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Η ιστορία υπάρχει 
αλλά δεν είναι εκεί που νομίζουν 

 

 

Ι 
 

1) Η ιστορία δεν έχει νόμους. Η ιστορία δεν είναι ένας μηχανισμός. Η ιστορία δεν 

είναι υποταγμένη στην αναγκαιότητα και στον ντετερμινισμό. Η ιστορία δε χρειάζεται 

και δε μπορεί να στηριχτεί πάνω στην οικονομία. 

2) Η ιστορία είναι απρόβλεφτη. Κανείς δε μπορεί να προβλέψει την ιστορία.1 Όλες οι 

πετυχημένες «προβλέψεις» έγιναν a posteriori, όλες οι a priori προβλέψεις ήταν 

αποτυχημένες. Το ίδιο ισχύει και για το υποτιθέμενο «αναγκαίο» των ιστορικών 

μεταβολών. Οι φιλόσοφοι νομιμοποίησαν πάντα εκ των υστέρων την ιστορία. 

3) Η ιστορία δεν εγγράφει κάποια υποτιθέμενη πρόοδο της ανθρώπινης φύσης ή της 

ανθρώπινης κοινωνίας. Η πορεία της ιστορίας δεν είναι ούτε ευθύγραμμη, ούτε 

κυκλική, ή σπειροειδής ή... Η ιστορία είναι ακανόνιστη. Δεν καθορίζεται παρά απ’ το 

παιγνίδι του τυχαίου2 και τις ατομικές επιλογές, το τυχαίο και τις ατομικές επιλογές 

που κυριαρχούν στο σύμπαν του Επίκουρου και που εμφανίζονται σαν caso και virtù 

στη σκέψη του Μακιαβέλλι (όπου virtù δεν είναι πια η «αρετή» του «μεγάλου άνδρα» 

αλλά η υποκειμενικότητα του καθενός που δε δέχεται να παραιτηθεί απ’ τα 

δικαιώματά του πάνω στην ιστορία). 

4) Πολύ περισσότερο, η ιστορία δεν έχει κανένα σκοπό. Δεν υπάρχει λογική 

κατάληξη της ιστορίας. Η ανθρώπινη ιστορία έχει ένα τέλος, αυτό του ανθρώπινου 

γένους γενικά, αλλά όχι μία τελείωση. 

5) Η υποκειμενική επιλογή είναι αυτή που δίνει ένα νόημα στην ιστορία. 

6) Οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι και φέρουν την ευθύνη των πράξεών τους. Τίποτα 

δεν τους αναγκάζει να παραιτηθούν ή να μην παραιτηθούν απ’ αυτήν την ελευθερία. 

Τίποτα δεν τους αναγκάζει να διαλέξουν ή όχι την επανάσταση. 

7) Η ιστορία σαν ιστορία της ανθρώπινης κοινωνίας είναι κύρια ιστορία του πολέμου 

που διαδραματίζεται στο εσωτερικό της. Η ιστορία είναι ένας διαρκής πόλεμος. Αν κι 

αυτόν τον πόλεμο δεν τον θεωρώ κερδισμένο αρνούμαι να παραδεχτώ ότι τον έχω 

χάσει. 

8) Κάθε μερική αντίληψη της ιστορίας είναι αντι-ιστορική. Όχι μόνο η καθαρά 

στατική, ή η αντίληψη του κυκλικού χρόνου, αλλά και η αστική αντίληψη της 

                                                 
1 Όλες οι εξεγέρσεις μέχρι σήμερα ήταν απρόβλεφτες. «Και ευτυχώς γιατί αν ήταν 

προβλέψιμες, θα προβλέπονταν επίσης κι απ’ την αστυνομία» (Βουαγιέ). 
2 «Ο Επίκουρος, από παλιά, παραδέχτηκε την ανωτερότητα της αρχής του τυχαίου. Κι είπε 

ακόμα ότι “είναι καλύτερο να ξαναπέσουμε στο παραμύθι των θεών παρά στην ειμαρμένη των 

φυσικών”. Αυτό το “αντικειμενικά τυχαίο” ενθουσίασε το Μπρετόν και ενόχλησε τον 

Τρότσκυ. Κι ο νεαρός Μαρξ ήξερε να παραδέχεται ότι μονάχα αν δεχτούμε αυτή την αρχή 

φτάνουμε στη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής για τα άτομα. Αυτό είναι όντως το σημείο της 

“κρίσιμης σύγκρουσης με τη χεγγελιανή σκέψη” που θα διακρίνει κάθε μοντέρνο 

“επαναστατικό ρεύμα”». [από το κείμενό μου Η μελλοντολογία και η αρχή του απρόβλεφτου, 

1983] 
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ευθύγραμμης προόδου ή η ανάλογη μαρξιστική (ή αναρχο-μαρξιστική ή σιτουο-

μαρξιστική) είναι βαθύτατα αντι-ιστορικές. 

