ΖΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕ ΧΕΕΙ

Ομιλία ςτο ελεύθερο ανοιχτό πανεπιςτήμιο κιάθου Δεκέμβρησ 1985

ΕΚΔΟΕΙ «ΠΟΛΤΣΤΠΟ» ΑΘΗΝΑ 1986

''Σα βιβλία του Ζήςη Οικονόμου διατηροφν τα πνευματικά τουσ δικαιώματα.''

©ΖΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ 1986
Νήςοσ κιάθοσ
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΗ: «Πολύτυπο» ΕΠΕ,
Δεινοκράτουσ 131, Αθήνα 115 21, τηλ. 72.29.237

ΖΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕ ΧΕΕΙ

ΟΜΛΛΛΑ
ΣΤΟ ΕΛΕΥΚΕΟ ΑΝΟΛΧΤΟ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ
ΣΚΛΑΚΟΥ

ΕΚΔΟΣΕΛΣ «ΡΟΛΥΤΥΡΟ»
ΑΚΘΝΑ 1986

ΕΓΑ ΤΟΥ ΛΔΛΟΥ
ΠΟΙΗΗ:
ΕΡΟΡΟΛΛΑ ΤΩΝ ΑΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (1934)
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΘ ΔΥΣΘ ΤΟΥ (1935)
ΑΝΑΩΣΘ (1935)
ΤΟΡΛΑ (1936)
Θ ΡΟΣΕΥΧΘ ΤΘΣ ΓΘΣ (1938)
ΩΚΕΑΝΕΛΑ(1939)
Θ ΣΥΝΟΔΕΛΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ (1945)
ΣΤΟ ΣΤΑΥΟΔΟΜΛ ΤΟΥ ΧΟΝΟΥ (1946)
ΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΚΑΟ ΕΑΥΤΟ (1953)
ΑΛΚΛΑ ΣΛΓΘ (1976)
ΡΟΛΘΜΑΤΑ 1934-1953, (1977)
ΚΑΛ ΕΡΛ ΓΘΣ ΕΛΘΝΘ
Σάτιρα για τθν τραγικι εποχι μασ (1984)
ΜΑΥΟ ΧΛΟΥΜΟ ΓΛΑ ΑΥΤΑ ΡΟΥ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΛΝΟΥΝ (1988)
ΧΟΝΛΚΟ ΤΘΣ «ΝΕΑΣ ΕΥΤΑΞΛΑΣ» ΓΛΑ ΤΘ «ΝΕΑ ΕΡΟΧΘ» (ΑΛΛΑ ΣΑΤΛΛΚΑ ΚΑΛ ΑΛΛΑ) (1994)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ:
ΨΥΧΟΓΑΦΛΚΟ ΑΦΘΓΘΜΑ:
ΤΟ ΘΜΕΟΛΟΓΛΟ ΕΝΟΣ ΗΩΟΥ (1938)
ΤΟ ΘΜΕΟΛΟΓΛΟ ΤΘΣ ΕΘΜΛΑΣ ΚΑΛ ΤΘΣ ΣΛΩΡΘΣ

ΔΟΚΙΜΙΑ:
Θ ΔΛΑΜΟΝΘ ΕΚΕΛΝΟΥ ΡΟΥ ΕΦΥΓΕ (1938)
ΡΕΑ ΑΡΟ ΤΟΝ ΡΑΑΔΕΛΣΟ ΤΘΣ ΚΟΛΝΟΤΘΤΑΣ (1939)
Θ ΟΜΟΛΟΓΛΑ ΤΘΣ ΤΑΡΕΛΝΩΣΘΣ (1944)
ΡΟΛΛΤΛΚΘ ΚΑΛ ΡΝΕΥΜΑ (1944)
ΣΚΕΨΕΛΣ ΓΛΑ ΤΘ ΜΟΥΣΛΚΘ ΚΑΛ ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΟΛΘΣΘ (1946)
ΜΟΛΑ ΚΑΛ ΛΟΓΟΣ (1958)
ΜΘΔΕΝΛΣΜΟΣ ΚΑΛ ΨΥΧΛΚΘ ΕΡΑΝΑΣΤΑΣΘ (1978)
ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΣ ΚΑΝΑΤΟΥ ΚΑΛ ΗΩΤΛΚΘ ΕΓΘΓΟΣΘ (1982)
ΑΝΚΩΡΛΝΕΣ ΣΧΕΣΕΛΣ (1987)
Θ ΓΥΝΑΛΚΑ ΤΘΣ ΑΝΔΟΚΑΤΛΑΣ ΚΑΛ ΟΛ ΚΟΛΝΩΝΛΕΣ ΤΩΝ ΥΡΕΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ (1990)

ΜΕΛΕΣΗ:
Ο ΡΑΡΑΔΛΑΜΑΝΤΘΣ ΚΑΛ ΤΟ ΝΘΣΛ ΤΟΥ
Μικρογραφία τθσ ανκρωπότθτασ (1979)

ΘΕΑΣΡΟ:
ΤΟ ΚΑΤΩ ΡΑΤΩΜΑ (1947)
ΝΕΚΘ ΗΩΝΘ (1947)
ΩΑ ΝΑ ΡΛΕΛΤΕ ΤΟ ΤΣΑΛ ΣΑΣ (1947)

ΤΟ ΣΤΟΛΧΕΛΩΜΕΝΟ ΣΡΛΤΛ (1948)
Θ ΕΡΛΣΤΟΦΘ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ (1948)
ΤΟ ΜΑΚΛΝΟ ΤΑΞΛΔΛ (1948)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σελίδα

Ειςαγωγικό Σθμείωμα

5

Ειςιγθςθ του Δθμάρχου Σκιάκου Κωνςταντινου Παπαδοφλια

9

Η Ομιλία

11

Η Συηιτθςθ

29

Τα μετά τθν ομιλία

75

Μερικζσ απ’τισ κριτικζσ για προθγοφμενα ζργα του Ζιςθ Οικονόμου

76

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο ανκρϊπινοσ κόςμοσ τον οποίο διεκνϊσ διαμορφϊνουμε ςιμερα με τισ επιταχυνόμενεσ περιπλοκζσ,
τισ δυναμικότατεσ τεχνολογίεσ και τ’ αδιζξοδα, μόνον ωσ ολότθτα κι εποπτεία ςυγκεκριμζνων μπορεί να
ζχει διζξοδο με δράςθ ι αποχι ςωςτι.

Χωρίσ τθν υπζρβαςθ επιπζδου, είναι ακατόρκωτεσ οι λφςεισ προβλθμάτων ςτο επίπεδο που τίκενται,
αφοφ το ςυνολικό είναι ιςχυρότερο.

Εντοφτοισ, ο προςωπικόσ και ομαδικόσ εγωκεντριςμόσ, ςυνταυτίηεται με το χωριςμό, τον
κατακερματιςμό, τθν απομόνωςθ, το κλειςτό ςφςτθμα και προσ τθν εξ αυτοφ αςφυξία ωσ αργόρυκμθ
και γοργόρυκμθ αυτοκτονία.

Αυτό το βαςικό λάκοσ, είναι και λάκοσ τθσ επιςτιμθσ ςιμερα, που κατάλθξε ςτθν ατομικι βόμβα.

Οταν τα κατεςτθμζνα καταρρζουν από χοντρικά λάκθ και βαρβαριςμοφσ, τ’ αντικατεςτθμζνα που τα
διαδζχονται φροντίηουν να γίνονται κατεςτθμζνα δολιότερα, όπωσ ςυνζβει ανά τουσ αιϊνεσ και όπωσ
ςυμβαίνει ςιμερα. Θ ενιαία εκλογικευμζνθ παράνοια και αυταρχικότθτα, «ομολογεί», «μετανοεί»,
«αναμορφϊνει», κάνει «αυτοκριτικι», προςφζρει «ευηωιςμοφσ», παραςταίνει και αυτογνωςία, για να
δολιοφκείρει και για να δολοφονεί με ανανεωμζνθ τθ μωροπιςτία των λαϊν.

Για τθ ςωςτι περιγραφι και κατανόθςθ του κόςμου και του ανκρϊπου, χρειάηεται, όχι ζνταξθ, αλλά
νουσ και αιςκαντικότθτα λεφτερθ και δίκαιθ ϊςτε θ παρατιρθςθ να είναι κακαρι και θ ςυμμετοχι
ζντιμθ.
Ενασ περικωριακόσ μαηί με τουσ ακροατζσ του, ς’ ζνα μικρό και όμορφο νθςί διεκνοφσ τουριςμοφ,
αποτζλεςαν κερμι ςυνομιλία, επειδι δεν είναι μονωτιςμόσ ι μοναχικότθτα, αλλ’ επικοινωνία.
Θ ανάπτυξθ του κζματοσ και οι απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ ζγιναν όςο το κατορκωτό πιο ςφντομα και
απλά, με λζξεισ τθσ κακθμερινισ γλϊςςασ, για δφςκολα και περίπλοκα ηθτιματα πολυεπίπεδων
ανκρϊπινων ςχζςεων, τα οποία επιπλζον προκαλοφν ςυγκινθςιακι φόρτιςθ υπζρ ι εναντίον, αλλά
ςπανίωσ κατανοοφνται όταν λείπει το ζντονο ενδιαφζρον που γεννά το άνοιγμα και τθν ζντονθ
προςοχι. Θ μανία των μονωτικϊν ειδικεφςεων δίχωσ ςκοπιά ολότθτασ και θ τεχνολογία δίχωσ τθν
ζντιμθ ςυνεργαςία και τθν αγάπθ, απειλοφν τον πλανιτθ μασ.
Στο τυπωμζνο κείμενο που ακολουκεί, οι πολφ κακθμερινζσ, άμεςεσ εκφράςεισ κατάλλθλεσ για ομιλία,
δεν είναι πολφ κατάλλθλεσ για βιβλίο, ςτο οποίο ο αναγνϊςτθσ ζχει διακζςιμο χρόνο να προςζξει δίχωσ
βιαςφνθ. Γι’ αυτό μερικζσ εκφράςεισ απ’ όςα ο ςυγγραφζασ είπε ςτθν ομιλία και ςτισ απαντιςεισ του,

τισ ζχει μετατρζψει ςε αντίςτοιχεσ αιςκθτικότερεσ και με ακριβζςτερθ απόδοςθ επιςτθμονικϊν και
άλλων νοθμάτων.
Επειδι ο χρόνοσ ιταν περιοριςμζνοσ για ζνα τόςο περίπλοκο και πολυεπίπεδο κζμα, γι’ αυτό θ ομιλία
και οι απαντιςεισ ςυμπλθρϊνονται ς’ αυτό το δθμοςίευμα, ςφμφωνα προσ το πνεφμα του ςφνολου.
Άλλωςτε αυτό είναι αναγκαίο κι επειδι διακοπτόταν θ ςυνοχι από παρεμβάςεισ και από διακοπζσ των
λιψεων τθσ καςζτασ και του βίντεο.
Οριςμζνα ουςιϊδθ νοιματα τονίηονται κι επαναλαμβάνονται με αποχρϊςεισ, για να μθν
προςπεραςτοφν, επειδι ςτθν ομιλία και ςτισ απαντιςεισ από ζλλειψθ χρόνου αναφζρονται μόνο ωσ
νφξεισ.
Ηθτιματα γφρω από ανκρϊπινεσ ςχζςεισ είναι οπωςδιποτε δυςάρεςτα, προκαλϊντασ τυφλζσ
αντιςτάςεισ όπωσ και τυφλζσ ςυμφωνίεσ δίχωσ κατανόθςθ του όλου.
Κάκε ζλλειψθ αμεςότθτασ και θ κάκε ιδεοποίθςθ με αφαιρζςεισ επί αφαιρζςεων, φορτϊνονται με
«μυςτθριϊδεισ» επιςτθμοπρεπείσ ορολογίεσ, λεκτικζσ γοθτείεσ και φραςεολογίεσ ρθτορικισ
διακόςμθςθσ και γι’ αυτό δεν εγγίηουν τθν καρδιά και το νου του ανκρϊπου.
Ζχοντασ υπόψθ αυτό το γεγονόσ ο ομιλθτισ δεν ζκανε κομψζσ ιδεοποιιςεισ κι εκλογικεφςεισ ςκοτεινϊν
πακϊν, αλλά μίλθςε απευκείασ για φλζγονται κι επείγοντα, κακθμερινά, τοπικά, εκνικά και διεκνι
ηθτιματα και προβλιματα ςχζςεων, κακϊσ και για τθν Απειλι Κατακλυςμοφ δια Ρυρόσ και Υδάτων εκ
μζρουσ των κρυφϊν και φανερϊν εξουςιαςτϊν όλων μασ.
Θ μεγάλθ αίκουςα ιταν γεμάτθ με ακροατζσ που αποδείχτθκαν ανοιχτοί μ’ ερωτιςεισ που δεν
αντιπροςωπεφουν μόνον αυτοφσ, αλλά και μεγάλεσ ομάδεσ τθσ ςθμερινισ ανκρωπότθτασ.
Σχεδόν όλοι ζδειξαν προκυμία για ερωτιςεισ, αλλά ο χρόνοσ παρότι περίπου μιασ και μιςισ ϊρασ, δεν
ιταν αρκετόσ για απαντιςεισ προσ όλουσ.
Αν κάποιοι ενοχλικθκαν από οριςμζνεσ λζξεισ και νοιματα, ο ομιλθτισ παρακαλεί να τον
ςυγχωριςουν. ‘Αλλωςτε, πρόκειται για ψυχολογικζσ και για κοινωνικζσ καταςτάςεισ και ςυμβαίνοντα,
όχι για πρόςωπα.
Πλα τα πρόςωπα είναι αξιοςζβαςτα, ανεξάρτθτα απ’ τθν όποια τουσ κοινωνικι κζςθ, ιδεολογία, πίςτθ,
ςυμπεριφορά και δράςθ. Αλλά ςεβαςμόσ δεν ςθμαίνει αδυναμία και ατολμία, όταν κινδυνεφει θ
ελευκερία και θ ηωι.
Θ ψυχολογικι χρόνωςθ είναι θ ςκλαβιά μασ ςτισ ςυνκικεσ του βίου, αντίςτοιχα προσ το βακμό
καταπίεςθσ του λειτουργιματοσ τθσ ροϊκισ αυτογνωςίασ κι επιγνϊςεωσ. Θ κακαρι, αμερόλθπτθ
παρατιρθςθ των κακθμερινϊν μασ πολλαπλϊν ςχζςεων, αυτό χαρίηει τθν απελευκζρωςθ των
αιςκιςεων και του νου για δράςθ και αποχι ςωςτι. Πχι ςτενι ζνταξθ κι ετεροκίνθτθ ςτράτευςθ, αλλ’
αυτοςτράτευςθ για ενότθτα, διάλογο, ςυνεργαςία, φιλία, ειρινθ.

Υπάρχει το Άχρονο κι Απροςμζτρθτο, που δεν είναι το καταχωρθμζνο προςωπικό και ομαδικό
αςυνείδθτο, οφτε το λογικό και λογιςτικό ςυνειδθτό, αλλ’ αυτό που δεν ανικει ςε κλίμακεσ και
δεδομζνα των οποιωνδιποτε απ’ τ’ αναρίκμθτα θμιανεξάρτθτα υποςφνολα κόςμων και βιοςφαιρϊν
του υπάρχοντοσ και του ηϊντοσ.

Αυτό είναι το Άκοςμο, Αδθμιοφργθτο, Άδθλο, Αςτιρικτο και Απόλυτο, το οποίο εντοφτοισ διαπερνά και
ςτθρίηει τα ςφμπαντα και τθν ανκρωπότθτα.
Δίχωσ ζνα ελάχιςτο ςυνάφειασ προσ αυτό το Υπζρνομο και Άγνωςτο, ο άνκρωποσ είναι δυςτυχισ, ςε
διαρκι αυτοςφγκροuςθ και αλλθλοςφγκρουςθ, ζωσ τθν αυτοεξόντωςι του. Και όπωσ λζει το Ευαγγζλιο,
είναι ανϊφελο να κατακτιςουμε τον κόςμον ολόκλθρο, αλλά να είμαςτε δυςτυχείσ, και τελικά να
χάςουμε τθν φπαρξθ που μασ χαρίςτθκε.
Τθσ εποχισ μασ το ψυχολογικό ςχίςμα και θ εκρθκτικότθτα ςυμβολίηεται ςτθν πράξθ δια τθσ ατομικισ
βόμβασ: το μόνο δϊρο ςτο οποίο καταλιγει θ ςτεγνι επιςτιμθ δίχωσ τθ κρθςκεία, τθ φιλοςοφία, τθν
τζχνθ, τθν υπερλογικι και τθ κζρμθ των ηωντανϊν ςχζςεων αγάπθσ, που είναι θ αιςκαντικότθτα και θ
ομορφιά.
Τισ λεφτερεσ και ηωντανζσ ςχζςεισ τισ φοβόμαςτε και τισ αποφεφγουμε, διότι αυτζσ ξεςκεπάηουν το
ςχίςμα, τθν υποκριςία, τθν αγωνία των «εξαςφαλίςεων» των «ανζςεων» και των παρανοϊκϊν αγϊνων
μασ επί λογιςτικισ βάςεωσ για δφναμθ κι εξουςία πάςθ κυςία.
Αντί τθσ ακεραίωςθσ, είμαςτε παγιδευμζνοι ςε ηεφγθ τθσ αντίκεςθσ δίχωσ τθν εξιςορρόπθςι τουσ ι τθν
υπζρβαςθ.
Επειδι ο άνκρωποσ δεν είναι μόνο λογικι, αλλά και υπερλογικι του ηϊντοσ γι’ αυτό με τθ
μονοκαλλιζργειά μασ αλλθλοςυγκρουόμενων αναλφςεων και ειδικεφςεων, παραμελοφμε και
καταπιζηουμε τισ άλλεσ διαςτάςεισ του ανκρϊπινου όντοσ. Αλλά θ κάκε μασ αμζλεια, καταπίεςθ κι
«εξιδανίκευςθ» δρουν κρυφά και βακφτερα, καταλιγοντασ ς’ εκρθκτικζσ καταςτάςεισ και νεκρϊςεισ.
Από τζτοιεσ καταπιζςεισ κι εξ αυτϊν αυκαιρεςίεσ προκφπτει ο ζμπρακτοσ παραλογιςμόσ τθσ
αφοςίωςισ μασ ςτθν πλάγια και ςτθν ωμι βία, που είναι θ λατρευτικι κρθςκεία όντων αλλοτριωμζνων
κι εφιαλτικϊν, ανάμεςα ςε επιταχυνόμενεσ τεχνολογίεσ προόδων, πιςοδρομϊν προσ βαρβαρικότερουσ
αρχαϊςμοφσ και προσ ςατανικότερεσ μεκόδουσ χειριςμοφ τθσ ςυμπεριφοράσ των πλθκυςμϊν και των
ςτελεχϊν εκ μζρουσ παραςκθνιακισ διεκνοφσ αρχιςπείρασ, θ οποία προωκεί και ςτθρίηει τουσ αφελείσ
και τα όργανά τθσ ςε βιτρίνεσ και ςε προςκινια, ανά τα ζκνθ και τισ πατρίδεσ.
Αυτό το μεγάλο και περίπλοκα πολυεπίπεδο κζμα των ανκρϊπινων ςχζςεων ερευνοφμενο με
απεριόριςτο ρεαλιςμό, προχποκζτει ότι καμιά απ’ τισ ειδικότθτεσ δεν πρζπει να μασ παγιδεφςει, όςο κι
αν είναι ωφζλιμθ. Ασ ζχουμε πάντα υπόψθ το ςυνολικό και τθ ςκοπιά ολότθτασ προσ τα ςυγκεκριμζνα,
ςκοπιά θ οποία δεν πρζπει να κομματιάηεται και να υποτάςςεται ςε ωφελιμιςμοφσ, ςκοτεινά πάκθ και
ςκοπιμότθτεσ δικεν άγιεσ, για ν’ «αγιάηουν» τα κακουργιματά μασ.

Ειςήγηςη του Δημάρχου Σκιάθου Κωνςταντίνου Παπαδούλια
Το ελεφκερο ανοιχτό πανεπιςτιμιο Σκιάκου, φιλοξενεί απόψε τον Ηαχαρία - Ηιςθ Οικονόμου και τον
ευχαριςτεί κερμά γιατί ανταποκρίκθκε ςτο κάλεςμά του.

Ο Ηαχαρίασ - Ηιςθσ Οικονόμου είναι πιςτεφω γνωςτόσ ςε όλουσ μασ, αφοφ είναι ςυμπατριϊτθσ μασ.
Γεννιζται τθ χρονιά που πεκαίνει ο Ραπαδιαμάντθσ για να δεχτεί τθ Σκυτάλθ τθσ Σκιακίτικθσ
Ρνευματικισ Ραραδόςεωσ. Και όπωσ όταν ηοφςε ο Ραπαδιαμάντθσ οι Σκιακίτεσ δεν γνϊριηαν τθ
μεγαλοςφνθ του, ζτςι ςυμβαίνει και με τον Ηαχαρία - Ηιςθ Οικονόμου. Θ εποχι του ακόμθ δεν ζχει
γνωρίςει τθ μεγαλοςφνθ του. Λςωσ κα είναι προνόμιο τθσ επόμενθσ γενιάσ. Ο Ηαχαρίασ - Ηιςθσ
Οικονόμου είναι άνκρωποσ απλόσ, ταπεινόσ, αδζςμευτοσ. Ηει με τον δικό του τρόπο κοντά ςτθ φφςθ,
ςτον κιπο, ςτθ κάλαςςα, ςτθ μοναξιά. Στθν αίκρια ςιγι του, ςυντροφεφοντασ τθ ςιωπι του με το
γράψιμο. Ροιθτισ και Στοχαςτισ με πλοφςιο ζργο, ζχει τιμθκεί για όλο του το ποιθτικό ζργο με το Α’
Βραβείο Ροίθςθσ τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν. Επίςθσ και ο Διμοσ Σκιάκου τον τίμθςε με το μετάλλιο τθσ
πόλθσ.
Στο ζργο του ο Ηαχαρίασ - Ηιςθσ Οικονόμου αςχολείται περιςςότερο με τον ςθμερινό άνκρωπο που
είναι αλλοτριωμζνοσ, αποπροςανατολιςμζνοσ. Γι’ αυτόν γράφει κζλοντασ να τον βοθκιςει. Κλίβεται
και πονά για τθ ςθμερινι απανκρωπιά και αυτό ίςωσ τον οδιγθςε ςτθ μοναξιά, ι ςτον παράδειςό του,
όπωσ ο ίδιοσ λζει.
Αυτά τα λίγα προλογικά λόγια, ασ κεωρθκοφν ωσ ζνα μικρό αντίδωρο χαράσ του Ελεφκερου Ανοιχτοφ
Ρανεπιςτιμιου Σκιάκου ςτο Ηαχαρία - Ηιςθ Οικονόμου, ο οποίοσ και παρακαλείται να λάβει το λόγο για
ν’ ακοφςουμε τισ ςκζψεισ του για τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ. Ευχαριςτϊ.

Η ΟΜΙΛΙΑ
Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτοί ςυμπατριϊτεσ, ςεβαςτοί ιερείσ.

Χαίρομαι πολφ που φςτερα από τόςον καιρό, κα ζρκω ς’ επαφι μαηί ςασ, για ν’ αναπτφξουμε
προβλιματα που είναι τόςο καυτά, προβλιματα ςχζςεων: πανανκρϊπινα και αυτοφ του τόπου.
Δεν είναι εφκολο πράγμα αυτι θ ανάπτυξθ, διότι είναι πολλαπλι και πολυεπίπεδθ και χρειάηεται πολφν
χρόνο. Εντοφτοισ κα κίξουμε οριςμζνα ηθτιματα ςχζςεων οικογενειακϊν, ςχζςεων ςτο ςχολείο,
κοινωνικϊν ςχζςεων, και ςχζςεων μεταξφ πολίτθ και κράτουσ μαηί με ςχζςεισ μεταξφ εκνϊν, κρατϊν
και κοινωνικϊν ομάδων, οι οποίεσ χρειάηεται να ςυμπλθρωκοφν με τισ ςχζςεισ προσ τον εαυτό μασ
προσ τθ φφςθ και προσ τον Κεό, ωσ εμπιςτοςφνθ προσ το πρωταρχικό και το άδθλο, απ’ όπου όλεσ οι
εκδθλϊςεισ υπζρνομεσ, αυτόνομεσ και κάτω από νόμουσ απαλισ και αυςτθρισ αιτιοκρατίασ,
απορρζουν.
Ζχουμε παραγίνει υλιςτζσ και ειδικευμζνοι ςε μονοκαλλιζργειεσ. Χριμα και φλθ είναι καλά, όμωσ ζωσ
ζνα ςθμείο. Από εκεί και πζρα, όταν δεν προςζξουμε κάτι που είναι υπερανκρϊπινο, είτε Κεό αυτό το
ποφμε είτε υπερφφςθ ι οτιδιποτε, κάτι πζρα από τον άνκρωπο πζρ’ από τθ Γθ, τότε αςφαλζςτατα κα
καταςτραφοφμε, απ’ τον προςωπικό και ομαδικό αυτιςμό, εγωκεντριςμό, τον ανκρωπομορφιςμό και
γεωκεντριςμό, παρά τθσ νζασ φυςικισ και των κρθςκειϊν τθν ςυμπαντικότθτα μαηί με φιλοςοφιϊν τισ
ευρφτερεσ και βακφτερεσ αντιλιψεισ, ζξω απ’ τισ ςτενότθτεσ τθσ κακθμερινότθτασ.
Υγιισ κοινωνία ςθμαίνει ζντιμθ ςυνεργαςία και αλλθλοβοικεια που αρχίηει απ’ τισ οικογζνειεσ.

Στθν αρχι δεν φαίνεται θ καταςτροφι από διαμάχεσ και ανιςορροπιςεισ. Τα ερεκίςματα ζρχονται από
διάφορεσ πλευρζσ υπερβολικά, διαρκι χωρίσ ανάπαυλα, δίχωσ αφομοίωςθ. Και όπωσ οι άνκρωποι που
ζχουν υψθλό πυρετό, είναι ροδοκόκκινοι ςαν να αιςκάνονται πωσ ηοφνε καλά, πωσ δεν ζχουνε τίποτε,
ενϊ μζςα τουσ είναι θ αρρϊςτια ωσ τοξίνωςθ, ψυχικι δθλθτθρίαςθ θ και ςιψθ, ζτςι και ς’ εμάσ τουσ
υποτικζμενουσ υγιείσ, μασ ξεγελοφν τα χρϊματα, μασ ξεγελοφν οι ποικίλοι ερεκιςμοί και ανταγωνιςμοί
που ζρχονται απ’ τθ Διεκνι Δφςθ και απ’ όπου αλλοφ, και κζλουν να μασ καταςτρζψουν, όχι τυχαία,
αλλά ςυνειδθτά, οργανωμζνα, φπουλα.

