπιοι ή σκληροί. Δεν υπάρχει μια
απόλυτη διαχωριστική γραμμή που να χωρίζει αυτούς
που πρέπει να πολεμήσουμε κι αυτούς που πρέπει να
αγνοήσουμε. Άλλωστε συχνά συγχέονται οι μεν με τους

δε. Ακόμη και χωρισμένοι, ο καθένας διατηρεί στοιχεία
του άλλου. Ποιον και τι πολεμούμε λοιπόν όταν τον

αντιμετωπίζουμε πολεμικά; Ο εχθρός είναι αυτός που
περιορίζει το παιχνίδι του κόσμου; Σ' ένα παιχνίδι που
δεν είναι παιχνίδι ρόλων οι ρόλοι του φίλου και του
εχθρού συχνά αντιστρέφονται. Για να συντομεύουμε,

ας πούμε ότι η εχθρότητα είναι προβληματικότερη από
τη φιλία και ότι ο πόλεμος συνεχίζεται, ισχυρότερος
από τους πολεμιστές ή τους ειρηνιστές. Πόλεμος και ει

ρήνη -πολύμορφοι- συγχέονται όλο και πιο αδιάρρη
κτα. Η αρμονία πάλι απευθύνεται σ' εμάς, αλλά, εν γέ
νει, μας διαφεύγει.

Η εποχή που μας έλαχε να ζήσουμε κινείται από μια

ισχυρή μυθο-τεχνο-λογική ορμή. Λιγότερο ορθολογική
απ' όσο την σκέφτεται ο ορθολογισμός, υπακούει ωστό

σο σε μια λογική που ο μη ορθολογισμός αδυνατεί να

συλλάβει. Η εποχή αυτή θα παραταθεί. Στο πλαίσιό
της, πολεμώντας μαζί της, οφείλουμε να την επαναφέ
ρουμε στις βάσεις της, να την ερωτήσουμε και να προ

βλέψουμε την παράτασή της. Πώς να βιώσουμε την
εμπειρία της φιλίας μέσα στη δυναμική κοινοτοπία; Το
πολιτικό, ένα από τα φαινόμενα της εποχής αλλά όχι το
κυρίαρχο, δεν συνιστά ένα μέσο ιδιαίτερα γόνιμο, ούτε
ένα προνομιούχο κλίμα για την ανάδυση και τη συντή
ρηση αυτού που αποκαλούμε φιλία. Η φιλία δεν αποτε

.'-εί πρόγραμμα ή ουτοπία, γιατί εδράζεται κάπου στο
ρήγμα. Αν η εποχή μάς επιβάλλει τους περιορισμούς

της, θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε όχι να πηδήξουμε
πάνω από τη σκιά μας, αλλά να επιδοθούμε σε κάποια
κίνηση υπέρβασης όπου η φιλικότητα θα εμπλεκόταν

και θα μας ενέπλεκε. Αναγνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει
τέλεια φιλία, γιατί κάθε φιλική σχέση, κάθε συμπάθεια

κατά το μάλλον ή ήττον αμοιβαία, παραμένει αμφίση
μη, πρέπει να υποστούμε τη δοκιμασία αυτού που μας
επισκέπτεται και μας εγκαταλείπει. Αν υποθέσουμε ότι
η φιλία έχει κατά κάποιον τρόπο τη θέση της και ότι
μπορεί να μας κάνει να γνωρίσουμε κάποιες στιγμές ή

μια μεγάλη περίοδο ξαστεριάς, έχει τις ρίζες της και

εξακολουθεί την πορεία της'μέσα στην αμοιβαία «ιδιο
ποίηση», χωρίς καμιά έννοια ιδιοκτησίας, του ανθρώ
που και του κόσμου.

ΕΚΤΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟ IlΟΛΙΤΙΚΟ ΜΕΤΕΩΡΟ

~o πολιτικό μετέωρο δεν είναι αρκετά κατανοητό μέ

'1 σω

μιας αφηρημένης πολιτικής φιλοσοφίας ή μιας

πολιτολογίας δήθεν συγκεκριμένης, καθότι και οι δυο
δεν βλέπουν καθαρά τους ίδιους τους τους ορισμούς,
θεωρούν το πολιτικό σαν κάτι ήδη θεσμοθετημένο και
σχεδόν απαραβίαστο και παραπέμπουν την πραγμάτω

σή του σ' ένα κοντινό ή μακρινό μέλλον. Το πολιτικό πα
ραμένει πάντοτε μετέωρο. Δεν εξαντλείται ούτε στο πα
ρελθόν, ούτε στο παρόν του, ούτε στην αναμονή του

μέλλοντος. Δεν αποτελεί έναν ξεχωριστό κόσμο και συ
χνά μπορεί να είναι «άκοσμο». Το πολιτικό, παρότι
υποτίθεται ότι είναι τρομερά πραγματικό, παραμένει

ωστόσο φαντασματικό. Ποιος έχει την εξουσία; Το πο
λιτικό δεν αφήνεται να περιοριστεί σ' αυτόν που κατέ
χει την εξουσία και στα αντιπολιτευόμενα κινήματα, τα
οποία με ειρηνικό ή βίαιο τρόπο θέλουν να το κατακτή
σουν. Παραμένει διαρκ6)ς αντικείμενο διεκδίκησης, αλ

λά δεν μπορεί να ασκήσει τη δύναμή του αν οι πολίτες

δεν επιδεικνύουν μια κάποια απάθεια και κάποια επι

θυμία δουλείας. Το Κράτος δεν αντιπροσωπεύει από
μ()νο του το πολιτικό και την πολιτική, αν και συνιστά

μια εμβληματική μορφή, μια συνολική δομή που παρου
σιάζει παντού ρωγμές. Καμιά σκέψη, καμιά επιστήμη,
πραγματική ή φανταστική, δεν μπόρεσε να αποφύγει ή
να παρακάμψει το ρόλο του Κράτους. Δεχόμενο κριτι
κές από παντού, από το εσωτερικό και πολύ περισσότε
ρο από το εξωτερικό, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει εξω
τερικό, το Κράτος εξακολουθεί να είναι αυτό που ορ
γανώνει την ανθρώπινη ζωή, του ατόμου και του ζεύ
γους, μέσω των θεσμών και της κοινωνίας των πολιτών,

μέχρι τις ιδεολογίες που έχουν τελείως καταρρακωθεί
στο παιχνίδι του υπέρ και του κατά. Το Κράτος μπορεί
να αλλάζει μορφή, ωστόσο εξακολουθεί να παραμένει
το κράτος εξουσίας που είναι, χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι το καθετί είναι κρατικό ή πολιτικό. Αλλά το Κράτος
που διεισδύει παντού καθώς επίσης και το οργανωμένο
«κοινωνικό» τείνουν όλο και περισσότερο να έχουν
υπό τον έλεγχό τους γεγονότα, κινήσεις και συμπεριφο
ρές. Η κυριαρχία του πολιτικού εκτείνεται πολύ πιο πέ
ρα από ό,τι πιστεύουμε. Η πολιτική νοείται ότι έχει γί
νει από και για τους ανθρώπους, ωστόσο η σχέση με τα

πράγματα είναι πολύ σημαντική. ΚΙ αν ο άνθρωπος
μπορεί να πάει πιο πέρα από τον άνθρωπο, η ανθρωπό

τητα, οι βλέψεις της και η κυριαρχία της, απέχουν πολύ
από το να είναι μια έννοια προφανής ή ένα σίγουρο θε

μέλιο. Αυτό που παίζει μέσω της ανθρωπότητας, θα την
κάνει μια μέρα να εγκαταλείψει την πολιτική; Οι οικου
μενοποιημένοι άνθρωποι, κουρασμένοι από τον άνθρω

πο και απαυδισμένοι από την πολιτική, θα βρουν να
υπηρετήσουν και να πολεμήσουν άλλους αστερισμού ς;
Η ανθρωπότητα δεν κάνει αυτό που θέλει αλλά αυτό
που μπορεί, αυτό που της επιβάλλεται. Το επέκεινα του

παραδοσιακού ανθρώπου, η ανάληψη του ανθρώπου
μέσα και μέσω του κόσμου, το επέκεινα της πολιτικής

θα εκπληρωθούν κάποτε, ή θα πρέπει να τα θεωρούμε
σαν μια καμπή που η αναμονή της δεν θα ευοδωθεί πο
τέ, θα παραμένει διαρκώς μετέωρη;

Η πολιτική, υπό την έννοια που της δίνουμε, γεννήθη
κε με την ελληνική πόλι. Η. πόλις είναι το κατεξοχήν μέ
ρος του είναι και του γίγνεσθαι των ανθρώπων. Ο άν

~ωπoς δεν είναι για τους Έλληνες ένα «πολιτικό ζώο»
με τη σύγχρονη έννοια του ζώου και του πολιτικού. Αυ
τός ο καίριος ορισμός που δόθηκε στον άνθρωπο πρέπει
να νοηθεί ως εξής: ο άνθρωπος είναι ένα ζωντανό ον

ενσωματωμένο στην πόλι. Η ζωή της πόλεως και εντός
της πόλεως εγκαθιδρύει τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων
και τις σχέσεις με τα πράγματα και τον κόσμο. Πόθεν

έλκει η ελληνική πόλις τα θεμέλιά της; Θεμελιώτρια και
θεμελιωμένη, μέσα στο συνονθύλευμα των φυσικών και
εμπειρικών καθώς και των οντο-θεολογικών ορισμών,

ακόμη κι αν αυτοί δεν είναι ρητοί, η πόλις οργανώνει
το παν το οποίο την οργανώνει. Έχοντας ως βάση το

χάος, το κενό ή ένα προϋπάρχον μάγμα; Δηλαδή, τι

προϋπάρχει της πόλεως; Οι απαντήσεις είναι πολυά
ριθμες, ορισμένες είναι αξιόπιστες, αλλά το ερώτημα
παραμένει ανοικτό. Ύστερα από πολλές εξελίξεις φτά
νουμε ασφαλώς στην πόλι, αλλά μόλις επιχειρήσουμε
να την αντιμετωπίσουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι και η

ίδια αποτελεί μεταλλαγή. Ένα κάποιο κενό το οποίο

απαιτεί να θεσμοποιηθεί είναι επίσης παρόν στην ίδρυ
ση της πόλης και δεν πρόκειται να την εγκαταλείψει

όποια κι αν είναι η μορφή της εξουσίας. Η εξουσία το

μόνο που κάνει είναι να πληρεί το κενό. Κάθε εξουσία
παραπέμπει διαρκώς στο κενό και το κενό αυτό θα

οδηγήσει επίσης στο θάνατο της εξουσίας.
Η ελληνική πόλις υπήρξε τις περισσότερες φορές
αντικείμενο εξιδανίκευσης. Αυτοί που την προσέγγισαν

προσφυώς κατασκεύασαν μια ιδανική εικόνα. Οι απλοί
της αρνητές και δυσφημιστές δεν κατάλαβαν πολλά
πράγματα. Εξιδανικεύτηκε από πολύ νωρίς, πολύ πριν

από την πλατωνική μεταφυσική. Οι οπαδοί και οι αντί
παλοι της μιας ή της άλλης μορφής της πόλεως δεν ερώ
τησαν σε βάθος το κέντρο της σχέσης άνθρωπος-κό
σμος το οποίο η πόλις έθετε με τον τρόπο της. Το φως

της εμπόδιζε αυτούς που την εξέλαβαν ως πρότυπο να
δουν όχι τη σκιά που της αναλογούσε αλλά την ίδια τη
σκιά, η οποία μαζί με το φως που πήγαζε απ' αυτήν πα

ρέμενε ένα απαρέγκλιτο στοιχείο. Ασφαλώς η πόλις
υπήρξε το κέντρο απ' όπου αναδύθηκαν και όπου συνέ
κλιναν οι μεγάλες δυνάμεις: η λατρεία των θεών, η πολι
τική, η τέχνη, η ποίηση και η σκέψη. Το ερώτημα ωστό
σο της θεμελίωσής της και της λειτουργίας της παρέμει
νε χαίνον, ίσως γιατί η πόλις θεωρούσε ότι αποτελούσε,

με τη βοήθεια βεβαίως των θεών, την ίδια της τη θεμε
λίωση. Το να υπογραμμίσουμε τις κακές πλευρές της
-την κατάσταση των σκλάβων, των γυναικών, των με

τοίκων- όσο κι αν φαίνεται αναγκαίο, δεν οδηγεί πολύ
μακριά. Δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από την πόλι

_

Κράτος των Ελλήνων, πρότυπο που δεν έχει ακόμη βρει

το όμοιό του και που σηματοδοτεί παρελθόν, παρόν,
μέλλον. Το κέντρο που σχηματίζει περιέχεται σ' ένα ευ

ρύτερο κέντρο. Η ίδρυση της πόλεως, στο επίπεδο των
λόγων ή των πράξεων, και η συνέχισή της, με ή παρά τη
λατρεία των απαρχών, συνεπάγονται ένα κενό,

μια

αμέλεια. Υποκύπτουμε στο τετριμμένο όταν δεν ερωτά

με ουσιαστικά το κέντρο, την ορμή και τα αδιέξοδα αυ
τής της πόλεως η οποία, μέσα από τις διάφορες μορφές
της παραμένει μία, αλλά δεν μπορεί να ταυτιστεί με τον
κόσμο. Δυσφήμιση, κοντόφθαλμη κριτική ή μακάρια
δοξολογία δεν ωφελούν αν θέλουμε να προσεγγίσουμε

τ1t" πόλι με τρόπο που να μην είναι αρχαιολογικός ή
μουσειακός.