9) Η έτσι ορισμένη αντίληψη της ιστορίας βάζει ένα οριστικό τέλος σε κάθε 

θρησκεία, σε κάθε μεταφυσική – ενώ ο επιστημονικός ντετερμινισμός ή η κάθε 

τελεολογία σώζουν το ουσιαστικό μέρος κάθε θρησκείας. Η ιστορία δεν είναι άθεη, 

δεν περιέχει την άρνηση του Θεού: στερεί από κάθε νόημα αυτήν την έννοια, δεν 

επιτρέπει σε κανένα θεό να σταθεί μπροστά της, κι έτσι δεν χρειάζεται και να τον 

αρνηθεί (ή να τον αντικαταστήσει με κάτι άλλο). Αν ο Θεός είναι η άρνηση της 

ελευθερίας, τότε η ιστορία δεν είναι «η άρνηση της άρνησης αλλά το 

αυτοθεμελιωνόμενο θετικό». 

 

 

ΙΙ 
 

Αν η ιστορία είναι υποταγμένη στην αναγκαιότητα και ακολουθεί κάποιους νόμους, το 

μόνο που μπορώ να κάνω είναι να μελετήσω αυτήν την επιστήμη και να συμμορφωθώ 

με τα συμπεράσματά της. Τίποτα δεν περνάει απ’ το χέρι μου. Πρόκειται για ένα 

άνωθεν προορισμό. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να δεχτώ τη νομιμότητα αυτού 

του κόσμου – και ενδεχόμενα να περιμένω την εκπλήρωση του σκοπού της ιστορίας ή 

να προβλέψω πότε περίπου θα συμβεί αυτή η εκπλήρωση (όπως κάποτε προφήτευαν 

τη δευτέρα παρουσία). 

Απεναντίας, για μένα η επανάσταση είναι μια επιλογή.3 Τίποτα δεν μου την 

επέβαλε, τίποτα έξω από τον εαυτό μου. Ακόμα κι αν κάποια επιστήμη μπορούσε να 

μου αποδείξει το αδύνατό της, πάλι η επιλογή μου δε θάλλαζε – γιατί αυτή δεν είναι 

αποτέλεσμα ενός υπολογισμού, όπως η επιδίωξη του χριστιανικού παραδείσου ή το 

«στοίχημα» του Πασκάλ, αλλά μία επιθυμία. 

Η ιστορία αρνείται ταυτόχρονα και την αισιοδοξία και την απαισιοδοξία (όχι σα 

διαθέσεις αλλά σαν πραχτική αντιμετώπιση των πραγμάτων και δικιολόγηση αυτής 

της πραχτικής). Σα στάση απέναντι στην ιστορία, η αισιοδοξία χαραχτηρίζει 

συνήθως το μιλιτάντη και η απαισιοδοξία τον πρώην μιλιτάντη. Και στις δύο 

περιπτώσεις η ιστορία θεωρείται άκαμπτη, ότι δεν μπορεί να ξεφύγει απ’ τον 

προορισμό της, επιθυμητό στη μία περίπτωση και ανεπιθύμητο στην άλλη. Ή, ακόμα 

χειρότερα, η απαισιοδοξία προσγειώνεται σε μία εντελώς στατική αντίληψη: «τίποτα 

δεν αλλάζει». Τέλος, μερικές φορές η απαισιοδοξία οδηγεί σ’ έναν υποκριτικό και 

ψεύτικο μηδενισμό: εδώ το άτομο με πρόσχημα το μηδενισμό προσαρμόζεται στην 

υπάρχουσα κατάσταση, άρα σέβεται όλες τις κυρίαρχες αξίες. Αυτού του είδους ο 

                                                 
3 Εννοείται βέβαια, ότι και όσοι αντιμετωπίζουν την ιστορία σαν επιστήμη κρύβουν πίσω απ’ 

τα επιστημονικά συμπεράσματά τους μια προκαταρκτική επιλογή. Η επιστημονική μέθοδος 

είναι μόνο ένα ξόρκι, μια δικιολογία, θέλει απλά να προλάβει και να απαγορεύσει τις 

αντιρρήσεις. 