Υπάρχουν διεκνι κζντρα ςτον πλανιτθ μασ, τα οποία ςυςτθματικά κζλουν να διαφκείρουν τθν
ανκρωπότθτα για να μποροφν να τθν υποτάξουν, να τθν υπνϊςουν, να τθν εκφυλίςουν και να μποροφν
να τθ διοικοφν όπωσ αυτοί κζλουν.
Αυτό γίνεται ανεξάρτθτα από κόμματα κι από κράτθ, παρότι ςυμβαίνει και διαμζςου αυτϊν. Δεν
πρόκειται περί κομματικϊν ηθτθμάτων ι πολιτικισ, αλλά πρόκειται περί ςατανιςμοφ, αν ςτθ λζξθ
ςατανιςμόσ δϊςουμε τθν ζννοια των ψυχολογικϊν μασ ςυμπλεγμάτων, του Κακοφ που υπάρχει μζςα
μασ, όπωσ λζει και θ Κρθςκεία, ότι το Κακό είναι μζςα μασ και βγαίνει ζξω. Ο Χριςτόσ είπε ότι εκείνα
που βγάηουμε από μζςα μασ, ζχουν τεράςτια ςθμαςία. Αυτά είναι ο φκόνοσ, θ ηιλεια, θ κακία, θ
ψευδομαρτυρία και τόςα άλλα. Ο Χριςτόσ παρεξθγείται. Ιταν ο μεγαλφτεροσ επαναςτάτθσ όλων των
αιϊνων. Αλλά επαναςτάτθσ του Ρνεφματοσ. Πχι όπωσ τον νομίηουν, και όπωσ τον παραςταίνουν
«κεολογικά» οι αφελείσ και οι πράκτορεσ κατεςτθμζνων και αντικατεςτθμζνων ψυχολογικϊν και άλλων
ςυμφερόντων και πλεγμάτων, ιδίωσ οικονομικϊν, πολιτικϊν κι εκκλθςιαςτικϊν ς’ ενιαίο μζτωπο, υπζρ
του εκάςτοτε Καίςαρα δθμοκρατικοφ και δικτατορικοφ, εναντίον τθσ ηωισ, τθσ φφςθσ και του Κεοφ.

Οι κριςκοι άλλων κρθςκειϊν και οι χριςτιανοί επίςθσ, φζρονται ςαν κακομοίρθδεσ. Δεν ζχουν καμιά
επαναςτατικότθτα, φοβοφμενοι μιπωσ ξαναρχίςουν οι διωγμοί. Γι’ αυτό υποδουλϊνονται ςτον κάκε
εξουςιαςτι που επικρατεί προςωρινά, όπωσ υποδουλϊνονται και ςτον υλιςμό, ςτθν πιο χονδροειδι
του μορφι.

Πλεσ οι βακμίδεσ τθσ φλθσ είναι κι αυτζσ κεϊκζσ. Ο υλιςμόσ ζχει τον προοριςμό του και τον τομζα του.
Εάν απορροφθκοφμε εντελϊσ απ’ τον τομζα τθσ φλθσ, κα καταςτραφοφμε. Ιδθ καταςτρεφόμαςτε.
Λατρεία των πραγμάτων, και των μθχανιςμϊν είναι ο ςατανιςμόσ. Αυτό που ονομάηουμε πολιτιςμό ι
πρόοδο, είναι οπιςκοχϊρθςθ, επειδι δεν ςυνοδεφεται από νοθμοςφνθ και αγάπθ. Πςο προοδεφουμε
ςτθν Τεχνολογία, ςτθ Γνϊςθ, ςτα φαινόμενα, τόςο υποχωροφμε ψυχολογικά προσ τον βαρβαριςμό, εκ
μειονεκτικισ αλαηονείασ που λατρεφει τθ βία, πλάγια και ωμι.
Ρολφ ςυχνά ς’ αυτό ι ςτον άλλο τομζα ι ςτο ςφνολο, ενϊ φαίνονται όλα «καλά», ξαφνικά ξεςπά
διαμάχθ ι πόλεμοσ. Και τότε ςτον πόλεμο είτε εμφφλιοσ είναι αυτόσ, είτε τοπικόσ, είτε διεκνισ, είτε ςτο
Λίβανο, ι ςτο Σαλβαδόρ, ι οπουδιποτε, δείχνουμε εκείνο που πραγματικά είμαςτε: βάρβαροι και
δαιμονιςμζνοι, αλλά τεχνολογικά πολιτιςμζνοι.

Ο πόλεμοσ δεν αρχίηει απ’ τθν πολιτικι. Ο πόλεμοσ βρίςκεται μζςα μασ. Και γι’ αυτό ςυμβαίνει κι ζξω,
με διάφορεσ δικαιολογίεσ περί ςυμφερόντων και ιδεϊν. Ο πόλεμοσ είναι θ κατάλθξθ των

δυςαρμονικϊν μασ ςχζςεων, πολλαπλϊν και πολυεπίπεδων, μεταξφ των οποίων είναι και οι ςχζςεισ
πολιτικισ, όποιασ πολιτικισ κατατμιςεων, θ οποία ςυνεχίηεται και ςε κάκε πόλεμο, ωσ πολιτικι ζκρθξθ
εντάξεωσ οικονομικϊν, ψυχικϊν και άλλων καταπιζςεων και αντικζςεων, που αρχίηουν εντόσ μασ και
ςτισ οικογζνειεσ, ωσ εςωβολι εκ των ςυνκθκϊν του βίου, που προβάλλεται ανακυκλοφμενθ ςτα ζξω. Τα
εντόσ και τα ζξω αποτελοφν Ζνα.

Ομιλθτισ και ακροατιριο ασ ςυνεργαςκοφμε.

Κακϊσ αναπτφςςεται θ ομιλία ασ ςκζφτεςτε κι ασ αντιδράτε υπζρ ι εναντίον ι απλϊσ θρεμϊντασ και
κατανοϊντασ τισ αντιδράςεισ ςασ ςε ςχζςθ προσ τα νοιματα του ομιλθτι.

Αν δεν πρόκειται γι’ απάκεια, οφτε αδιάφορθ ουδετερότθτα, αυτό που μπορεί ν’ αγρυπνεί μζςα μασ,
εάν κάτι είναι ηωντανό, κα παρακολουκιςει τι ςυμβαίνει ς’ αυτι τθν αίκουςα, όπωσ αντιλαμβάνεται
και ςτθν οικογζνεια: πωσ τ’ αντρόγυνα ζχουν διαφορζσ παντόσ είδουσ, πωσ διαπλθκτίηονται και
εκφράηουν βουβά, ι φωναχτά τισ διαφορζσ τουσ μπροςτά ςτα παιδιά τουσ. Ζτςι τα περιςςότερα παιδιά
γίνονται ςαν τουσ γονείσ. Μιμοφνται τουσ γονείσ. Και φςτερα όταν βγαίνουν ςτθν κοινωνία, πθγαίνουν
ςτο ςχολείο. Αλλά το ςχολείο είναι μια αντιγραφι των οικογενειακϊν ςχζςεων και αντιγραφι τθσ
κοινωνίασ. Τθν κοινωνία εμείσ τθν κάνουμε. Δεν είναι κάτι αφθρθμζνο. Εμείσ κάνουμε και τισ ιδεολογίεσ
και τισ αντιλιψεισ περί κοινωνίασ, ανκρϊπου, φφςθσ ι ότι άλλου. Και ιδίωσ οι δικζσ μασ πράξεισ
πραγματϊνουν τα εντόσ ςτα ζξω.
Οι ςχζςεισ που υπάρχουν ςτο ςπίτι, ςτθν οικογζνεια, ςτθν κοινωνία, υπάρχουν και ςτο ςχολείο. Μεταξφ
μακθτϊν και δαςκάλων δεν υπάρχει ςωςτι ανταπόκριςθ. Δεν υπάρχει ομόνοια. δεν υπάρχει
αλλθλοκατανόθςθ. Συμβαίνει μεγάλθ απεικαρχία και κραςφτθτα. Δεν φταίνε όμωσ μόνο τα παιδιά.
Διότι τα παιδιά προετοιμάςτθκαν απ’ τουσ γονείσ και απ’ τθν κοινωνία ωσ ςφνολο πολιτϊν και
ςυνανκρϊπων.
Οι μακθτζσ ζρχονται ςτο ςχολείο όπωσ και οι κακθγθτζσ, αποτελϊντασ όλοι μζλθ τθσ διεφκαρμζνθσ
κοινωνίασ. Αλλά οι κοινωνικζσ ςυγκροφςεισ δεν είναι κάτι ανεξάρτθτο από εμάσ τουσ υποκινοφμενουσ
από ςκοτεινά κίνθτρα και αλλοπρόςαλλεσ επικυμίεσ εξουςιαςτϊν κι εξουςιαηόμενων, παγιδευόμενοι
όλοι ςε ψυχολογικά και κοινωνικά πλζγματα, κφτεσ και κφματα ςτθν ίδια παγίδα, κακϊσ αλλάηουμε
ρόλουσ και προςωπίδεσ ςε ςχζςεισ αφεντικϊν που ζχουν τθν ψυχολογία δοφλων, όπωσ και ςχζςεισ
εξουςιαηόμενων με τθν ίδια μανία για εκμετάλλευςθ διωγμό και πόλεμο: όλοι εναντίον όλων.

Ζτςι, οι κοινωνίεσ δεν είναι μόνο διεφκαρμζνεσ με κομματικζσ ζννοιεσ, αλλά υπερκομματικά. Διότι όλα
τα Κόμματα είναι εξίςου διεφκαρμζνα. Οι κακθγθτζσ δεν μπορεί να είναι λεφτεροι. Ρεριορίηονται απ’
το κράτοσ, περιορίηονται απ’ τισ ςπουδζσ τουσ. Οι ςπουδζσ τουσ τι είναι? Υπαγορεφονται απ’ το κράτοσ.
Κάκε κράτοσ υπθρετεί τθν εκάςτοτε άρχουςα μειοψθφία και τθν ιδεολογία τθσ. Οι κακθγθτζσ
Ρανεπιςτθμίων και άλλων ςχολϊν κάνουν τισ εντολζσ των κρατϊν. Και τα κράτθ ξζρουμε τι είναι:
διαπλθκτιςμοί κομμάτων, διαπλθκτιςμοί εκνϊν, λυςςϊδεισ κρυφοί και φανεροί ανταγωνιςμοί ςε όλουσ
τουσ τομείσ κρατικϊν και παρακρατικϊν εξουςιϊν που υπθρετοφν τα οικονομικοςτρατιωτικά και
μυςτικοαςτυνομικά ςυμπλζγματα βοθκοφμενα από αφελείσ και πράκτορεσ ςε όλα τα μαηικά μζςα

υποβολισ, επιβολισ, μαηικισ διαςκζδαςθσ και μαηικισ υποκουλτοφρασ ςε δθμοκρατίεσ και δικτατορίεσ
κάκε ονομαςίασ και προζλευςθσ, μαηί με αντικατεςτθμζνα που γίνονται κατεςτθμζνα δολιότερα, δικεν
δικαιότερα, δθμοκρατικότερα, λαϊκότερα.

Αυτζσ είναι οι ςχζςεισ μασ: προςωπικζσ, ςχολικζσ, ερωτικζσ, οικογενειακζσ, ςχζςεισ επαγγελματικζσ,
ςχζςεισ μεταξφ εκνϊν, ςχζςεισ μεταξφ πολίτθ και κράτουσ, όλεσ ανζντιμεσ ςχζςεισ ακατανοθςίασ και
πάςθ κυςία ανταγωνιςτικζσ μζχρισ εξαντλιςεωσ και ςχζςεισ παρανοϊκζσ, εντελϊσ παράλογεσ, αλλά
επιςτθμόπρεπα, κουλτουρικά, κεολογικά, οικονομικά και πολιτικά εκλογικευμζνεσ.
Σφνκθμα του διεκνοφσ ςθμερινοφ ανδροκρατοφμενου πολιτιςμοφ είναι το χρθματικό κζρδοσ,
ςυνδυαςμζνο με τθ φιλοδοξία και τθ μανία για κυριαρχία κι επικυριαρχία, αρχίηοντασ κυρίωσ απ’ τθ
διαμάχθ μεταξφ άντρα, γυναίκασ και παιδιϊν. Πταν όλοι ζχουμε μζςα μασ το κίνθτρο για το χρθματικό
κζρδοσ και δι’ αυτοφ τθν εξουςία του τρόμου, πϊσ είναι δυνατόν να ενδιαφερκοφμε για πνευματικζσ
τροφζσ; Ππωσ λζει και θ προςευχι:
«Τον άρτον θμϊν τον επιοφςιον...». Δεν εννοεί το ψωμί. Αυτό μπορεί να το ζχουμε. Εννοεί τον
πνευματικό άρτο.
Είμαςτε παραδομζνοι ςτθ ςφγκρουςθ μζςα ςτον εαυτό κι ζξω μασ: άλλα λζμε και άλλα κάνουμε, άλλα
αιςκανόμαςτε και άλλα εκφράηουμε: υποκριτζσ ςτον εαυτό μασ, υποκριτζσ ςτθν οικογζνεια, υποκριτζσ
ςτο ςχολείο, υποκριτζσ ςτο επάγγελμα, υποκριτζσ ςτο κράτοσ, υποκριτζσ μεταξφ εκνϊν, υποκριτζσ ςτθν
εκκλθςία και ςτθν προςευχι, πιςτεφοντασ ότι είμαςτε τόςο ικανοί για τεχνάςματα, ϊςτε να εξαπατάμε
τον εαυτό μασ και το Κεό, το Χριςτό και τον κακζνα από τουσ ομοιοπακείσ απατεϊνεσ.

Οι πιο ςατανικοί υποκριτζσ, είναι όςοι μεταχειρίηονται λεπτεπίλεπτα νοιματα, ςφμβολα και
φραςεολογίεσ, για να προςελκφςουν και απαιτθτικοφσ, προςεκτικοφσ και ςϊφρονεσ, ϊςτε να τουσ
παραςζρνουν να γίνονται ςυνζνοχοι και να παγιδεφονται, ν’ αναιςκθτοποιοφνται και να παίηουν
μερικοφσ απ’ τουσ άςχθμουσ ρόλουσ του αντιχριςτιανιςμοφ υπζρ του Αντίχριςτου, ο οποίοσ ζχει
οπαδοφσ και ςτισ δφο βιόςφαιρεσ τθσ Γθσ, τθν υλοχθμικι και τθν αικερικι.
Αποτζλεςμα τζτοιου οικογενειακοφ και ψυχοκοινωνικοφ Διχαςμοφ, είναι θ δυςτυχία μασ εν μζςω
ανζςεων και ο πόλεμοσ εν μζςω ειρινθσ. Ειρινθ είν’ αυτι που ζχουμε; Πςο μιλάμε για ειρινθ, όςο
κάνουμε παρελάςεισ και φλυαροφμε για ειρινθ με κομματικά κίνθτρα, τόςο εξοπλίηονται. Και όταν οι
μεγάλοι ςυναντιϊνται, δικεν για να κάνουν ειρινθ, κάνουν εμπορικζσ ςυμφωνίεσ αλλά κρυφά και
φανερά τελειοποιοφν και ςυνεχίηουν τουσ εξοπλιςμοφσ και μάλιςτα ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ και
νεότερουσ τρόπουσ για μαηικά μθδενιςτικότερα και πιο άδθλα όπλα, μθδενιςτζσ ς’ ενιαίο μζτωπο, παρά
τουσ ανταγωνιςμοφσ. Στο βακφτερο ψυχιςτικό τουσ υπόςτρωμα αποτελοφν ζνα, ωσ μανία εναντίον τθσ
ηωισ και του ςφμπαντοσ κόςμου.
Οι εξοπλιςμοί διαφόρων επιπζδων ςυνεχίηονται αυτομάτωσ κι επιταχυντικά όχι μόνο με τρόπουσ
γνωςτοφσ, αλλά και με τρόπουσ για τουσ οποίουσ οφτε ιδζα δεν ζχουν οι λαοί. Δεν ζχουν μόνον όπλα
κερμοπυρθνικά, ζχουν και ακτινικά και ραδιονικά, και αλχθμικά και μικροθλεκτρονικά.

Ζχουν και παραφυςικά, παραψυχολογικά όπλα, τα οποία αναπτφςςονται πυρετωδϊσ ςτθ ωςία, ςτθν
Αμερικι, ςτθν Κίνα και αλλοφ. Αυτά τα μαγικά όπλα επθρεάηουν τισ ςκζψεισ μασ από μακριά. Μπορεί

να μασ υπνωτίηουν ςφμφωνα με τα εκάςτοτε ςυμφζροντά τουσ. Κι ενϊ ζνασ νομίηει ότι ζχει δικι του
ςκζψθ, δικι του απόφαςθ, δικι του πράξθ, είναι ετεροκίνθτοσ από πολφ μακριά και από μζςα του,
ζχοντασ τθν εντφπωςθ ότι ιδζεσ, πεποικιςεισ, πίςτεισ, επικυμίεσ, ανάγκεσ, ψευτοανάγκεσ και
ψευτοαναγκαιότθτεσ είναι δικά του, αφοφ γίνονται αιςκθτά από εντόσ του.
Άλλωςτε και δια τθσ μαηικισ εκπαίδευςθσ, τθσ μαηικισ διαςκζδαςθσ και κάκε άλλθσ υποβολισ όλοι
προγραμματιςμζνοι, ετεροκίνθτοι και από αυτά που γράφουν οι εφθμερίδεσ, από αυτά που μασ λζνε τα
εκάςτοτε κόμματα και οι εκάςτοτε κυβερνιςεισ, απ’ αυτά που μασ ςερβίρουν οι διεκνείσ οικονομικοί
παράγοντεσ που ζχουν τουσ πράκτορζσ τουσ και τουσ αφελείσ ςε όλα τα ζκνθ. Υποβάλλουν κι
εξαγοράηουν ςε όλεσ τισ υπθρεςίεσ όπωσ με τθν τθλεόραςθ και με τα ζντυπα παντοφ διαδίδουν τθν
υποκουλτοφρα. Δθλαδι, τα μζςα εκείνα, τα κεωρθτικά, τα πλθροφοριακά και τα διαςκεδαςτικά των
μαηϊν, ςτα οποία δια του ςεξ και άλλων δολωμάτων βάηουν το ψυχολογικό δθλθτιριο. Ζτςι, ςε όλα ο
άνκρωποσ ενϊ νομίηει ότι ζχει πρωτοβουλία, ελευκερία, είναι από εντόσ και απ’ ζξω
προγραμματιςμζνοσ, ετεροκίνθτοσ. Είμαςτε κφματα των διαφθμίςεων, κφματα των εφθμερίδων,
κφματα των εκάςτοτε κομματικϊν δθμαγωγιϊν, κφματα των υποβολϊν περί «μυςτθριωδϊν» εχκρικϊν
ςυνανκρϊπων, ομοεκνϊν και αλλοεκνϊν για να δικαιολογοφν οι εξουςιαςτζσ τθ δικι τουσ εχκρότθτα
και να διευκολφνουν πράκτορεσ και αφελείσ πρόκυμουσ υπθρζτεσ τουσ, δικεν υπζρ πατρίδοσ,
κουλτοφρασ και λοιπϊν παρόμοιων, ενϊ ςτθν πράξθ πρόκειται για τισ αρχιςπείρεσ, που αγοράηουν και
προςαρτοφν ςτουσ μθχανιςμοφσ τουσ ςυγκροτιματα, κυκλϊματα, κόμματα μαηί με το προςωπικό τουσ
και άλλα ςτελζχθ, κυρίωσ με πλάγιουσ τρόπουσ.
Τελικά, ο άνκρωποσ είναι κφμα του ίδιου του εαυτοφ, από ζλλειψθ αυτογνωςίασ.

Αντί να ςκεφτοφμε όλ’ αυτά, ςπαταλάμε τθ ηωι μασ μόνον για υλικά κζρδθ. Ροιοσ κα χτίςει
περιςςότερα, ποιοσ κ’ αποκτιςει περιςςότερα. Και το κράτοσ πωσ να ειςπράξει πιο πολφ ξζνο
ςυνάλλαγμα. Συνάλλαγμα και χριμα μασ ζχει εξαγοράςει. Αλλά για ποιο ςκοπό; Ροια είναι θ βακφτερθ
πρόκεςι μασ και το βακφτερο ςκοτεινό κίνθτρο;
Άλλοτε λάτρευαν τον Μαμωνά. Το χριμα το ‘καναν κεό τουσ.
Το ίδιο κάνουμε κι εμείσ ακόμα πιο φετιχιςτικά κι εμπορικότερα, καταντϊντασ εμπόρευμα κι εμείσ οι
ίδιοι.
Το χριμα είναι χριςιμο, όπωσ και θ τεχνολογία και άλλα, όταν τα μεταχειριηόμαςτε καλά. Αν δεν
παραδινόμαςτε ς’ αυτά για να καταςτρζφουμε τθ ηωι του πλανιτθ μασ και τον εαυτό μασ.
Εμείσ όμωσ παραδινόμαςτε ςτο χριμα και ςτισ μθχανζσ, ςαν να είμαςταν μόνο μθχανζσ που κάνουν
μθχανζσ ωσ θλεκτρορομπότ ςε υλοχθμικό επίπεδο και ωσ αικερορομπότ ςε άλλα επίπεδα του
ανκρϊπινου όντοσ.
Οι κοινωνίεσ αυτοκεςμοποιοφνται, αυτοαλλοιϊνονται και αυτοαλλοτριϊνονται αυτόματα, όταν τθ κζςθ
τθσ γνϊςθσ εαυτοφ και κόςμου εκ μζρουσ μιασ ζςτω μικρισ μειοψθφίασ που επενεργεί δθμιουργικά και
ςτο ςφνολο, τθν κατζχουν οι τυφλζσ παρορμιςεισ ψυχιςτικϊν δυνάμεων που προζρχονται από
ανεπίγνωςτεσ αντιδράςεισ ενϊπιον εμποδίων του ζξω κόςμου, που αντανακλάται ςε κοςμογραφία και
κοινωνία εντόσ δίχωσ κοινωνικότθτα.
Ρουλάμε τθν ψυχι μασ, πουλάμε το ςϊμα, πουλάμε τισ υπθρεςίεσ μασ ς’ αυτζσ τισ ςκοτεινζσ
διαδικαςίεσ που ςυνκζτουν τα περιεχόμενα τθσ ςυνείδθςθσ και του «εαυτοφ» ςαν να μθν ιμαςταν

όντα ευγενικισ καταγωγισ, αλλά μόνον του υλοχθμικοφ «απόλυτου» δαιμονιςμζνοι και δαίμονεσ,
πεςμζνοι εδϊ κάτω κι εξόριςτοι δίχωσ νοςταλγία ι μετάνοια.
Οι διεκνείσ και οι εκνικοί τομείσ ερευνϊν, ανακαλφψεων, εφευρζςεων, εφαρμογϊν και όποιων νζων
ρευμάτων, όπωσ και τα ιδρφματα και οι πολιτείεσ ωσ πρόςωπα και κοινωνικζσ ομάδεσ, δρουν ςαν
καρκινϊματα και νεοπλαςίεσ εντόσ, αλλά δθμιουργοφν προβλιματα προσ άλλθλα, ςε όλα τα
κακεςτϊτα: καρκίνοι εναντίον καρκίνων.
Ο δυτικόσ αςτιςμόσ και ο ρωςικόσ «κομμουνιςμόσ» είναι οι ςυςτθματικότεροι ρυπαντζσ κι
εκμεταλλευτζσ εδαφϊν, αζρων, υδάτων, ςωμάτων και ψυχϊν του πλανιτθ όλων μασ. Γι’ αυτοφσ
είμαςτε μόνον εμπόρευμα και δουλοπάροικοι. Σε λίγο καιρόν δια των πιο τελειοποιθμζνων
θλεκτρονικϊν εγκεφάλων και τθσ νεογενθτικισ μθχανολογίασ κα δοκιμάςουν να μασ εκφυλίςουν
εντελϊσ, κακιςτάμενοι μόνον εξαρτιματα των θλεκτρορομπότ. Ετςι πουλιόμαςτε και ςτον τουριςμό.
Το κράτοσ πολφ άςχθμα ζκαμε να κάνει μόνον δρόμουσ και διάφορεσ άλλεσ υλικζσ ετοιμαςίεσ χωρίσ να
ετοιμάςει και τον πλθκυςμό για τον τουριςμό.
Ρολλοφσ κινδφνουσ διατρζχει θ Ελλάδα. Κα διαλυκεί και αυτό το μικρό νθςί επίςθσ, επειδι δεν ζγινε
ψυχικι υποδομι. Δεν ζγινε προετοιμαςία των ανκρϊπων και ιδίωσ ςτισ επαρχίεσ, για να δεχτοφν τθν
καλι πλευρά του τουριςμοφ. Πχι να παραςφρονται. Ζρχεται κάκε καρυδιάσ καρφδι, απ’ τθν Ευρϊπθ,
απ’ τθν Αμερικι και αλλοφ: λακρζμποροι, πόρνεσ, ομοφυλόφιλοι, οτιδιποτε άλλο φκοροποιό, και ςου
λζνε, είμαι τουρίςτασ! Και μπαίνουν ςτισ οικογζνειεσ, οι οποίεσ βλζπουν τα γυαλιςτερά, τθν
παράςταςθ, δεν ξζρουν τθ γλϊςςα τουσ, δεν τουσ κατανοοφν και ςου λζει, να ηωι!
Αυτοί όμωσ ζρχονται για ζνα μικρό διάςτθμα, να περάςουν ξζνοιαςτα, και παραςταίνουν οτιδιποτε, και
είναι γυμνοί και τα λοιπά. Αυτόσ είναι δικόσ τουσ λογαριαςμόσ. Εμείσ όμωσ, ωσ ζξυπνοι, πωσ δεν
αντιλαμβανόμαςτε τθ διάβρωςθ, τθν ευχάριςτθ διάβρωςθ ςτθν αρχι, που ςυμβαίνει και μζςα ςτθν
οικογζνεια; Διάβρωςθ κάνει και θ τθλεόραςθ, δικεν για πλθροφορίεσ και διαςκεδάςεισ.
Δεν αντιλαμβανόμαςτε αυτοφσ τουσ μεγάλουσ κίνδυνουσ που μπαίνουν μζςα ςτα δωμάτιά μασ, μζςα
ςτθν πατρίδα μασ και μασ διαλφουν ευχάριςτα, όπωσ και ςε αυτό το χωριό.
Θ διάβρωςθ ςτισ αρχζσ αργόρυκμθ, επιταχφνεται και ζχει ιδθ ςυμβεί ςτθ νεολαία. Δεν το ζχουν
αντιλθφκεί οι γονείσ. Ρεριορίηουν δικεν, κάνουν αυςτθρζσ ςυςτάςεισ, αλλά το κακό ζχει γίνει και
αυξαίνει. Κα ζρκει ςτιγμι που κα περάςουν τα όρια και δεν κα μπορεί να κάνει κανζνασ τίποτε. Το
κράτοσ δεν ενδιαφζρεται. Αφοφ δεν ενδιαφζρονται οι γονείσ, κα ενδιαφερκεί το κράτοσ, που ζχει τα
δικά του ςυμφζροντα; Οι γονείσ και εμείσ πρζπει να ενδιαφερκοφμε. Οι πολίτεσ. Εάν δεν ενδιαφερκοφν
οι πολίτεσ, κανζνασ δεν πρόκειται να τουσ ςϊςει. Μόνον ο Κεόσ. Εάν κζλουμε τθ βοικεια του Κεοφ.
Άλλά εμείσ, βριςκόμαςτε ς’ ζνα ςθμείο ςυγχφςεωσ. Δεν ξζρουμε τι να κάνουμε, δεν ξζρουμε τι να
ποφμε. Σφγχυςθ μζςα μασ και ςφγχυςθ ζξω. Ροιον ν’ ακοφςουμε; Να μθν ακοφςουμε κανζναν. Ο Κεόσ
και θ φφςθ μασ ζδωςε τθ νοθμοςφνθ και το αίςκθμα. Γιατί αυτά τα καταπιζηουμε; Γιατί κολϊνει το
μυαλό μασ απ’ τα διάφορα εντόσ μασ κι ζξω μασ; Γιατί βλζπουμε κι αιςκανόμαςτε τον εαυτό μασ, τουσ
άλλουσ, τθ φφςθ, τθν κοινωνία και ό,τι άλλο, όχι απευκείασ αλλά διαμζςου κεωριϊν, ιδεϊν
διαφθμίςεων;
Ζχουμε όλα τα προςόντα απ’ τθ φφςθ και απ’ το Κεό. Πλοι μασ ζχουμε τον ίδιο εγκζφαλο ακριβϊσ. Δεν
υπάρχουν βλάκεσ και ζξυπνοι, όταν ο εγκζφαλοσ είναι υγιισ και θ ψυχι όχι δθλθτθριαςμζνθ από
ψευτοκουλτοφρεσ και προπαγάνδεσ. Ο ίδιοσ δυναμικόσ εγκζφαλοσ είναι ςε όλουσ. Με τθ διαφορά ότι ο
ζνασ κάνει αυτι τθ χριςθ, ο άλλοσ τθν άλλθ. Ο ζνασ ζχει αυτό το ενδιαφζρον, ο άλλοσ το άλλο. Οφτε το

