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Εισαγωγή 

ΕνΕργοποιητΕς

1. Αριθμητικοποίηση 
Η τυραννία των αριθμών, μοναδικότητα (singularity) και τι 
έχουν να μας αποκαλύψουν τα Μαθηματικά, όσον αφορά 
στη διάβρωση της σημερινής κοινωνίας κατά την «εποχή των 
άκρων».

2. Ανισότητα 
Κοινωνική πόλωση λόγω της ακραίας εισοδηματικής ανισό-
τητας και ο «Αποδυναμωμένος άνθρωπος». Ένας «Πρώτος 
αριθμός» στη μάχη εναντίον της και η αναζήτηση ενός εναλ-
λακτικού μοντέλου απέναντι στον «Εγωιστικό Καπιταλισμό».

3. Καταναλωτισμός 
Η βασιλεία του Homo Consumericus, ο Επίκουρος και οι επι-
πτώσεις μιας καταναλωτικά άκρατης κοινωνίας στην ανθρώ-
πινη ψυχοσύνθεση και ευτυχία. Όταν δεν είναι το «εγώ»(ego) 
που βγαίνει για ψώνια, αλλά το «εκείνο» (id), όπως θα έλεγε 
ο Φρόυντ.
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4. «Ελλείμματα» 
Το οικονομικό έλλειμμα και το ναυάγιο στο «Τρίγωνο της 
γνώσης». Αλλά και το έλλειμμα αξιών και η επικράτηση της 
ελαφρότητας και του μηδενισμού ή, αλλιώς, πώς μας έφτασαν 
εδώ ως χώρα οι «άνθρωποι που μας προξενούν πλήξη στις 
ειδήσεις».



5. Όνειρα 
Το «ελληνικό όνειρο» και η μετατροπή του σε εφιάλτη, με μια 
χώρα στο ντιβάνι του Γιάλομ και των άλλων ψυχαναλυτών. Τα 
συμπλέγματα που μας οδήγησαν στο να βιώνουμε πλέον στην 
Ελλάδα μια «δυστυχισμένη ποικιλία του καπιταλισμού» και 
κάποιες σκέψεις για το μέλλον.

6. Συμπλέγματα  
Η σύγκρουση δύο διαφορετικών υποδειγμάτων πολιτισμού 
στην Ευρώπη μεταξύ Βορρά-Νότου, η ελληνική κρίση και 
τρεις παραδοχές που θα βοηθήσουν στην κατανόησή της.

7. Παθητικότητα 
Η τεχνική της «κατασκευής φόβου» και αβεβαιότητας ως κύ-
ριο εργαλείο παθητικοποίησης της ελληνικής κοινωνίας κατά 
την κρίση. Μία ανάλυση των επιστημονικών μεθόδων και των 
προγραμμάτων ψυχολογικών επιχειρήσεων, με τη χρήση του 
φόβου ως εργαλείου κυριαρχίας, για την κατασκευή και συ-
ντήρηση μιας αδρανούς κοινωνίας.

8. Ρήγματα 
Το τέλος του «Μεγάλου Καλοκαιριού» της Ευρώπης. Η οικο-
νομική κρίση που πυροδότησε μια διαδικασία χαλάρωσης των 
δεσμών των χωρών-μελών της ΕΕ και την επανεμφάνιση του 
φαντάσματος του κατακερματισμού, ως αποτελέσματος και 
μιας ανώριμης ηγεμονικής εμμονής. Ο ρόλος της Γερμανίας 
και ο νέος μετα-Brexit χάρτης της Ευρώπης.
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9. Μετα-δημοκρατία 
Ο μαρασμός της Δημοκρατίας προς όφελος της οικονομίας και 
της παγκόσμιας «εταιροκρατίας», ενώ η εθνική κυριαρχία των 

κρατών αδυνατίζει μέσα και από μια διαδικασία «αποπολιτι-
κοποίησης», λόγω και αναζήτησης «προστασίας» στην αγκα-
λιά υπερεθνικών σχηματισμών. 

10. Μετα-αλήθεια 
Η τεχνολογία ως το απόλυτο μέσο χειραγώγησης και προπα-
γάνδας. Οι πολίτες πλέον αγνοούν τα γεγονότα και δέχονται 
ευχαρίστως το ψέμα (fake news), στο περιβάλλον πληροφο-
ριακής αταξίας και σύγχυσης των social media. Το σκάνδαλο 
Cambridge Analytica – Facebook, με τη χειραγώγηση της ψή-
φου και τη νίκη Τραμπ και Brexit, και πώς αυτό τραυμάτισε 
την ελεύθερη βούληση και τη δημοκρατία.

11. Α.Ι. 
Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ ), οι αλγόριθμοι, τα ρομπότ, η βιομε-
τρία ίσως καταστήσουν τον άνθρωπο ανελεύθερο και ασήμα-
ντο –εργασιακά, οικονομικά και πολιτικά–, καθώς αναδύεται 
ένας «Καπιταλισμός της Επιτήρησης» και ένας «Ψηφιακός 
Ολοκληρωτισμός».

12. Deus
Η Γενετική, με την αποκωδικοποίηση του DNA, τη «γλώσ-
σα του Θεού», δίνει μια μυθική δύναμη επαναπρογραμματι-
σμού της ζωής και του θανάτου, κάνοντας έναν άνθρωπο-Θεό 
(Deus). Γιατί ο άνθρωπος χρειάζεται όλη τη σοφία του για να 
αντιμετωπίσει την αμφιλεγόμενη φύση της Βιοτεχνολογίας και 
τα σημαντικά ηθικά διλήμματα που θέτει, όπως η «Γενετική 
Ανισότητα»;

Επίλογος 
Απαισιόδοξος λόγω ευφυΐας και αισιόδοξος λόγω θέλησης.