«Αυτό που προκύπτει απ’ τη μελλοντολογία, σ’ ότι αφορά τα συμπεράσματά της, είναι μάλλον 

άσχετο με την ίδια τη μελλοντολογία. Πίσω απ’ το μελλοντολογικό συλλογισμό κρύβεται η 

εκλογή που είχε γίνει από τα πριν, στο μυαλό ή την καρδιά του μελλοντολόγου. Γι’ αυτό 

υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία συμπερασμάτων, σύμφωνων πάντα με τις επιθυμίες του 

διανοητή». [από το ίδιο] 
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μηδενισμός εφαρμόζεται μόνο απέναντι στις ελπίδες, απέναντι στην 

υποκειμενικότητα. Δεν έχει λοιπόν καμμία σχέση με τον καθόλα σεβαστό γνήσιο 

μηδενισμό («σε τελευταία ανάλυση οι μηδενιστές είναι οι μόνοι μας σύμμαχοι»). 

 

 

ΙΙΙ 
 

Με το θρίαμβο της αστικής τάξης «ότι ήταν απόλυτο έγινε ιστορικό». Υποτίθεται ότι 

η αστική εποχή γνώρισε και δικαίωσε την ιστορία, είτε στη γνήσια αστική είτε στην 

επαναστατική-μαρξιστική εκδοχή της. Στην πραγματικότητα αυτό που θριαμβεύει 

είναι η ιδεολογία της ιστορίας. Όπως κάθε ιδεολογία είναι μια μερική αντίληψη κι 

όπως κάθε τι το μερικό μετατρέπεται στο αντίθετό της! Η αστικο-μαρξιστική ιστορία 

είναι αντι-ιστορική. Και μεσ’ στο θρίαμβο της ιδεολογίας της ιστορίας είναι το 

υποτιθέμενο ιστορικό που γίνεται απόλυτο. 

Λίγα μπορούμε να πούμε για την καθαρά αστική αντίληψη, σύμφωνα με την οποία 

η ιστορία βρίσκει την τελείωσή της στο αστικό παρόν ή στον αγώνα της επιστήμης 

για την «πρόοδο» ή στη νίκη του Ορθού Λόγου (επειδή διαφέρουν ολοκληρωτικά οι 

προθέσεις μας). Για τον αντίθετο λόγο μπορούμε να πούμε πολλά για το μαρξικό 

σχήμα της ιστορίας. Ο Μαρξ ξεκινάει έχοντας σα δεδομένο ότι η ιστορία πρέπει να 

υπακούει σε κάποιους νόμους (δηλαδή από μία κυρίαρχη φιλοσοφική-επιστημονική 

πρόληψη της εποχής του). Αναλύει τα ιστορικά στοιχεία μ’ αυτήν την πρόθεση, 

προσπαθόντας να τα προσαρμόσει σ’ ένα τέτοιο ντετερμινιστικό σχήμα. Τέλος, αφού 

στήνει στα πόδια του ένα τέτοιο σχήμα εφαρμόζει την προέχτασή του στο μέλλον. 

Πέρα από τη διαφωνία μου για τις «μεθοδολογικές» προϋποθέσεις του έχω ακόμα 

να προσθέσω ότι ανάμεσα στις απλοποιήσεις ή τα τεχνάσματα που χρησιμοποιεί για 

να συμμορφώσει το ιστορικό του υλικό, το πιο σημαντικό κι αυτό που έχει τις 

βαρύτερες συνέπειες είναι η υπερεχτίμηση της αστικής τάξης: 
 

α) Θέλοντας να στηρίξει νομοτελειακά τη βεβαιότητα της μελλοντικής νίκης του 

προλεταριάτου, ο Μαρξ χρειάζονταν να βρει το ιστορικό προηγούμενο μιας 

επαναστατικής τάξης που να νίκησε τον καταπιεστή της. Αναγορεύει λοιπόν σε 

επαναστατική τάξη τη μπουρζουαζία. 
 

