



































































































































































































































































































































	TABULA RASA
	I. Η ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΟΥ
	1. Ο κόσμος του εμπορεύματος είναι ένας κόσμος αντεστραμμένος, δεν θεμελιώνεται στη ζωή, αλλά στη μετατροπή της ζωής σε εργασία
	2. Ο αντεστραμμένος κόσμος φτάνει στο σημείο της ενδεχόμενης ανατροπής του όταν η προλεταριοποίηση διαμέσου της εργασίας και του καταναγκασμού δεν έχει άλλη διέξοδο από τον θάνατο ή την κυριαρχία των αναδυόμενων απολαύσεων
	3. Η ιστορία που βρίσκεται στο σημείο της ανατροπής της περνάει από το σημείο ανατροπής της ατομικής ιστορίας
	4. Η αντιστροφή της προοπτικής της εξουσίας σημαίνει να αποδώσουμε στην απόλαυση την ενέργεια που σφετερίζονται η εργασία και οι καταναγκασμοί
	5. Η ατομική απόλαυση περνάει από τη συλλογική εκτροπή - οικειοποίηση των μέσων παραγωγής, η δημιουργία της από την κατάργηση της εργασίας

	II. Η ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
	1. Στον εμπορευματικό πολιτισμό κάθε αλλαγή γίνεται ανταλλαγή
	2. Ο αντεστραμμένος κόσμος φτάνει στο σημείο της ενδεχόμενης ανατροπής του όταν η προλεταριοποίηση μέσω της ανταλλαγής δεν έχει άλλη διέξοδο από τον θάνατο ή την υπερίσχυση της απόλαυσης σαν χαριστικότητα
	3. Η ιστορία που βρίσκεται στο σημείο της ανατροπής της περνάει από το σημείο ανατροπής τής ατομικής ιστορίας
	4. Η ατομική χαριστικότητα παραμονεύει την ευκαιρία να διαβεί το κατώφλι της γενικευμένης χαριστικότητας

	III. Η ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
	1. H διανοητικοποίηση είναι το τελευταίο στάδιο της εμπορευματικής επέκτασης
	2. Ο αντεστραμμένος κόσμος φτάνει στο σημείο της ενδεχόμενης ανατροπής του όταν η προλεταριοποίηση μέσω του διανοητικού ανακλαστικού δεν έχει άλλη διέξοδο από τον θάνατο ή την κυριαρχία της αισθησιακής νοημοσύνης
	3. Η Ιστορία που βρίσκεται στο σημείο της ανατροπής της περνάει από το σημείο ανατροπής της ατομικής ιστορίας
	4. Το τέλος του κράτους και το τέλος της διανοητικότητας είναι αξεχώριστα

	IV. Η ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
	1. Η ζωή είναι το ανεξιλέωτο έγκλημα που η εμπορευματική κοινωνία διαιωνίζει την τιμωρία του
	2. Ο αντεστραμμένος κόσμος φτάνει στο σημείο της ενδεχόμενης ανατροπής του όταν η προλεταριοποίηση μέσω της ένοχης δεν έχει άλλη διέξοδο από τον θάνατο ή την κυριαρχία της νέας αθωότητας
	3. Η ιστορία που βρίσκεται στο σημείο της ανατροπής της περνάει από το σημείο ανατροπής της ατομικής ιστορίας
	4. Η νέα αθωότητα εξασφαλίζει τη μετάβαση από την ατομική χειραφέτηση στην συλλογική χειραφέτηση

	V. Η ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΥΤΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΩΘΗΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ
	1. Η επιθανάτια αγωνία του παλιού κόσμου παραπέμπει στην παιδικότητα των επιθυμιών
	2. Η προλεταριοποίηση των επιθυμιών είναι τα πραγματικά γερατειά. Ο αντεστραμμένος κόσμος φτάνει στο σημείο της ενδεχόμενης ανατροπής του όταν δεν έχει άλλη διέξοδο από τον θάνατο ή την αναγέννηση του παιδιού μέσα στον καθένα
	3. Η ιστορία που βρίσκεται στο σημείο της ανατροπής της περνάει από το σημείο ανατροπής της ατομικής ιστορίας
	4. Η αναγέννηση των επιθυμιών μας προαναγγέλλει τη γέννηση μιας κοινωνίας επιτέλους ανθρώπινης

	VI. Η ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΥΤΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑ ΣΗΜΑΝΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΛΑΥΣΕΩΝ
	1. Τις περισσότερες φορές δεν ζούμε από τις απολαύσεις παρά μόνο τη θανάσιμη αντιστροφή τους
	2. Από την ανία των απολαύσεων της επιβίωσης γεννιέται η απόλαυση της αντιστροφής προοπτικής
	3. Η απόλαυση δημιουργεί τη ζωή

	VII. Η ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΤΑΞΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
	1. Η θέληση της δύναμης είναι η αντιστροφή της θέλησης για ζωή
	2. Η από μέρους μας εκλογή κοινωνίας ανάγεται σε μια ατομική επιλογή ανάμεσα στον θάνατο και την απεριόριστη επέκταση των επιθυμιών ζωής
	3. Η αυτονομία έχει ένα μόνο επιτακτικό καθήκον, να καταστρέψει όλα τα επιτακτικά καθήκοντα. Η επέκταση του εγώ θα υποδαυλίσει τη διεθνή επανάσταση
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