ζνα χιλιοςτό του ανκρϊπινου εγκζφαλου δεν μεταχειριηόμαςτε. Γι’ αυτό παραμζνει λανκάνων,
ναρκωμζνοσ. Γι’ αυτό δεν είμαςτε αιςκαντικά νοιμονεσ.
Ζτςι οποιοςδιποτε δθμαγωγόσ, οποιοςδιποτε κατορκϊνει ν’ αναρριχθκεί ςτο κόμμα, ςτον κρατικό
μθχανιςμό, μασ καταφζρνει.
Μασ βάηουν μερικά δολϊματα, μασ λζνε μερικζσ ωραίεσ φράςεισ κι εμείσ ακολουκοφμε. Ππωσ
ακολοφκθςε ζνασ ολόκλθροσ γερμανικόσ λαόσ τον Χίτλερ. Ζνασ ιταλικόσ λαόσ τον Μουςολίνι. Και όπωσ
ακολουκοφν παντοφ, ςε όλα τα κράτθ, ςτθ ωςία και ςτθν Αμερικι τουσ αρχθγοφσ, οι οποίοι
προζρχονται από μαφίεσ και από μυςτικζσ αςτυνομίεσ φοβερζσ. Κατακτθτζσ που κατζχονται απ’ τισ
οικονομίεσ, τισ υποκουλτοφρεσ και τα μαηικά μζςα υποβολϊν κι επιβολϊν, τα οποία χειρίηονται δια των
αφελϊν και των πρακτόρων τουσ.
Γιατί, λοιπόν, ακοφμε αυτοφσ και δεν μεταχειριηόμαςτε το κεϊκό μυαλό μασ;
Είμαςτε υπεφκυνοι κι εμείσ οι λαοί γι’ αυτά που ςυμβαίνουν ςτισ κοινωνίεσ. Υπακοφμε τυφλά και
τυφλά ανταρτεφουμε από απροςεξία. Γι’ αυτό δεν πιζηουμε με αιςκαντικι νοθμοςφνθ κανζνα κόμμα.
Δεν πιζηουμε το κράτοσ. Δεν πιζηουμε τα ιδρφματα. Εάν τα ιδρφματα και οποιοδιποτε κράτοσ και κόμμα
αιςκανκοφν ότι ξυπνάμε, κ’ αλλάξουν πρακτικότθτα. Και αν εμείσ ςταματιςουμε να παγιδευόμαςτε
από υποβολζσ και ν’ αγοράηουμε τα βλαβερά υλικά, ςυναιςκθματικά και διανοθτικά προϊόντα, τότε οι
βιομιχανοι και το κράτοσ και τα ιδρφματα κα φροντίςουν για προϊόντα υγείασ. Για τθν υγιεινι τροφι,
ςϊματοσ, ψυχισ, διάνοιασ και κοινωνιϊν μασ. Πλεσ οι παραγωγζσ μζςα ςε μερικοφσ μινεσ κα
καταρρεφςουν και κα γίνουν καινοφργιεσ, ωφζλιμεσ. Αλλά δεν δροφμε, οφτε απζχουμε ςωςτά.
Καταναλίςκουμε τα βλαβερά. Δεν μποροφμε να ζχουμε και το ζνα και το άλλο: ι τθν υγεία μασ και τθν
ειρινθ, ι τισ αδυναμίεσ μασ και τισ ςωματικζσ και ψυχικζσ αρρϊςτιεσ, απ’ όπου και οι αρρϊςτιεσ τθσ
κοινωνίασ και οι πόλεμοι.
Σιμερα ο πόλεμοσ είναι παντοφ. Διαλφςανε τον Λίβανο. Χρόνια ολόκλθρα αλλθλοςκοτϊνονται. Τι
κζλουν να κερδίςουν; Οι πλοφςιοι φφγανε αμζςωσ. Μείναν οι φτωχοί και αλλθλοςκοτϊνονται. Αυτό
κζλουν ωςία και Αμερικι: να εξαςκενιςει θ Μζςθ Ανατολι για να μπορζςει μία απ’ τισ δυο ν’ αρπάξει
τα πετρζλαια απ’ ευκείασ ι διαμζςου δουλικϊν κυβερνιςεων για να υποδουλϊςει τθν Ευρϊπθ. Γι’
αυτό θ ωςία ζχει αρπάξει το Αφγανιςτάν. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν οι πολίτεσ για να μθν είναι με
τον ζνα ι με τον άλλο, μεγάλο Άρπαγα. Είναι απλοφςτατα γεγονότα που κατανοοφνται πολφ εφκολα απ’
όςουσ δεν αντιλαμβάνονται μόνον διαμζςου ιδεολογιϊν, κεωριϊν και μαηικϊν τρόπων υποβολισ κι
επιβολισ ωσ παχυνόμενα και πειναςμζνα πρόβατα Σφαγισ, παγιδευμζνοι ςε τζλειεσ μάντρεσ.
Κα ζρκει και θ ςειρά θ δικι μασ.
Σιγά ςιγά μασ υπνωτίηουν. Γι’ αυτό κυκλοφοροφν και ναρκωτικά. Γι’ αυτό ζχουν τισ εφθμερίδεσ. Γι’ αυτό
ζχουν τθν τθλεόραςθ. Είμαςτε αφελείσ και μασ χυδαιοποιοφν δθμοκρατικά και δικτατορικά. Δεν το
πιςτεφουμε. Σου λζει: καλά είμαςτε! Ζχουμε και τθλεόραςθ! Να διαςκεδάςει ο λαόσ! Μασ υποβάλλουν
να επικυμοφμε τθ διαςτροφι μασ, τθ δολιοφκορά που ζρχεται απ’ ζξω, αλλά μετατρζπεται ςε
αυτοδολιοφκορά δια τθσ εςωτερίκευςθσ των υποβολϊν και των επιβολϊν τθσ απ’ ζξω αυκαιρεςίασ και
καταςτολισ, ςε κλίμακα «οικολογικι» μικρι και μεγάλθ. Αυτά που μασ υποβάλλουν επειδι δεν
προςζχουμε, αυτά ζρχονται κατόπιν ςτθ ςκζψθ και ςτο ςυναίςκθμα, αυταπατόμενοι ότι είμαςτε
λεφτεροι, αυτόνομοι, ευτυχείσ!
Ζτςι ςυμβαίνει διεκνϊσ και ο δθμοκρατικόσ εκφαςιςμόσ και ο αντίςτοιχοσ φαςιςτομθχανιςτικόσ
χυδαιοποιθμζνοσ μαρξιςμόσ ωσ διαςτρεβλομζνθ αντίλθψθ και λογικιςμόσ εναντίον τθσ αντίλθψθσ
ςυνόλου και τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ ωσ δικτυωτι αλλθλουχία.

Σιγά ςιγά μπορεί να μασ κάμουν όπωσ τότε, όταν ιρκε θ δικτατορία, Χοφντα. Μάλωναν οι
δθμοκρατικοί. Τα εξευτζλιςαν όλα. Ρλθκωρικά κόμματα εκ παραςκθνίων και ψευτοεκλογζσ από
προπαγάνδεσ. Διαπλθκτιςμοί, αναςτατϊςεισ. Ανεβοκατεβαίνανε κυβερνιςεισ. Ο λαόσ απελπίςτθκε.
Δθμοκρατία ειν’ αυτι; λζγανε. Ασ ζρκει δικτατορία, να θςυχάςουμε.
Ιρκε θ δικτατορία: κατεβαίνουν ςτο δρόμο δζκα τανκσ και τραγικά γελοιοποιοφνται οι «μεγάλοι» μασ
πολιτικοί. Καμιά διαμαρτυρία. Καμιά απεργία. Οφτε οι κομμουνιςτζσ, οφτε οι δθμοκράτεσ, οφτε οι
δεξιοί. Τίποτα! Κανζνασ δεν είπε μια κουβζντα, δεν ζκαμε μια κίνθςθ. Και τουσ ςυνζλαβαν όλουσ τουσ
«λαοπρόβλθτουσ», οι οποίοι, όταν ζπεςε θ δικτατορία από δικά τθσ χοντρικά λάκθ, αλλθλοφαγωμοφσ
και προδοςίεσ, λατρεφουν ακόμα τθν «Ρφλθ» του Ρολυτεχνείου, και αυτι τθ φορά τυφλοί ενϊπιον του
διεκνοφσ παρόντοσ. Ωραία! Αλλά μία προςεχι φορά δεν κα χρειαςτεί καν να εμφανιςτοφν λίγα τανκσ.
Με τα μζςα τα υπερςφγχρονα που υπάρχουν τϊρα, με απίςτευτα λίγουσ και πιςτοφσ χειριςτζσ κ’
αρπάξουν τα κζντρα, και δεν κα μπορζςουν να κάνουν τίποτε οι κυβερνιςεισ, ο λαόσ και τα κόμματα.
Οι διεκνείσ αρχιςπείρεσ δεν χρειάηονται καν ςτρατό, οφτε αςτυνομία. Τϊρα ζτςι όπωσ εξελίχκθκαν τα
πράγματα, είναι ηιτθμα λίγων Κουμπιϊν και λίγων Κεντρικϊν Δάκτυλων. Οι λαοί ωσ μονοκρατοειδισ
και μαρξιςτοειδισ εκφαςιςμόσ των κοινωνιϊν για τθ μεγιςτοποίθςθ κερδϊν κι εξουςιϊν εναντίον τθσ
ηωισ και για τον εξευτελιςμό του ανκρϊπου, εξακολουκεί με δολιότερουσ και χυδαιότερουσ
«λαϊκίςτικουσ» τρόπουσ, αφοφ και τα ςτελζχθ ζχουν ιδθ παγιδευτεί.
Αυτι είναι θ πραγματικότθτα κφριοι και κυρίεσ. Πχι εκείνα που μασ λζνε τα κόμματα. Αυτό είναι το
ςυμβαίνον. Τϊρα, αν κζλουμε εμείσ να είμαςτε ςτρουκοκαμιλεσ, να βλζπουμε τον κίνδυνο και να
κλείνουμε τα μάτια, δικαίωμά μασ. Κανζνασ δεν κα μασ το απαγορεφςει αυτό, επειδι αυτό οι εξουςίεσ
κζλουν. Οφτε θ Ηωι μασ το απαγορεφει. Διότι θ Ηωι και ο Κεόσ ζδωςαν τθν ελευκερία. Τα επιτρζπουν
όλα. Με τθ διαφορά ότι δίπλα ςτθν ελευκερία ι ςτθν αυκαιρεςία, ζδωςαν και τισ ςυνζπειεσ. Και οι
ςυνζπειεσ είναι αργόρυκμεσ και γοργόρυκμεσ, ς’ αυτόν τον κόςμο και ςτον άλλο κόςμο. Είναι αδφνατο
ν’ αποφφγουμε τισ ςυνζπειεσ, όταν ηοφμε και δροφμε τυφλά, ςε θμιανεξάρτθτο υποςφνολο ςτο οποίο
ανικει και ο πλανιτθσ μασ, υποςφνολο πολφ μθχανιςτικό και γι’ αυτό πολφ απομακρυςμζνο απ’ το
πνευματικό και το ψυχικό Απόλυτο του Ρατρόσ και του Υιοφ. Μακριά κι απ’ το Άγιο Ρνεφμα, είμαςτε
αυτοκατάδικοι ςε μια γωνιά του υλοχθμικοφ «απόλυτου».
Γι’ αυτό κα πρζπει να προςζξουμε τισ ςχζςεισ μασ προσ τον εαυτό μασ, προσ τθν οικογζνεια, τισ ςχζςεισ
μασ ςτο ςχολείο, τισ ςχζςεισ ςτο επάγγελμα, τισ ςχζςεισ ωσ πολίτεσ προσ το κράτοσ και τα ιδρφματα που
ςτελεχϊνουμε, όπωσ και τισ διεκνείσ ςχζςεισ ομάδων, εκνϊν, κρατϊν και λαϊν.
Το κάκε κράτοσ δεν είναι ςοφό. Είναι όπωσ εμείσ είμαςτε. Δεν ξζρει περιςςότερα από εμάσ.
Οποιοςδιποτε υπουργόσ και οποιοςδιποτε πρωκυπουργόσ ζχει δεκάδεσ και εκατοντάδεσ ςυμβοφλουσ,
από το ίδιο ςυγκρότθμα, κόμμα και κφκλωμα τθσ Αυτοκατανάλωςθσ με αφθρθμζνεσ ςχζςεισ. Άλλοι τουσ
γράφουν τι να πουν, άλλοι τουσ λζνε τι να κάμουν. Αυτοί είναι απλϊσ τυφλά όργανα βιτρίνασ. Εκτόσ αν
είναι όπωσ ο Χίτλερ ι ο Στάλιν, ι ο Μάο, που τουσ είχαν όλουσ υποτάξει, αφοφ τουσ ζβαλαν πρϊτα ςτθν
παγίδα ςτθν οποία παγιδεφτθκαν κι αυτοί. Χιτλεριςμόσ, ςταλινιςμόσ και ψευτοδθμοκράτεσ ανά τουσ
αιϊνεσ και ςιμερα είναι καιςαριςμοί και παποκαιριςμοί: μασ βάηουν ςτθν παγίδα, μασ παγιδεφουν
όλουσ και μασ εξουςιάηουν. Ζτςι διοικοφςαν και τουσ ςτρατθγοφσ. Κι αυτοί ζκαναν και κάνουν
πράγματα και γεγονότα για τα οποία ιταν και είναι βζβαιοι που κα καταλιξουν. Και ιρκε θ
Καταςτροφι του δεφτερου μεγάλου πολζμου. Το ίδιο γίνεται και τϊρα διεκνϊσ, αλλά παραμζνουμε
απακείσ, υπνωτιςμζνοι. Δεν είναι απαραίτθτο αυτι τθ φορά να γίνει επίςθμοσ πόλεμοσ. υπάνςεισ
ψυχϊν, ςωμάτων, εδαφϊν και λοιπϊν ςυνκζτουν τον πιο φπουλο κακθμερινό πόλεμο.

Θ διεκνισ Μαφία κανονίηει τα πάντα. Κανονίηει τα οικονομικά. Κανονίηει τισ ςχζςεισ μεταξφ εκνϊν.
Κανονίηει δια πρακτόρων και αφελϊν τισ κομματικζσ και άλλεσ εκδθλϊςεισ ι «κινιματα» δικεν ενιαία
και ανεξάρτθτα περί ειρινθσ και αντιρφπανςθσ, απωκϊντασ πρόςωπα και ομίλουσ για γνιςια ειρινθ
και κακαρό περιβάλλον. Κανονίηει τθν κουλτοφρα να είναι μόνο υποκουλτοφρα πλθκωρικι, και μάλιςτα
τϊρα που κα κατακλίηουν τον πλανιτθ με εικόνεσ και λζξεισ από δορυφόρουσ, κα εκπζμπονται τα
πάντα από αλλοφ και δεν κα υπάρχει πλζον εκνικι τθλεόραςθ. Επιπλζον κα ελζγχουν και τθ ςκζψθ
μασ, παραφυςικά. Κα μασ κάνουν άνετα και αοράτωσ ςυνεχι μαηικι πλφςθ εγκζφαλων, χωρίσ να το
αντιλθφκοφμε. Το μζλλον μασ είναι ςκοτεινό, εάν δεν ξυπνιςουμε. Αλλά το να ξυπνιςουμε δεν
ςθμαίνει να κάνουμε επανάςταςθ τυφλι, οφτε ςθμαίνει να φωνάηουμε ςτο δρόμο. Αυτό κζλουν οι
Συνωμότεσ. Να φωνάηουμε.
Να ςπάηουμε. Να κάνουμε αδικαιολόγθτεσ απεργίεσ για το παραμικρό. Μασ ρίχνουν πεπονόφλουδεσ,
τισ πατάμε κι ζρχονται οι δικτατορίεσ δίχωσ καν τισ προςωπίδεσ και ονομαςίεσ δικτατοριϊν. Κα ζρκουν
και άλλα πρωτοφανοφσ φρίκθσ, αν δεν προςζξουμε. Θ τακτικι ζχει αλλάξει δια των προδρόμων του
Αντίχριςτου, που εξαπολφουν ωσ παραπζταςμα καπνοφ τα ευγενικά ιδεϊδθ, τισ αλικειεσ, τισ
πραγματικότθτεσ, τισ πλθκωρικζσ ειδιςεισ μαγειρεμζνεσ μζρα - νφχτα όπωσ τουσ ςυμφζρει. Και ςχεδόν
όλοι γοθτεφονται δια των αφελϊν και των πρακτόρων που τα χειρίηονται, αλλά βρίςκονται
παγιδευμζνοι δίχωσ να το αντιλαμβάνονται. Ρολλοί φαντάηονται ότι φροντίηουν ι αγωνίηονται για
«ανϊτερα πράγματα»! Για «ςοςιαλιςμοφσ», για «λευτεριά, δικαιοςφνθ και ειρινθ».
Ειρινθ, Δικαιοςφνθ, Κατανόθςθ και Λευτεριά, ασ αρχίςει απ’ τισ οικογζνειεσ κι απ’ τα ςχολεία. Ασ
επεκτακεί ςτα επαγγζλματα και ςτισ ςχζςεισ πολιτϊν με το κράτοσ. Ασ κατανοιςουμε τισ μεγάλεσ
ψυχοκοινωνικζσ ηθμιζσ που είναι αποτελζςματα χυδαίων ευκαιριακϊν ωφελιμιςμϊν και κομματικϊν
φανατιςμϊν μασ: είμαςτε απρόςεκτα κφματα των διαφθμίςεων και τθσ κάκε προπαγάνδασ.
Ιδθ φοβερά ςυμπτϊματα και ςφνδρομα τθσ διαλφςεωσ υπάρχουν. Δεν τα βλζπουμε. Στθν αρχι όλα
φαίνονται καλά κι ευχάριςτα: ζνασ που ιταν φτωχόσ, γιατί να μθν ζχει δφο – τρία ψυγεία και άλλεσ
τόςεσ τουαλζτεσ υπερπολυτελείασ; Τι άλλο ανϊτερο και ουςιαςτικότερο υπάρχει; Των αιϊνων οι
ςτεριςεισ μασ ςυμβολίηονται ς’ αυτά ωσ βιαςτικζσ υπεραναπλθρϊςεισ. Γιατί να μθν φάω κονςζρβεσ
και άλλα «εξευγενιςμζνα» φαγθτά ευκολίασ; Γιατί να μθν δϊςω «γαριδάκια» ςτα παιδάκια, και ςτα
νιπια βιομθχανθμζνεσ τροφζσ αφφςικεσ, ανεπαρκείσ, κρυπτοδθλθτθριϊδεισ, αλλά νοςτιμότατεσ δια τθσ
εργαςτθριακισ χθμείασ; Ζτςι ζχουμε τα ρευματικά, γινόμαςτε καρδιακοί, καρκινικοί, νευρωτικοί και με
πλικοσ άλλεσ αρρϊςτιεσ χωρίσ μικρόβια. Τουλάχιςτον ν’ αρρωςταίναμε μόνον από μικρόβια, κα
δικαιολογοφμαςταν. Ζχουμε πονοκεφάλουσ, αγωνίεσ, κατάκλιψθ. Αλλά δεν ρωτάμε τον εαυτό μασ
γιατί. Ράνε ςτο γιατρό και τουσ δίνει ςυνταγι για χάπια, χάπια, χάπια όπωσ ορίηουν τα
ιατροφαρμακευτικά μονοπϊλια, ςτα ζτοιμα χρωματιςτά κουτάκια ςτα φαρμακεία, ςαν να ιταν
παντοπωλεία με όλα ζτοιμα και για όλουσ, ιςοπεδωμζνουσ ωσ ςϊματα, ψυχζσ, θλικίεσ, κλίματα,
ιδιοςυγκραςίεσ, αντιδράςεισ ςαρκϊν, πνευμάτων, φυςικοφ και κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ, εποχϊν του
ζτουσ, αςτρικϊν φάςεων: όλα ιςοπεδωμζνα με πολλοφσ οδοςτρωτιρεσ μεταξφ των οποίων και τθσ
ιατροφαρμακευτικισ εκμετάλλευςθσ και κακίασ.
Οφτε ο γιατρόσ, οφτε κανζνασ άλλοσ, οφτε ιδίωσ τα κφματα δεν αναλογίηονται: επί δεκάδεσ χρόνια
ηοφμε ανκυγιεινι ηωι. Τρϊμε ό,τι να ‘ναι, κάνουμε όλεσ τισ ανοθςίεσ, εξαντλοφμε το ςϊμα, κολϊνουμε
τθν ψυχι μασ και αρρωςταίνουμε. Είναι δυνατόν με χάπια ο γιατρόσ να μασ κάνει καλά, για να
ξανακάνουμε τα ίδια και χειρότερα; Το χάπι και παρόμοια καταπιζηουν τα ςωματικά ςυμπτϊματα και
τα ψυχικά ςφνδρομα, αλλά οι αιτίεσ κάκε αρρϊςτιασ, είτε ςωματικι είναι αυτι, είτε ψυχικι, είτε
κοινωνικι, πάνε πιο βακιά, οπότε κα εκδθλωκοφν διαφορετικά, ςε άλλο ςθμείο του ςϊματοσ, τθσ
ψυχισ και των κοινωνιϊν, με άλλα ονόματα και κα είναι ανίατα βαςανιςτικότερεσ, απ’ όπου και οι

κοινωνίεσ και τα κράτθ χειροτερεφουν αφοφ από εμάσ αποτελοφνται και λειτουργοφν τόςο
δυςλείτουργα, όςο κι εμείσ οι ίδιοι.