Η πόλις και οι πολίτες ιδρύουν τη δημοκρατία. Πρό
κειται για μια κοινοτοπία που επαναλαμβάνουμε ακα

τάπαυστα. Πολλοί λίγοι είναι αυτοί που τολμούν να θέ
σουν υπό ερώτηση όχι την «ουσία» αλλά την «ύπαρξη»
της δημοκρατίας, η οποία, με την αυστηρή έννοια του

όρου, ποτέ δεν ήταν και εξακολουθεί να μην είναι ου

σιαστική. Ήδη κάποιοι Έλληνες που διέθεταν οξυδέρ
κεια το υποπτεύονταν από τότε. Την εποχή του Περικλή
-πρωτεργάτη του χρυσού αιώνα, που εξακολουθεί να
τρέφει τη φαντασία πολλών- ο Θουκυδίδης λέει: «Λόγω
μεν δημοκρατία, έργω δε του πρώτου ανδρός αρχή».
Άλλωστε η έννοια της δημοκρατίας θα παραμείνει για

τους Έλληνες στοχαστές αρκετά ασαφής, όλο διφορού
μενα και αμφισημίες. Η κυριαρχία του δήμου, του λαού,
ως εξουσία του μεγαλύτερου αριθμού, θα παραμείνει
πάντοτε ένα μετέωρο ερώτημα.

Μην έχοντας ακόμη επιχειρησει μια ικανοποιητικη

ερμηνεία όσον αφορά το τι διακυβευόταν στους άλλους
λαούς, πριν από τους Έλληνες, την εποχή της άνθησης

του πολιτισμού τους και μετά από αυτούς, παρ' όλες τις
προσπάθειες να δούμε καθαρά, μπορούμε να πούμε ότι
η ιστορία που έμελλε να γίνει παγκόσμια αρχίζει με
τους Έλληνες. Οι Έλληνες εγκαινιάζουν αυτή την επο
η οποία περιέχει εν δυνάμει το μέλλον της. Με την
εποχή αυτή αρχίζει επίσης η ιστορία του κόσμου με κατά
το μάλλον ή ήττον σαφή τρόπο. Για να αντιληφθούμε τι
συνέβαινε πέραν των Ελλήνων αλλά και σ' αυτούς, κά
νουμε χρήση αναχρονισμών. Όσον αφορά την κοινή κα
ταγωγη της ανθρωπότητας, η οποία παραμένει αινιγμα
πολύ λίγα πράγματα μπορούμε να πούμε, όπως και

για την οικουμενικότητα η οποία, ριζωμένη στο παρελ
θόν, θα σηματοδοτήσει αναμφίβολα τους μελλοντικούς
καιρούς. Όποιος μιλάει για οικουμενικότητα πρέπει

ταυτόχρονα να σκέφτεται τη δύναμη της ιδιομορφίας
και της διαφοράς. Ξεκινώντας από το λόγο και την πόλι
και αφήνοντας διαρκώς να εκκρεμούν τα άλλα πιθανά

σημεία αφετηρίας, μέσα από μια ταραχώδη ιστορία
-πλούσια σε μεγάλα γεγονότα, φτωχη σε αποφασιστι
κές συνεισφορές- οδηγούμαστε στην πλανητική εποχη,
ουσιαστικά περιπλανώμενη, όπου συμπορεύονται γενι

κευμένη πολιτικοποίηση και βαθιά απολιτικοποίηση.
Το να μιλάει κανείς για το πολιτικό είναι και παραμέ

νει δύσκολο, και όχι μόνο γιατί το πολιτικό δεν παίζει
ποτέ μόνο του. Αυτό που το πολιτικό λέει για τον εαυτό
του βρίθει ψεμάτων και συγκαλύψεων. Επιπλέον, είναι

επικίνδυνο να τολμάει να μιλάει κανείς για την πολιτικη
αποσυναρμολογώντας το σκελετό της, σε όλη του την
πολυπλοκότητα και με τα μυστικά που περιέχει. Η πό
λις, όλες οι πόλεις, η κοινωνία, όλες οι κοινωνίες, δεν

δέχονται να μιλάμε γι' αυτές με διαύγεια, ριζικά, απο
καλύπτοντας στο μέγιστο δυνατόν τούς μηχανισμούς
τους εν λειτουργία καθώς και την πλευρά του φαντα
σιακού το οποίο είναι επίσης περιορισμένο. Το να το

διαπράττει κανείς, όχι από μια ειδικη οπτικη γωνία, ού
τε ευνΟΟJντας ένα κόμμα, όποιο κι αν είναι αυτό, είναι

μετά βίας ανεκτό. Είναι πιο εύκολο να εντοπίζει κανείς
τον εχθρό: κόμματα και Κράτη τον αντιμάχονται και

π~oσπαθoύν να τον εξοντώσουν, βίαια η ειρηνικά. Αυ

_ τ6ς που δεν είναι ούτε φίλος ούτε εχθρός ενός από τα
ισχύοντα συστηματα η της συνολικης δομης της κοινότη
τας, αυτός που δεν μπορεί να μπει σε κάποια κατηγορία

σύμφωνα με τις αποδεκτές πολιτικές κατηγορίες αλλά
ερευνά σε

βάθος το κοινωνικό-πολιτικό πλέγμα το

οποίο φέρει βαθιές ρωγμές και τα οικοδομηματα που το

αποτελούν, δεν μπορεί παρά να οδηγηθεί στο θυσια
στήριο με τον έναν η τον άλλο τρόπο. Κανένας δεν πρέ
πει να απειλεί ή να διαταράσσει τη γενική συναίνεση

και τις επιτρεπόμενες αποκλίσεις που χαρακτηρίζουν
τα άκρα, το κέντρο, τις αναρχίζουσες ονειροπολήσεις.

Αυτός που τολμά να «επιτεθεί» ενάντια σε όλα τα μέτω
πα, χωρίς εξαίρεση, να κατεδαφίσει όλες τις εξουσίες
και τις λειτουργίες τους, μπαίνει στο περιθώριο. Δεν
πηγαίνει από μόνος του και με τη θέλησή του προς τη
θυσία. Κάθε θυσία είναι βαριά για να την επωμιστεί

κανείς, ακόμη κι αν το κάλεσμά της, ιδίως όταν είναι

φιλικό, είναι δελεαστικό. Ο αποκρυπτογράφος του πο

λιτικού και των κανόνων που το διέπουν κάνει τη δου
λειά του, γιατί αυτό που του επιβάλλεται και τον κινητο
ποιεί είναι πιο ισχυρό από τη σιωπή ή το συγκρατημένο
λόγο. Όλη η δυτική παράδοση -δεν φαίνεται οι άλλες
παραδόσεις να ξεφεύγουν από αυτό το πεπρωμένο

•

από τον Ηράκλειτο έως τον Χάιντεγκερ, δεν τολμά να
θέσει υπό ερώτηση τα θεμέλια και τις έσχατες συνέπει
ες του συνόλου μέσα στο οποίο οι διάφορες

ζουν και το οποίο χαρακτηρίζεται ως πολιτικό. Ο Ηρά
κλειτος δεν τολμά να θέσει υπό ερώτηση την πόλι και ο
Χάιντεγκερ μένει στη σκιά του πολιτικού και του Κρά

τους, πράγμα το οποίο δεν τον εμποδίζει να φωτίζει ορ
θά την τεχνο-δομή, όχι όμως το κράτος.
Ανά εποχή, υπάρχουν αναγκαιότητες που κάνουν το

πολιτικό να είναι αυτό που είναι και να εξελίσσεται
σύμφωνα με καθορισμένα μονοπάτια. Η διαπίστωσή

της μοιρολατρίας δεν σημαίνει και αποδοχή της, διότι
πρόκειται για την αναγνώριση των εποχιακών μορφών
που δεν είμαστε ελεύθεροι να αγνοήσουμε ή να απορρί
ψουμε. Τα κινήματα αντιπολίτευσης ή αμφισβήτησης εί
ναι επίσης αναγκαία και κινούνται πάνω σε τροχιές.

Δεν φαίνονται πλέον δυνατές μεγάλες επαναστάσεις

για τις τεχνικά αναπτυγμένες χώρες. Άλλωστε δεν ήταν
τόσο ριζικές όσο διακήρυτταν. Πραγματοποιήθηκαν
μέσα στο συμβιβασμό και με συμβιβασμούς. Το βάρος
του παλιού πάνω στο καινούργιο -υποτιθέμενο ή πραγ

ματικό- είναι τεράστιο. Οι μεγάλες παραδόσεις δεν
μπορούν εύκολα να ανατραπούν και εξακολουθούν να
εξελίσσονται υπογείως. Φωτίζουν ακόμη το ίδιο μας το

γίγνεσθαι και είναι ανοικτές στο μέλλον. Δεν μιλάμε

μόνο για τις πολιτικές παραδόσεις, αλλά για τις παρα
δόσεις των οποίων μέρος αποτελεί το πολιτικό. Οι απο
φασιστικές τομές στην ιστορία είναι σπάνιες και κάθε
φορά σημαίνουν μεταμόρφωση της σχέσης μας με τον

κόσμο. Οι λεγόμενες παλαιές χώρες αντιπροσωπεύουν
για τις άλλες ένα πρότυπο που εμπνέει το μέλλον τους.
Γοητευμένες και αμφίθυμες, οι τελευταίες, προσπαθούν
να επανορθώσουν την «καθυστέρησή» τους, μαγεμένες

από τα πρότυπά τους και καλλιεργώντας ταυτόχρονα
τις ιδιομορφίες τους, δηλαδή τον ολοκληρωτισμό τους.

Ακ6!lη κι όταν ακολουθούν διαφορετικό δρόμο από τον
δΊJτικό, ακολουθούν, εν γνώσει τους ή εν αγνοία τους,

- τον

ίδιο δρόμο, πράγμα το οποίο δεν εμποδίζει τις ιδιο

μορφίες τους να αναπτύσσονται διαρκώς σε αναζήτηση

ταυτότητας. Η μορφή που δεσπόζει ανά εποχή, με τις
σταθερές μεταρρυθμίσεις της και με όλη της την πολυ
πλοκότητα, μένει άσκεφτη από όλους τους απλουστευ

τές αρχαίζοντες ή προοδευτικούς. Το ίδιο συμβαίνει και
με τα εκλεπτυσμένα και εξεζητημένα πνεύματα που χά
νονται μέσα στο λαβύρινθο τον οποίο δεν μπορούν ή

δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν, καθότι τους λείπει η κα
τευθυντήρια γραμμή.