β) Όμως η μπουρζουαζία δεν ήταν ποτέ μια επαναστατική τάξη: η τάξη των 

εμπόρων και των βιομηχάνων είχε από τη γέννησή της μια καταπιεστική 

λειτουργία. Αν φαίνεται ότι αγωνίστηκε για την απελευθέρωση απ’ το δεσποτισμό 

και τη θρησκεία, στην πραγματικότητα αγωνίστηκε μόνο γι’ αυτό που ονομάζει 

«ελευθερία του εμπορίου», δηλαδή για την υποταγή των ανθρώπων στο εμπόριο 

και τα αποτελέσματά του. Η περιβόητη διαμάχη αστών και ευγενών αντί νάναι 

ιστορικά συγκρίσιμη με τη σύγκρουση αστών-εργατών μοιάζει περισσότερο με τη 

διαμάχη της παραδοσιακής αστικής τάξης με τη σταλινική γραφειοκρατία στο 

μέτρο που πρόκειται για μια πραγματική διαμάχη σ’ ότι αφορά το μοίρασμα της 

εξουσίας αλλά και για μια πραγματική συμμαχία απέναντι στην απειλή των 

φτωχών. Και η νίκη της αστικής τάξης δεν συνεπάγονταν τη συντριβή και τη 

φυσική εξόντωση των ευγενών αλλά μάλλον την αφομοίωση των περισσότερων 
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απ’ αυτούς στα πλαίσια μιας ενιαίας κυρίαρχης τάξης – όπως κι η νίκη των 

γραφειοκρατών στην Ανατολική Ευρώπη μετά το 1945 συνοδεύτηκε απ’ τη μαζική 

συρροή των παλιών κυρίαρχων στοιχείων στους κόλπους της νέας εξουσίας. 

Ακόμα η διαμάχη αστών-ευγενών μπορεί να θεωρηθεί σα μια στιγμή της 

αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Εμπορευματική και την Κρατική άποψη της 

κυριαρχίας (αντιπαράθεση που έχει πολύ παλιές ρίζες και που συνεχίζεται 

περισσότερο ή λιγότερο φανερά). 
 

γ) Αντίθετα λοιπόν απ’ ότι υποστηρίζει ο Ντεμπόρ, ο Μαρξ δεν «παραγνωρίζει 

την ιστορική πρωτοτυπία της αστικής τάξης» – απεναντίας της αναγνωρίζει 

μεγαλόψυχα μιαν επαναστατική πρωτοτυπία που δεν έχει. 
 

δ) Θεωρόντας τη μπουρζουαζία σα νικήτρια επαναστατική τάξη, ο Μαρξ 

αναγκάζεται να υποτιμήσει, να περιφρονήσει και να συκοφαντήσει (έστω άθελά 

του) όλες τις νικημένες επαναστατικές τάξεις όλων των εποχών. «Ηθικά» είναι 

μαζί τους, αλλά τις αντικρύζει υποτιμητικά μόνο και μόνο γιατί «οι ανταρσίες των 

δουλοπάροικων δεν νίκησαν ποτέ τους βαρώνους, ούτε οι εξεγέρσεις των 

σκλάβων της Αρχαιότητας τους ελεύθερους άνθρωπους». Καταλήγει να πιστέψει 

ότι αυτές οι εξεγέρσεις δεν μπορούσαν (ήταν αδύνατο) να γνωρίσουν την 

επιτυχία και κατά συνέπεια τις αντιμετωπίζει σαν ασήμαντα περιστατικά. Από δω 

πηγάζει η πεποίθηση ότι οι ουσιαστικές εξεγέρσεις (δηλ. οι εξεγέρσεις που 

έχουν την πιθανότητα να φτάσουν σε κάτι άλλο πέρα από το ματοκύλισμα των 

αυτουργών τους απ’ τις δυνάμεις της τάξης) άρχισαν να ξεσπάνε απ’ το 1789 και 

πέρα. Όμως αν οι εξεγέρσεις ενάντια στην εκμετάλλευση δεν ξεκινάνε 

ταυτόχρονα με την εκμετάλλευση, μπορεί αυτές οι εξεγέρσεις να σταματήσουν 

χωρίς να χαθεί κι η εκμετάλλευση. Αν η εποχή των ταραχών (των ουσιαστικών 

ταραχών) είναι μόνο αυτοί οι δύο τελευταίοι αιώνες, μπορεί αυτή η εποχή να έχει 

λήξει ή να λήγει. Αν έπρεπε να περιμένουμε να ωριμάσουν οι συνθήκες, αυτές οι 

συνθήκες μπορεί να έχουν σαπίσει! Ο Μαρξ, θέλοντας να θεμελιώσει 

επιστημονικά την «επαναστατική αισιοδοξία», θεμελιώνει ακόμα περισσότερο την 

απαισιοδοξία. Ευτυχώς όμως αυτό το θεμέλιο της σκέψης του Μαρξ δεν είναι 

διόλου θεμελιωμένο το ίδιο. Γι’ αυτό όλες οι ελπίδες επιτρέπονται.  
 