Και δϊςτου χάπια. Είναι περίπου πεντακόςιεσ χιλιάδεσ εν ςυνόλω αυτά τα τελευταία χρόνια, τα
ιδιοςκευάςματα των φοβερϊν φαρμακευτικϊν εταιρειϊν που ζχουν ςκλαβϊςει και τουσ γιατροφσ και
τουσ φαρμακοποιοφσ και τα κράτθ των πολιτικϊν ςυνκθμάτων, των εξοπλιςμϊν και των πανάκριβων
τεχνολογιϊν απ’ όπου και χρθματικοί πλθκωριςμοί ωσ τρόποι κλοπισ. Υπάρχει διεκνισ οργανιςμόσ
υγείασ που εγκρίνει μόνον εικοςιπζντε φάρμακα, και αυτά ςε ςπάνιεσ περιπτϊςεισ και ςε ζςχατθ
ανάγκθ, όχι για το παραμικρό. Ρωσ λοιπόν, οι γιατροί και οι άλλοι με τθν άδεια του κράτουσ κάνουν
τεράςτιεσ βιομθχανίεσ και ςυνεχϊσ φάρμακα, φάρμακα, φάρμακα, και μασ φαρμακϊνουν; Μασ
δθλθτθριάηουν κρυφά, για ςυμφζροντα των λίγων. Εφόςον θ κοινωνία, το κράτοσ κι εμείσ βαςιηόμαςτε
ςτο ςυμφζρον, ςτο κζρδοσ και ςε προχειρότθτεσ ωσ προςωρινζσ διευκολφνςεισ, καταλιγουμε ςτο τι μ’
ενδιαφζρει εμζνα θ πατρίδα και το τι κα γίνει αφριο! Τι μ’ ενδιαφζρει εμζνα αν ςαπίςω αφριο, αν τα
παιδιά μου κα είναι φορτωμζνα επιβαρφνςεισ πολλϊν ειδϊν; Εγϊ αυτι τθ ςτιγμι ναρκϊνω με το χάπι
τισ ενοχλιςεισ μου και απολαμβάνω τα βλαβερά περιεχόμενα των ψυγείων μου, υπερςιτιηόμενοσ,
φουςκωμζνοσ με αςτικό νερόπαχοσ μαηί με χάπια και ςυνκιματα. Ζχω τθν τθλεόραςι μου. Ζχω τθν
καλι μου υλικι άνοδο εισ βάροσ φτωχότερων ομάδων και λαϊν. Ζχω και τθν καλι αςτοπρεπι γνϊμθ
για το πρόςωπό μου και ωσ κοινωνικόσ «επαναςτάτθσ» ι «μεταρρυκμιςτισ». Ζχω αυτά που μου ζχουν
υποβάλλει. Αυτά λατρεφω. Μ’ αυτά γεμίηω το ςτομάχι μου, τθν ψυχι και το νου μου. Μ’ αυτά που μου
ςερβίρουν οι βιομθχανίεσ, τα κόμματα, οι ζμποροι, οι διαφθμίςεισ και τ’ άλλα ςκουπίδια. Γι’ αυτό
είμαςτε πολφ ευχαριςτθμζνοι και λεφτεροι, δίχωσ οφτε ίχνοσ χιοφμορ και αυτοειρωνίασ:
επιςτθμονικότατοι, πολιτικότατοι, ςοβαρότατοι.
Αλλά φςτερα από πζντε χρόνια, δζκα, δεκαπζντε χρόνια, ζρχονται τ’ αποτελζςματα με τισ βακιζσ
ςωματικζσ, ψυχικζσ και κοινωνικζσ αρρϊςτιεσ, καρκινϊματα και θ άλλθ παντοειδισ ρφπανςθ. Ασ μθν
περιμζνουμε απ’ το οποιοδιποτε κόμμα και κράτοσ να μασ ςϊςει. Τι μπορεί να κάμει, αίφνθσ, και θ
ςθμερινι μεςοαςτικισ προελεφςεωσ κυβζρνθςθ; Ρολφ καλά. «Σοςιαλιςμόσ»! Ζχουν πολφ καλι
πρόκεςθ, αγαπάνε το λαό, κζλουν κάτι καλό ςτθ φανταςία τουσ, αλλά, όταν οι άλλοι ςταματοφν τισ
κρυφζσ παροχζσ και μασ πολεμοφν φπουλα φίλοι κι εχκροί, όταν ςαμποτάρουν με λευκά χειρόκτια, τι
μπορεί να κάμουν οι ζχοντεσ, καλι πρόκεςθ και αυτοί εκ των ζςω και εκ των ζξω διαςπαςμζνοι και
ανταγωνιηόμενοι ωσ πρόςωπα και κλίκεσ δικεν ιδεολογικϊν αγϊνων;
Στισ λεγόμενεσ κοινωνίεσ του εφικτοφ ςοςιαλιςμοφ και κομμουνιςμοφ, δεν είναι καλφτερα, επειδι
ςυνεχίηουν όλα τα χειρότερα τθσ διεκνοφσ δθμοκρατικισ μεγαλοαςτικισ φιλελεφκερθσ
κεφαλαιοκρατίασ και δικτατορίασ, καταλιγοντασ ςε αντεπαναςτατικζσ κλειςτζσ καταςτάςεισ
διαχείριςθσ κάκε είδουσ παραγωγισ και κατανάλωςθσ με κριτιριο τθν κατοχφρωςθ και αφξθςθ τθσ
εξουςίασ των ανϊτερων ςτελεχϊν, δια τθσ κρατικοποίθςθσ των πάντων και δια τθσ τρομοκρατίασ. Ζτςι
θ αςτικι εμπορευματοποίθςθ και ρομποτοποίθςθ του ανκρϊπου και του περιβάλλοντοσ
αςτυνομικοποιείται ολοκλθρωτικά και μαρξιςτικά, όπωσ άλλοτε «κεολογικά» ι μαγικά, δια τθσ λευκισ
και τθσ μαφρθσ μαγείασ που ςυνεχίηεται ςυςτθματικότερα ςιμερα.
Γι’ αυτό δεν πρζπει να περιμζνουμε βοικεια από κανζναν. Μόνον απ’ τον εαυτό μασ ωσ αιςκαντικι
νοθμοςφνθ. Ο εαυτόσ μασ κα μασ ςϊςει, εάν αντιλαμβανόμαςτε περί τίνοσ πρόκειται με ςυνεργαςία
ζντιμθ, κακζνασ όπου, όπωσ και όςο μπορεί. Αν, ςτο βάκοσ αιςκανκοφμε τα κρυφά μασ κίνθτρα, και τισ
αλλοπρόςαλλεσ επικυμίεσ μασ, και αν φερκοφμε δθμιουργικά και ειρθνικά ςτθν κοινωνία, όχι με
τυφλζσ αντιδράςεισ. Τισ τυφλζσ αντιδράςεισ υποκινοφν οι παραςκθνιακοί όλων των κακεςτϊτων: το να
κάνουμε φαςαρίεσ, να κάνουμε ανακατϊματα, να φωνάηουμε για να μασ χτυπιςουν. Άςε τουσ να

ςπάηουν. Άςε τουσ να γκρεμίηουν. Αυτοί κα τα πλθρϊςουν: να το κρυφό ςφνκθμα. Εμπορεφονται ακόμα
και τθ ςαπίλα. Μασ υποκινοφν να γκρεμίηουμε, να ςπάηουμε για να επεμβαίνουν.
Δθμοκρατικζσ χυδαιότθτεσ και ανευκυνότθτεσ προετοιμάηουν δικτατορίεσ και πολζμουσ. Δεν είναι
άχρθςτο να τονίηουμε με κάποιεσ επαναλιψεισ τα ουςιϊδθ και τισ ςθμαντικότερεσ λεπτομζρειεσ, για να
υπενκυμίηουμε προσ τα που κυρίωσ να προςζχουμε.
Αυτό είναι το ςυνολικό κζμα: τεράςτιο. Αυτά είναι τα γενικά ςθμεία. Κι ασ με ςυγχωριςει το
ακροατιριο αν είπα κάτι υπερβολικό, ι που το νομίηουμε υπερβολικό, ι αν ζκιξα κάποιουσ χωρίσ να το
κζλω.
Μόνον όταν αιςκανκοφμε και αντιλθφκοφμε τθν πραγματικότθτα του εαυτοφ μασ, των άλλων, του
φυςικοφ και του κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ όπωσ πραγματικά ςυμβαίνει, όχι με φανταςίεσ και
ιδεολογίεσ, τότε μόνο κ’ αρχίςουμε να καλυτερεφουμε εμείσ και να καλυτερεφει θ κοινωνία, αφοφ από
μασ εξαρτϊνται και οι κοινωνικοί παράγοντεσ: εμείσ τουσ κάνουμε να υπάρχουν και να επιςτρζφουν ςε
μασ ωσ μποφμεραγκ, από ζλλειψθ αυτογνωςίασ ζντιμθσ ςυνεργαςίασ και αγάπθσ. Εξουςιαςτζσ κι
εξουςιαηόμενοι, είμαςτε όλοι ομοιοπακείσ προςωπικοί και μαηικοί νάρκιςοι, λάτρεισ του ό,τι
χειρότερου, ςολιψιςτζσ νεκρόφιλοι.
Τθν κοινωνία εμείσ τθν κάνουμε. Δεν τθν κάνει θ πολιτικι. Και τθν πολιτικι εμείσ τθν κάνουμε. Ροιοσ
ανζδειξε τον Χίτλερ; Ο γερμανικόσ λαόσ. Θ βλακεία του γερμανικοφ λαοφ και το μίςοσ, το από αιϊνεσ
και τθσ εκάςτοτε περιόδου. Δεν μπορεί ζνασ και λίγα ςτελζχθ να παραςφρουν λαό και λαοφσ, αν δεν
βρίςκουν απιχθςθ, αντιςτοιχία και τθν παρόμοια βακφτερθ πρόκεςθ.
Φςτερα, ςου λζει ο Χίτλερ, φταίει για όλα! Κάτω ο Χίτλερ! Γιατί κάτω ο Χίτλερ; Ιταν φανατικοί
χιτλερικοί όλοι τουσ, αλλά τθν άλλθ μζρα, όταν νικικθκαν, ζγιναν όλοι τουσ ακϊοι, αμζςωσ! Στα δυτικά
δθμοκρατικοί! Και ςτ’ ανατολικά κομμουνιςτζσ! Υπζροχθ αναβάπτιςθ και αναμόρφωςθ,
καταςκευαςμζνθ απ’ ζξω! Ηιτθμα κοφφιων λζξεων.

Ζτςι και εμείσ, δεν πρζπει να πζςουμε ς’ αυτι τθν κατάςταςθ του να λζμε ότι φταίνε μόνον οι αρχθγοί
και τα ςτελζχθ, αλλ’ όχι κι εμείσ όλοι.
Είμαςτε όλοι υπεφκυνοι για τα αιςκιματά μασ. Υπεφκυνοι για τισ ςκζψεισ μασ. Υπεφκυνοι και για τισ
πράξεισ μασ. Δεν ζχει καμιά ςθμαςία αν ο άλλοσ επίςθσ φταίει, αν ο άλλοσ μασ αδικεί, αν ο άλλοσ δεν
μπορεί ι δεν κζλει να ςυνεννοθκεί και να κατανοιςει. Εμείσ τι κάνουμε. Εμείσ πωσ κα
ςυμπεριφερκοφμε. Του άλλου οι πράξεισ, οι ςκζψεισ, τα αιςκιματα και θ ςυμπεριφορά είναι δικι του
δουλειά. Πταν εμείσ δεν ζχουμε ςυνείδθςθ του εαυτοφ μασ, γιατί απαιτοφμε από άλλουσ να είναι
καλφτεροι; Δεν μπορεί να είναι καλφτεροι. Αν ιταν καλοί, κα ιμαςταν και εμείσ καλοί, αφοφ κι εμείσ
για κείνουσ είμαςτε οι άλλοι. Δίχωσ αυτογνωςία, είμαςτε ςκοταδιςτζσ φορτωμζνοι εμπειριςμοφσ,
γνϊςεισ, μεκόδουσ και φραςεολογίεσ περί παρελκόντοσ και μζλλοντοσ ςτθν υπθρεςία του Μίςουσ, μθ
κατανοϊντασ το ηωντανό παρόν.
Γιατί απαιτοφμε από άλλο ζκνοσ να μθν μασ επιτεκεί, αφοφ εμείσ δεν ζχουμε ομόνοια; Γιατί λζμε θ
Τουρκία, θ Τουρκία! Φερνόμαςτε εμείσ ςαν Ζλλθνεσ και ςυνάνκρωποι μεταξφ μασ; Είμαςτε ενωμζνοι με
κατανόθςθ κι ζντιμθ ςυνεργαςία, οφτωσ ϊςτε να μπορζςουμε ν’ αντιμετωπίςουμε ζναν εξωτερικό
εχκρό; Αφοφ είμαςτε εχκροί μεταξφ μασ, είμαςτε εμείσ οι ίδιοι Τοφρκοι και οι Τοφρκοι είναι όπωσ οι
Ζλλθνεσ: όλοι ομοιοπακείσ.

Εκείνοι που υποκινοφν κι εξοπλίηουν τουσ Τοφρκουσ, υποκινοφν κι εξοπλίηουν και τουσ Ζλλθνεσ με
«φιλίεσ» και «ςυμμαχίεσ» εναντίον αλλιλων κι εναντίον του πλανιτθ όλων μασ. Αυτά είναι απλοφςτατα
νοιματα πραγματικοτιτων μασ, αλλ’ αρνοφμαςτε να τ’ αντιλθφκοφμε απ’ ευκείασ ωσ γεγονότα. Μασ
υπνωτίηει ο «γενικόσ νόμοσ» του ςκοταδιοφ δίχωσ το Άγιο Ρνεφμα.
Οι διεκνείσ και οι εκνικζσ δομζσ που κακορίηουν τον πολιτιςμό, ανατρζπονται ςε όλα τα κακεςτϊτα
μαηί με όλων των κοινωνικϊν ομάδων και τθσ εργατικισ τάξθσ τθ κζςθ και τθ ςθμαςία. Τουσ
ανκρϊπουσ αντικακιςτοφν απάνκρωπεσ δομζσ που μυκοποιοφνται και κεοποιοφνται. Δομζσ που
γριγορα κα διευκφνονται από θλεκτρονικζσ επιδομιςεισ και υποδομιςεισ από απίςτευτα λίγουσ
χειριςτζσ κουμπιϊν ςε κεντρικοφσ καλάμουσ, για να εξουςιάηουν τον πλανιτθ. Αυτοί οι λιγοςτοί
τεχνοκράτεσ - τρομοκράτεσ είναι τα προοδευτικά φαινόμενα του Αντίχριςτου. Οι παλιζσ δουλείεσ,
δουλοπαροικίεσ, φεουδαλιςμοί, αςτιςμοί, φαςιςμοί, και κομμουνιςμοί ωσ περαςμζνεσ μορφζσ
αποικιοκρατιςμϊν, ζχουν ιδθ γίνει ψυχιςτικζσ και πραγματϊνονται αυτοφυϊσ ωσ επιψυχίδια παράςιτα
εντόσ μασ κι ζξω μασ.
Πςοι νικοφν με τα υλικά όπλα, δεν ςθμαίνει ότι νικοφν και τθν ψυχι και το πνεφμα. Θ ψυχι και το
πνεφμα μπορεί να κινιςει τισ τεχνολογίεσ και τα όπλα αφοφ απ’ τθ ςκζψθ και τθ λογιςτικι τθσ
εφευρίςκονται, καταςκευάηονται κι εφαρμόηονται. Και όταν ακόμα θ αρχαία Ελλάδα νικικθκε, νίκθςε
τουσ νικθτζσ με το Ρνεφμα. Λαοί χακικανε, γλϊςςεσ ςβιςανε, αλλά θ ελλθνικι γλϊςςα και ο ελλθνικόσ
λαόσ ακόμα επιηεί.
Ρζραςαν χιλιάδεσ ορδζσ βαρβάρων, όλα τα είδθ των βαρβάρων και πολιτιςμζνων βαρβαριςτϊν απ’ τθν
Αςία, από τθ βόρεια και νότια Ευρϊπθ, απ’ τθ Μζςθ Ανατολι, περάςανε ςτθν Ελλάδα. Τθν
καταλθςτζψανε. Μασ καταςφάξανε. Διαλφςανε τα πάντα. Και όμωσ επιηιςαμε. Δεν επιηιςαμε γιατί
είχαμε όπλα και πλοφτθ. Μασ αφαιρζςανε τα πάντα. Από αγάλματα, βιβλία, παπφρουσ, τθ γθ, τα
προϊόντα, όλα τα λεθλατιςανε. Αλλά δεν μπόρεςαν να δθλθτθριάςουν επαρκϊσ τθν ψυχι και το
πνεφμα. Αυτά μασ ζςωςαν. Και γι’ αυτό κάναμε τθν επανάςταςθ εναντίον μιασ ολόκλθρθσ
αυτοκρατορίασ και νικιςαμε, αλλά τι απζγινε κατόπιν;
Εκείνουσ που ζκαμαν τθν εκνικοκοινωνικι Επανάςταςθ, όπωσ και ςε άλλουσ λαοφσ, ζτςι και ςτθν
Ελλάδα, τουσ φυλάκιςαν, τουσ καταδίωξαν, και ιρκαν ςτθν εξουςία τα παράςιτα, που ιρκαν και απ’
ζξω. Τον Κολοκοτρϊνθ τον φυλάκιςαν —τόςουσ άλλουσ, τόςουσ άλλουσ— και μζχρι πρότινοσ το ςπίτι
του Κολοκοτρϊνθ ιταν αχερϊνασ ξζφραγοσ. Κανζνασ δεν είχε φροντίςει απ’ το περίφθμο κράτοσ και τα
κόμματα τα πατριωτικά, να πει, αυτό είναι το ςπίτι του Κολοκοτρϊνθ. Ζτςι τυπικά για το δικό τουσ
ςυμφζρον. Πχι. Φςτερα κάποιοι άλλοι φρόντιςαν.
Και τελευταίο αλλ’ όχι τελικό, κυβερνιςεισ, αςτυνομίεσ και μαηικοί τρόποι υποβολισ πολφ βιάηονται να
χαρακτθρίςουν τουσ ηωθροφσ νζουσ και νζεσ, όλουσ αναρχικοφσ και ταραχοποιοφσ, ςυνταυτίηοντάσ τουσ
με τουσ τρομοκράτεσ, τουσ αλιτεσ και τουσ ναρκομανείσ, επειδι ακόμα είν’ ευαίςκθτοι και δεν
ςυμμορφϊνονται προσ τισ αυκαιρεςίεσ των «ϊριμων» και προσ τουσ ιδρυματικοφσ και τουσ κρατικοφσ
αναρχικοφσ, χαωτιςμοφσ, δολιοφκορζσ και πολεμικοφσ μθχανιςμοφσ εναντίον όλων. Κα πρζπει να είναι
πολφ ευγνϊμονεσ ςτισ νεολαίεσ, αφοφ δεν μιμοφνται ολοκλθρωτικά και τουσ ιδρυματικοφσ και τουσ
κρατικοφσ παραλογιςμοφσ και τθν «Λςορροπία» του επίςθμου Τρόμου.

Αυτά ςυνολικά και ςυγκεκριμζνα, ςφντομα και απλά.

Τϊρα, παρακαλϊ το ακροατιριο να κζςει οποιεςδιποτε ερωτιςεισ, χωρίσ διςταγμό, μζςα απ’ αυτό το
κζμα των πολλαπλϊν ανκρϊπινων ςχζςεων με τον εαυτό μασ, ςτθν οικογζνεια, ςτο ςχολείο, ςτο
επάγγελμα, ςχζςεων πολίτθ και κράτουσ, ςχζςεων μεταξφ κρατϊν και ςχζςεων ανκρϊπου προσ τθ
φφςθ και προσ τον Κεό, αφοφ δεν είμαςτε μόνο τζκνα κοινωνιϊν και τθσ ιςτορίασ, αλλά και τζκνα τθσ
φφςθσ και τζκνα του Κεοφ κοςμοποιοφμενου και ακοςμικοφ Άδθλου, πολυεπίπεδα τζκνα του
μετριςιμου και του Απροςμζτρθτου.
Φαίνεται να ζχουμε πειςκεί από πολιτικζσ κι επιςτιμεσ φανταςιόπλθκτων, ότι τεχνοκράτεσ και
πολιτικοκεοί ζχουν ιδθ κατορκϊςει να αιχμαλωτίςουν τθ Μθτζρα τθσ ςαρκόσ μασ, τθν Τροφό μασ Γθ,
επειδι θ απάκεια των λαϊν και των ςτελεχϊν, ερμθνευόμενθ ωσ ολοκλθρωτικι Συνενοχι και Συνεργία,
αποκραςφνει τθν ζςχατθ οντικι τουσ πνευματικι δειλία, μειονεκτικότθτα, αλαηονεία και μανία για
υπεροχι πάςθ κυςία: ι όλα δικά τουσ, ι τίποτε γι’ αυτοφσ, για μασ και για τθ ηωι.

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΑΚΟΑΤΛΑ: Πλοσ ςασ ο λόγοσ δείχνει ότι είςτε απαιςιόδοξοσ. Βλζπετε τα πράγματα απαιςιόδοξα.
Βλζπετε όμωσ και κάπου, κάποιο μινυμα ελπίδασ, δθλαδι ότι μποροφν ν’ αλλάξουν γενικά ςτον κόςμο
οι ςχζςεισ;
ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Ναι, ςωςτά. Αυτι είναι πολφ ενδιαφζρουςα ερϊτθςθ.
Κατ’ αρχιν δεν εκφράηω καμιά γνϊμθ δικι μου. Δεν λζω ότι είμαι απαιςιόδοξοσ ι αιςιόδοξοσ.
Απλοφςτατα περιγράφω τθν κατάςταςθ του εαυτοφ μασ, τθν κατάςταςθ των κοινωνιϊν και τθν
κατάςταςθ ς’ αυτό τον μικρό τόπο, αιςκανόμενοσ το ςυνολικό Κακό που ςυμβαίνει ςτον ανκρϊπινο
κόςμο των μεγάλων αντικζςεων, αντιφάςεων και ςυγκροφςεων μζςα μασ κι ζξω μασ, αρνοφμενοι ν’
αντικρφςουμε τθν αλικεια για να ςταματιςουν οι αγωνίεσ, κατακλίψεισ, εντάςεισ, απελπιςίεσ,
ανιςορροπίεσ και πόλεμοι, ςε κοινωνίεσ όπου τονίηεται και τελειοποιείται θ τεχνολογία εναντίον τθσ
ανκρϊπινθσ ολότθτασ δια των επαγγελματικϊν ικανοτιτων και των άλλων ταλζντων δίχωσ τθν αγάπθ,
αλλά μόνον από φιλοδοξία για επιτυχίεσ που αποδείχνονται οι πιο ςυντριπτικζσ αποτυχίεσ και
δυςτυχίεσ μασ, αρχίηοντασ από εντόσ μασ και ςτισ οικογενειακζσ ςχζςεισ ωσ μικροκοινωνία.
Μπορεί ςαν πρόςωπο να είμαι αυτό που λζνε ευτυχισ, χαροφμενοσ. Αλλ’ αυτό δεν με εμποδίηει να
βλζπω και να αιςκάνομαι τα γεγονότα όπωσ πραγματικά ςυμβαίνουν ςε διάφορα επίπεδα. Δεν
χρειάηομαι τισ επίμονεσ αυταπάτεσ και προςκολλιςεισ ςε πράγματα, πρόςωπα, καταςτάςεισ και
αφαιρζςεισ επί αφαιρζςεων. Υπάρχει το ρζον ηωντανό παρόν και θ διζξοδοσ δια τθσ ροϊκισ
αυτογνωςίασ και τθσ ζντιμθσ ςυνεργαςίασ: κακζνασ μασ όπου μπορεί και όςο μπορεί, δίχωσ εκβιαςμοφσ
κι εκμεταλλεφςεισ. Αυτι τθ διζξοδο τθν ονομάηουν ουτοπία οι αυτοτιτλοφμενοι πρακτικοί, οι οποίοι
όμωσ ςυνεργοφν πλάγια ι κατευκείαν για διαμάχεσ και πολζμουσ ςε όλεσ τισ ςχζςεισ μασ προσ όλα,
τζτοια είναι θ πρακτικότθτά τουσ!
Οι λζξεισ και τα νοιματα που εκφράηω, είναι ςαν ζνα είδοσ κακρζφτθ. Ζνασ κακρζφτθσ αντικειμενικόσ,
μζςα ςτον οποίο όποιοσ κζλει μπορεί να ιδεί τθν περίπτωςι του και τθν κατάςταςθ όλων μασ. Πποιοσ
δεν κζλει, ασ μθν κοιτάξει, φοβοφμενοσ μιπωσ καταρρεφςει θ νεκρωτικι οχφρωςθ, απ’ τθν κατάρρευςθ

τθσ οποίασ όμωσ προκφπτει προςωρινι οδφνθ που κεραπεφει. Συνικωσ φοβόμαςτε μιπωσ
κακυςτεριςουν οι ςταδιοδρομίεσ μασ ι μιπωσ ελαττωκοφν τα ςκοτεινά μασ πάκθ, όταν κατανοιςουμε
τθν πραγματικότθτά μασ.

Δεν ζχω καμιάν απαίτθςθ να δεχκείτε αυτά που είπα και λζω. Ασ τα περάςετε απ’ το αίςκθμά ςασ κι
απ’ τθ δικι ςασ αντίλθψθ, να τα εγκρίνετε ι να τ’ απορρίψετε, και κα χαρϊ πολφ ν’ ακοφςω ζντονεσ
αντιρριςεισ και με τισ ερωτιςεισ άλλων. Ο ζντιμοσ διάλογοσ είναι ζνα απ’ τα πιο ιερά ςτθν
ανκρωπότθτα, για ςυνεργαςία ςωςτι.
Δεν υπάρχει ηιτθμα απαιςιοδοξίασ ι αιςιοδοξίασ απ’ τα ζξω. Ελπίδα και Απελπιςία δεν υπάρχει ζξω.
Απ’ τα εντόσ μασ πραγματϊνονται τα ζξω. Κι επιςτρζφουν ς’ εμάσ, απ’ όπου ξανά προβάλλονται ς’
ανακφκλωςθ. Τα εντόσ και τα εκτόσ αποτελοφν ζνα ςφνολο που χωρίηεται απ’ τθ ςκζψθ μασ εικονικά.
Εμείσ δίνουμε νοιματα και ςκοποφσ ςτα γεγονότα, ςφμφωνα προσ τθν προςκόλλθςι μασ ι τθν
ελευκερία μασ.
Πταν εμείσ φερκοφμε καλά, και θ κοινωνία κα είναι καλά, αφοφ εμείσ κάνουμε τθν κοινωνία, θ οποία
επιςτρζφει εντόσ μασ για να ξαναγίνει ζξω κοινωνία με νζα δεδομζνα και αντιδράςεισ. Δεν είναι οι
κοινωνίεσ κάτι αφθρθμζνο, ςτατικό και ανεξάρτθτο από εμάσ. Επειδι απ’ όποιεσ αιτίεσ και περιςτάςεισ
δεν λειτουργεί ροϊκι αυτογνωςία, δεν κατανοοφμε ςωςτά κι επαρκϊσ τισ εμπειρίεσ μασ. Γι’ αυτό τισ
παρερμθνεφουμε και προςκολλοφμαςτε ςτθν κυριότερθ κλθρονομθμζνθ κι επίκτθτθ παρερμθνεία, τθν
οποία αφινουμε να κρυςταλλωκεί. Δι’ αυτοφ του κρυςτάλλου ςτατικότθτασ, βλζπουμε κι
αιςκανόμαςτε τον εαυτό μασ, τουσ άλλουσ, τον κόςμο και τα γεγονότα, εκλογικεφοντασ τθν τζτοια μασ
παράνοια.