Ποιος τολμά να προχωρήσει σε μια αμείλικτη ανάλυ

ση του πολιτικού όπως πράγματι διακυβεύεται, όπως
φαντασιώνεται; Όσοι, για λόγους συμφέροντος ή ιδεο

λογικούς (δηλαδή μη διευκρινισμένους), είνα~ με το μέ
ρος της εξουσίας, καθώς και όσοι την επικρίνουν και

θέλουν να την αντικαταστήσουν με κάποια άλλη, δεν εί
ναι ικανοί να δώσουν μια ανάλυση συνεπή ως προς τα

αίτια και τις συνέπειες. Ο καθένας είναι σε κάποιο ση

μείο εμπλεγμένος στη δομή και τη διαδικασία του πολι
τικού και κατά συνέπεια δεν είναι πλήρως διαθέσιμος.
Παρά την πληθώρα τόσων θεωριών, τόσων λόγων, τό
σων χειρονομιών για να αιτιολογήσουμε αυτό που είναι
και πράττεται πολιτικά ή για να διαμορφώσουμε ένα
λόγο αντιπολίτευσης ή επανάστασης που μπορεί να

φτάσει ως τις επαναστατικές ή συγκεχυμένα αναρχικές
διακηρύξεις, στερούμεθα διαύγειας και ειλικρίνειας.

Άραγε ειλικρίνεια και διαύγεια θα ήταν αδύνατο να

υπάρξουν στην πολιτική; Ακόμη και όσοι χαρακτηρίζο
νται ή είναι πράγματι ανώτερα πνεύματα δεν μπορούν
να κάνουν τίποτε άλλο από το να τσαλαβουτούν μέσα

στους συμβιβασμούς και τις διευθετήσεις, καλύπτοντας
αυτό που συμβαίνει, τυφλοί όσον αφορά το περιεχόμενο

των αντιπροτάσεών τους; Το ζωτικό ψέμα επιβάλλεται
από παντού. Δεδομένου ότι η πολιτική δεν είναι η τέχνη
του αδύνατου αλλά της διακυβέρνησης, φαίνεται ότι
συνεπάγεται απαραίτητα κυνισμό και βία, ενίοτε συ

γκαλυμμένους, διαφθορά, καταπίεση και ψευδή συνεί
δηση, κομπίνες και επίσημες δολοπλοκίες, ομολογούμε
νες ή ανομολόγητες. Αυτοί που κάθε φορά είναι υπέρ

και αυτοί που είναι κατά παραπέμπουν οι μεν στους δε
και αντιστοίχως. Η δύναμη και η αδυναμία των ισχυ
ρών κυβερνώντων υπακούουν στη δ1Ναμη και την αδυ
ναμία των κυβερνωμένων. Το μπορώ να λέω τα πάντα
και, κατά μείζονα λόγο, το μπορώ να κάνω τα πάντα εί

ναι παιδιάστικο όνειρο. Όλα μάς οδηγούν να πιστέ
ψουμε και να σκεφτούμε ότι η κατάσταση των πραγμά

των που υπάρχει και εξελίσσεται, και η ειρηνική ή

κριτική, που παραπέμπει επίσης η μία στην άλλη, δεν
μΠΟΡ01Jν να διαδραματίζονται παρά μόνο όπως διαδρα
ματίζονται. Οι πλέον προωθημένες αντι-προτάσεις κα

ταφεύγουν συχνά στην ποιητική ή τη μεταφυσική άδεια.
Κι αυτές επίσης δεν είναι τόσο αθώες και διατηρούν
μια ανομολόγητη πολιτική χροιά. Οι μεγάλες θεμελια

κές πολιτικές δράσεις δεν ξέφυγαν από τη βία και την
εξουσία, το ψέμα και την υποκρισία.
Δεν αρκεί να λέμε απλά ότι η πολιτική ως πολιτική
είναι κάτι κακό, ένα αναγκαίο κακό, και να αναζητάμε
καταφύγιο στην αγνότητα της καθαρής συνείδησης. Ο
κάθε άνθρωπος είναι εμπλεγμένος στο πολιτικό παιχνί

δι, ακόμη κι όταν οι πολίτες δεν παίζουν το ρόλο τους.

_

Ούτε αρκεί να λέμε ότι δεν πρέπει να καταπολεμάμε

τις βιαιότητες, τις αδικίες, τις διακρίσεις, ενώ ξέρουμε
ότι δεν είναι εντελώς αποφεύξιμες. Το ερώτημα παρα
μένει: Για ποια δικαιοσύνη πρόκειται; Για ποια ελευθε
ρία, για ποια ισότητα, για ποια αδελφοσύνη; Εδώ και
τώρα, ποια μπορεί να είναι η αποτελεσματικότητά τους,

αν συλλογιστούμε με ριζικότητα, μια ριζικότητα που
φτάνει στις απαρχές, ακολουθώντας την ανάπτυξη και

διερευνώντας τις συνέπειες; Το να λέμε ότι βασικές δη
μοκρατικές λέξεις είναι αναγκαίες ουτοπίες, ρυθμιστι

κές ιδέες, ιδεώδη, δεν αρκεί. Όλα αυτά τα συνθήματα

πρέπει νά αναλύονται με προσοχή, να ερμηνεύονται
και να ερωτώνται. Όχι μόνο στη θεωρία, όπως είθισται

να λέγεται, αλλά επίσης και μέσα στην καταχνιά της
πρακτικής, ενώ θεωρία και πράξη πρέπει να νοούνται
ένθεν και ένθεν του διαχωρισμού τους.
Δεν είμαστε ελεύθεροι να παρακάμψουμε το πολιτικό

και την πολιτική. Η απολιτικοποίηση είναι μια πλάνη,

και η αποκλειστική ιδιώτευση, η οποία εξάλλου είναι
αδύνατη, δεν αποτελεί καταφύγιο. Όπως και να 'χει,
είμαστε παγιδευμένοι μέσα στα πολιτικά παιχνίδια,
στις προϋποθέσεις τους όπως και στις συνέπειές τους,

και δεν μπορούμε να κρατηθούμε μακριά από τις κατα
ναγκαστικές δράσεις τους ούτε από τη συχνή ασημα
ντότητά τους. Το να το αναγνωρίσουμε απαιτεί θάρρος,

και χρειάζεται πολύ θάρρος για να αποσυναρμολογή
σουμε, να εξαρθρώσουμε τα πολύμορφα γρανάζια, την
πραγματική και ιδεολογική λειτουργία των

εξουσιών και των συνεπειών τους. Κινδυνεύουμε να
από όλα τα ρεύματα, όλες τις θέσεις, οι
οποίες, επιθετικές ή αμυντικές, έχουν σχεδόν πάντοτε

συμφέροντα να υπερασπίσουν, ενίοτε διακριτικά κρυμ

μένα. Οι ιδεολογίες, ή ό,τι απομένει από αυτές, προ
σφέρουν επίσης έναν προστατευτικό ρόλο. Δεν είναι

τόσο η έλλειψη συνείδησης που χαρακτηρίζει τα υπο
κείμενα όλων των ιδεολογιών. Η συνείδηση ως συνεί

δηση είναι μια συγκεχυμένη υπόθεση και βλέπουμε μό
νο κάποια ελάχιστα σημεία του παγόβουνου. Η μορφή
της ερωτώσας σκέψης που προσπαθεί να σκεφτεί αυτό

που επιδέχεται σκέψη είναι διαφορετική, αλλά κι
βρίσκεται ευρέως υπερκερασμένη. Εάν κάθε σκέψη πε
ριέχει το άσκεφτο μέρος της, αυτό ισχύει ακόμη περισ

σότερο για τη σκέψη που νοείται ως πολιτική.
Έχει ήδη ειπωθεί ότι η πολιτική πρέπει να εξετάζεται
υπό το πρίσμα της παντοδύναμης τεχνικής που διέπει

τον πλανήτη και μονοπωλεί τα πάντα. Έχει γίνει υπόθε

ση εκμετάλλευσης, διαχείρισης και διοίκησης. Ριζωμένη
στο πεδίο του μεταφυσικού και του μυστικιστικού, είτε
το αναγνωρίζει είτε όχι, η πολιτική τείνει να αυτονομη
θεί. Όμως δεν καταφέρνει ποτέ να είναι εξ ολοκλήρου
πολιτική. Άλλοτε μέρος και χώρος τού είναι, η πολιτική

δεν μπορεί πια να είναι μεγάλη πολιτική. Φτάνει στο
στάδιο όπου υποκύπτει στη μεγάλη παγκόσμια αγορά,
κατά το μάλλον ή ήττον καπιταλιστική, κατά το μάλλον ή

ήττον σοσιαλίζουσα, κατά το μάλλον ή ήττον φιλελεύθε
ρη. Το τεχνικό-γραφειοκρατικό κράτος απορροφάται

μια δύναμη ισχυρότερη από αυτό και δεν καταφέρ

νει να αναδειχθεί σε κυρίαρχο των δυνάμεων που το
~oρρoφoύν. Οι δυνάμεις αυτές, μυθολογικοτεχνολογι
κές και οικονομικοκοινωνικές, κυβερνούν αυτούς που
ισχυρίζονται ότι κυβερνούν. Μετά από τη γαλλική επα

νάσταση και τη ναπολεόντεια παλινόρθωση δεν υπάρ
χει πλέον μεγάλη πολιτική. Τα ιδεώδη που δεν σκέφτη
κε αλλά διακήρυξε η γαλλική επανάσταση δεν έγιναν
ποτέ -ή τουλάχιστον όχι ακόμη- πράξη. Αναπτυγμένες
χώρες που τα επικαλούνται ή αναπτυσσόμενες χώρες

που προσανατολίζονται σε σχέση με αυτά -ενίοτε αρ
νητικά- υπακούουν στους κανόνες της παγκόσμιας α

γοράς και της (νέας) παγκόσμιας τάξης. Η καπιταλιστι
οικονομία της αγοράς και μια πολλαπλή οικονομία
με αγορά υποκύπτουν στις ίδιες επιταγές, στην ίδια έρη
μο γεμάτη εμπορεύματα, όπου τα πάντα γίνονται εμπό
ρευμα και θέαμα. Η περιστροφή στο κενό ανθρώπων

και παραγόμενων και καταναλισκόμενων πραγμάτων
συνεχίζει το έργο της, παρά τις εστίες πυρκαγιάς που
ανάβουν και σβήνουν λίγο-πολύ παντού και τις αναπό

φευκτες κοινωνικές εκρήξεις. Χάρη στις τοπικές συ
γκρούσεις, το σύνολο του κοινωνικού-ιστορικού σώμα

τος μπορεί να «περιορίσει» το κακό και να εξακολουθή
σει να λειτουργεί. Καπιταλισμός και δημοκρατία συν
δέονται με πολύπλοκους δεσμούς. Για πόσο καιρό ακό

μη; Η δύναμη και η αποτυχία του καπιταλισμού δεν θα
γενικευτούν; Η τύχη της βιομηχανικής κοινωνίας δεν
έχει ήδη αποφασιστεί; Οι γενναιόδωρες ή αναρχίζου
σες ονειροπολήσεις, όπως αυτές που επιβιώνουν ακόμη
συνδεδεμένες με κάποιες παρδαλές ιδεολογίες, επιτρέ
πουν να αγνοούμε αυτό που συμβαίνει και να είμαοτε
τυφλοί μπροστά σ' αυτό που επέρχεται. Τα απαραίτητα
ανθρωπιστικά κηρύγματα και οι ενάρετες αγανακτή
σεις δεν μπορούν να πάψουν να υπάρχουν και είναι συ

χνά δικαιολογημένες. Ωστόσο παραμένουν επεισοδια
Το να σκεΠΤόμαστε ή να πράττουμε ΟΤΟ όνομα των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μας απαλλάσσει από το
να θέτουμε τις ίδιες τις διατυπώσεις των δικαιωμάτων
αυτών υπό ερώτηση, να μελετάμε όλες τις επιπτώσεις
τους. Είναι εύκολο να ασκούμε κριτική στον αντίπαλο ή
τον εχθρό, να υπογραμμίζουμε τα σημεία στα οποία

έχει άδικο. Αντιθέτως, είναι σχεδόν αδύνατο να είμα
στε το ίδιο οξυδερκείς απέναντι στο δικό μας στρατόπε

δο. Όσον αφορά τις προβολές στο μέλλον, ακολουθούν
την πορεία τους και δεν τους αρέσει να ερωτώνται.