ε) Σύμφωνα με τη δικιά μου άποψη, όλες οι περασμένες εξεγέρσεις μπορούσαν 

(είχαν την πιθανότητα) να νικήσουν. Μπορώ να καταλάβω a posteriori τους 

λόγους, διαφορετικούς για την κάθε μία, που τις έκαναν να αποτύχουν. Μπορώ 

όμως επίσης να νοιώσω αυτό που τις εμψύχωνε, και πιστεύω στη δυνατότητά του 

να ξεπεράσει τις χείριστες συνθήκες. Μήπως αυτό δεν έκανε αυτές τις 

εξεγέρσεις να ξεσπάσουν εκεί που οι διανοητές και οι φιλόσοφοι βεβαίωναν την 

προηγούμενη (πολλές φορές επιστημονικά) για το αδύνατο κάθε εξέγερσης; Κατά 

συνέπεια, πιστεύω στην πιθανότητα (αλλά μόνο στην πιθανότητα) της νίκης μιας 

μελλοντικής επανάστασης. Καταλαβαίνω ότι αυτή η πίστη μοιάζει αστήριχτη, αλλά 

είναι πολύ λιγότερο αστήριχτη απ’ τις επιστημονικές κενολογίες πάνω στην 

ιστορία – γιατί στηρίζεται πάνω στην υποκειμενική μου επιλογή. Αφού πιστεύω 

ότι η ιστορία δεν είναι μία επανάληψη, ότι κυριαρχείται απ’ το τυχαίο κι όχι από 

κάποιους νόμους, το γεγονός ότι ως τα σήμερα καμμία εξέγερση δε νίκησε δε 
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σημαίνει ότι ποτέ καμμία εξέγερση δε θα νικήσει. Δε μου χρειάζεται να επινοήσω 

μια νικήτρια επανάσταση, κάπου στο παρελθόν, για να τη χρησιμοποιήσω σαν 

επιχείρημα. Τίποτα δε μ’ εμποδίζει να παίξω το δικό μου χαρτί, και να κερδίσω ή 

να χάσω. 

Η μόνη «πρόβλεψη» που τολμάω να κάνω είναι ότι η εξέγερση ενάντια σ’ αυτόν 

τον κόσμο θα διαρκέσει όσο κι ο ίδιος ο κόσμος. Εχτός αν τα αφεντικά του με τη 

βοήθεια μιας ακραίας ανάπτυξης της τεχνολογίας τους καταφέρουν να 

μετατρέψουν τα ρομπότ σε ανθρώπους ή τους ανθρώπους σε ρομπότ. Κάτι που 

για την ώρα μού φαίνεται ελάχιστα πιθανό. 
 

στ) Ανάμεσα στους λόγους που έκαναν το Μαρξ να υποταχτεί στην οικονομία, 

υπάρχει και το γεγονός ότι η μπουρζουαζία μπορεί να εμφανιστεί επαναστατική 

μόνο μέσα στην οικονομική αντίληψη του κόσμου και της ιστορίας. Αυτό βέβαια 

δεν είναι καθόλου τυχαίο, αφού η οικονομία είναι η κατ’ εξοχήν αστική ιδεολογία. 

Θεωρόντας την «οικονομία» σαν την παντοτινή βάση της ανθρώπινης κοινωνίας, 

ο Μαρξ αιχμαλωτίζεται απ’ την αστική αντίληψη της ιστορίας. Οι περασμένες 

εποχές τού φαίνονται ατελείς γιατί σ’ αυτές η «οικονομία» δεν είναι αρκετά 

αναπτυγμένη, δηλαδή γιατί η ιδεολογία της οικονομίας δεν έχει ακόμα εμφανιστεί 

ολοκληρωμένα, δηλαδή γιατί η αστική τάξη δε βρίσκεται ακόμα στην εξουσία! 