Θ μθτζρα και ο πατζρασ το πωσ κα φερκοφν μεταξφ τουσ και ςτα παιδιά τουσ, ζχει μεγάλθ ςθμαςία. Απ’
αυτό εξαρτάται και το τι κα κάμουν απζναντι ς’ αυτι τθ φοβερι μάςτιγα των ναρκωτικϊν και τθσ
πορνείασ που ζχει κατακτιςει ανομολόγθτα και το νθςί αυτό. Πμωσ μερικοί παραςταίνουν ότι δεν
βλζπουν προσ τα που οδθγοφνται τα παιδιά τουσ και το πωσ φζρονται ςτον εαυτό τουσ και ςτον πλθςίον
τουσ. Θ όποια μασ νοοτροπία, ςυμπεριφορά και δράςθ ζχει πολφ μεγάλθ ςθμαςία και για όλθ τθν
κοινωνία, αφοφ από εμάσ αποτελείται θ κοινωνία. Εμείσ κάνουμε τα ςυμβαίνοντα ς’ αυτι και όπου
αλλοφ επενεργοφμε και δεχόμαςτε επενζργειεσ.
Δεν είναι ηιτθμα αν είμαι αιςιόδοξοσ ι απαιςιόδοξοσ. Ο κακρζφτθσ αντανακλά τθν πραγματικότθτα.
Κακζνασ μασ μπορεί να είναι κακαρόσ, αρραγισ, αμιγισ κακρζφτθσ.
Εάν εςείσ, κυρία, ζχετε ζμπνευςθ, ζχετε νοθμοςφνθ, ζχετε κάρροσ, κα βάλετε τάξθ ςτον εαυτό ςασ και
κ’ αποτελζςετε παράδειγμα για το ςφηυγο, για τουσ γονείσ, για τα παιδιά, για τθ γειτονιά, για τθν
κοινωνία. Εάν οι άλλοι διαφωνοφν και ςασ πολεμοφν, αυτό δεν ζχει ςθμαςία. Των άλλων θ
ςυμπεριφορά είναι δικι τουσ ευκφνθ. Αλλά εςείσ τι κα κάμετε; Εςείσ πϊσ κα φερκείτε; Τα δικά ςασ
αιςκιματα ποια είναι; Θ δικι ςασ αλλαγι ποια κα είναι; Θ δικι ςασ ψυχικι επανάςταςθ ποια κα είναι;
Οχι τι φωνάηει κανείσ ζξω, αλλά εντόσ και ςιωπθλά τι μασ ςυμβαίνει. Αν κ’ αναςτατωκείτε, τι κα
αιςκανκείτε; Ροια είναι θ ποιότθτα τθσ ευαιςκθςίασ ςασ και τθσ νοθμοςφνθσ ςασ; Ευαιςκθςία και
νοθμοςφνθ κα κρίνει τθ μοίρα τθσ οικογζνειάσ ςασ, τθσ γειτονιάσ ςασ, και κα ζχει αντανάκλαςθ ςτο
χωριό, και το χωριό ςε όλον τον κόςμο. Διότι μζςα μασ είμαςτε όλοι ενωμζνοι. Ζχουμε ζναν εγκζφαλο,
πανανκρϊπινο εγκζφαλο, απ’ όπου όλοι οι εγκζφαλοι. Κι ζχουμε ζνα ςϊμα απ’ όπου όλα τα ςϊματα.
Επομζνωσ το παραμικρό που κα γίνει, θ παραμικρι αλλαγι που κα γίνει ςε ζναν άνκρωπο, κα ζχει

αντίκτυπο ςε όλθ τθν ανκρωπότθτα. Μόνον ο προςωπικόσ και ομαδικόσ εγωκεντριςμόσ μασ χωρίηει
εικονικά, ενϊ θ ηωι μασ ενϊνει ουςιαςτικά. Οι ζξω αλλαγζσ και οι κόρυβοί τουσ ποτζ δεν άλλαξαν τον
άνκρωπο, αν δεν προςζχουμε τι μασ ςυμβαίνει, τι λζμε και τι κάνουμε.

Πςο περιςςότεροι ςυνάνκρωποι εμψυχϊνονται, ζχουν τόλμθ, είναι αιςιόδοξοι όχι ιδεαλιςτικά
αιςιόδοξοι, αλλά πραγματικά αιςιόδοξοι, με πραγματικι νοθμοςφνθ και αιςκαντικότθτα, όςο
περιςςότερα πρόςωπα είναι τζτοια, τόςο βακφτερα επενεργοφν ςε άλλουσ, ςτθ φφςθ και ςτο ςφμπαν
ολόκλθρο. Διότι το ςφμπαν είναι κι εντόσ μασ.
Είμαςτε εςτίεσ θλεκτροαικερικζσ: εςτίεσ κολάςεων και εςτίεσ παραδείςων. Εάν ακτινοβολοφμε κόλαςθ,
κόλαςθ κα γίνει ςτθν κοινωνία. Εάν ακτινοβολοφμε παράδειςο, παράδειςοσ κα γίνει θ κοινωνία και θ
Γθ μασ που είναι τόςο όμορφθ, τόςο καλι, τόςο καυμάςια Τροφόσ, που μασ τα δίνει όλα άφκονα και
καλά, αλλ’ εμείσ τθ δθλθτθριάηουμε κάκε μζρα. Με κάκε τρόπο. Κάνουμε βιαςτικά υπερπαραγωγζσ για
να καταςτραφοφμε. Δεν μασ αρκοφν αυτά που ιδθ ζχουμε. Οι πλεονζκτεσ κατζχοντεσ, κατζχονται απ’
τα όςα κατζχουν.
Ζχουμε ςυγκεντρϊςει ςτθν Ευρϊπθ τα πάντα, αλλά ςτθν Αφρικι κι αλλοφ κυριαρχεί πείνα και
αναςτατϊςεισ επειδι θ διεκνισ Δφςθ μαηί με τον «κομμουνιςμό» τα πάντα εκμεταλλεφονται και
υποςκάπτουν. Ρλθκυςμοί ολόκλθροι είναι αγράμματοι, ξυπόλυτοι, ελεεινοί και πεκαίνουν απ’ τθν
πείνα. Ρωσ μποροφμε εμείσ να είμαςτε χριςτιανοί, ευαίςκθτοι άνκρωποι, ευτυχείσ και με ειρινθ, όταν
θ μεγάλθ πλειονότθτα τθσ Γθσ πεινάει, δυςτυχεί, είναι αγράμματθ, τθν εκμεταλλεφονται οι λίγοι
ιμπεριαλιςτζσ του κόςμου, είτε ςτθ ωςία είναι αυτοί, είτε ςτθν Κίνα, είτε ςτθν Αμερικι, ι οπουδιποτε
αλλοφ.
Διότι και θ ωςία ζχει κατακτιςει τουσ δορυφόρουσ τθσ τουσ ανατολικοφσ, και το Αφγανιςτάν ςτο
οποίο ζωσ τϊρα υπάρχουν κφματα τρία εκατομμφρια φτωχοί αγρότεσ, επειδι αντιςτάκθκαν ςτθν
ειςβολι. Θ βόρεια Αμερικι ζχει οικονομικι αποικία τθ Νότιο Αμερικι και ςχεδόν όλο τον κόςμο. Θ Κίνα
ζχει κατακτιςει το Κιβζτ και ικελε ν’ αρπάξει και τθν Λνδία, να ζρκει προσ τα εδϊ. Λοιπόν αυτό δεν
είναι οφτε πολιτικι, οφτε μαρξιςμόσ, οφτε δθμοκρατία, οφτε τίποτα. Είναι παραλογιςμόσ και
αυτοκτονία.
Απ’ τισ δικτατορίεσ μποροφμε να προφυλαχκοφμε, επειδι ςκοτϊνουν, φυλακίηουν, καταδιϊκουν. Αλλά
απ’ τισ δθμοκρατίεσ δεν μποροφμε να προφυλαχτοφμε, επειδι δρουν πολφ φπουλα και διαμζςου
δθμαγωγιϊν πολλϊν κομμάτων και παραςτάςεων ψθφοφορίασ. Ράνε ςιγά, και βάηουν πράκτορεσ. Δεν
εννοϊ τουσ πρωκυπουργοφσ και τα κόμματα. Ρίςω απ’ τα κόμματα είναι τα παραςκινια. Ζχουν όλα τα
μζςα και ςιγά ςιγά προχωροφν και μασ κάνουν όπωσ κζλουν. Το χριμα των μεγάλων εταιρειϊν, το
οποίο ςυςςωρεφουν εκμεταλλευόμενεσ τουσ λαοφσ, όπωσ και ο άκροσ ςυγκεντρωτιςμόσ τθσ
κομματικοκρατικισ ιδιοκτθςίασ των μζςων παραγωγισ και κατανάλωςθσ που είναι οι διάφοροι τφποι
κομμουνιςμοφ, είναι οι εξ αντικζτου μεγιςτάνεσ των μαηικϊν τρόπων υποβολισ, επιβολισ, εκπαίδευςθσ
και διαςκζδαςθσ, εναντίον τθσ βιοτεχνίασ, τθσ βιονομίασ και τθσ ςτοιχειϊδουσ νοθμοςφνθσ για ζντιμθ
ςυνφπαρξθ.
Το ανκρϊπινο πρόςωπο ςυνκλίβεται μζςα ςε τζτοια γρανάηια μθχανιςμϊν ανελζθτων και απομζνουμε
πολίτεσ - ρομπότ, ξζνοι προσ τον ίδιο μασ εαυτό, ξζνοι μεταξφ μασ, ξζνοι προσ τθ φφςθ και προσ το Κεό.
Κυρία, δεν είμαι αιςιόδοξοσ, οφτε απαιςιόδοξοσ. Ρεριγράφω μια κατάςταςθ διεκνι και επιτόπια. Εςείσ
μπορεί να τθ νομίηετε αλλιϊσ. Δικαίωμά ςασ να τθ νομίηετε αλλιϊσ και να δράςετε διαφορετικά, χωρίσ
να λάβετε υπόψθ κακόλου τα δικά μου.

ΑΚΟΑΤΘΣ: (ιερζασ): Εμζνα κα μου επιτρζψετε, όχι βζβαια να διαφωνιςω ςτα όςα είπατε, μάλλον κα
μου επιτρζψετε κάτι να προςκζςω για να ςυμφωνιςω απόλυτα μαηί ςασ.
ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Ευχαρίςτωσ.
ΑΚΟΑΤΘΣ: Απ’ τθν όλθ ομιλία ςασ, εγϊ πάλι δεν βλζπω τθν απαιςιοδοξία, παρότι είπατε ότι δεν
εκφράηεςκε υπζρ τθσ αιςιοδοξίασ ι απαιςιοδοξίασ. Εγϊ βλζπω μια αιςιοδοξία, μια Ελπίδα, ζνα Φωσ,
ςτο ότι, θ Αλλαγι τθν οποία ηθτάμε όλοι μασ ςτθν κοινωνία, κα προζλκει απ’ τον εαυτό μασ. Και ζρχεται
ςτο νου μου αυτι τθ ςτιγμι, θ Καινι Διακικθ, όταν ρϊτθςαν κάποτε τον Χριςτό να τουσ πει για τθ
βαςιλεία του Κεοφ, πότε κα ζρκει, πωσ κα μασ τθ δϊςει τθ Βαςιλεία, τον Ραράδειςο, και τουσ είπε ότι
θ Βαςιλεία του Κεοφ κα ξεκινιςει από μζςα μασ. Θ αλλαγι κα γίνει μζςα μασ. Διότι διαφορετικά δεν
πρόκειται να δοφμε καλφτερεσ μζρεσ. Και γι’ αυτό βλζπω ζνα μινυμα αιςιοδοξίασ, και πολφ ςωςτό.
ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Γι’ αυτό που είπατε, χαίρομαι πολφ, που το υπενκυμίςατε, που το κζςατε, διότι είναι το
βαςικό του χριςτιανιςμοφ, ενϊπιον τθσ ςθμερινισ φιλοςοφίασ και τεχνολογίασ περί δομϊν, μεγαδομϊν
και δομικοφ ανκρϊπου. Μασ κεωροφν εμπόρευμα και ιδίωσ υλικό ι πολτό για να μασ χειρίηονται
παραςκθνιακοί δια μζςου των νεϊτερων τεχνολογιϊν χειριςμοφ πλθκυςμϊν και υπερπλθκυςμϊν.
Αδίςτακτοι τεχνοκράτεσ πρόκυμα υπθρετοφν παραςκθνιακοφσ μθδενιςτζσ, παράλλθλα προσ
κουλτουρικοφσ που δικαιολογοφν τθ μεγαδομι του Τρόμου, με όπλα και μεκόδουσ που τα
εφευρίςκουν, τα καταςκευάηουν και τα χειρίηονται ειδικευμζνοι επιςτιμονεσ για καταςτροφιςμοφσ
χωρίσ τον παραμικρό διςταγμό.
Πςο κι αν είναι χαοτικόσ κι εχκρικόσ ο κόςμοσ τον οποίο εμείσ οι ίδιοι κάνουμε, αυτόν τον κόςμο
ζχουμε, γι’ αυτόν είμαςτε όλοι μασ υπεφκυνοι, και δεν μασ απομζνει τίποτε άλλο παρά μόνον να
ενωκοφμε και να ςυνεργαςκοφμε ειλικρινά κι ζντιμα κακζνασ όπου και όπωσ μπορεί.
Ο Κεόσ και θ φφςθ μασ χάριςαν τθ βαςιλεία των Ουρανϊν εντόσ μασ. Αλλά εμείσ τθ ςκεπάηουμε με
οτιδιποτε το ςατανικό.
Δεν μεταχειρίηεται βία ο Χριςτόσ, ο Κεόσ και οι άγιοι. Μασ αφινουν ελεφκερουσ να κάνουμε ότι
κζλουμε, αλλά να ζχουμε τισ ςυνζπειεσ. Γι’ αυτό υποχωρεί το Άγιο Ρνεφμα. Υποχωρεί, υποχωρεί και
περιμζνει αιϊνεσ, μζχρισ ότου επιτζλουσ κάποιοι ξυπνιςουν και δεχτοφν τθν ακτινοβολία του.
Δεν πρόκειται για εξωτερικι εννοιολόγθςθ, καταφατικι κεολογία και τυπολατρεία. Ρρόκειται για τθ
μυςτθριακι άρρθτθ και υπζρνομθ, αποφατικι και απροςμζτρθτθ απεραντοςφνθ που υποδθλοφται
εξαίφνθσ ςτιγμιαία προσ δεκτικζσ αιςκαντικότθτεσ και νόεσ. Δεν πρόκειται για μυςτικιςμοφσ,
παραφυςικζσ και φανταςιϊςεισ, αλλά για πολυδιάςτατο ρεαλιςμό απεριόριςτο, πζρα από μθχανιςτικζσ
και διαλεκτικζσ υλοϊδεαλιςτικζσ κοινωνιολογίεσ, κοςμολογίεσ, ανκρωπολογίεσ κετικιςμοφσ
κατεςτθμζνων και αντικατεςτθμζνων που παράγουν ςκουπίδια και δθλθτιρια ψυχισ, ςϊματοσ,
κοινωνιϊν και φυςικοφ περιβάλλοντοσ.
Ρρϊτα υπιρχε θ εποχι του Ρατρόσ, φςτερα ιρκε θ εποχι του Υιοφ, και τϊρα είναι θ εποχι του Αγίου
Ρνεφματοσ. Εάν αρνθκοφμε και αυτι τθ φορά το Άγιο Ρνεφμα, τότε κα ζρκει αυτό που λζνε οι γραφζσ.
Κατακλυςμόσ δια Ρυρόσ. Ιδθ το Ρυρ το ετοιμάηουμε εμείσ. Δεν χρειάηεται ο Κεόσ να μασ κάψει. Τα
Σόδομα και τα Γόμαρα είμαςτε εμείσ, εκτόσ από προςωπικζσ εξαιρζςεισ.
Ο Κατακλυςμόσ δια Ρυρόσ και δια Υδάτων ετοιμάηεται ςτθ ωςία, ςτθν Αμερικι, ςτθν Αγγλία, ςτθν Κίνα
και αλλοφ. Ετοιμάηεται ςιγά ςιγά, όπωσ ετοιμάηονται και τα μυαλά μασ να είμαςτε απακζςτατοι προσ

ουςιϊδθ, αλλ’ εμπακζςτατοι ςε λεπτομζρειεσ, να είμαςτε δουλικοί, υπάκουοι ςτο Σατανά. Και Σατανάσ
δεν είναι κάτι εξωτερικό μόνον. Είναι μζςα μασ. Δρα από μζςα, επειδι βρίςκει ψυχολογικι αντιςτοιχία,
όπωσ δρα και απ’ ζξω δια των οχυρωμζνων ψυχολογικϊν, οικονομικϊν, κρθςκευτικϊν, πολιτικϊν,
κουλτουρικϊν και άλλων μθχανιςμϊν.
Σε τι κα φταίξει ο Κεόσ, ι το Αγιο Ρνεφμα, ο Χριςτόσ, ο Χριςτιανιςμόσ, ι ότι άλλο, όταν εμείσ τ’
απορρίπτουμε; Ροιοι χριςτιανοί διάβαςαν και κατανόθςαν βακιά το Ευαγγζλιο; Ελάχιςτοι. Και ποιοι
ιεροκιρυκεσ δϊςανε να καταλάβουν. Λζνε ρθτορείεσ, που δεν αγγίηουν τθν ψυχι και το πνεφμα του
ανκρϊπου. Οι κεολόγοι τθσ κατάφαςθσ ςε όλεσ τισ κρθςκείεσ, ςτ’ όνομα τθσ αγάπθσ και του κεοφ είναι
χωριςμζνοι και χωρίηουν, ενςπείρουν ηιηάνια μεταξφ τουσ και ςτουσ λαοφσ και βλακωδϊσ υπθρετοφν
μόνον τον εκάςτοτε Καίςαρα και Αντικαίςαρα, εναντίον τθσ ουςίασ και του πνεφματοσ των Λερϊν
Γραφϊν. Τζτοιοι κρθςκευτικοί πόλεμοι, είναι πάντα απ’ τουσ πιο ανελζθτουσ και ςατανικοφσ. Κριςκοι
και άκρθςκοι, όταν το κακό τουσ «υπθρετεί» είναι κακοποιοί. Και όςο πιο αδφναμοι, άδικοι και
μειονεκτικοί, τόςο πιο μανιακοί για δφναμθ, εξουςία και τυραννία για χάρθ τθσ αλαηονικισ υλικισ,
ςυναιςκθματικισ, διανοθτικισ ι ψευτοκρθςκευτικισ κυριαρχίασ, άμεςα ι δια ςυνταυτίςεων,
κυςιάηουν δικοφσ τουσ και ξζνουσ, πατρίδεσ και τον ίδιο τουσ εαυτό, ψευτοπολιτιςμζνοι αρχιβάρβαροι,
ψευτοκεοςεβείσ ιερόςυλοι, κεοεμπαίκτεσ παραςταίνοντασ και τουσ «μετανοοφντεσ» για ευνοϊκότερεσ
ευκαιρίεσ κακουργίασ.
Ρολλοί ςχολιάηουν ςτθν εποχι μασ, και λζνε: τϊρα, ςτθν εκκλθςία κα πάμε, ν’ ακοφςουμε ςαχλαμάρεσ;
Και φεφγουν απ’ τθν εκκλθςία, ζςτω τθν τυποκρατικι εκκλθςία, και ποφ πάνε; Στο χαςίσ. Ροφ αλλοφ
πάνε; Στα μπαρ και ςτθν πορνεία. Ωραία: φεφγεισ από ζνα κακό και πασ ςε πολφ χειρότερο και
καταςτρζφεςαι. Τουλάχιςτον θ εκκλθςία για όςουσ κατανοοφν τα ιερά και δεν παραςφρονται από
ρθτορείεσ ιεροκθρφκων, δεν τουσ καταςτρζφει. Μπορεί να μθν καταλαβαίνει ο παπάσ, να μθν τα λζει
καλά, να φροντίηει μόνον για το ςυμφζρον του και για τθν εκάςτοτε κυρίαρχθ ιδεολογία και κατάςταςθ.
Μπορεί να είναι ςτα ςτόματα του κόςμου, αλλά υπάρχει θ παράδοςθ εκεί, θ Ηωντανι Ραράδοςθ.
Υπάρχει και θ γλϊςςα θ ελλθνικι. Εάν δεν υπιρχε εκκλθςία δεν κα υπιρχε γλϊςςα νεοελλθνικι. Κα
μιλοφςαμε τοφρκικα, ιταλικά, ι αραβικά ι βουλγάρικα. Επομζνωσ και απ’ αυτιν τθν άποψθ, όποιοσ
πιςτεφει ςτο Ρνεφμα, κι όταν ακόμα είναι άκρθςκοσ είναι αιςιόδοξοσ, άςχετα αν ζχει αυτι τθ κρθςκεία
ι τθν άλλθ, ι αν είναι εντελϊσ άκρθςκοσ. Ο άνκρωποσ δεν ξζρει τον εαυτό του. Είναι ςκοτεινόσ. Θ
ςκζψθ μασ όταν δεν οδθγείται απ’ τθν άχρονθ αιςκαντικι νοθμοςφνθ και ολικι αντίλθψθ, είναι
χωριςτικι, υπολογιςτικι, ςκοτεινι. Μπορεί να νομίηουμε ότι είμαςτε άκρθςκοι και να είμαςτε
καυμάςια κριςκοι. Αυτό κα φανεί ςε οριςμζνθ ςτιγμι τθσ ηωισ μασ, όταν θ Ηωι θ ίδια μασ προκαλεί
και είμαςτε υποχρεωμζνοι ν’ απαντιςουμε. Γι’ αυτό, τότε ο δειλόσ γίνεται ανδρείοσ, ο βλάκασ γίνεται
ζξυπνοσ. Διότι πθγαίνει ςτθ ρίηα τθσ Ηωισ, που είναι μία απ’τισ ρίηεσ του Αγίου Ρνεφματοσ. Και μασ
κάνει τολμθροφσ, δυνατοφσ και νοιμονεσ. Και όταν ακόμα μπορεί να είμαςτε αγράμματοι. Γι’ αυτό λζει:
τα μωρά του κόςμου εξελζξατο ο Κεόσ, τουσ υποτικζμενουσ μωροφσ και περιφρονθμζνουσ διαλζγει ο
Κφριοσ. Αυτοί διαλφςανε ολόκλθρθ ωμαϊκι Αυτοκρατορία που ζςφαηε, ςταφρωνε, κατζςτρεφε τα
πάντα λεθλατοφςε μζςα ςτθν «ενωτικι» τθσ ιςοπζδωςθ, ξεριηϊνοντασ λαοφσ, κρθςκείεσ, φιλοςοφίεσ,
κουλτοφρεσ αιϊνων. Ζγινε θ τζλεια δολιοφκορά και διαφκορά. Εντοφτοισ τα μωρά του κόςμου νίκθςαν
και τθν αυτοκρατορία και άλλα πολλά. Σιμερα κριςκοι και άκρθςκοι, δικεν λεφτεροι και πολιτιςμζνοι,
αποδειχνόμαςτε ετεροκίνθτοι, πνευματικά δουλικοί ατομικιςτζσ και ομαδιςτζσ παραλογιςμζνοι.
Εκείνεσ οι εςτίεσ των διανοιχκζντων δια του Αγίου Ρνεφματοσ που ακτινοβολοφςαν προσ άλλουσ,
φφγανε απ’ τον κόςμο αυτόν, πιγαν αλλοφ και τα λοιπά. Κι ζμειναν οι ακτινοβολίεσ. Πςο οι
ακτινοβολίεσ του ετεροφωτιςμοφ εξαςκενοφν, αποςφρεται και θ ουςία. Γι’ αυτό κακζνασ πρζπει να
είναι αυτόφωτοσ, να ζχει το δικό του λυχνάρι ϊςτε όπου πάμε, να είμαςτε αυτόνομοι.

ΕΩΤΘΣΘ: Ρρζπει ζνασ ςτοχαηόμενοσ άνκρωποσ να παρακολουκεί τθν επικαιρότθτα, τα κακθμερινά,
και πρζπει ν’ ανικει ς’ αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ που αντιδροφν. Και πϊσ κ’ αντιδράςει;
ΑΡΑΝΤΘΣΘ: Μάλιςτα, και αυτι θ ερϊτθςθ είναι πολφ ςωςτι. Μζχρι τϊρα όςοι ζκεςαν ερωτιματα,
ιταν κατάλλθλα για το κφριο κζμα των πολυεπίπεδων ςχζςεων.
Εντόσ μασ υπάρχουν καταγραμμζνοι όλοι οι πολιτιςμοί και όλο το ςφμπαν ωσ κρυφι μνιμθ. Οι εκάςτοτε
ενεργοποιοφμενεσ δεςμίδεσ κρυφοφ ολογραμμικοφ μνθμονικοφ, αποτελοφν τουσ προςωπικοφσ,
οικογενειακοφσ και κοινωνικοφσ προγραμματιςμοφσ μασ, ςαν να είμαςτε ρομποτικοί μθχανιςμοί
ψυχονοϊκισ τυφλότθτασ ςε βακμό που δεν λειτουργεί ροϊκι αυτογνωςία, όςεσ κι αν ζχουμε γνϊςεισ,
τεχνολογίεσ και πίςτεισ ι φιλοςοφίεσ ςωςτϊν εννοιϊν.

Ρολλοί ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι και άλλοι, ιδίωσ οι μαρξιςτζσ, υποκζτουν δίχωσ να ερευνιςουν, ότι ο
άνκρωποσ γεννιζται ςαν άγραφο, λευκό χαρτί και ότι θ κατόπιν δομι του χαρακτιρα και θ εξ αυτοφ
ποιότθτα εκδιλωςθσ και δράςθσ, εξαρτάται μόνον απ’ το κοινωνικό ςφςτθμα που διαμορφϊνει και τθν
οικογζνεια, θ οποία με τθ ςειρά τθσ διαμορφϊνει τθ νθπιακι και τθν παιδικι θλικία. Εντοφτοισ είναι
ςχετικϊσ εφκολο να διαπιςτωκοφν τα τυπωμζνα ςε ζμβρυο - κυτταρικό επίπεδο τι ςυνζβει ςτθν
οικογζνεια, ι όπου αλλοφ πιγε θ ζγγυοσ, όπωσ διαπιςτϊνονται ςε ψυχικό επίπεδο οι προεμβριακοί βίοι
του ενςαρκωκζντοσ όντοσ και θ μετά τα βιϊματα του νθπίου και του παιδιοφ ςε κυτταρικό και ςε
ψυχικό επίπεδο ωσ ψυχοςωματικι ενότθτα. Τα καταχωρθκζντα μνθμονικά ίχνθ είναι «μαγνθτικά» και
πανομοιότυπα των ψυχοςωματικϊν γεγονότων ωσ κρυφι μνιμθ πολυεπίπεδθ, αικερικι, πλαιςιωμζνθ
ςτο ευρφτερο μνθμονικό του πλανιτθ και τα λοιπά. Οι ςχζςεισ ςτο παρόν ενεργοποιοφν το ψυχολογικό
παρελκόν και θ αιςκαντικι εγριγορςθ το ςβινει.
Ζνασ ο οποίοσ λζει ότι είναι κάπωσ ζςτω και λίγο διαφορετικόσ, όχι διαφορετικόσ ςτα ροφχα ι ςτθν
ιδιοκτθςία ι ςε τίτλουσ, αλλά διαφορετικόσ ςε αυτογνωςία και αντίλθψθ, επειδι ςφμφωνα με τθν
αντίλθψι μασ είναι και θ δράςθ μασ και θ ςυμπεριφορά μασ, αυτόσ δεν μπορεί ν’ ανικει ςτθν τυφλι
αντίδραςθ του κόςμου, ο οποίοσ δεν ζχει επίγνωςθ του εαυτοφ του και δεν ζχει οφτε ςτοιχειϊδθ
επίγνωςθ του περιβάλλοντόσ του, άλλα άγεται και φζρεται από γνωςεοκράτεσ και πολιτικοφσ, από
ςυνκιματα, απ’ τισ διαφθμίςεισ, από τθν υποκουλτοφρα και τα διάφορα δολϊματα, απ’ τα προςωρινά
ευχάριςτα που είναι πολφ πικρά κατόπιν. Και δεν παραςφρεται απ’ τα διάφορα αλλοπρόςαλλα
ρεφματα. Μπορεί να είμαςτε ςωματικά μζςα ςτον όχλο —μζςα ςτθν κόλαςθ— ςωματικά και μες’ ςτθν
κόλαςθ—αλλά πνευματικά ζξω απ’ αυτιν τθν κόλαςθ τθσ ακατανοθςίασ. Ζξω από τζτοιεσ κοινωνίεσ
δολιοφκορϊν. Στο βακμό που είναι κανείσ άνκρωποσ ευαιςκθςίασ, το πνεφμα του είναι ζξω, με δράςθ
και αποχι ςωςτι και γι’ αυτό κακαρό, παρότι μπορεί να είναι μζςα ςτθ χειρότερθ Κόλαςθ. Και να μθν
τον επθρεάηει πνευματικά, μόνον ςωματικά. Θ δυςτυχία τθσ ανκρωπότθτασ μαηί με τουσ επιςτιμονεσ
και τουσ μορφωμζνουσ προζρχεται απ’ το ότι αντιδροφν τυφλά, παρότι φορτωμζνοι γνϊςεισ, μεκόδουσ
και τεχνολογίεσ. Διότι δεν ζχουν ςτοιχειϊδθ αντίλθψθ των κινιτρων τουσ. Των ςκοτεινϊν κινιτρων. Και
αντιδροφν τυφλά. Μερικοί αντιδροφν ι προκαλοφν ςκοπίμωσ, για να ιδοφν αυτά που κρφβονται ςτον
άλλο, ι ς’ ζνα λαό, ι ς’ ζνα γνωςτό και τα λοιπά. Αυτι είναι θ ςκόπιμθ αντίδραςθ. Θ ςκόπιμθ
πρόκλθςθ. Υπάρχουν και προκλιςεισ οι οποίεσ είναι αυτόματεσ απ’ τθ ηωι και απ’ τισ ςχζςεισ μασ. Πταν
απαντοφμε τυφλά ςτισ προκλιςεισ, τότε είμαςτε όχλοσ, όςεσ κι αν ζχουμε γνϊςεισ, φιλοςοφίεσ και
τζχνεσ. Δεν ζχουμε οφτε ςτοιχειϊδθ επίγνωςθ του εαυτοφ μασ, και των γφρω μασ, του ςφμπαντοσ και
του κεοφ. Είμαςτε αυτόματοι όχλοι και ρομπότ, αλλά υπερπολιτιςμζνοι!