Μια δραστική ερώτηση του πολιτικού απαιτεί επίσης
ερώτηση της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Στη με
ταφυσική και την ηθική και ιδίως στην πολιτική, η ελευ
θερία τίθεται, αλλά παραμένει μια έννοια και μια κατά
σταση σχεδόν αδύνατη. Δεν είναι ο προκαθορισμός ή η

αιτιότητα που την δυσκολεύουν, είναι η ίδια που αποτε
πρόβλημα. Δεν μπορούμε ούτε να την υποθέσουμε,
να την επιβεβαιώσουμε, ούτε να την αρνηθούμε, να την

ακυρώσουμε. Η ελευθερία δεν αντιτίθεται στην ανα
γκαιότητα, είναι, στην καλύτερη περίπτωση, η ανειλημ
μένη δύναμη του πεπρωμένου που την υπερφαλαγγίζει.

Δεν θα πάψει ποτέ να λειτουργεί σαν μια διαψευσμένη
υπόσχεση. Η πολιτική ελευθερία θα απαιτείται διαρ
κώς, θα επίκειται διαρκώς, θα καλείται διαρκώς στην

τάξη, η οποία όμως παραμένει υπερβολικά αμφίσημη.
Αυτό που σήμερα αποκαλούμε δημοκρατία είναι στην
ουσία ολιγαρχία. Δυσαρεστημένοι από την υπάρχουσα

~υτ~ δημοκρατία, ανατρέχουμε σε μια δημοκρατία του
παρελθόντος, κατά γενικό κανόνα την ελληνική δημο
κρατία, επικαλούμαστε μια βελτιωμένη δημοκρατία ή
ονειρευόμαστε την επικείμενη δημοκρατία η οποία πα
ραμένει εντελώς απροσδιόριστη. Το γεγονός ότι η πλει
ονότητα των φιλοσόφων της σύγχρονης εποχής δεν

υπήρξαν οπαδοί της δημοκρατίας, και μάλιστα ήταν α
νοικτά εναντίον της, παραμένει άσκεφτο. Η καταγγελία

του ηλίθιου και εγκληματικού ολοκληρωτισμού, Ανα
τολής και Δύσης, ο αγώνας ενάντια στις προπαγάνδες
που αποσκοπούν στην εγκαθίδρυση παρομοίων καθε

στώτων επιβάλλονται ευκολότερα. Τι συμβαίνει λοιπόν
με τη δημοκρατία, τον πλουραλισμό της, τον κοινοβου
λευτισμό της, την υποκριτική της ιδεολογία της ισότη

τας, δεδομένου ότι κανείς δεν διαπιστώνει την πραγμα
τική ύπαρξη της ισότητας; Τι συμβαίνει με τη δημοκρα
τική δημαγωγία που επιτρέπει τη διακυβέρνηση εις βά
ρος των φτωχών, των απόκληρων, των αποκλεισμένων;

Πώς να αντιμετωπίσουμε την απάτη και τη διαφθορά
από τις οποίες δεν ξεφεύγει κανένα καθεστώς; Πώς να

εμποδίσουμε αυτούς που κατέχουν κάποια εξουσία να
είναι αυταρχικοί και περιφρονητικοί έναντι των ταπει

νών και δουλικοί και γεμάτοι σεβασμό απέναντι σ' αυ
τούς που είναι ακόμη πιο ισχυροί; Και πώς να αποκαλύ

ψουμε το έργο των δημίων;
Το ξετύλιγμα των ερωτήσεων αυτών, οι οποίες είναι
όλες τους ομόκεντρες και όχι ρητορικές, συνεχίζεται.
Με ποιο μηχανισμό -που δεν είναι μυστηριώδης- αυτό

που κερδίζουν οι φτωχοί, οι οποίοι παραμένουν φτω
χοί, πηγαίνει πάντοτε στους ανέκαθεν πλούσιους ή
στους νεόπλουτους; Ποιος είναι ο βαθύτερος ρόλος των
μέσων ενημέρωσης, τα οποία σίγουρα μας ενημερώ
νουν και θέτουν στη διάθεση ενός πολύ μεγάλου αριθ

μού τα πολιτιστικά αγαθά, ισοπεδώνοντας τα πάντα,
κάνοντας τα πάντα αδιάφορα; Τα μέσα ενημέρωσης
διαμορφώνουν το πνεύμα των καιρών -και όχι μόνο το
πνεύμα- και διαμορφώνονται κι αυτά από εκείνο και
από μια κατάσταση πραγμάτων λιγότερο πνευματική.

Αλλά από πού προέρχεται και πού οδεύει αυτή η αλλη
λεπίδραση γεγονότων και ομοιωμάτων, αλληλεπίδραση
όπου καταναλωτές και συμμετέχοντες συγχέονται μέσα

στην έλλειψη ουσίας; Οι δημοκρατικές εκκλήσεις έχουν
να αντιμετωπίσουν μια κοινωνία μάζας όπου ένας μεγά

λος αριθμός διαμεσολαβήσεων καθιστά αδύνατο οποιο
δήποτε είδος άμεσης δημοκρατίας. Η υπερβολική επι
κράτηση της τεχνικοποίησης επιβάλλει τους κανόνες
του παιχνιδιού της, οι οποίοι είναι ξένοι σε οιαδήποτε

αμεσότητα. Αυτό που ωστόσο επιβάλλεται επίσης είναι

μια οξυδερκέστατη ανάγνωση της παρoύσeις δημοκρα
τίας. Αν τα λόγια μας και οι πράξεις μας οφείλουν να
είναι κάτι διαφορετικό από τη λογοτεχνία και το θέατρο
των σκιών, είμαστε υποχρεωμένοι να απαρνηθούμε ο

ποιαδήποτε αυταρέσκεια, η οποία, επιπλέον, αποφέρει
οφέλη στις εξουσίες και τις αντεξουσίες που αποκαλού
νται δημοκρατικές.
Η ερώτηση της δημοκρατίας οδηγεί στην ερώτηση

του σοσιαλισμού. Ο τελευταίος απέτυχε παντού οικτρά.
Εκεί όπου υλοποιήθηκε όπως κι εκεί όπου επιβλήθηκε.
Οι αρχές του παρέμειναν αντικατοπτρισμοί και η πραγ
ματικότητά του δεν είχε τίποτα το σοσιαλιστικό. Ωστόσο
επo~ή της κοινωνικοποίησης του υποκειμένου δεν

λείπει μια κάποια διάσταση που θα μπορούσε να χαρα
κτηριστεί ως σοσιαλίζουσα. Ο σοσιαλισμός, η σοσιαλι
στική τάση η οποία δεν υπάγεται σ' ένα συγκεκριμένο
κόμμα, εξακολουθεί να εκδηλώνεται σχεδόν ανεξάρτη
τα από τα κόμματα που την επικαλούνται. Ανήκει στο
πνεύμα των καιρών. Ποιο θα είναι το μέλλον της; Η
ισχύς των πολιτικών κομμάτων θα συνεχίζεται επ' αόρι
στον; Η τεχνική εποχή διστάζει όσον αφορά την ταχύτη
τα της μηχανής της. Θα υπάρξει άραγε μια πολιτική ορ

γάνωση σύμφωνη με την εξουσία αυτής της εποχής;

Θα μπορούσαμε ίσως να δούμε να διαγράφεται ένα

άλλο πολιτικό τοπίο, και μάλιστα μεταπολιτικό. Με λι
γότερη ιδεολογία και περισσότερο ρεαλισμό. Τι θα κυ
ριαρχούσε άραγε; Δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια δι

οίκηση η οποία να κυβερνά ~γνότερα ανθρώπους και
πράγματα, μ' έναν κατά το μάλλον ή ήττον τεχνικοεπι
στημονικό, τεχνικογραφειοκρατικό και οικολογικό τρ6

πο, εξακολουθ(δντας να περιέχει τις ελλείψεις της και
τις ρωγμές της, τους αγώνες της και τις αντιφάσεις της;

Αλλά πώς θα εκφράζονταν οι διαμάχες; Η παραχώρηση
ενός μεγάλου μέρους του φαντασιακού, του εν δυνάμει,
στο οποίο θα συγχέονταν χειριστές γ..αι υποχείριοι, πραγ
και φαντασιακή ζωή, θα ήταν άραγε ικανή
\!Cf-<'IVCL τους ανθρώπους; Κι αυτοί, εγκαταλειμμέ

νοι στο κύκλωμα όπου θα ανακατεύονταν αδιακρίτως η
δραστηριότητα και η αδράνεια, σ' ένα κίνημα με αμοι
βαίες ενέργειες και υποκατάστατα πάθη, θα ήταν κατα
δικασμένοι να είναι ταυτόχρονα οι δράστες και τα θύμα

τα του φαύλου κύκλου; Η τεχνολογική εΠΟΧ11 και οι οι

κολογικές απαιτήσεις σκοντάφτουν σε τεράστιες δυσκο
λίες. Η φύση δεν μπορεί να λεηλατείται επ' αόριστον

και οι τεχνικές θεραπείες αυτής της καταστροφής θα

αποδειχθούν ανεπαρκείς εφόσον δεν θεσπιστεί και δεν
ακολουθηθεί ένα μη ουτοπικό συνολικό σχέδιο. Ο ταυ
τόχρονος σεβασμός των απαιτήσεων της φύσης και των

τεχνικών επιταγ(Δν, που συχνά είναι τόσο αντιφατικές,
είναι ένα από τα πρωτεύοντα καθήκοντα της οικουμέ

νης εφόσον μπορεί και εφόσον θέλει να επιβιώσει.
Η εργασία θα αλλάξει πιθανώς χαρακτήρα, τείνο

ντας προς μια σημαντική μεταμόρφωση, δεδομένου ότι
ο διαχωρισμός μεταξύ χρόνου εργασίας και ελεύθερου
χρόνου δεν έχει πλέον τον ίδιο ρόλο που είχε στο πα
ρελθόν. Αυτό που παραμένει από το παρελθόν και αυτό
που εμφανίζεται ως καινούργιο μπορούν να παραμέ

νουν εμπλεγμένα μέσα σε μια αύξουσα πολυπλοκότητα.
Οι άνθρωποι δεν θα είναι ωστόσο πιο ευτυχείς ή πιο
Η αονητικότητα, η οποία ενδεχομένως

θα έμενε ανενεργή, δεν θα μπορέσει εντελώς να εξαφα

νιστεί και θα ανοίξει ίσως πρωτόγνωρους δρόμους.
Ποια θα ήταν η σχέση του επέχεσθαι που χαρακτηρίζει
κάθε εποχή, σε μια εποχή όπου ο άνθρωπος, η πολιτική,

η δημοκρατία, η φιλοσοφία θα μπορούσαν να μη φέ
ρουν πλέον τα παραδοσιακά τους ονόματα; Αυτό που
ατελώς και ανολοκλήρωτα, μπορεί να
του μέλλοντος. Η ερώτηση που

σημαντική και μάλιστα συνοψίζει την
ερώτηση: σε ποιο επίπεδο θα τεθεί και θα κινηθεί το
ανθρώπινο είδος στη μελλοντική του μορφή; Τι θ'απογί
νει ο κόρμος, διαρκώς ανοικτός, διαρκώς σε απόσυρση;
Δεν απαιτείται καμιά ιδιαίτερη σοφία από τους πολιτι
κούς οποιασδήποτε βαθμίδας. Αρκεί να βαδίζουν στο
ρυθμό των καιρών που τους έλαχε, με περισσότερη ή λι
γότερη οξυδέρκεια και δημιουργικότητα. Ωστόσο πρέ
πει να διαθέτουν στον υψηλότερο βαθμό, ιδίως οι ιθύνο
ντες, την έννοια της επιμονής και του δόλου. Αντιθέτως,

οι πολίτες μπορούν να παραμένουν βραδύνοες, να δια
μαρτύρονται διαρκώς και να μην κάνουν τίποτα για να
αμφισβητήσουν όλο το σύστημα. Αυτό που αποκαλούμε
ακόμη πολιτική, αυτό το παιχνίδι που συγχέει ηθοποιούς
και ηδονοβλεψίες, είναι σπανίως η πολιτική του καλύτε
ρου ή του χειρότερου. Γενικώς κινείται στο μέσο επίπε

δο και δεν ξεφεύγει από την ασημαντότητα και τη με
τριότητα. Η ίδια ασημαντότητα εκδηλώνεται επίσης στη
διάκριση αριστεράς και δεξιάς, χωρίς να ξέρουμε
καλά που βρίσκονται τα σύνορα. Καθεμία από τις δυο
αυτές κατευθύνσεις παραπέμπει στην άλλη, καθεμία εί

ναι μια μορφή αντίδρασης στην άλλη. Η μεγάλη πολυ

πλοκότητα του πολιτικού είναι λιγότερο πολύπλοκη απ'
όσο πιστεύουμε ή απ' όσο παριστάνουμε ότι πιστεύουμε.