Επεχτείνει αυτή την αντίληψη και στην προσπάθειά του να ανακαλύψει το 

οικονομικό σπέρμα σ’ όλες τις περασμένες εποχές και κοινωνίες τις κάνει να 

μοιάζουν σαν ένα μακρύ προοίμιο της αστικής εποχής. Τέλος προσθέτοντας σ’ 

αυτήν την αστική εποχή έναν προορισμό, το σοσιαλιστικό υπερπέραν, τη 

νομιμοποιεί «ιστορικά» και τη βοηθάει να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί, αφού τη 

θεωρεί σα μιαν αναγκαία μεσολάβηση. 
 

ζ) Ο λεγόμενος Μεσαίωνας αποτελεί ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο, μια ανυπόφορη 

ενόχληση για την αστικο-μαρξιστική ιστορία. Μέσα στο ευθύγραμμο σχήμα της 

προόδου, ο μεσαίωνας εμφανίζεται σαν μια τρύπα. Η ίδια η ονομασία του 

μαρτυράει πως η κυρίαρχη αντίληψη τον θεωρεί πάντα μια τρύπα μέσα στην 

ιστορία. Προσπαθεί να την μπαλώσει, αντιμετωπίζοντάς τον σαν ένα ιδιαίτερο 

φαινόμενο, μια περίπτωση ιστορικής τερατογένεσης: ο Μεσαίωνας είναι ένας 

«μυθικός κόσμος», «η εποχή που πραγματώθηκε το Άλογο». Είναι ένας 

«φανταστικός κόσμος», άρα δεν υπήρξε πράγματι. Παίρνει την κυρίαρχη, επίσημη 

ιδεολογία του Μεσαίωνα, τη θρησκεία, πολύ περισσότερο στα σοβαρά απ’ όσο την 

έπαιρναν οι ίδιοι οι μεσαιωνικοί άνθρωποι. Ξεφυσσάει τέλος με ανακούφιση όταν 

εμφανίζεται η περιβόητη Αναγέννηση και τραγουδάει χαρούμενα τη δόξα των 

ηρώων της –των Μεγάλων Εξερευνητών και των Μεγάλων Εφευρετών– που μας 

ελευθέρωσαν απ’ τα μαύρα σκοτάδια. 

Η αστικομαρξιστική αντίληψη θεωρεί (σιωπηρά ή φωναχτά) «υπανάπτυκτο» και 

«στάσιμο» το Μεσαίωνα γιατί δε μπορεί να βρει σ’ αυτόν τα στοιχεία μιας 

«οικονομικής» ή επιστημονικής προόδου. Δηλαδή γιατί ιδεολογίες όπως η 

οικονομία και η επιστήμη δεν έπαιζαν κανένα ρόλο τότε και γιατί δυσκολεύεται να 

τον πλαστογραφήσει στο φως μιας τέτοιας οπτικής. Αντίθετα, απ’ τη μεριά μας, 

οι πολυάριθμες εξεγέρσεις που ξέσπασαν τότε και που βρήκαν αργότερα το 
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αποκορύφωμά τους στις Μεγάλες Ζακερί στη Γαλλία και στον Πόλεμο των 

Χωρικών στη Γερμανία δείχνουν τι μας συνδέει μ’ αυτήν την εποχή.  

Απ’ την άποψη της ανασκευής της αστικο-μαρξιστικής αντίληψης της ιστορίας, 

ο Μεσαίωνας, αυτός ο κόσμος όπου υποτίθεται ότι «η ιστορία είχε παγώσει», 

εμφανίζεται σαν η κατ’ εξοχήν ιστορική εποχή.4 

 

 

Ν. Κ.    (1985) 

                                                 
4 Σήμερα ο επιστημονικός ρεφορμισμός είναι πρόθυμος να «αποκαταστήσει» το Μεσαίωνα – 

σαν αποτέλεσμα της σύγχρονης τάσης να καταγγέλλεται η ιδέα της προόδου, ο 

ντετερμινισμός, ο ορθολογισμός κλπ. Ωστόσο και αυτή η αποκατάσταση και αυτή η καταγγελία 

δε μεταβάλλουν την κυρίαρχη αντίληψη (αν και αδυνατίζουν το κύρος της) αλλά παραμένουν 

ασύνδετες μέσα στον απέραντο και άχρηστο πλουραλισμό της «σύγχρονης διανόησης» και 

των λειτουργών της. 