Θ μζγιςτθ πλειονότθτα πιςτεφει ότι όχλοσ είναι μόνον οι αμόρφωτοι και αγράμματοι πλθκυςμοί τθσ
υπανάπτυξθσ. Αυτό είναι πολφ μεγάλο λάκοσ, επειδι από ςκοπιά ροϊκισ αυτογνωςίασ κι επίγνωςθσ
λζξεων και πράξεων, είναι όχλοι και οι επιςτιμονεσ, οι κουλτουρικοί, οι κρθςκευτικοί, οι πολιτικοί και
οι οικονομικοί πλθκυςμοί κάκε παραγωγισ και κατανάλωςθσ. Για παράδειγμα θ ανάπτυξθ δια τθσ
επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ δεν κζτει τον εαυτό τθσ επί τάπθτοσ για να προβλθματίηονται ωσ φορείσ
και δράςτεσ, αλλά δίχωσ διςταγμοφσ ενςωματϊνονται ςτα οικονομικά, πολιτικά, ςτρατιωτικά και άλλα
ςυγκροτιματα και κυκλϊματα διεκνϊσ, τα οποία επίςθσ δεν προβλθματίηονται από εντόσ και απ’ ζξω.
Τα πάντα ωσ χιονοςτοιβάδεσ επιςωρεφονται και τα χριματα και τα μζςα παραγωγισ, ςυγκοινωνίασ,
κατανάλωςθσ, εξουςίασ, υποβολισ κι επιβολισ ςε δθμοκρατίεσ και δικτατορίεσ.
Αυτό το ρομποτιςμό προάγουν τϊρα οι ςκοτεινζσ δυνάμεισ τθσ Γθσ, μαηί με αντίςτοιχεσ κεωρίεσ ι
φιλοςοφίεσ περί δομικοφ ανκρϊπου και πολιτιςμοφ που να μασ χειρίηονται οι τεχνοκράτεσ τρομοκράτεσ, όργανα των ςκοτεινϊν δυνάμεων. Ιδθ αυτοί εφευρίςκουν κι εφαρμόηουν μαηικά πιο
αποτελεςματικζσ τεχνολογίεσ χειριςμοφ των πλθκυςμϊν και των λαϊν, για λογαριαςμό τθσ Διεκνοφσ
Σπείρασ, που κζλει να μασ κάνει ρομπότ. ομπότ των ιδεϊν, ρομπότ τθσ οικονομίασ, ρομπότ τθσ
υποκουλτοφρασ και ρομπότ τθσ κάκε πολιτικισ. Οι διανοοφμενοι τθσ κάκε ζνταξθσ και προςκόλλθςθσ
ςτα κυκλϊματα είναι οι πιο εξευτελιςμζνοι εξευτελιςτζσ, αμετανόθτοι οι περιςςότεροι. Πταν
αποςτατοφν απ’ τθ μια μάντρα, τρζχουν βιαςτικά να μαντρωκοφν πολφ πρόκυμα ςε κάποιαν απ’ τισ
πολλζσ άλλεσ μάντρεσ αλλοτριωμζνων και αλλοτριωτϊν χειρότερθσ αλλοτρίωςθσ.
Πταν γίνουμε παντελϊσ ρομποτικοί, κα χακοφν και τα ζκνθ, κα χακοφμε κι εμείσ, και ο λαόσ και θ
πατρίδα μασ, κα γίνει όπωσ ςτθ ωμαϊκι Αυτοκρατορία, αλλά πολφ χειρότερα. Κα ερθμϊςουν τα
πάντα. Και τϊρα μάλιςτα με τα καινοφρια μικροθλεκτρονικά και ραδιονικά όργανα και όπλα, μπορεί να
χειρίηονται κάκε λαό από μακριά, από ζνα Κζντρο, τον Κεντρικό Θλεκτροαικερικό Εγκζφαλο με πάρα
πολλζσ ςυχνότθτεσ αντίςτοιχθσ δολιοφκοράσ. Και μποροφν να κάνουν οτιδιποτε: να ςκοτϊνουν, να
ανατινάηουν βουνά, να υπνωτίηουν ανκρϊπουσ και ομάδεσ, να μεταδίδουν αρρϊςτιεσ και υςτερίεσ,
ζμμονεσ ιδζεσ και να υποβάλλουν ότι είμαςτε λεφτεροι κι ευτυχείσ, να καταςτρζφουν ζκνθ, να
εκτροχιάηουν γειτονικά ουράνια ςϊματα, να ανατινάξουν τθ Γθ. Αυτά βζβαια, μερικοί τα κεωροφν
παραμφκια. Αλλ’ ζτςι κεωροφςαν παραμφκια και το ότι ο άνκρωποσ κα πάει ςτθ Σελινθ. Σου λζει, τι
είν’ αυτά, ςαχλαμάρεσ είναι. Πμωσ πιγαν και ςτο Φεγγάρι και πάνε πιο πζρα και πιο πζρα, ςαν να
είχαμε λφςει όλα τα προβλιματα και ηθτιματά μασ επί τθσ Γθσ. Αυτό είναι το γεγονόσ. Σθμαίνει
πνευματικι δειλία και άκραν οντικι μειονεκτικότθτα υπεραναπλθροφμενθ προσ τα φψθ!
Εδϊ αποδείχνεται θ κραςφτθτα του ανκρϊπου: με αυτζσ τισ παιδικζσ ςφεντόνεσ και τουσ χαρταετοφσ
ςε ςχζςθ προσ τα ςφμπαντα, νομίηουν ότι μποροφν να κατακτιςουν τα πάντα! Κα επανζλκουμε ςτον
Ρφργο Βαβζλ, όπωσ άλλοτε ζγινε και αρχίηει να γίνεται ςιμερα διεκνϊσ, κακϊσ και οι λζξεισ δεν ζχουν
πια ζνα ςτοιχειωδϊσ ςτακερό νόθμα, αλλά ςτθν κάκε λζξθ και φράςθ, όπωσ και το κάκε γεγονόσ εντόσ
μασ κι ζξω μασ το ερμθνεφουμε ςφμφωνα προσ ό,τι ζχουμε προςκολλθκεί, αυκαιρετϊντασ. Και ςτο
παρελκόν οι τότε πολιτιςμοί τθσ Γθσ καταςτράφθκαν με κερμοπυρθνικά και άλλα όπλα. Και ιπειροι
βυκίςτθκαν όπωσ θ Ατλαντίδα, θ οποία, ίςωσ να ζρκει από τα βάκθ, ςτθν επιφάνεια! Ρφργοσ Βαβζλ
είναι και ςιμερα. Μακάρι να μθν είναι ζτςι. Μακάρι να γίνει αλλιϊσ. Οι λζξεισ και άλλα ςφμβολα ζγιναν
κοφφια και τα γεμίηει κακζνασ αυκαίρετα, ιδίωσ ςτθν πολιτικι, ςτισ διαφθμίςεισ και ςτισ κουλτουρικζσ
αξιολογιςεισ.
Με τζτοια τεχνάςματα δθμιουργοφμε ςατανοειδείσ αυτοαιτίεσ, ωσ αιτίεσ εκ των αυκαιρεςιϊν μασ που
πραγματϊνονται. Κατόπιν διαπιςτϊνουμε δια των επιςτθμονικϊν και άλλων μεκόδων, μεταμεκόδων,
αξιωματιςμϊν και διαλεκτιςμϊν, αναφωνϊντασ: ιδοφ θ ολικι πραγματικότθτα! Λδοφ το Ραν και Πλον!

ΑΚΟΑΤΘΣ: Κα ςυνεχίςω τθν ερϊτθςθ: κακϊσ είμαςτε λιγάκι πραγματιςτζσ, εδϊ ςτθ Σκιάκο που τόςο
τθν αγαπάτε κι εςείσ, πϊσ κα μποροφςαμε, εφόςον διαπιςτϊνετε και ςεισ ότι γίνεται μια αλλοτρίωςθ,
πϊσ κα μποροφςαμε να ορκϊςουμε ζνα μικρό κυματοφράχτθ. Ρϊσ κα τισ βλζπατε κάποιεσ ενζργειεσ,
αν κα μποροφςατε να μασ πείτε κάτι.
ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Ρολφ ςωςτό είναι αυτό που λζτε. Διότι αν δεν αντιδράςουμε με υγιι τρόπο, ςαν άνκρωποι
που ζχουμε αιςκιματα, που αγαποφμε τον τόπο μασ και τθν πατρίδα μασ, τότε τι είμαςτε; Είμαςτε
απακισ όχλοσ. Απακισ μάηα. Πλεσ οι κοινωνικζσ ομάδεσ ςυναντϊνται τϊρα ςε κοινι βάςθ για ζντιμθ
ςυνεργαςία, ϊςτε να επικρατιςει αλθκινι ειρινθ και πραγματικι φροντίδα για να ςταματιςει θ
ρφπανςθ εδαφϊν, αζρων, υδάτων, γειτονικοφ διαςτιματοσ και θ ρφπανςθ ψυχϊν, διανοιϊν,
κοινωνιϊν. Επίςθσ για να επικρατιςει αλθκινι δικαιοςφνθ και καλϊσ εννοοφμενθ ανκρϊπινθ κοινωνικι
και πολιτικι ελευκερία. Αν εξακολουκιςουν οι οξφτατεσ εκνικζσ, πολυεκνικζσ, ταξικζσ, οικογενειακζσ
και προςωπικζσ ςυγκροφςεισ, οι εντόσ κι ζξω διαμάχεσ ςε ςυνδυαςμό με τουσ παρανοϊκοφσ
κομματιςμοφσ ςε όλουσ τουσ τομείσ και τισ χϊρεσ, όλοι και όλα κα χειροτερεφουν, ζωσ τθν τελικι
αλλθλοεξόντωςθ: ιδοφ θ λογικι των κομματιςμϊν! Γι’ αυτό κινδυνεφουμε όλοι: κφτεσ και κφματα,
ενταγμζνοι και ανζντακτοι, πλοφςιοι και φτωχοί. Αλλά υπάρχουν διανοοφμενοι αμετανόθτα
προςκολλθμζνοι ςε κομματιςμοφσ. Αυτοί κάνουν μεγάλθ ηθμιά ςτισ κοινωνίεσ.
Κα πρζπει να γίνει μια επιτροπι φίλων, χωρίσ ανταγωνιςμοφσ και επιδείξεισ και χωρίσ κομματικι
προπαγάνδα, απ’ όλα τα κόμματα. Κάκε ζνασ μπορεί ν’ ανικει ςτο κόμμα του. Άλλο αυτό. Δεν
μποροφμε να επιβάλλουμε ςτον κακζνα να μθν είναι αυτό και να είναι το άλλο. Κακζνασ ςτο κόμμα
του, κακζνασ ςτθ κζςθ του, αλλά κα ενωκοφμε όλοι ςτα βαςικά, μ’ εντιμότθτα, δίχωσ υςτεροβουλίεσ.
Και με κοινι αντίλθψθ και δράςθ, για ειρινθ και υγεία, δικαιοςφνθ και λευτεριά. Ν’ αμυνκοφμε ςαν
ςφνολο πλζον. Πχι ςαν χωριςμζνεσ και αλλθλομιςοφμενεσ ομάδεσ ι ςαν εκμεταλλευτζσ και
εκμεταλλευόμενοι, διϊκτεσ και διωκόμενοι. Ο διϊκτθσ είναι και διωκόμενοσ, ο κφτθσ είναι και κφμα, ο
παγιδευτισ είναι ιδθ παγιδευμζνοσ ςε παγίδεσ που ζςτθςε και ςτινει για τουσ άλλουσ. Αυτά δεν
χρειάηονται αποδείξεισ με αναλφςεισ ζωσ τθ διάλυςθ. Είναι ολοφάνερα. Αλλά τα ςκοτεινά πάκθ όλων
μασ δεν υποχωροφν οφτε μπροςτά ς’ ζςχατουσ κίνδυνουσ. Ζτςι και ςε κάκε μικρόν όμιλο καλισ
πρόκεςθσ, ειςχωροφν και πράκτορεσ, για να μθν υπάρχει τίποτε το γνιςιο ζντιμθσ ςυνεργαςίασ. Λδίωσ
αυτοί που μιλοφν ςοβαροφανϊσ για μαηικι δράςθ χάριν τθσ δικαιοςφνθσ ι τθσ ελευκερίασ, ι του
κοινοτιςμοφ και του ςυνεταιριςμοφ ι του κολλεκτιβιςμοφ, αυτοί αποδείχτθκαν και αποδείχνονται με τισ
πράξεισ τουσ κοφφιοι φραςεολόγοι και διαλεκτικοί των αυκαιρεςιϊν και των διωγμϊν.
Ρρζπει να γίνει τοπικόσ όμιλοσ ςυγκροτθμζνα φιλικότατοσ, αιςκανόμενοι και κατανοϊντασ
πανανκρϊπινα, αλλά δρϊντασ τοπικά, όχι τοπικιςτικά. Κακζνασ πρζπει να προςφζρει ό,τι μπορεί και
ςτον κλάδο που είναι ικανότεροσ. Τζτοιοι όμιλοι μπορεί να είναι οάςεισ ςτισ ερθμιζσ των ακοινϊνθτων
κοινωνιϊν. Να γίνονται διαλζξεισ, να γίνονται καλλιτεχνικζσ εκδθλϊςεισ και κεατρικζσ παραςτάςεισ με
κατάλλθλα ζργα εκτελοφμενα από μακθτζσ και μακιτριεσ και από άλλουσ. Να γίνονται ςυηθτιςεισ
δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ. Να ςυμμετζχουν χωρίσ διαπλθκτιςμοφσ και δίχωσ ιδεολογικζσ, πολιτικζσ και
κομματικζσ ςυγκροφςεισ φανατικϊν. Αν αυτά είναι ουτοπίεσ, τότε κα ζρκει θ μεγαβόμβα και θ ολικι
ρφπανςθ. Ζνασ ειςθγθτισ, και ζνασ από ςκοπιά ολότθτασ ασ απαντάει ςτισ απορίεσ του ενόσ και του
άλλου, όχι πλζον τόςο γενικά όςο τα είπα ς’ αυτι τθν ομιλία επειδι δεν ζχουμε καιρό. Αλλά πιο
ςυγκεκριμζνα, με διάφορα επαυτοφόρω ςυγκεκριμζνα κι εντοφτοισ απρόςωπα, χωρίσ κανζνασ να
κίγεται ωσ πρόςωπο και ομάδα. Ο αλλθλοςεβαςμόσ είναι θ βάςθ τθσ ζντιμθσ ςυνεργαςίασ, όςεσ κι αν
υπάρχουν κεωρθτικζσ διαφωνίεσ ενϊνει όλουσ όςοι ζχουν καλι πρόκεςθ.
Ζνα απ’ τα πιο άμεςα κι επιτόπια ηθτιματα είναι και ο τουριςμόσ με τισ πορνείεσ και τα ναρκωτικά:
είναι μζγα πρόβλθμα, αλλά χρειάηεται προςοχι κι ευλυγιςία, επειδι ςυγκροφονται διάφορα
ψυχολογικά, οικονομικά, πολιτικά και άλλα ςυμφζροντα. Πμωσ πάνω απ’ όλα τα ςυμφζροντα,

πρωτεφει θ τζχνθ και θ χαρά τθσ ηωισ, τθσ επιβίωςθσ και τθσ πατρίδασ δια τθσ ψυχονοϊκισ, τθσ
ςωματικισ, τθσ κοινωνικισ υγείασ και τθσ προςταςίασ του φυςικοφ χϊρου. Πλοι μαηί να ποφμε ςτθν
πλεονεξία, ςτο πάςθ κυςία κζρδοσ, ςτθν πορνεία και ςτα ναρκωτικά, ζνα μεγάλο ΟΧΛ, μαηί με τθν
αγάπθ μασ προσ τθν ειρινθ διεκνϊσ, θ οποία όμωσ πρζπει ν’ αρχίηει με τθν ειρινθ εντόσ μασ και τθν
ειρινθ ςτισ οικογζνειεσ.

Ρρζπει να ςεβόμαςτε όλουσ ςαν ανκρϊπινα όντα: και τον κακοφργο και τον εχκρό μασ, και τον
αντίπαλο και τον φκονερό και το αντίπαλο κόμμα. Εάν δεν ςεβαςτοφμε προςζχοντασ, δεν κα
μπορζςουμε να κατανοιςουμε.
Εάν δεν κατανοιςεισ τον εχκρό, πωσ κα τον αντιμετωπίςεισ για ν’ αμυνκείσ; Ζτςι, λοιπόν, κι όταν
ακόμα, πάρουμε το ηιτθμα απλϊσ ςαν πολεμικι, κα πρζπει να ξζρουμε τον εχκρό μασ. Με ποιον εχκρό
ζχουμε να κάνουμε. Και υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να μποροφμε να βοθκιςουμε πρακτικά τον
εαυτό μασ και άλλουσ. Πςο κι αν ζχουμε καλζσ ιδζεσ, αν εμείσ δεν τισ εφαρμόςουμε κι αν δεν
αναπνζουμε κακαρό αζρα, κι αν δεν τρϊμε κακαρζσ και ταιριαςτζσ τροφζσ, αν δεν ζχουμε κακαρι
ςυναναςτροφι και κακαρι δράςθ, δεν μποροφμε να κάνουμε τίποτα το υγιζσ, από ζλλειψθ αγακισ
προκζςεωσ, από ζλλειψθ βιονομοφςασ ψυχονοϊκισ, ςωματικισ και κοινωνικισ υγείασ κι αιςκαντικισ
νοθμοςφνθσ. Διότι, όπωσ υπάρχει θ μόλυνςθ των μικροβίων, ζτςι υπάρχει και θ παραψυχολογικι
μόλυνςθ, αφοφ εκπζμπουμε δονιςεισ και ακτινοβολοφμε το καλό, όπωσ ακτινοβολοφμε και το κακό.
Επειδι ςυνικωσ το κακό είναι πιο πολφ και πιο ζντονο, είναι γεμάτοι οι τοίχοι, θ κοινωνία, τα πάντα με
απορροφιςεισ μολυςμζνθσ ενζργειασ μίςουσ, φκόνου, κακίασ εκδίκθςθσ. Αυτά ςυνκζτουν τον
δαιμονιςμό μασ. Θ αικερόςφαιρα που είναι μετά τθν ατμόςφαιρα απορροφά και δονείται απ’ τθν κακία
μασ. Υπάρχει και θ ψυχοςφαίρα και θ αικεροςφαίρα. Αυτζσ είναι δεκτικότατεσ, πάρα πολφ ευαίςκθτεσ.
Δονοφνται και ςτζλνουν ό,τι τουσ δίνουμε. Καλό εκδθλϊνουμε, καλό κα μασ δϊςουν. Άςχθμα
πράττουμε, άςχθμα κα μασ επιςτρζψουν και κα χειροτερεφςει θ κατάςταςι μασ. Διότι ςτο ςφμπαν
υπάρχει αυςτθρι πεικαρχία. Αυςτθρότατθ Ευνομία. Και δεν μπορεί ο άνκρωποσ, το ςκουλικι αυτό, να
τα βάλει με ολόκλθρο το ςφμπαν, με το Κεό, με το Χριςτό και με όλουσ, γιατί πραγματικά είμαςτε
τιποτζνιοι. Είμαςτε ςκουλικια τθσ γθσ και χειρότεροι, από ςκοπιά ψυχολογικισ μασ κατάςταςθσ, ςαν
υποχκόνια, υπάνκρωπα όντα, ςαν είδοσ ψυχολογικζσ οχιζσ: γενεά εχιδνϊν όπωσ λζει το Ευαγγζλιο.
Ραράλλθλα προσ αυτι τθ διαπίςτωςθ, λζει και το άλλο: όταν ο ψυχονοϊκόσ μασ οφκαλμόσ είναι
κακαρόσ, είμαςτε κακαροί και δροφμε κακαρά. Αλλιϊσ, ό,τι κι αν λζμε ό,τι κι αν κάνουμε, προζρχεται
από μιάςματα, νοςθρότθτεσ, αυταπάτεσ και απάτεσ.
Ράρα πολλοί πιςτεφουν ότι αρκεί να ζχουν ευγενικά ιδανικά ι να ζχουν γνϊςεισ κρθςκείασ, επιςτιμθσ,
κουλτοφρασ, τεχνολογίασ, ψυχολογίασ, παραψυχολογίασ ι να είναι μαρξιςτζσ ι ό,τι άλλο, αυτό τουσ
αρκεί παρότι ο ψυχονοϊκόσ τουσ οφκαλμόσ μπορεί να είναι ακάκαρτοσ και το ςϊμα τουσ εκφυλιςμζνο,
το αίμα τουσ τοξινωμζνο και γι’ αυτό δυςλείτουργοσ ο εγκζφαλόσ τουσ: όλ’ αυτά δεν τα προςζχουν, αλλ’
αυταπατϊνται ότι είναι ςε κζςθ να προςτατεφςουν, να παιδαγωγοφν, να κεραπεφουν και να ςϊηουν
άλλουσ, ι να διορκϊνουν, να μεταρρυκμίηουν, ι να επαναςτατοφν κοινωνίεσ ωσ πρωτοπόροι, αλλά
δυςτυχϊσ εξ αγνωςίασ εαυτοφ αυταπατόμενοι και γι’ αυτό απατεϊνεσ και διϊκτεσ, κατόπιν διωκόμενοι
από άλλουσ.

ΕΩΤΘΣΘ: Ρϊσ χαρακτθρίηετε τισ ςχζςεισ δφο ατόμων που ενϊ ο ζνασ διδάςκει τον άλλο για καλά ζργα,
ζργα φιλανκρωπίασ και χριςτιανιςμοφ, όταν ο ίδιοσ χρειαςκεί να προςφερκεί δεν δείχνει τα αιςκιματα
που δίδαξε. Δθλαδι, δάςκαλε που δίδαςκεσ και νόμο δεν εφάρμοηεσ.

ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Ναι, ναι, δάςκαλε που δίδαςκεσ και νόμο δεν εφάρμοηεσ. Ρολφ ςωςτό είναι κι αυτό. Είναι
αυταπόδεικτο. Αυτό είπαμε: υποκρινόμαςτε, όλοι υποκρινόμαςτε πρϊτα ςτον εαυτό μασ.
Υποκρινόμαςτε ςτουσ ςυγγενείσ, ςτουσ φίλουσ μασ και ςτουσ άλλουσ. Τουσ κζλουμε όλουσ να είναι
όργανά μασ. Να κυριαρχοφμε εμείσ, με διάφορα τεχνάςματα επικζςεων και υποχωριςεων δια του
ςαδομαηοχιςμοφ. Επειδι ςχεδόν όλοι κζλουμε να είμαςτε αρχθγοί και όλοι κυρίαρχοι με διάφορουσ
τρόπουσ, φραςεολογοφμε εξαπατϊντασ αλλιλουσ. Γι’ αυτό γνϊςεισ και τεχνολογίεσ δεν ζχουν καμιά
ςθμαςία ευεργεςίασ, παρά μόνον όταν τισ χρθςιμοποιοφμε για χάρθ τθσ αγάπθσ και τθσ ζντιμθσ
ςυνεργαςίασ, παρά τισ διαφωνίεσ μασ και τισ διαφορετικζσ ιδιοςυγκραςίεσ, κατανοϊντασ τα όριά μασ
και τισ αυταπάτεσ μασ.
Απαιτοφμε να ζχουμε όλα τα μονοπϊλια δικά μασ και τθ χυδαιότθτα και τθ διδαςκαλία και τθ ςωτθρία
των άλλων και τθν ψευδολογία. Οι άλλοι να μθν ζχουν τίποτε. Το να αιςκανόμαςτε πανανκρϊπινα και
να δροφμε ςυμπεριφερόμενοι ωσ ιςότιμοι, αυτό δεν το μποροφν οι αρχομανείσ. Μόνον τθ ςχζςθ
εξουςιαςτϊν και δοφλων καλλιεργοφμε: οι άλλοι να είναι πιςτοί δοφλοι μασ, αλλά εμείσ να ζχουμε όλα
τα δικαιϊματα, όλεσ τισ αξίεσ, όλεσ τισ εξουςίεσ, και τθ δφναμθ να διαπράττουμε αυκαίρετα όςα
επικυμοφμε και κάκε αδικία, πόλεμο και μανία εκδίκθςθσ, απ’ το γεγονόσ και μόνον ότι οι άλλοι
τολμοφν να υπάρχουν δίχωσ τθ δικι μασ ςυγκατάκεςθ ι ςφραγίδα ωσ δουλικότατοι ςκλάβοι μασ. Οι
άλλοι για τουσ ςολιψιςτζσ δεν πρζπει να υπάρχουν. Πμωσ δίχωσ τουσ άλλουσ δεν μποροφμε να
υπάρχουμε οφτ’ εμείσ, αφοφ κόςμοσ και ηωι ςθμαίνει ςχζςεισ υπάρξεων, όντων, ενεργειϊν και
μορφϊν.
Οι τφραννοι ςτθν οικογζνεια, ςτο επάγγελμα, ςτθν πολιτικι, ςτο κράτοσ, ςτθ κρθςκεία, ςτθν κουλτοφρα
ι όπου αλλοφ, μόνον μια ςχζςθ επιτρζπουν: τθ ςχζςθ αφζντθ προσ δοφλο ι τθ ςχζςθ δάςκαλου προσ
μακθτι. Αλλά ο κακζνασ εκ φφςεωσ και Κεοφ δφναται να είναι μακθτισ και δάςκαλοσ του εαυτοφ του,
για να ςυνεργάηεται ςωςτά προσ τουσ ςυνανκρϊπουσ, προσ τθ γιινθ βιόςφαιρα, προσ το ςφμπαν ςτο
οποίο ανικουμε ςωματικά, προσ άλλα ςφμπαντα ςτα οποία ανικουμε ψυχικά και πνευματικά,
ςυνδθμιουργοί και με τον κοςμοποιοφμενο Κεό ωσ όντα ζχοντα τον οφκαλμό μασ κακαρό ι
κακαριςμζνο.
Δεν μποροφν ν’ αλλάξουν τον άνκρωπο οι γνϊςεισ, οφτε οι τεχνολογίεσ, οφτε τα ψυγεία, οφτε τα
πακθτικά κεάματα και θ τθλεόραςθ, οφτε οτιδιποτε απ’ ζξω.
Τον άνκρωπο κα τον αλλάξει ο εαυτόσ του όταν αντιλθφκεί βακιά, αιςκαντικά τισ αυταπάτεσ και τισ
απάτεσ του. Δεν μπορεί κανζνασ άλλοσ. Οφτε κοινωνικά ςυςτιματα ι μζκοδοι επιςτιμθσ ι ψυχολογίασ
ι παραψυχολογίασ και μαγείασ μαφρθσ ι λευκισ. Ο φόβοσ, ο δαμαςμόσ, θ ςυμμόρφωςθ, θ τυφλι
ανταρςία δεν είναι αλλαγι. Κανζνασ και τίποτε άλλο δεν μπορεί ν’ αλλάξει ριηικά τον άνκρωπο παρά
μόνον ο εαυτόσ του. Διότι μόνον εκείνοσ που ηει τον εαυτό του, ξζρει τθ δυςτυχία του, τθ χαρά του, τισ
πονθριζσ του, αυτόσ είναι το κλειδί του εαυτοφ του, χαριςμζνο ςε όλουσ κλειδί, απ’ τθ φφςθ και απ’ το
Κεό.