Όλα εξελίσσονται μέσα στο συμβιβασμό. Η διάκριση

μεταξύ αριστεράς και δεξιάς τείνει να εκλείψει, αλλά
όλα διαδραματίζονται σαν να μπορούσε ακόμη να παίξει
κάποιο ρόλο, ένα μέτριο ρόλο. Οι μεγάλες προοπτικές
δεν είναι πια επίκαιρες, η δράση των ιεραρχιών, των
κρατικών υπαλλήλων, των επαναστατημένων και της
αντεξουσίας, εν συντομία, οι αποφάσεις και οι πρακτι

κές δεν είναι ούτε αδιαφανείς ούτε διαφανείς, γιατί εδώ
όλα παίζονται με μέσους όρους. Έχει κανείς την εντύ

πωση, και δεν είναι μόνο εντύπωση, ότι η κωμωδία της
εξουσίας απατά το κοινό της και απατάται και η ίδια. Σε
σχέση με τι; Σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να είναι

μια πολιτική υψηλού ύφους που ανοίγεται σ' ένα πεπρω
μένο και το αναλαμβάνει, επιτρέποντας στους πολίτες

να συμμετέχουν σε μια κοινοτική ζωή. Ωστόσο αυτό εί
ναι ένα ιδεαλιστικό όνειρο, διότι η πολιτική φαίνεται να
βρίσκεται στο τέλος του πεπρωμένου της. Ακόμη και τα

ανταγωνιστικά στυλ, τα οποία μοιάζουν πολύ, πάσχουν
από έλλειψη στυλ. Ιδιώτες ,και κοινότητες σε αναζήτηση
μιας ενότητας, η οποία μάλλον χάθηκε χωρίς να έχει
υπάρξει, εξακολουθούν, με κάποιες παλινδρομήσεις, να
πορεύονται και καλούν σε βοήθεια. Ωστόσο είναι και
παραμένουν ελάχιστα διαθέσιμοι έναντι αυτού που, πέ
ρα από την πολιτική, εκπέμπει σήματα, δηλαδή κάτι πε
ρισσότερο και κάτι άλλο από σινιάλα.
Μετέωρο αυτό καθ' εαυτό, το πολιτικό, με όλη του τη
μαζική παρουσία που δεν επιτρέπει να αποφευχθεί το

κενό, παραμένει τρέμον. Αγκιστρωνόμαστε πάνω του

κι εκείνο σε μας. Η εξουσία ξεπερνά κατά πολύ εκεί
νους που την ασκούν, εκείνους που την υφίστανται, ε
κείνους που θέλουν να την αποκτήσουν. Το γίγνεσθαι

δεν αποτελείται από ένα σύνολο δράσεων και συντονι

σμένων έργων. Δεν υπακούει στην οργανωτική βούληση
των ανθρώπων. Είναι λοιπόν περιπλανώμενο. Κανένας
δεν επιδίωξε ποτέ με τη μορφή που προέκυψε το αποτέ
λεσμα κάθε φράσης της ιστορίας. Η εξουσία παραμένει

μετέωρη στο κενό, λατρεύεται, φαντασιώνεται, ποθεί
ται, ασκείται, επικρίνεται, καταπολεμάται. Η σκέψη που

προσπαθεί να την σκεφτεί, όχι με αφετηρία την ίδια την

εξουσία' ~λλά το κέντρο της σχέσης άνθρωπος-κόσμος,

παραμένει επίσης μετέωρη. Δεν πρόκειται για απλή
αναμονή. Προσπαθεί να σκεφτεί το χωροχρόνο του πο

λιτικού παιχνιδιού, τον δοκιμάζει και κοιτάζει ταυτό
χρονα από κοντά κι από μακριά.
Αν το πολιτικό παραμένει μετέωρο, σε μια κοινωνία

ακινητοποιημένη στη διαμάχη με τη σήψη της, κι εμείς
παραμένουμε μετέωροι. Περιστροφή στο κενό, η πολιτι
κή διάσταση, παραγόμενη και παράγουσα, δεν κατα
φέρνει, ό,τι και να κάνει, να παραγάγει κάτι ριζικά
καινούργιο, να ξεφύγει από το κενό. Ο ρόλος της είναι
μεγάλος αλλά περιορισμένος, και η πολιτική φέρει τα
σημάδια του ίδιου της του πεπερασμένου, γιατί οι δυνα
τότητές της δεν είναι άπειρες. Γεμάτη μυθικά στοιχεία,
δεν μπορεί να κινηθεί παρά μόνο σύμφωνα με το πνεύ
μα των καιρών, στο οποίο συμβάλλει, κάτω από τον
ορίζοντα της καθοριστικής τεχνικής που ωστόσο αφή
νει ανοικτές ορισμένες διιστορικές δυνατότητες.

ΕΒΔΟΜΟ ΓΡΑΜΜΑ
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Δ

εν υΠάρχει τελευταία λέξη. Ούτε πρώτη. Όλες οι
λέξεις έχουν την ιστορία τους. Υπάρχουν ωστόσο

λέξεις κατά κάποιον τρόπο δι ιστορικές, οι οποίες ανή

κουν ταυτόχρονα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλ
λον. Υπάρχει μια σκέψη που δεν προτείνει κανένα πρό
γραμμα, καμιά οριστική λύση, καμιά παρηγοριά, καμιά

σωτηρία. Η σκέψη αυτή είναι εξαιρετικά σπάνια στην
ιστορία της σκέψης. Επιτρέπει ωστόσο, όπως διαγρά
φεται εδώ, έναν κάποιον προσανατολισμό μέσα στο λα
βύρινθο του κόσμου. ΤΙ να σκεφτούμε; Και τι να πρά

ξουμε; Οι δυο αυτές ερωτήσεις αναδύονται αιίό ένα κέ
ντρο, τίθενται καθ' όλο το μήκος ενός δρόμου ο οποίος
διαφοροποιείται. Να αντέξουμε στο μηδέν; Το τίποτα
δεν είναι ποτέ ολομόναχο, γιατί στην περίπτωση αυτήν
θα μας ήταν αδύνατο να μιλήσουμε γι' αυτό, να μιλή
σουμε στοχαστικά και να ενεργήσουμε ουσιαστικά. Να

αντέξουμε αυτό που δεν αντέχεται; Αν δεν θέλουμε ρη
τώς το θάνατο που εκδηλώνεται μέσα μας, εκτός μας,

αλλά ποτέ χωρίς εμάς, θα μας δινόταν ίσως να τοποθε

τηθούμε στοχαστικά και δραστήρια στο αινιγματικό κέ
ντρο της ολόκληρης σχέσης άνθρωπος-κόσμος. Θα εί

χαμε τότε να αντιμετωπίσουμε φιλικά και θαρραλέα τα
απαρέγκλιτα αποσπάσματα όλων όσα «είναι» και το
όλον αυτό διασπασμένο αυτό καθ' εαυτό, πέρα από το
είναι και την αλήθεια, σ' ένα χρόνο που δεν θα ήταν αι
ώνιος ή επαναληπτικός, γραμμικός ή προοδευτικός. Αυ
τός ο χρόνος, όπου η χρονική επιστροφή θα εκδηλωνό
ταν ως διαφορετική, θα ήταν ο χρόνος της περιπλάνη

σης που καθορίζει την ιστορία των ανθρώπων, η οποία
έχει γίνει πλανητική.

Τα διακυβεύματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια
της περιπλάνησής μας και το ίδιο το διακύβευμα αφο
ρούν κεντρικά το παιχνίδι της σχέσης άνθρωπος-κό
σμος. Οι ερωτ11σεις, περισσότερο απ' 6,τι τα προβλήμα
τα, ακόμη και αν τις έχουμε επεξεργαστεί, παραμένουν

ανοικτές, και η ερώτηση που ανοίγεται σ' εμάς ενώ α
νοιγ6μαστε σ' αυτήν είναι και παραμένει κεντρική σε

σχέση με το κέντρο που διαφεύγει. Αυτό το κέντρο δεν
είναι άλλο από το ενιαίο κέντρο όλων των αντιθέσεων
και των διαφορών, όλων των συμπλοκών και των αγώ

νων που έχουν τελικά να παίξουν ένα ρόλο. Όλο και
περισσότερο, το ανοικτό σύνολο αυτού που είναι και
νεται, καθ{6ς και ο κόσμος που δεν είναι ένας ορίζοντας
των οριζόντων ή ο ύπατος ορίζοντας, θεωρούνται και
βιώνονται με αδιαφορία. Η εγγενής αδιαφορία, παρ'
όλες τις κουβέντες και τους διαλογισμούς, είναι προορι
σμένη να απλωθεί. Παραμένει ωστόσο δυνατή μια ανώ

τερη αδιαφορία, χωρίς να είναι συνώνυμη ουδετερότη

τας, χλιαρι5τητας. Ακόμη και η φιλική και, ει δυνατόν,
ποιητική σχέση με τον εαυτό μας, τους άλλους, τα πράγ
ματα, δεν μπορεί παρά να γειτνιάζει επικίνδυνα με την
κοινή και ταυτόχρονα με την ανο)τερη αδιαφορία, στην
προσπάθειά της να υπερβεί παραγωγικά αυτό που απο

κρυσταλλώνεται σαν αγάπη ή συντροφικότητα και αυτό
που μας βασανίζει σαν μίσος. Αλλά η αδιαφορία που δέ
χεται και που δίνει εξακολουθεί να παραμένει σκοπός.
Αυτό που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους της εποχής
μας, αν υποθέσουμε ότι αποτελεί ακόμη εποχή, δηλαδή
το μετέωρο κάποιου πράγματος σαν έννοια, είναι ότι
σέρνονται μισοευχαριστημένοι, μισοδυσαρεστημένοι, ού
τε ευχάριστημένοι, ούτε δυσαρεστημένοι, πάνω σε μια
γη που βαδίζει προς την ερήμωση. Ο γενικευμένος ναρ
κισσισμός τρέφει όλες τις εικόνες και το οικουμενικο

ποιημένο θέαμα αντιπροσωπεύει τη ζωή και τη φαντα

σία. Η βαθιά και γ6νιμη οδύνη καλύπτεται και η ίδια
από αυτό που είναι δοσμένο: ένα μίγμα μέτριας απελπι
σίας και νευρικής έξαρσης. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα
να περιμένουμε; Πριν μπορέσει, εκεί που κάθε φορά
δημιουργείται, να ακουστεί η ερώτηση, αν πρέπει κάπο
τε να ακουστεί, όντα και πράγματα δεν θα πάψουν να
ακολουθούν την πορεία τους σύμφωνα με τη λογική που

τα συντηρεί και τα κινεί, διαρκώς κάπως ασταθή, διαρ
κώς πολύ ταραγμένα. Ακόμη κι αν ακουγόταν -από
ποιον; και πώς;- ο σκεπτόμενος λόγος που λέει την ερώ
τηση, δεν θα είχε άμεση αποτελεσματικότητα και θα οδη
γούσε σε όλες τις δυνατές και αδύνατες παρεξηγήσεις.
Χωρίς να εξιδανικεύουμε και χωρίς να καταδικάζου
με το παρελθόν που περιέχει αποθέματα μέλλοντος,

χωρίς να μαυρίζουμε υπερβολικά το παρόν που δεν εί
ναι μαύρο αλλά θαμπό και γκρίζο, κι ενώ ανοιγόμαστε
στο μέλλον που έρχεται προς συνάντησή μας, αλλά το
οποίο δεν θα είναι τόσο χαρούμενο ούτε τόσο κατα

να διερευνήσουμε το μυστικό του
χρ()νου προσπαθώντας να ανταποκριθούμε σ' αυτό. Ο

χρόνος δεν χωρίζεται σε τρεις διαστάσεις. Εκδηλώνε
ται ανά πάσα στιγμή ως παγχρονικότητα όπου παρελ
θόν, παρόν, μέλλον παίζουν ακατάπαυστα μαζί, ενωμέ
να και διαφοροποιημένα. Στην απόσυρσή του ανοίγεται
σ' εμάς, για να προσπαθήσουμε, αν μας δινόταν η δυνα
τότητα, να μη βουλιάξουμε στην υπάρχουσα και λει
τουργούσα τάξη-αταξία, παρ' όλες και με όλες τις δυσ
λειτουργίες της.

Το παιχνίδι του χρόνου, παιχνίδι του κόσμου, παιχνίδι
της περιπλάνησης δεν έχει τίποτα το παιγνιώδες, το χα
ριτωμένο. Τα ενδοκοσμικά παιχνίδια παραμένουν δια
φορετικά από το παιχνίδι του κόσμου. Αυτό το παιχνίδι
παραμένει αβυσσαλέο, μας ζωντανεύει και μας θανα
τώνει. Χωρίς καθορισμένη αρχή, χωρίς προβλεπόμενο
τέλος, γεννιέται και χάνεται. Εμείς, οι θνητοί, αποτε
λούμε μέρος του, γιατί δεν υπάρχει κόσμος χωρίς τον

άνθρωπο και δεν μπορεί να υπάρξει κόσμος μόνο ή κυ
ρίως ανθρώπινος. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να
καλούμε αυτό που δεν είμαστε αλλά στο οποίο ανήκου
με. Και αυτό αντέχει πολλά ονόματα που του δόθηκαν,
περιπαίζοντάς τα όλα. Διατρέχοντας όλο το δρόμο που
ανοίγεται σ' εμάς, παροτρύνοντάς μας να τον ακολου

θήσουμε και να τον χαράξουμε, δεν ξεκινάμε από μια
αρχική λέξη και δεν καταλήγουμε σε μια ύπατη λέξη.

Στη διάρκεια της πορείας μας διασταυρωνόμαστε με
άλλους δρόμους και άλλα μονοπάτια. Ωστόσο, ακόμη κι

αν υπάρχει ένας δρόμος που επιβάλλεται, προσανατολι
σμένος από και προς το ενιαίο παιχνίδι, αυτή η πορεία
δεν έχει κάποιο σκοπό. Ταυτόχρονα

και προσανατολισμένη, η πορεία μάς πηγαίνει όσο πιο

μακριά γίνεται. Διαρκώς κάτω από τον αστερισμό του
άσκεφτου, οδηγεί ενίοτε σε μια κορυφή απ' όπου γίνο
νται ορατοί άλλοι δρόμοι. Η κορυφή, όπου φτάνει κα

νείς στο τέλος, οδηγεί τον οδοιπόρο ήδη από το ξεκίνη
μα, συχνά εν αγνοία του. Αυτή η κορυφή φέρει ένα

όνομα που είναι και δεν είναι η ύπατη λέξη. Το παιχνίδι
του κόσμου μπορεί να λεχθεί σε μια γλώσσα προσφυή,
προσεκτική συνάμα στη φιλία και στην πολλαπλότητα
των λέξεων και των πραγμάτων. Αυτή η γλώσσα που

έχει προέλθει από τη σιωπή, που μιλάει και που σιωπά,
που μιλάει σιωπώντας και σιωπά μιλώντας, περιέχει άλ
λες γλώσσες. Κάθε γλώσσα περιέχει το μη ειπωμένο,
και μιλάμε συχνά χωρίς να ξέρουμε ότι έτσι αποσιω

πούμε επίσης αυτό για το οποίο γίνεται λόγος. Το πρω
τόγνωρο μιας γλώσσας μπορεί να γονιμοποιήσει μια

άλλη γλώσσα που εγγράφεται, κι αυτή επίσης, στο γλωσ
σικό κέντρο της σχέσης άνθρωπος-κόσμος. Η γλώσσα
που εγγράφεται στο κέντρο της ολόκληρης σχέσης άν
θρωπος-κόσμος δεν λούζεται στο φως, δεν δίνει απο
κλειστικά και μόνο φως. Όλη η μεταφυσική είναι μια

μεταφυσική του φωτός. Η αντιμεταφυσική επικαλείται
ένα άλλο φως, το οποίο δεν απελευθερώνεται από το
αυτό. Δεν είναι τόσο παράξενο όσο φαίνεται σε μια
προσέγγιση ότι uεταωυσική και f'I\ιΤΙΙΙS'ΤΓlfmΙΠI~.ή

συνενωμένες λένε την κυριαρχία του φωτός και τη λένε
ανθρωπομορφικά. Οι εξαιρέσεις είναι σπάνιες. Στους
προσωκρατικούς συναντάμε τα πρώτα ίχνη της κυριαρ

χίας του φωτός, με περισσότερο ή λιγότερο ανθρωπο
μορφιtrμό. Ο Ηράκλειτος άραγε εξαιρείται; Με και με
τά τον Χέγκελ η τάση για την κυριαρχία αυτή δεν στα

ματά ξαφνικά. Η μεταφυσική ως μεταφυσική είναι προ
ορισμένη να ζήσει μια μακριά παρακμή. Με τη σκέψη η
οποία προσπαθεί να τοποθετηθεί σ' ένα άλλο σχήμα το

φως δεν μπορεί πλέον να κρατήσει την κυρίαρχη δύνα
του. Η σκέψη του κόσμου, η γλώσσα της περιπλάνη
σης, η ερώτηση του παιχνιδιού κάνουν ώστε ο κόσμος
και τα πράγματα να μη λούζονται πια στο φως. Όχι για

να δούμε το σκότος να καταλαμβάνει τα πάντα, αλλά
για να δούμε και να πούμε το διαρκές παιχνίδι του κια

ροσκούρο, το παιχνίδι της σκιάς και του 'φωτός, του ξε
διπλώματος και της σύλληψης του φωτεινού με φόντο

το αόρατο. Αυτό που είμαστε και αυτό που δεν είμαστε
παραμένουν συνδεδεμένα με τον ίδιο δεσμό και προ

σφέρονται στην κατανόηση, διαρκώς υπό απόσυρση.
Το ερώτημα του κόσμου, επειδή δεν περιέχει ούτε
πρώτη ούτε τελευταία λέξη, δεν ερωτά έναν υποτιθέμε
νο αστείρευτο ποταμό ή ένα διαρκές γίγνεσθαι. Ωστόσο
δεν παγιώνει και δεν καθορίζει τα όντα και τα πράγμα
τα, την ιερή και απαραβίαστη πραγματικότητα. Ο κό

σμος δεν εννοείται πλέον ως το σύνολο των αποκαλύ
ψεών του και των ανθρώπινων παραγωγών. Ωστόσο η

ιστορία ως περιπλάνηση έχει έναν κάποιο προσανατολι

σμό και η γλώσσα που τον λέει χαρακτηρίζεται από την
πολυσημία της. Κάθε φλυαρία για μια νέα αρχή από το

μηδέν είναι απλο'ίκή και ηλίθια. Δεν ζούμε ούτε το τέ
λος του χρόνου ούτε την αυγή μιας νέας εποχής. Μάλ
λον νικημένοι παρά νικητές, κι ενώ οι νίκες μας οι ίδιες
αποδεικνύονται μοιραίες, οφείλουμε να αναγνωρίσου
με ότι η ανθρωπότητα απέχει ακόμη πολύ από το να
έχει εξαντλήσει όλες της τις δυνατότητες και ότι αυτή η
μοντέρνα και μεταμοντέρνα μανία της διαρκούς «υπέρ
βασης» δεν είναι πορεία ζωής αλλά μάλλον έργο θανά
του. Όλες μας οι «ατομικές» και οι «συλλογικές» αφέ
λειες, όλη μας η μετριότητα, παρά και με όλο το θόρυβο
που κάνουν, καταβαραθρώνονται μέσα στο κενό, αφή
νοντας το μεγάλο αθεώρητο κενό. Σε εποχές μηδενι
σμού, το·επίπεδο του ίδιου του μηδενισμού χαμηλόΝει
και παραμένουμε αδιάφοροι στο Τίποτα που δεν είναι
μηδενιστικό και πηγαίνει με το ανοικτό Όλον. Κάποιο
πράγμα που δεν είναι πράγμα, res, ετοιμάζεται να αλλά
ξει στη μορφή του κόσμου. Ένας δρόμος μάς εκπέμπει
σήματα, αλλά δεν είναι εύκολο να τον πάρουμε

βρίσκεται στα όρια του αδιάβατου. Η αναμονή αυτού
που δεν θα έρθει ποτέ και το 'οποίο παραμένει χωρίς
όνομα μπορεί να φαίνεται δελεαστική. Μια φωνή που
έρχεται από τα βάθη μπορεί ωστόσο να μας δείξει ότι η
παραγωγική αναμονή προέρχεται από το ίδιο το παι

χνίδι του κόσμου και ότι δεν είναι δυνατή παρά μόνο με
τη συμμετοχή της ενέργειάς μας. Θέλοντας να κατέχου
με, παραμένουμε ταυτόχρονα αποστερημένοι και κατε

χόμενοι, ενώ μια κάποια αποδέσμευση δεν σπάει όλους
τους δεσμούς αλλά τους μεταμορφώνει.
Αυτό που κρατάει την εποχή υπό τον έλεγχό του, και

αναφερόμαστε στην τεχνική, διαπερνά όντα και πράγ

ματα και τη σχέση μας με αυτά. Η τεχνολογία, η οποία
δεν είναι λόγος επί της τεχνικής αλλά αυτό που καθορί
ζει τον τρόπο τού είναι και πράττειν, σκέπτεσθαι και
οικοδομείν, αποτελεί, τρόπον τινά, υποκατάστατο της

φιλοσοφίας. Είναι, όπως και η μεταφυσική του καιρού
μας, μυθική και πραγματική. Υπεισέρχεται αποφασι