Τι ξζρει ο ψυχίατροσ για ζναν αςκενι ι ο γιατρόσ που του δίνει χάπια; Τι ξζρει ο διπλανόσ ςου; Τι ξζρει
ο ςφηυγοσ ι θ ςφηυγοσ, το παιδί, για τουσ γονείσ, ο άνδρασ για τθ γυναίκα, θ γυναίκα για τον άνδρα, ο
δάςκαλοσ για το μακθτι και ο μακθτισ για το δάςκαλο; Τίποτα, τίποτα. Διότι ο άνκρωποσ είναι κάτι
απόλυτο. Ζχει πολλά επίπεδα και αλλάηει διακζςεισ, ςκζψεισ ςυνειρμοφσ και ςυνδυαςμοφσ, παρότι ο
κεντρικόσ μασ εγωιςμόσ δεν αλλάηει, δεν υποχωρεί παρά μόνον δια του γνϊκι ς’ αυτόν και δια τθσ
κείασ Χάριτοσ. Αυτά τα δφο μιςοφν με ιδιαίτερθ δολιότθτα όλα τα κατεςτθμζνα και τ’ αντίςτοιχά τουσ

αντικατεςτθμζνα, οπλιςμζνα μ’ ευγενικά ιδεϊδθ, κάτω απ’ τα οποία δρα θ χωριςτικότθτα. Αν
αγαποφςαν τουσ λαοφσ, κα διευκόλυναν τθν παραλλθλία πολλϊν ςυςτθμάτων ςτο ίδιο ζκνοσ και
κράτοσ: τθν ιδιόκτθτθ οικογενειακι βιοτεχνία, τουσ ςυνεταιριςμοφσ δίχωσ εξαναγκαςμοφσ, τθν
ευρφτερθ οικονομία δίχωσ τισ ςυγκροφςεισ.
Ζχουμε απορροφθκεί απ’ το κατϊτερο επίπεδο. Διακζτουμε τεράςτια δυναμικότθτα, αλλά είμαςτε
κακομοίρθδεσ. Κοιτάηουμε παραμικρά πραγματάκια αςφυκτιοφντεσ ςε λεπτομζρειεσ. Αν πλθςιάςουμε
τα ουςιϊδθ, κα ςβιςουν τα παραςιτικά και τα ψυχολογικά και κ’ απομείνουν μόνον τα πρακτικά. Θ
διαυγισ και ςτακερι αντίλθψθ πρακτικότθτασ, κα λφςει όλα τα ηθτιματα επειδι δεν κα χωρίηουν τουσ
ανκρϊπουσ ιδεολογίεσ, κοςμοκεωρίεσ και μωροπιςτίεσ. Θ αλικεια είναι παντοφ, αλλ’ ζξω από
κοινωνίεσ τθσ ψευτιάσ και του μίςουσ. Υπάρχει ζνα μζροσ τθσ αλικειασ ς’ αυτι ι ςτθν άλλθ κεωρία και
πρακτικι. Αλλά τζτοιεσ αλικειεσ είναι κομματιαςμζνεσ, καταντθμζνεσ ψζματα. Τ’ απορροφά κακζνασ
και αλλθλοχτυπιϊμαςτε μεκυςμζνοι από αυταπάτεσ, απάτεσ και διαμάχεσ εκ νοςθρϊν εντάςεων και
πολζμων.

Θ αλικεια δεν κομματιάηεται, αλλ’ εμφανίηεται όταν ξεςκεπάςουμε το ψεφδοσ εντόσ μασ κι ζξω μασ,
όταν το ςυναντοφμε. Το ςαρκικό και το ψυχονοϊκό μασ ςϊμα, ποτζ δεν μασ εξαπατοφν: εργάηονται με
καυμαςτό ςυντονιςμό λειτουργιϊν για χάρθ τθσ υγείασ μασ, αλλ’ εμείσ τα δθλθτθριάηουμε και τα
νοςοφμε.
Πταν φφγει το ψζμα, κα φφγει και θ υποκριςία. Και κα αιςκανόμαςτε τθ βλακεία του ν’
ανταγωνιηόμαςτε πάςθ κυςία ςε όλα, να κυμϊνουμε, να εξαντλοφμαςτε ςε διαμάχεσ και να κάνουμε
κοινωνίεσ ακοινϊνθτεσ, επιμζνοντασ ζωσ και τθν τελευταία μασ πνοι αυτοςυγκρινόμενοι και
αλλθλοςυγκρουόμενοι ωσ δαιμονιςμζνοι.
Το ψζμα φαίνεται, αλλά δεν τολμάμε να το δοφμε, διότι είμαςτε οι ψεφτεσ, ςκεπάηοντασ ο ζνασ τον
άλλον ςτα ςθμεία πικανοφ ανοίγματοσ τθσ αιςκαντικότθτασ και τθσ νοθμοςφνθσ μασ, και όλοι πάμε μια
χαρά!
Διδάςκοντεσ και διδαςκόμενοι από αυκεντίεσ και από διάφορουσ γκουροφδεσ, διδαςκόμαςτε μόνον
γνϊςεισ και τεχνολογίεσ δίχωσ να ζχουμε γνϊςθ εαυτοφ, χωρίσ ταπεινοφροςφνθ, γυμνι αλικεια,
ομορφιά και αγάπθ. Αυτό είναι θ μζγιςτθ ςτζρθςθ και δυςτυχία τθσ ανκρωπότθτασ, όςεσ κι αν
κατορκϊνουμε άλλεσ επιτυχίεσ, προόδουσ αλλαγζσ και καφματα φυςικά και παραφυςικά, λευκισ και
μαφρθσ μαγείασ.
Γι’ αυτό αιςκανόμαςτε ότι ηοφμε ςε πολφ εχκρικό ςφμπαν, ςτο οποίο δεν υπάρχει δυνατότθτα φιλίασ,
οικειότθτασ και αλλθλοβοικειασ ςε κοινζσ δυςκολίεσ, αλλά μόνον εγωμανισ πανικόσ κι εξ οντικισ
μειονεκτικότθτασ, όχι δθμιουργικι υπζρβαςθ, αλλά θ αναρριχθτικι παρανοοφςα υποκίνθςθ προσ
φανταςιϊδεισ υπεροχζσ.
ΑΚΟΑΤΘΣ: Ικελα να πω το εξισ: εάν κατορκϊναμε, όλοι οι άνκρωποι, να γίνουμε ψυχικά άγγελοι κα
ζπαυαν και οι πόλεμοι και τα λοιπά. Δυςτυχϊσ βζβαια, οφτε από μασ μπορεί να φτιαχτεί ο κόςμοσ,
μπορεί όμωσ να υπάρξει ζνασ πυρινασ που να πρωτοςτατιςουν οι δάςκαλοι. Αυτοί πρζπει να φζρουν
το μεγάλο βάροσ, για ν’ αρχίςει, όχι πια θ κατιχθςθ θ δικι μασ, των γερόντων, ν’ αρχίςει απ’ τισ νζεσ
γενεζσ, να ςυγκρατιςουμε ζτςι και τα ναρκωτικά, να ςυγκρατιςουμε και όλα τα άλλα, ςίγα ςιγά, με
απιχθςθ διεκνι, να υπάρξουν πυρινεσ διεκνείσ, που να μπορζςουν να επιδράςουν ςτισ νζεσ
προπαντόσ θλικίεσ, ςτισ νζεσ γενιζσ, οι οποίεσ είναι ευγενζςτερεσ...

ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Ναι, οι νζοι είναι ακόμα ευαίςκθτοι.
ΑΚΟΑΤΘΣ: Και δεν ζχουν χαλάςει ακόμα, όπωσ οι άλλοι, οι μεγάλοι που ζχουν εκφυλιςτεί ψυχικά.
ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Οι μεγάλοι ζχουν εκφυλιςτεί ψυχικά, ςωματικά και κοινωνικά.
ΑΚΟΑΤΘΣ: Μ’ αυτά που κάνουν. Διότι αν αναγνϊριηαν ότι κα φζρουν καταςτροφι με τουσ πολζμουσ
και ςτα εγγόνια τουσ, και ςτα παιδιά τουσ, δεν κα ιταν αλλιϊτικοι; Αλλ’ ζχουν εκφυλιςτεί ψυχικά.
ΟΜΛΑΘΤΘΣ: Ζχουν πωρωκεί. Δεν τουσ ενδιαφζρουν οφτε τα παιδιά τουσ, οφτε θ πατρίδα, οφτε ο Κεόσ,
οφτε θ φφςθ, αλλά μόνον θ κακία τουσ, εκλογικευμζνθ διά του εκνικιςμοφ ι του διεκνιςμοφ ι όπωσ
αλλιϊσ. Είναι πλεονζκτεσ αχόρταγοι, μεγαλομανείσ παράνοεσ οι παραςκθνιακοί και οι βιτρινικοί
αρχθγοί τθσ ανκρωπότθτασ. Αυτοφσ λατρεφουμε, επειδι εκφράηουν οργανωμζνα τθν ανεπίγνωςτθ
κατάςταςθ μασ, διάχυτθ εντόσ μασ, ςτθ ςυμπεριφορά μασ και ςτισ πράξεισ μασ. Επειδι κακζνασ μασ τα
κζλει όλα δικά του, όλα ι τίποτε, τϊρα ι ποτζ μζςα ςτθν ψυχικι μασ διάςπαςθ, γι’ αυτό θ διάςπαςθ
τθσ φλθσ, θ βόμβα είναι και Σφμβολα τθσ ψυχολογίασ μασ. Αλλιϊσ δεν κα πραγματοποιϊνταν.
ΑΚΟΑΤΘΣ: Ρράγματι ζχουν πωρωκεί. Γι’ αυτό νομίηω, εάν υπιρχαν ι μποροφςαμε να δθμιουργιςουμε
πυρινεσ, και ν’ αρχίςουν πρϊτα οι διδάςκαλοι και οι οικογζνειεσ, ςιγά ςιγά, να ωκιςουν τα παιδιά
προσ το καλό, κα ‘ταν ευχισ ζργο. Αυτά, νομίηω.
ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Θ παιδαγωγικι πρζπει ν’ αρχίςει απ’ τουσ παιδαγωγοφσ, παιδαγωγϊντασ πρϊτα τον εαυτό
τουσ. Ρολφ ςωςτό αυτό. Διότι μποροφμε να φζρουμε και το παράδειγμα τθσ αρχαίασ Ελλάδασ που μια
μικρι δθμιουργικι και τολμθρι μειοψθφία διζδωςε τον πολιτιςμό και ο διεκνισ ςθμερινόσ πολιτιςμόσ
ζχει τθν αφετθρία του ς’ αυτοφσ τουσ λίγουσ, τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ. Και ιρκε ο Χριςτιανιςμόσ που
ςυμπλιρωςε των αρχαίων Ελλινων τθ ςοφία. Τθ ςυμπλιρωςε με το Άγιο Ρνεφμα. Και ζτςι μζχρι τϊρα
διατθρικθκε ο κόςμοσ. Αλλιϊσ ιδθ κα είχε διαλυκεί προ πολλοφ, όπωσ τϊρα πάει να διαλυκεί με τουσ
παράνοεσ αρχθγοφσ και ςτελζχθ.
Αυτό που λζτε, αγαπθτζ κφριε, είναι ςωςτό. Και ςασ βλζπω ςυχνά να κάνετε περίπατουσ, αλλά
δυςτυχϊσ δεν βλζπω κανζναν άλλον. Ζχουν τϊρα όλοι απορροφθκεί απ’ τα μπαρ, απ’ τισ μπίρεσ, απ’ τα
ψθτά, απ’ το εφκολο χριμα και από άλλα εκ του πονθροφ.

ΑΚΟΑΤΘΣ: Κφριε Οικονόμου, επιτρζψτε μου μια πεντάλεπτο, δεκάλεπτο τοποκζτθςθ επάνω ς’ αυτά
που είπατε.
ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Ευχαρίςτωσ, αν και αυτό δεν είν’ ερϊτθςθ.
ΑΚΟΑΤΘΣ: Λοιπόν, ξεκινϊ από ζναν, αν μου επιτρζπεται θ ζκφραςθ, κλιβερό χαρακτθριςμό που
χρθςιμοποιιςατε για τον άνκρωπο, ότι είναι ςκουλικι.
ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Αλλά και τι άλλο είπα; Είπα ότι ο άνκρωποσ είναι πολυεπίπεδθ οντότθτα και ότι ζχουμε τθ
δυνατότθτα για το Άγιο Ρνεφμα. Απευκφνομαι ςε μικτό ακροατιριο και μιλάω δίχωσ τισ οριςμζνεσ
γραφειοκρατικζσ φραςεολογίεσ και ορολογίεσ που δεν τισ ξζρει ο μζςοσ ακροατισ.
Με τθ ςυμβολικι λζξθ ςκουλικι δεν εννοϊ το υγιζσ ςϊμα, οφτε το πνεφμα νοθμοςφνθσ κι
αιςκαντικότθτασ, αλλά ςκοταδικά ψυχολογικά πλζγματα και πονθρζσ ςκζψεισ αυκαιρεςίασ που
παραβιάηουν τθ νοθμοςφνθ του ςϊματοσ, τθ βιονομία και αποτελοφν φραγμό για ζνα κάποιο άνοιγμα
προσ τα ςυμβαίνοντα ςε παρόν του εντόσ μασ και του ζξω μασ. Άνοιγμα προσ τθ βιοενζργεια και προσ το

Άγιο Ρνεφμα που είναι και άχρονθ ολικι κατευκείαν αντίλθψθ, φυςικό και κείο δϊρο προσ τον κακζνα
μασ, δίχωσ ιδεολθψίεσ, αλλά ευλείτουργθ, αρμονικι ψυχοςωματικότθτα και ψυχονοϊκότθτα πολλϊν
επιπζδων.
Πλεσ οι βακμίδεσ υλικότθτασ και όλεσ οι βακμίδεσ μορφϊν ηωισ, είναι βακμίδεσ δονιςεων Ενζργειασ
και Νοθμοςφνθσ, αλλά θ ςκοταδικι και λογιςτικι μασ πονθρι ςκζψθ επεμβαίνει πζρα απ’ τθν περιοχι
που τθσ ανικει: αυτό είναι το «ςκουλικι» τθσ διάβρωςθσ και κάκε αρρϊςτιασ από εμπόδια εξ αφφςικθσ
ηωισ και νοςθρισ προςκόλλθςθσ, απ’ όπου ςχθματίηουμε αντιλιψεισ λακεμζνεσ και αρνθτικοφσ
ςυναιςκθματιςμοφσ, αφθρθμζνεσ διαλεκτικζσ, επιςτθμοπρεπείσ μεκοδολογίεσ, ςτεγανζσ αναλφςεισ
ζωσ και τθ διάλυςθ, κοφφιεσ ςυνκζςεισ ζωσ και τθν αποςφνκεςθ, εκλογικευμζνεσ δραςτθριότθτεσ,
κράτθ και κόμματα, ιδρφματα και ψευτοκουλτοφρεσ από ζλλειψθ αιςκαντικισ νοθμοςφνθσ, εξ
υποβολϊν ρομποτικοί όπωσ και οι θλεκτρονικοί εγκζφαλοι που είναι καταςκευαςμζνθ μίμθςθ του
ανκρϊπινου εγκζφαλου.
Ιδθ οι πιο προχωρθμζνοι νεοφυςικοί και νεοβιολόγοι, λιγοςτοί αλλά διάςθμοι ςτισ ειδικότθτζσ τουσ,
ςυμφιλιϊνονται προσ τισ ανατολικζσ κρθςκείεσ και φιλοςοφίεσ αρχαίων καιρϊν, ομολογϊντασ ότι
εκείνοι είχαν προχωριςει κεωρθτικά πιο πζρα απ’ τισ ςφγχρονεσ επιςτιμεσ, αλλά δεν παρζδωςαν τισ
ανακαλφψεισ τουσ ςε χζρια και νόεσ οικονομικοπολιτικισ και ςτρατιωτικισ βαρβαρότθτασ, όπωσ
δυςτυχϊσ κάνουν οι ςφγχρονοί μασ επιςτιμονεσ, κουλτουρικοί και παρόμοιοι.
ΑΚΟΑΤΘΣ: Ο άνκρωποσ, όχι, δεν ςασ πλθροφορϊ, γιατί το ξζρετε, γιατί είςτε πολφ πιο μορφωμζνοσ
από μζνα, δεν είναι ςκουλικι. Είναι θ πιο τζλεια μορφι φλθσ.
ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Αντιλαμβάνομαι που ςτρζψατε το κζμα: προσ τθν υλιςτικι αντίλθψθ τθσ ιςτορίασ, τθσ
κοινωνίασ και τθσ ηωισ: μόνον φλθ υπάρχει, αλλά πιο πάνω απ’ τθν φλθ είναι μόνο οι μαρξιςτζσ που
παίρνουν τθ κζςθ του κεοφ και μονοπωλοφν τα πάντα και το δικαίωμα τθσ λεφτερθσ ςυνομιλίασ.
Ιδθ προθγουμζνωσ ζχω κζςει κακαρά τα ηθτιματα του κζματοσ τθσ ομιλίασ: παρότι είμαςτε όντα
ευγενικισ καταγωγισ, εν τοφτοισ καταντάμε ςτθν κατϊτερθ βακμίδα υπανκρωπίασ, υλικότθτασ και
πολιτιςμζνθσ βλακείασ. Ασ μθν μεταχειριςτείσ μια ςυμβολικι ζννοια, τθ λζξθ ςκουλικι, αποςπαςμζνθ
απ’ όλα τα άλλα, για να καταρρίψεισ το ςυνολικό. Αυτι είναι θ πολφ εφκολθ μζκοδοσ οριςμζνων που
κζλουν να επιβάλουν κάτι, πάςθ κυςία, επειδι δεν ςυμφζρει ςτισ προκζςεισ τουσ θ αλικεια και θ
ςυνολικι πραγματικότθτα εντόσ μασ κι ζξω μασ. Αυτι είναι και θ μζκοδοσ τθσ φανατικισ προςκόλλθςθσ
και τθσ τυφλισ βεβαιότθτασ, που «ξζρει» και γι’ αυτό ποτζ δεν μακαίνει. Κανζνασ δεν μπορεί να κλείςει
τθ ηωι ςε ιδεολογίεσ χωρίσ να πάκει αςφυξία ι δίχωσ να καταντιςει βαςανιςτισ άλλων και του ίδιου
του εαυτοφ.
ΑΚΟΑΤΘΣ: Σασ παρακαλϊ, είναι θ πιο τζλεια μορφι φλθσ, ο άνκρωποσ, που διακζτει τον εγκζφαλο,
λογικι, ςυναίςκθμα είν’ ο άνκρωποσ που ζχει... ό,τι απολαμβάνουμε ςιμερα
ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Ζχει και ψυχι και πνεφμα και ομορφιά φυςικι, θκικι, πνευματικι, μεταξφ άλλων και
αςχιμια και πονθριά και ανταγωνιςμοφσ και φκόνο και μίςοσ και κομματικι ψυχονοϊκι τφφλωςθ, και
άλλα, όπωσ φόβο μιπωσ εξαςκενιςουν οι ψυχολογικοί και οι κοινωνικοί μθχανιςμοί του προςωπικοφ
και του ομαδικοφ εγωκεντριςμοφ και οι διάφοροι τρόποι μάταιθσ φυγισ μακριά απ’ τθν ψυχικι ερθμιά,
παγωνιά και ψυχολογικι κόλαςι μασ. Αλλ’ όςο αποφεφγουμε αυτά τα εντόσ, τόςο δυναμϊνουν και
κάνουν κάκε τόςο προςωπικζσ και κοινωνικζσ εκριξεισ, νεκρϊςεισ και πολζμουσ. Απ’ τθ λεγόμενθ
αντικειμενικότθτα που είναι πολυδιάςτατθ, κακζνασ αντιλαμβάνεται κάτι ςφμφωνα προσ τθ βακμίδα
ποιότθτασ, ουςίασ, κλθρονομικότθτασ κι επίκτθτων ωσ ανκρϊπινθ οντότθτα, αλλά και ωσ ερμθνεία και
ςθμαςία των εμπειριϊν του ςε ςχζςθ προσ αυτιν ι τθν άλλθ επικρατοφςα ιδεομανία, μωροπιςτία

παρατιρθςθ, ζρευνα και διαπίςτωςθ απ’ όπου αντίςτοιχθ δράςθ ι αποχι. Συνικωσ ωφελιμιςμοί κι
εκλογικεφςεισ εξ αγνοίασ, αποτελοφν τισ περίφθμεσ επιςτιμεσ τθσ «κετικότθτασ».
ΑΚΟΑΤΘΣ: Ζνα δεφτερο: ιςοπεδϊςατε πλιρωσ διάφορεσ ζννοιεσ. Κα πω ςυγκεκριμζνα:
αντιςτρατευτικατε βαςικοφσ νόμουσ των κοινωνικϊν επιςτθμϊν, ιςτορίασ, κοινωνιολογίασ, πολιτικισ
επιςτιμθσ, κοινωνικισ ιςτορίασ... Ζνα τρίτο ςτοιχείο: ότι κυριάρχθςε ζνασ άκρατοσ ψυχολογικόσ, ζνασ
άκρατοσ ατομικιςμόσ, μία τάςθ παραψυχολογίασ ότι υπάρχουν κζντρα, χωρίσ τα ντοκουμζντα ποφ τα
πιρατε αυτά, ότι υπάρχουν κζντρα παραψυχολογίασ.
ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Κ’ απαντιςω με τθ ςειρά: δεν υπάρχουν πιο ναρκιςςιςτικοί ατομικιςτζσ και παράνοεσ απ’
τουσ αρχθγοφσ, τα ςτελζχθ, τουσ οπαδοφσ, τισ άλλεσ αυκεντίεσ που απαιτοφν τυφλι υποταγι και
μθχανιςτικι πεικαρχία δίχωσ ζντιμθ ςυνεργαςία και αλλθλοκατανόθςθ. Με τζτοιεσ μεκόδουσ του
Τρόμου, μποροφμε να υποτάξουμε και να ςυμμορφϊςουμε πρόςωπα, ομάδεσ και λαοφσ, αλλά ποτζ δεν
κα ζχουμε φιλικοφσ και αποδοτικοφσ ςυνεργάτεσ. Κα ζχουμε μόνον πακθτικζσ και νοςθρζσ τυφλζσ
αντιδράςεισ και τυφλότατεσ αντιςτάςεισ ι καταςτροφικοφσ φανατιςμοφσ.