στικά στο κέντρο της σχέσης που το ανθρώπινο διατηρεί
με τον κόσμο, η οποία δεν είναι σχέση μεταξύ δύο
οντοτήτων αλλά ένα και μοναδικό παιχνίδι. Το ένα και
το άλλο υπάρχουν χάρη στη σχέση αυτή. Καθώς εκτυ
λίσσεται το τέλος της φιλοσοφίας, το οποίο θα διαρκέ
σει για πολύ, η σκέψη φιλοσοφικού τύπου θα συνεχίζει
το δρόμο της, ενώ ένα άλλο είδος σκέψης έχει ήδη
αναγγελθεί και δοκιμαστεί. Η σκέψη η οποία ανέρχεται
εντεύθεν της φιλοσοφίας, τη διατρέχει και πηγαίνει πέ
ρα από αυτή δεν είναι πλέον φιλοσοφική ούτε μεταφυ
Δεν διαλύεται μέσα στην τεχνολογία. Αντιθέτως,
έρχεται αντιμέτωπη με την τεχνική και προσπαθεί να

ξετυλιχτεί ως σκέψη. Το αν η παγκόσμια ιστορία γνωρί

σει μια μείζονα καταστροφή, αν εδραιωθεί μέσα στη
διαρκή κρίση με σταθερές ανανεώσεις ή αν μπορέσει
να γίνει κάποια στροφή που θα μας οδηγούσε σε μια
άλλη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο -σχέση που δεν

θα ήταν πιο «επιτυχημένη»- αυτό δεν έχει αποφασι
στεί. Η σκέψη, αλλά όχι μόνη της, μια ανθρώπινη διαθε
σιμότητα, αλλά όχι κατά κύριο λόγο ανθρώπινη, η τε

χνική, πολύ περισσότερο απ' ό,τι η τεχνολογία, νοούμε
νη φιλικότερα, θα μπορούσαν άραγε να μας βοηθήσουν
στην πορεία μας και να μας προσφέρουν το χωροχρόνο
μιας άλλης διαμονής; Κάθε διαμονή του ανθρώπου υπήρ

ωστόσο ουσιαστικά μη ικανοποιητική σε οποιαδήπο
τε εποχή, γιατί καμιά διαμονή δεν μπορεί να ταυτιστεί
με τον κόσμο. Δεν βαδίζουμε προς ένα στόχο τον οποίο
έχουμε θέσει και θελήσει ως τέτοιον. Ούτε χρυσός αιώ
νας, ούτε χαμένος και ξανακερδισμένος παράδεισος,
ούτε μέρος εσχατολογικής ευτυχίας, ούτε πραγματοποι

ημένη ουτοπία, αυτό το πεδίο μιας άλλης σχέσης με τον

κόσμο θα υπερέβαινε την εμπειρία ενός τέλους (στόχος
και τέλος) και την απελπισία να μην μπορούμε να αγγί

ξουμε ποτέ την αρμονία. Αραγε είναι δυνατόν; Ή μή
πως είναι ένα ατελείωτο καθήκον το οποίο εμπίπτει στη

σφαίρα του ιδεαλισμού; Αυτό που ανοίγεται ως δυνα

τόν είνα: προορισμένο να σκοντάψει στη μείζονα αδυ
ναμία: ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ο κόσμος. Ο
χωρισμός μεταξύ ανθρώπου και κόσμου, η διαφορά
από την οποία προέρχονται όλα μας τα δεινά, η αποτυ

χία, συχνά παραγωγική, κάθε εξατομίκευσης και κάθε

κοινωνικοποίησης, δεν παύουν να παίζουν. Το πολύ,
ίσως θα μπορούσαμε να φανούμε ικανοί να διερευνή

σουμε το αίνιγμα του ενιαίου παιχνιδιού στο οποίο δεν
έρχονται αντιμέτωποι μόνο δύο εταίροι. Δεν μπορεί να

καταργηθεί η αμηχανία και δεν μπορεί να ξεπεραστεί
διαλεκτικά. Εφόσον είμαστε ανθρώπινα όντα, εφόσον
είμαστε ανθρώπινα όντα στη σχέση μας με τον κόσμο
-διότι μέσα και μέσω αυτής της σχέσης υπάρχουμε

εμείς «και» ο κόσμος- παγιδευμένοι σ' ένα παιχνίδι μο
ναδικό, με πολλαπλή ακτινοβολία, οφείλουμε να βιώ
σουμε την εμπειρία του ενός και του πολλαπλού που

ανήκουν στο παιχνίδι. Μέσα στην πολυσημία των λέξε
ων και την πολλαπλότητα των πραγμάτων, μόνο μια

διαθεσιμότητα έναντι του αποσπασματικού Ενός-Όλου
θα ήταν ικανή να μας καταστήσει θετικά διακείμενους
προς αυτό που έρχεται προς συνάντησή μας, προετοι
μάζοντάς μας να το μεταμορφιδσουμε παραγωγικά. Η

σκέψη είναι απαραίτητη στην πορεία που δεν υπακούει
σε μια πρώτη ή τελευταία λέξη. Δεν υπάρχει ωστόσο
μια πρόοδος δίχως τέλος, μια ατελείωτη πρόοδος της
σκέψης. Πλούσια από όλες της τις δυνατότητες, η σκέψη
δεν μπορεί να ξεφύγει από το ίδιο της το πεπερασμένο.
Κάτω από έναν αστερισμό μάλλον παρά μέσα σ' ένα
σύστημα, η σκεπτόμενη σκέψη μπορεί να προσπαθήσει

. να

διαρθρωθεί με μια εξαιρετική προσοχή και πλήρης

ελαφρότητας, πάντοτε μέσα στη μη ολοκλήρωση και στο
χείλος της αβύσσου. Είτε επιτύχει, είτε αποτύχει, είτε

γνωρίσει και τα δύο ταυτόχρονα, δεν είναι μια υπόσχε

ση που πρέπει ή' που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Πιο αρχέγονη και πιο μελλοντική από οποιαδήποτε

υπόσχεση, παραμένει όλη συγκεντρωμένη και όλη ακτι
νοβολούσα στο πεδίο που χωρίς αυτή θα ήταν άφατο

και ακατοίκητο. Οι νομάδες και οι επιδημητικοί υπα

κούουν στον ίδιο ρυθμό Ό οποίος, στη διάρκεια της περι
πλάνησης, οικοδομεί κατοικίες όπου οι άνθρωποι, που

δεν μένουν ποτέ σ' έναν τόπο, διαρκώς διαφεύγοντες,
ακολουθούν το γήινο και το αστρικό πεπρωμένο τους,
Δεν υπάρχει τελευταία λέξη. Κι αν το παιχνίδι του
κόσμου θα έπρεπε να είναι η τελευταία λέξη, δεν θα
μπορούσε να ειπωθεί και να παιχτεί παρά μόνο πολλα

πλά. Το παιχνίδι του κόσμου τρέφει και καταστρέφει

όλες τις τελευταίες λέξεις.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ

"Ολα εξαρτώνται, διαφορικά, από τη σχέση μας με
τον κόσμο. Η ιστορία των μεταμορφώσεων αυτής

της σχέ~ς και η ίδια η ιστορία ως ιστορία της περιπλά
νησης -γιατί χωρίς περιπλάνηση δεν θα υπήρχε παγκό

σμια ιστορία και χωρίς παγκόσμια ιστορία δεν θα υπήρ
χε περιπλάνηση- παραμένουν άσκεφτες, καθότι το
άσκεφτο μπορεί να αποδειχτεί πιο παραγωγικό από το
σκεφτό. Το σύνολο των ιστορικών σχέσεων βασίζεται

σε διιστορικές σχέσεις, ασφαλώς χρονικές, και όχι αιώ
νιες. Ωστόσο ο χωροχρόνος του «αμετάβλητου» δεν επι
τρέπει να τον τοποθετήσουμε. Η ιστορία των γεγονότων

περιέχεται στην Ιστορία και αυτή στην ιστορία του κό
σμου. Μέσω του «τέλους της ιστορίας» και της συνέχει
ας της ιστορίας, έμπλεης θορύβου και οργής, η οποία

δεν βλέπει να αναδύεται μια μεγάλη εποχή, η τεΧΥική
δεν μπορεί να κινητοποιηθεί χωρίς κάποια σχέση με το
κενό του κόσμου. Ακόμη και όταν ευχόμαστε μια ποιητι

κή, αν όχι μαγική, σχέση που να ενώνει τα αποσπάσμα
τα του κόσμου, το αδήριτο δεν μας εγκαταλείπει. Μας

θυσιάζει στις επιταγές των καιρών, αλλά η θυσία μπορεί

να αφήνει ίχνη που δείχνουν ένα δρόμο τον οποίο άλλοι
θα ξαναπάρουν με τον τρόπο τους. Είμαστε υποχρεωμέ

νοι να το παραδεχτούμε και να το σκεφτούμε: δεν μπαί
νουμε σε μια εποχή όπου μεγάλες σκέψεις, αναγνωρι
σμένες ως τέτοιες και όχι ευνουχισμένες, μορφές τέχνης

ριζικά πρωτότυπες και σημαντικές μετατρεπτικές δρά

σεις πολιτικού τύπου θα μπορούσαν να εκδηλωθούν και
να αποδειχτούν γόνιμες. Είμαστε άραγε καταδικασμέ
νοι στην επανάληψη και τις μικροκαινοτομίες; Η ερώτη

ση δεν τίθεται με τους όρους αυτούς. Αυτό που συμβαί
νει σ' εμάς που είμαστε προορισμένοι για τις πολλαπλές

εκδοχές του ίδιου είναι ένα σχεδόν αδιαχώριστο μίγμα
καινοτομιών και επαναλήψεων. Μόνο ορισμένοι μετεω
ρίτες, τους οποίους θα προσπαθήσουμε να οικειοποιη

θούμε, όταν δεν θα μπορούμε να τους αγνοήσουμε πα

ντελώς, θα διασΧίζουν ακόμη τον ουρανό του κόσμου.
Δεν θα μπορούν ίσως να ταυτιστούν με παραδειγματι
κές περιπτώσεις. Ενώ δεν θα μπορούν να απελευθερω
θούν από όλα αυτά που τους περικλείουν και τους δια

περνούν, οι «μετεωρίτες» αυτοί θα πρέπει να διασχί
σουν το χρόνο, πέρα από την παρουσία και την απου

σία, εκπέμποντας ένα φωτισμό που δεν θα πήγαζε από
το καθαρό φως. Ταυτόχρονα λόγος και χειρονομία, ο
ερεβώδης αυτός φωτισμός θα διέσχιζε διιστορικά αυτό
που παίζει και αυτό που έχει παιχτεί.
Ύστερα από τόσους αιώνες ιδεαλιστικής μεταφυσι
κής σχετικά με το Είναι του όντος, ύστερα από το μηδε

νισμό που μηδενίζει και το Είναι και το ον και αυτομη
δενίζεται, το παιχνίδι θα μπορούσε όχι να λάμψει αλλά

να ξεδιπλωθεί ως παιχνίδι του κόσμου, φιοτίζοντας τα

ιδιαίτερα παιχνίδια αλλά παραμένοντας αυτό καθ' εαυ
τό άπιαστο, δηλαδή κρύβοντας το άσκεφτό του. Αυτό το
πάλλον παιχνίδι που παραμένει πρωτότυπο και το

οποίο προσπαθούμε να σκεφτούμε διασχίζει τις υψηλό
τερες έννοιες: το Ον, το θεό, τη φύση, τον άνθρωπο, την
κοινωνία, την τεχνική. Περιλαμβάνοντάς τες και τοπο

θετώντας τες, ανοίγεται, «είναι» το ίδιο το Άνοιγμα.

Συλλαμβάνοντάς το ως έχει και όχι με αφετηρία αυτό ή
το άλλο ιδιαίτερο και ενδοκοσμικό παιχνίδι, κλείνει με

το άνοιγμά του την κυριαρχία της παράστασης, της βά
σης, των ιδανικών, και μάλιστα την εμπειρική λατρεία
των γεγονότων. Με αφετηρία «αυτό» το παιχνίδι είναι
δυνατόν να σκεφτούμε την εποχή όπου το Όλον γίνεται
τίποτα. Πρόκειται για άλλο όνομα του ανοίγματος του

χρόνου που επιτρέπει το φωτισμό του παρελθόντος, του

παρόντος και του μέλλοντος, ακόμη κι αν το μέλλον εί
ναι λιγότερο ανοιχτό απ' ό,τι θα είχαμε την τάση να
σκεφτούμε. Ακόμη και αν οι «μαύρες» σκέψεις, οι ~o

καλούμενες απαισιόδοξες, απασχόλησαν τη σκηνή πε

ρισσότερο από τις αισιόδοξες σκέψεις, μας έχει δοθεί
-αν ανοιχτού με στον αστερισμό του κόσμου, του παι

χνιδιού, του χρόνου- να ζήσουμε, να σκεφτούμε και να

δράσουμε πέρα από κάθε αισιοδοξία ή απαισιοδοξία,
πέρα από την τραγωδία και την κωμωδία. Ανταποκρινό
μενοι σ' αυτό που καθιστά δυνατή μια κάποια ηρεμία,
μια προβληματική σοφία.

Η τεχνική που εξουσιάζει τον ορατό ορίζοντα εξακο
λουθεί και θα εξακουλουθήσει το έργο της. Πρέπει άρα
γε να επεξεργαστούμε την ιστορία της τεχνικής; Αν η
«τεχνική» αναδύεται στοιχειωδώς από την προ'ίστορία,

αν καθορίζει όλη την ιστορία κι αν εξακολουθεί να είναι
προορισμένη να γνωρίσει μια μεγάλη διιστορική ανά
πτυξη, ωστόσο είναι υπό την ιδιότητα της σύγχρονης τε

χνικής που υπολογίζει και διατάσσει, σχεδιάζει και προ
γραμματίζει, ενημερώνει και χειρίζεται, κάνει σχέδια
και κυβερνά

κυβερνητικά. Όμως η τεχνική έχει επίσης

τις μακρινές της πηγές στο μαγικό κ<5σμο και τους μύ

θους, το ιερ<5 και τις ιεροτελεστίες, πριν <5λα αυτά γίνουν

θρησκεία. Οι απαρχές πρέπει να διερευνηθούν ακόμη,
να ερωτηθούν απ<5 τη σκέψη, και όχι μ<5νο από την αρ
χαιολογία και την εθνολογία. Ο κόσμος, τον οποίο ο κό

σμος της τεχνικής καλύπτει μάλλον παρά αποκαλύπτει,
μπορεί να είναι αντικείμενο σκέψης και εμπειρίας όπως

το ιερό; Δεν είναι κοινός σε όλους, σε όλα, διαφορετικός
από όλα κι από όλους; Το ιερό, περισσ<5τερο κι από το
θείο, αποσύρεται 'ενώ ανοίγεται μέσα στο ανίερο. Η
εποχή μας θέλει να είναι κατηγορηματικά τεχνικοεπι
στημονική. Δεν παύει ωστόσο να κυριαρχείται απ<5 τις

δυνάμεις που προηγούνται και που την υπερκαθορίζουν.
Το μυστικ<5 του ιερού δεν διέπει την εποχή μας και το
θείο φαίνεται να έχει απομακρυνθεί οριστικά. Οι μικρές

θρησκευτικ<5τητες που φυτρώνουν εδώ κι εκεί, υποκατά

στατα αυτού που παραμένει απόν, μάλλον επιβεβαιώ
νουν την εν λόγω απόσυρση. Αντιθέτως, αυτό που εξακο
λουθεί το παιχνίδι του, είναι η μυθολογική δύναμη, η
οποία, στην πλήρη εποχή της τεχνικής, έχει όλο το μέλ

λον μπροστά της, και γίνεται μυθο-τεχνο-λογική. Υπό
την ιδιότητα αυτή αντικαθιστά την οντο-θεο-λογία η
οποία έχει γίνει ανθρωπολογία. Ζητά άραγε μια προ
σέγγιση τυχαία μάλλον παρά τυχοδιωκτική, που ανοίγει

και είναι ανοικτή μάλλον παρά τυχαία; Η μυθο-τεχνο

λογική εποχή αποτελεί άραγε το τελευταίο ορατό στάδιο
του γίγνεσθαι-κόσμος της σκέψης, του γίγνεσθαι-σκέψη
του κόσμου; Αυτό δεν έχει ακόμη αποφασιστεί. Ένα
πράγμα φαίνεται σίγουρο: μέσα στην ενότητα και την

πολλαπλότητα του σκεπτόμενου και του ποιητικού λό
γου, μέσα στην εν<5τητα-πολλαπλ<5τητα του κόσμου και
των πραγμάτων, η ακατάπαυστη μεταμόρφωση εξακο
λουθεί το ορατό και α<5ρατο έργο της, πάντοτε χωρίς
σταθμό, ενώ ανοίγεται το χαιχνίδι όπου όλα παίζουν με
<5λα, παιχνίδι αποκαλυπτικό που παραμένει εξίσου συ
γκαλυμμένο. Αντί να τρέχουμε διαρκώς από το ένα
πράγμα'στο άλλο, και ενώ εξακολουθούμε το δρόμο της
περιπλάνησή ς μας, θα έπρεπε να επιχειρήσουμε μια με

τατροπή: να μην ξεκινάμε από πράγματα -ανθρώπινα
και μη ανθρώπινα- για να καταλήξουμε στον κόσμο, ού
τε να ξεκινάμε από τον κόσμο -που δεν είναι ποτέ μό
νος- για να επιστρέψουμε στα πράγματα, αλλά τοποθε
τημένοι εξαρχής μέσα στην απαρέγκλιτη σχέση, να ανα

λαμβάνουμε ταυτ<5χρονα τη σχέση την ίδια, αυτό που την
εγκαθιδρύει και αυτό που την αποτελεί.
Αυτό που άλλοτε εξαρτάτο από τη φιλοσοφία το

έχουν αναλάβει ο λογικός θετικισμός, η αναλυτική φιλο
σοφία της γλώσσας, η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η
ιστορία των ιδεών και η αισθητική. Η φιλοσοφία παρα

δοσιακού τύπου, ή με τους παραδοσιακούς της τύπους,

έζησε και επιβιώνει ακόμη, Δεν αποκλείεται μετά το
«τέλος» της να εμφανιστεί και πάλι και η ίδια η μεταφυ

σική να γνωρίσει μια αναγέννηση, Αλλά δεν πρόκειται
να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο. Το έργο μιας

αναδρομικής και προδρομικής σκέψης είναι πολύ πιο
σημαντικό. Σκέφτομαι τον κόσμο με αφετηρία αυτό που
προσφέρει προς σκέψη, σκέφτομαι τον κόσμο και τους

αστερισμούς του με αφετηρία το άσκεφτο, σκέφτομαι

αυτό που επιδέχεται σκέψη το οποίο προσφέρεται και
αποσπάται, συνιστά το έργο που επιβάλλεται στη σκέψη
η οποία θα συντριβεί, αφού ολοκληρώσει όλα όσα της
ήταν δυνατά, μπροστά στο ερώτημα του άσκεφτου κό
σμου. Η σκέψη δεν αποτυγχάνει μόνο και κυρίως εξαι

τίας των δικών της ελαττωμάτων, αλλά γιατί, πέρα από
κάθε επιτυχία και κάθε αποτυχία, ο ίδιος ο κόσμος, τρό
πον τινά, δεν προσφέρεται εξ ολοκλήρου σε καμία σύλ
ληψη. Αυτός μας συλλαμβάνει περισσότερο απ' ό,τι
εμείς τον συλλαμβάνουμε. Ακόμη κι αν πούμε ότι άν
θρωπος και κόσμος αποτελούν ένα -όπου ο ένας δεν εί
ναι ο άλλος, όπου ο καθένας δεν είναι χωρίς τον άλλο
που δεν είναι ένας άλλος- κινδυνεύουμε να τους θεωρή

σουμε σαν δύο οντότητες περισσότερο ή λιγότερο ξεχω
ριστές. Μπορούμε να πούμε ότι επιβάλλουν μια μη ταυ
τολογική διαμεσολαβητική ταυτότητα; Ποιος επιβάλλε
ται σε ποιον; Δεν πρέπει να μιλάμε για ενότητα; Όπως
και να 'χει, δεν πρέπει να πάψουμε να βλέπουμε πώς
υπεισέρχεται η σχέση, ή μάλλον το κέντρο της ολόκλη
ρης σχέσης απ' όπου αναδύονται άνθρωπος και κόσμος.
Τι κρατάει, κινεί, κάνει να αλλάζει, μεταμορφώνει
τον κόσμο; Ίσως πρέπει να απελευθερωθούμε από αυτό
το είδος ερώτησης απελευθερώνοντάς την και την ίδια.
Το μυστικό του κόσμου της ερώτησης που διατυπώνεται
ως «ΤΙ είναι αυτό;» έγκειται στην προετοιμασία μιας με
ταμόρφωσης.

/(.-::~:'~:'::=-:."".'~
'.

:~~~

ΕΡΓΑΤΟΥΚΩΣΤΑΑΞΕΛΟΥ
Φιλοσοφικές δοκιμές (Παπαζήσης, 1952)
Marxpenseurdela technique (Minuit, 1961)
Heraclite et lα philosophie (Minuit, 1962' ελλ. μτφρ. Ο Ηρά
κλειτος και η φιλοσοφία, Εξάντας, 1974)
Vers lα pmsee planetaire (Minuit, 1964' ελλ. μτφρ. Προς την
πλανητική σκέψη, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 1985)
EinfUhnιng in ein kunftiges Denken (Niemeyer, 1966)
Le Jeu du monde (Minuit, 1969)
Aτguments d'une recherche (Minuit, 1969)
Pour une ethique prablematique (Minuit, 1972' ελλ. μτφρ Για
μια προβληματική ηθική, Ηριδανός, 1974, Βιβλιοπωλείον
της «Εστίας», 1992)
Entretiens (Fata Morgana, 1973' ελλ. μτφρ.Συζητήσεις, Νεφέλη,
1986)
Horίzons du monde (Minuit, 1974' ελλ. μτφρ. Ορι'ζοντες του
κόσμου, Δωδώνη, 1978)
Contrίbution α lα logique (Minuit, 1977)
Problemes de l'enjeu (Minuit, 1979)
Systematique ouverte (Minuit, 1984' ελλ. μτφρ. Ανοιχτή συ
στηματική, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 1989)
«De la mythologie a la technologie» (Cahiers de philosophie
ancienne, Νο 7, Βρυξέλλες, 1989' ελλ. μτφρ. Από τη μυθο
λογία στην τεχνολογία, Άγρα, 1986)
Metamorphoses (Minuit, 1991)
Από το εργαστήρι της σκέψης (Βιβλιοπωλείον της «Εστίας»,

1992)
Γιατί σκεφτόμαστε; Τι να πράξουμε (Νεφέλη,

1993)

Κώστας Αξελός

Ι-'ράμματα σ' ένα νέο στοχαστή
Ξεκινώντας από το κέντρο της ολόκληρης σχέσης
άνθρωπος-κόσμος ξετυλίγονται διάφορα ερωτήματα,
αδιάρρηκτα συνδεδεμένα. Είμαστε στον κόσμο; Πού έγκειται
το αίνιγμα αυτού που συνήθως θεωρείται η πιο στέρεη βάση,

του αισθητού και του συγκεκριμένου; Πώς ενώνονται και
διαφοροποιούνται το αδιαφανές και το διαφανές; Η φιλία
που δεν είναι μόνο μια ατομική υπόθεση και η πολιτική που

δεν είναι·ποτέ ολικά παραδεκτή μένουν πάντα μετέωρες.
Η μελέτη αυτών των προβλημάτων
η διευκρίνισή τους

-
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η επεξεργασία τους και.

είναι ταυτόχρονα ενιαία και πολλαπλή.

Και ακόμα και αν δεν υπάρχει μια τελευταία λέξη που να
κλείνει κάθε συζήτηση, η αναδρομική και προδρομική σκέψη
που διατρέχει αυτά τα Γράμματα μπορεί να προσφέρει έναν
προσανατολισμό.
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