Σε ςχζςθ προσ τα ντοκουμζντα, τισ αποδείξεισ που ηθτάτε, κα χρειάηονταν πολλζσ ϊρεσ και μζρεσ και
μινεσ. Δεν είναι θ παραφυςικίηουςα ραδιονικι το κφριο κζμα τθσ ομιλίασ. Ραρεμπιπτόντωσ μόνον
ζκεςα το ηιτθμα, ςε ςχζςθ προσ τα κατεργαηόμενα απ’ το ενιαίο μζτωπο τθσ διεκνοφσ παραςκθνιακισ
αρχιςυμμορίασ. Άλλωςτε, παρόμοια ηθτιματα ζκεςα και ςε δθμοςιεφματά μου προ πολλϊν ετϊν.
Δεν ζλαβεσ τον κόπο να ρίξεισ μια ματιά ς’ αυτά. Τθν ανάκριςθ τθ βρίςκεισ πιο εφκολθ. Θ πρόκεςι ςου
είναι να μθν πλθςιαςτοφν ψυχοκοινωνικά ηθτιματα ςχζςεων που καίνε και αφοροφν όλουσ μασ, αλλά
να ςτρζψεισ αλλοφ τθν προςοχι του ακροατιριου, ι να διαταράξεισ τθ ςυνοχι τθσ ομιλίασ, ι να
διαλφςεισ αυτι τθ ςυγκζντρωςθ.
ΑΚΟΑΤΘΣ: Ζνα τζταρτο: ςτισ προοπτικζσ δίνετε, κατά τθ γνϊμθ μου τθ φυγι, τον ατομικό αγϊνα,
προτείνετε ότι μόνον το άτομο με τθν εςωτερικι του καλυτζρευςθ... κα μπορζςει να πάει μπροςτά.
ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Δεν είπα μόνον αυτό. Είπα ςε ςυνεργαςία με ςυμμετοχι κι επικοινωνία. Ασ μθν
παρανοοφμε και ασ μθν παραλείπουμε εκείνα που ιδθ απ’ τθν αρχι ζχουν ειπωκεί. Φροντίηουμε
ςυνικωσ ν’ αποφφγουμε ηθτιματα και προβλιματα που δεν ςυμφζρουν φπουλουσ, ανεπίγνωςτουσ
ςκοποφσ, και που δεν είναι ιδεομανίεσ προςωπικζσ και ομαδικζσ, απ’ όπου οι καταςτροφικοί αγϊνεσ
περί τθσ ιδανικισ πολιτείασ, τυφλοί ςτο παρόν των ςχζςεων, ετεροκίνθτοι από εντόσ κι απ’ ζξω.
ΑΚΟΑΤΘΣ:... και ζνα τελευταίο, δεν εντοπίςατε ότι οι αιτίεσ, είναι κοινωνικζσ.
ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Σ’ ευχαριςτϊ που τα λεσ, κι επιμζνεισ να τα εντοπίςω και να τα περιορίςω όλα ςε
κοινωνικζσ αιτίεσ μόνον, που κα τισ αλλάξουν οι κομμουνιςτζσ, ειδικευμζνοι ν’ αυτοτιτλοφοροφνται
προνομιοφχοι ςε ηθτιματα ριηικϊν αλλαγϊν, επαναλαμβάνοντασ δριμφτερα, ό,τι χειρότερο των
ιεραρχιϊν οριςμζνων τφπων τθσ κοινωνίασ, διεκνϊσ, που παραπλανόνται απ’ τθ ςτατικι αντίλθψθ περί
κεφαλαιοκρατίασ και πολιτικισ οικονομίασ ςε ςυνδυαςμό με τθ διαίρεςθ τθσ ανκρωπότθτασ ςε δφο
κόςμουσ: τον αςτικό και τον κομμουνιςτικό οριςμζνου δογματικοφ τφπου: ςτθ δικι τουσ πλευρά ζχουν
φανταςτικά τοποκετιςει τον παράδειςο, ενϊ τθν άλλθ πλευρά τθν χαρακτθρίηουν μόνον κόλαςθ. Αλλά
τζτοιοι χυδαίοι δυϊςμοί και μονολικικοί ιςτορικοί υλιςμοί προςκολλθμζνοι ςτο παρελκόν, δεν τολμοφν
ν’ αντικρίςουν το ηωντανό παρόν, τισ νζεσ ανακαλφψεισ και τουσ δικοφσ τουσ αυτοςπαραγμοφσ και
αλλθλοςπαραγμοφσ, για να μθν ανακεωριςουν. Ζτςι αποδείχνουν τον εαυτό τουσ πολφ φοβιςμζνο
μειονεκτικό αλαηονικότατο, παραςταίνοντασ τουσ κεοφσ. Τζτοιοι ψυχολογικοί και κοινωνικοί τφποι δεν

είναι ςυνεργάςιμοι, επειδι είναι προςκολλθμζνοι παντελϊσ ςε αρνθτικι κοςμαίςκθςθ και
κοςμοαντίλθψθ, άκρωσ αυτιςτικι, αγωνιηόμενοι να εκβιάηουν εικονικά τα γεγονότα και τθ ηωι, ϊςτε τα
πάντα να χωρζςουν ςτο αυκαίρετο ςχιμα τουσ. Αυτό δεν είναι μαρξιςμόσ, αλλά επιςτθμοφανισ
ψευτοδιαλεκτικι καρτεςιανισ νοοτροπίασ που κομματιάηει, ςτεγανοποιεί και ανάγει ςε απόλυτο, ζνα
απ’ τα κομμάτια δικεν διαλεκτικισ πορείασ.
ΑΚΟΑΤΘΣ: Λοιπόν, πιςτεφω, ότι πρζπει να γίνει κατανοθτό απ’ το ακροατιριο το ότι ςε όλα αυτά που
ερμθνεφςατε για τισ ανκρϊπινεσ και τισ κοινωνικζσ ςχζςεισ παραγνωρίςατε, κατά τθ γνϊμθ μου, τον
παράγοντα κοινωνία, ότι δθλαδι αυτι είναι που διαμορφϊνει και μάλιςτα όχι με μζςουσ όρουσ οι
καλοί, οι λιγότερο καλοί ι οι χειρότεροι.
Ριο ςυγκεκριμζνα τϊρα κζλω να μου απαντιςετε ξεκακαρίηοντασ εκφράςεισ που απαιτοφν να τισ
ςκεφκοφμε ξανά, να τοποκετθκείτε πάλι πιο υπεφκυνα. Βλακεία του γερμανικοφ λαοφ ο χιτλεριςμόσ!
Ριςτεφω είναι αντιιςτορικό, αντιεπιςτθμονικό.

ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Υπιρξαν και μερικοί, ελάχιςτοι, που δεν παραςφρκθκαν απ’ τον Χίτλερ, αλλά, ςτο ςφνολό
του, ο γερμανικόσ λαόσ φζρκθκε ςαν υπνωτιςμζνοσ, βλακωδϊσ.
ΑΚΟΑΤΘΣ: Είναι απαράδεκτο, γιατί υπιρξαν διεργαςίεσ και διεργαςίεσ ψυχολογικζσ τζτοιεσ, όπωσ και
ςυμφζροντα πάνω απ’ όλα, που οδιγθςαν το γερμανικό λαό ν’ αναδείξει τον Χίτλερ. Ζνα δεφτερο: τ’
αποτελζςματα τθσ τεχνολογικισ προόδου είναι αρνθτικά για τθν κοινωνία; Σε καμιά περίπτωςθ δεν το
δζχομαι και πιςτεφω δεν το δζχεται κανζνασ.

ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Οι γφρω απ’ τον Χίτλερ βρικαν το ψυχολογικό κουμπί του γερμανικοφ λαοφ, το πίεςαν και
τον κατάντθςαν παντελϊσ ετεροκίνθτο. Σε ςχζςθ προσ τθν τεχνολογία, δεν μεταχειριηόμαςτε καλά τθν
τεχνολογία και τθν επιςτιμθ, αφοφ μασ απειλοφν μ’ εριμωςθ και ανατίναξθ του πλανιτθ και αφοφ
ρυπαίνουν τα πάντα: τθ φφςθ, τισ κοινωνίεσ, τθν ψυχι και το νου μασ. Είναι ςατανιςτζσ ι
εκλογικευμζνα τρελοί. Δεν ζχουν άλλο ςυμφζρον, παρά μόνον το ψυχολογικό, που είναι θ νεκροφιλία
τουσ, θ εκδικθτικι μανία τουσ εναντίον τθσ ηωισ. Για τίποτε άλλο δεν ενδιαφζρονται ουςιαςτικά.
ΑΚΟΑΤΘΣ: Δεν δϊςατε αυτι τθν προοπτικι... Ζνα τρίτο, κι αυτό πιςτεφω αδιανόθτο: ότι οι αιτίεσ του
πολζμου είναι μζςα μασ. Στον ίδιο τον άνκρωπο. Μα καταργοφμε το Νόμο τθσ αιτιότθτασ, καταργοφμε
το Νόμο, δθλαδι ότι κάποιεσ αιτίεσ γενικά, γεννάνε τα φαινόμενα. Ο πόλεμοσ δεν είναι μζςα μασ. Οι
άνκρωποι είμαςτε καλοί. Και ο ελλθνικόσ λαόσ ακόμα πιο λεβζντθσ.
ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Επιμζνουμε να μθν προςζχουμε ι και να μθν ακοφμε όςα δεν χαίρουν ςτο ςτατικό μασ
ςχιμα, ςτθν προςκόλλθςι μασ εναντίον του ηωντανοφ παρόντοσ: για τον κάκε προςκολλθμζνο ςε
αφαιρζςεισ και λζξεισ, αυτά είναι θ αιτία ωσ αυκαιρεςία πραγματοφμενθ. Είπα ιδθ για τα καλά και τα
άςχθμα που ςυμβαίνουν, αλλά δίχωσ τθν κολακεία για πολιτικζσ ςκοπιμότθτεσ που λζνε το λαό καλό
και λεβζντθ, ζωσ ότου τον παγιδεφςουν ςτθν τυραννία τουσ. Δεν κάνω προπαγάνδα, οφτε κεωρίεσ από
κακζδρα. Απλϊσ περιγράφω τα ςυμβαίνοντα δίχωσ ζνταξθ και προςκόλλθςθ για ψευτοαςφάλειεσ και
ψευτοςωτθρίεσ που υπθρετοφν τθν αρχομανία και το ψευτομεγαλείο του ανδροκρατικοφ ςθμερινοφ
διεκνοφσ πολιτιςμοφ, που προκαλεί, όχι μόνο τθν πακθτικι, αλλά και τθν ενεργθτικι, τθ
γυναικοκρατικι ςθμερινι αντεπίκεςθ και αντεκδίκθςθ, για να ςυνεχίηεται θ διαμάχθ μεταξφ φφλων και
μεταξφ φυλϊν εντόσ μασ κι ζξω μασ, από αρχαίουσ καιροφσ και άλλουσ πολιτιςμοφσ χωριςτικότθτασ,
εκμεταλλεφςεων και διωγμϊν.

Ο πόλεμοσ βρίςκεται μζςα μασ. Γι’ αυτό πραγματϊνεται και ςτισ κοινωνίεσ κι εναντίον τθσ φφςθσ και
του γειτονικοφ διαςτιματοσ.
ΑΚΟΑΤΘΣ: Δεν ζχουμε πόλεμο μζςα μασ. Τον πόλεμο τον γεννάνε οι αιτίεσ και τα ςυμφζροντα που
ξεκινάνε από κάπου που εςείσ δεν πιςτεφετε και που εγϊ πιςτεφω.

ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Ναι, ακοφω και καταλαβαίνω προσ τα που αγωνίηεςαι να φτάςεισ ςαν ςε τελικό, ςτατικό,
αδιάςειςτο πάςαλο, γφρω απ’ τον οποίο αλυςοδεμζνοι να κυκλίηουμε. Αλλά τα ζξω εμπόδια τα
μετατρζπουμε ςε αιτίεσ και νοιματα εντόσ μασ, φορτιηόμενα απ’ τθν ενζργεια του μίςουσ μασ που είναι
θ ψυχολογικά παγιδευμζνθ ηωικι μασ ενζργεια, εξ απροςεξίασ, απ’ τθν οποία οδθγείςαι κι εςφ. Τ’
αποτελζςματα μετατρζπονται ςε αιτίεσ και οι όποιεσ αιτίεσ ςε αποτελζςματα φαφλων κφκλων και
ψευτοδιαλεκτιςμϊν. Αν ο πόλεμοσ δεν ιταν εντόσ μασ και ςτισ οικογζνειεσ και ςε όλεσ τισ ςχζςεισ μασ,
μεταξφ προςϊπων και μεταξφ κοινωνικϊν ομάδων, δεν κα είχαμε τουσ ζξω πολζμουσ, εμφφλιουσ,
εκνικοφσ και διεκνείσ ςτισ κοινωνίεσ, ετοιμαηόμενοι και για πόλεμο των «άςτρων», οφτε κα ιμαςταν
τόςο ζνοχοι και γι’ αυτό φυγάδεσ εαυτοφ, δικαιολογοφμενοι ότι ο πόλεμοσ ςυμβαίνει μόνον ζξω μασ και
μόνον από ζξω αιτίεσ και ςυμφζροντα υλικά οριςμζνων, ενϊ δικεν είναι ακϊοι οι λαοί και τα ςτελζχθ
που ψθφίηουν, που πεικαρχοφν τυφλά και άνευ όρων παραδίδονται ςτουσ αρχιδολιοφκορείσ και
αρχιφονιάδεσ. Δεν υπάρχει χωριςμόσ ωσ ζξω και ωσ εντόσ, οφτε χωριςμόσ ςε «καλοφσ» και «κακοφσ»:
ποιοι κρίνουν, ποιουσ; Πλοι μασ ζχουμε τθν ίδια βάςθ και απ’ τθν ίδια μάηα προερχόμαςτε, παρά τισ
διαφορζσ. Γι’ αυτό και οι εκμεταλλευόμενοι, ευκαιρίασ δοκείςθσ, γίνονται πολφ εφκολα εκμεταλλευτζσ,
οι διωκόμενοι ςχεδόν αμζςωσ μετατρζπονται ςε διϊκτεσ, τα κφματα γίνονται κφτεσ.
Τα λεγόμενα «ςυμφζροντα» τα κζτουμε πιο πάνω απ’ τθ ηωι, πιο πάνω απ’ τον κόςμο και το Κεό· γι’
αυτό ζνασ τζτοιοσ παραλογιςμόσ περί «ςυμφερόντων» ξεκινάει από εντόσ μασ, παρότι ζχει τισ ζξω
αφορμζσ. Υπάρχουν ψυχολογικά ςυμφζροντα, οικονομικά ςυμφζροντα, πολιτικά ςυμφζροντα,
κρθςκευτικά, κουλτουρικά, μαγικά, δαιμονικά και άλλα ςυμφζροντα ςκοτεινά, δίχωσ το καλϊσ
εννοοφμενο ςυμφζρον ηωισ, επιβίωςθσ και ςυμβίωςθσ χαροφμενθσ φιλικισ, με τθν ζντιμθ ςυνεργαςία
ςε όλα. Ξεκινάμε από εντόσ μασ τα εκλογικευμζνα ςκοτεινά πάκθ μασ και ςυγκροφονται όλα αυτά, τόςο
ςτον ψυχιςμό μασ όςο και ςτισ κοινωνίεσ, απ’ όπου επιςτρζφουν ξανά, πιο ενιςχυμζνα,
κλθρονομοφμενα ςε πολλά επίπεδα.
Κανζνασ λαόσ δεν είναι μόνον ακϊοσ, καλόσ και λεβζντθσ. Άλλωςτε όλεσ οι κακουργίεσ τθσ ιςτορίασ και
οι ςθμερινζσ, από ςτελζχθ και ανκρϊπουσ των λαϊν προζρχονται, όπωσ και τα καλά ζργα. Πλεσ οι
κοινωνικζσ ομάδεσ ζχουν τθ Μάηα προζλευςθ. Αλλά πολφ ςυμφζρει ςτα μεγαλομανι και κακοφργα
ςκοτεινά κίνθτρα των αρχομανϊν και των ςυνταυτιςμζνων προσ αυτοφσ οπαδϊν τουσ, να παίηουν
άςχθμα παιχνίδια με τισ λζξεισ μάηα, λαόσ, ζκνοσ, φυλι, πατρίδα, εργατιά, δικαιοςφνθ, λευτεριά ι
«κρθςκεία», «κεόσ», και παρόμοια.
Το ηιτθμα δεν είναι τι λζμε, αλλά τι πράγματι κάνουμε και γιατί πλαςτογραφοφμε τα ψυχολογικά, τα
κοινωνικά και άλλα γεγονότα, ι τα παραςιωποφμε ι δεν ςτρζφουμε ποτζ προσ αυτά τθν προςοχι μασ.
ΑΚΟΑΤΘΣ: Άλλθ μια αντιιςτορικι ζκφραςθ: ότι όλα τα κόμματα είναι διεφκαρμζνα.
ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Ναι. Πλα τα κόμματα είναι αυταπόδεικτα διεφκαρμζνα. Άλλωςτε πάντα διαςπϊνται,
αυτοκατθγοροφνταΛ, αυτοςπαράςςονται και αλλθλοςπαράςςονται ςε όλεσ τισ χϊρεσ και ιδίωσ ςτισ
επικράτειεσ του «εφικτοφ κομμουνιςμοφ». Τα κομματικά παραμφκια με τουσ διάφορουσ
ψευτοπροφιτεσ και ψευτοςωτιρεσ ζχουν ιδθ τελειϊςει. Δεν απομζνουν οφτε τα ςυνκιματα περί
Αλλαγισ. Άλλοι μφκοι κα γίνουν για μυκομανείσ και για ναρκομανείσ ιδεϊν και ςυνκθμάτων. Θ ςωςτι

πολιτικι πρζπει να φροντίηει να δθμιουργεί πολφπλευρα και πολυεπίπεδα ςτελζχθ αλλθλοκατανόθςθσ
κι ζντιμθσ ςυνεργαςίασ.
ΑΚΟΑΤΘΣ: Αυτά κα παρακαλοφςα να τα πάρετε πίςω και να μθν υποτιμάτε τθ νοθμοςφνθ μασ...
(κόρυβοσ), γιατί όλοι, τουλάχιςτον κάκε τζςςερα χρόνια, πάμε και ψθφίηουμε.
ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Ρολυκομματιςμόσ και μονοκομματιςμόσ είναι οι δφο όψεισ του ίδιου νομίςματοσ. Γιατί
πειράηει το γεγονόσ ότι όλα τα κόμματα είναι διεφκαρμζνα; Και τα κομμουνιςτικά κράτθ
αλλθλομιςοφνται και αλλθλοχποςκάπτονται και το κάκε κομμουνιςτικό κόμμα χωρίηεται και τα
κομμάτια του αλλθλοκατθγοροφνται. Αλλά μερικοί εκελοτυφλοφν ενϊπιον αυταπόδεικτων γεγονότων ι
κατζχονται από ιδεομανία. Επαναλαμβάνω: όλα τα κόμματα είναι διεφκαρμζνα.
ΑΚΟΑΤΘΣ: Σε καμιά περίπτωςθ.
ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Δεν πρόκειται να ςε πείςω. Κανζνασ δεν πείκεται αν δεν αντιλθφκεί αιςκαντικά τα
ςκοτεινά του κίνθτρα. Δεν μασ πείκουν οφτε τα κερμοπυρθνικά και άλλα όπλα. Θ πραγματικότθτα
δείχνει ότι όλα τα κόμματα είναι διεφκαρμζνα. Δεν προςζχουμε οφτε αυτό το αυταπόδεικτο. Αλλά
αςφαλϊσ, μόνο οι κομμουνιςτζσ εκ παραδείςου, ομονοοφντεσ μαρξιςτζσ, αλάκευτοι ςωτιρεσ δεν
εκμεταλλεφονται λαοφσ. Και όμωσ χωρίηονται και αλλθλοκατθγοροφνται με τα χειρότερα επίκετα.
Εκμεταλλεφονται, παγιδεφουν, παγιδεφονται και αλλθλοπολεμοφνται παντοφ και ςτθν Λνδοκίνα των
πολφ φτωχϊν κι εξακλιωμζνων απ’ τουσ πολζμουσ, πλθκυςμϊν και ςτελεχϊν. Μεταξφ φτωχϊν
ρωςςόφιλων και φτωχϊν κινεηόφιλων μόλισ ςταμάτθςε θ αμερικανικι επζμβαςθ, άρχιςε ο
αλλθλοςπαραγμόσ. Ραντοφ θ παλιά ιςτορία των διαιρζςεων και των ανταγωνιςμϊν, και μεταξφ
κομμουνιςτϊν επίςθσ. Και οι κομμουνιςτζσ είναι άνκρωποι όπωσ εμείσ και οι άλλοι.
ΑΚΟΑΤΘΣ:... είναι ιςοπζδωςθ... (δεν ακοφγεται επειδι γίνεται κόρυβοσ για να ςταματιςει τθν
επζμβαςθ).
ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Κ’ απαντιςω. Φοβόμαςτε τα γεγονότα τα οποία εμείσ οι ίδιοι εξαπολφουμε, και
αποφεφγουμε το νόθμά τουσ. Φορείσ τθσ εκλογικευμζνθσ Ραράνοιασ χαρακτθρίηουν ωσ μζγιςτο
ζγκλθμα τθ μθ ςυμμόρφωςθ ι τθ ςτοιχειϊδθ διαφωνία ενϊπιον τθσ πραγματοφμενθσ μονομανίασ τουσ,
βαςιςμζνθσ ςτον οργανωμζνο και οπλιςμζνο εκβιαςμό, που τον ονομάηουν νόμο τθσ ιςτορίασ και τθσ
ηωισ, ι προκειμζνου για κρθςκευτικοφσ πολζμουσ, τον ονομάηουν εκ κείασ εντολισ ιερό πόλεμο ι όπωσ
αλλιϊσ, πίςω από οικονομικά και άλλα προςχιματα και οικονομίεσ πολζμου, για να δικαιολογοφν τθν
επικετικότθτά τουσ και τθν αρχομανία τουσ πάςθ κυςία, ζωσ και τθν ανατίναξθ του πλανιτθ ςε κοςμικι
ςκόνθ. Ράντωσ οι παρανοϊκότεροι πλαςτογράφοι τθσ ιςτορίασ και του παρόντοσ είναι οι ςταλινικοί και
οι χιτλερικοί, οι οποίοι ςιμερα κρφβονται κάτω από νζεσ ονομαςίεσ ψευτοειρινθσ,
ψευτοδθμοκρατιςμοφ, ι νεοχρουςτςοφιςμοφ.
ΑΚΟΑΤΘΣ: Ραραψυχολογικά κζντρα ςτθ ωςία, ςτθν Κίνα, ςτθν Αμερικι και λοιπά. Κα ζπρεπε να μου
πείτε και τα ντοκουμζντα, να μου αποδείξετε όλα αυτά... (κόρυβοσ απ’ το ακροατιριο. Επεμβαίνει ο
Διμαρχοσ διευκρινίηοντασ ότι πρζπει να γίνονται μόνον ερωτιςεισ).
ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Με υποκακιςτάσ. Ζλα ςτθν ζδρα. Ευχαρίςτωσ κα ικελα να μιλιςεισ εςφ αντί για μζνα, αν
ςου το επιτρζπει ο κανονιςμόσ και το ακροατιριο.
ΕΡΟΡΤΘΣ: (προσ τον ακροατι): Ομιλθτισ είςτε; Είμαι υπεφκυνοσ. ..
ΑΚΟΑΤΘΣ: Μα ηιτθςα το λόγο.

ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Επιμζνεισ να επιβάλεισ τθν άποψι ςου και δοκιμάηεισ να εμποδίηεισ τθν ομιλία, ι να
προπαγανδίςεισ υπζρ του δογματικοφ ΚΚΕ με τρόπο που το δυςφθμεί, ςαν να ιταν μόνον κλειςτι,
αςφυκτικι πελατεία τθσ Αυτοκατανάλωςθσ και ςαν να φοβοφνται τισ ηωντανζσ, λεφτερεσ ςχζςεισ και
τον ζντιμο διάλογο. Αυτόσ ο φόβοσ τθσ ελευκερίασ και κάκε τρομοκρατία ςθμαίνει τυραννικι εξουςία
πάςθ κυςία: ι όλα ι τίποτε, ι τϊρα ι ποτζ ι ο τφραννοσ ι να καταςτραφοφν τα πάντα: αυτι είναι θ
ψυχολογία των αλάκευτων εξουςιαςτϊν και πολλϊν ςυνανκρϊπων μασ.
ΑΚΟΑΤΘΣ: Ραρζμβαςθ είπα ότι κα κάμω (φωνάηει...)
ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Λοιπόν κατάλαβα τι εννοείσ. Κατάλαβα. Ευχαριςτϊ πάρα πολφ που τόλμθςεσ —που είπεσ
αυτά τα πράγματα, τα οποία από μια άποψθ... (Ραρεμβαίνει ο ίδιοσ ακροατισ, διακόπτοντασ ξανά και
ξανά τον ομιλθτι).

ΑΚΟΑΤΘΣ: Μια παρζνκεςθ. Ξζρετε, αντιςτρατευόμαςτε ζνα προθγοφμενο μάκθμα, που κάναμε με
κάποιο κοινωνιολόγο για τον ελεφκερο χρόνο...
ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Κα ςου απαντιςω, κα ςου απαντιςω. Σ’ ευχαριςτϊ που ζκεςεσ αυτά τα ηθτιματα. Κι αυτά
είναι ςπουδαία από μιαν άποψθ, αφοφ αυτά επικρατοφν ςε μια μερίδα του λαοφ και του διεκνοφσ
διανοουμενιςμοφ, που δεν ηουν ςε κομμουνιςτικά κακεςτϊτα, αλλ’ επωφελοφνται απ’ τον
φιλελευκεριςμό των αςτικϊν δθμοκρατιϊν πλθροφοροφνται και πιςτεφουν ςτο μαρξιςμό και ςτθν
πάλθ των τάξεων δίχωσ να ερευνιςουν τθν ιςτορία και το ςιμερα, τυφλοί και ςε ςχζςθ προσ ό,τι
ςυμβαίνει ςτουσ εφαρμοηόμενουσ «κομμουνιςμοφσ». Χρειάηεται να γίνουν ουςιϊδεισ νφξεισ: θ πάλθ
των τάξεων είναι ζνασ απ’ τουσ πολλοφσ ψυχολογικοφσ και κοινωνικοφσ κλάδουσ του ψυχικοφ μασ
ςχίςματοσ και των ψυχολογικϊν μασ κομματιϊν που αλλθλοςυγκροφονται εντόσ μασ, προβαλλόμενα
και ωσ ςυμπεριφορά κοινωνικϊν ομάδων, εκνϊν, κρατϊν, ςυγκροτθμάτων, ςπειρϊν αναρριχθμζνων,
αναρριχόμενων και υπό αναρρίχθςιν, κομμάτων, ιδρυμάτων, κυκλωμάτων και λοιπϊν όπωσ και
ςυμπεριφορά μεταξφ προςϊπων, οικογενειϊν, καςτϊν και νεοκαςτϊν κάκε γραφειοκρατίασ και
νομενκλατοφρασ.
Οι ανιςτόρθτοι και οι ιδεομανείσ μαηί με τουσ υποκριτζσ από ςυγκεκριμζνα κεωρθτικά ι και υλικά,
ςυναιςκθματικά και διανοθτικά ςυμφζροντα ι πλζγματα, τονίηουν τθν πάλθ των τάξεων, αλλά είναι
πολλαπλά τυφλοί ι παραςταίνουν τουσ τυφλοφσ ενϊπιον τθσ μανιϊδουσ αυτοςφγκρουςθσ εντόσ τουσ
που εκδθλϊνεται πλαγίωσ δια του άγχουσ, τθσ κατάκλιψθσ και άλλων ψυχοςωματικϊν και κοινωνικϊν
φαινομζνων. Ραραλείπουν επίςθσ τισ λυςςϊδεισ διαμάχεσ και πολζμουσ μεταξφ των εξουςιαςτϊν,
μεταξφ των πλουςίων, μεταξφ των μονοπωλίων και μεταξφ των μελϊν τθσ ίδιασ οικογζνειασ και τθσ
ίδιασ φυλισ.
Αλλά, ακόμα πιο τυφλοί, ι παραςταίνουν τουσ τυφλοφσ ενϊπιον των κρυφϊν και των φανερϊν
ανταγωνιςμϊν, μαχϊν και πολζμων μεταξφ ομοϊδεατϊν, ομόπιςτων, ομοταξικϊν, ομοκομματικϊν,
ομοπρακτικϊν, ομοϊδρυματικϊν, ομοκρατικϊν, κι εντόσ κάκε άλλθσ μικρισ και μεγάλθσ ομάδασ,
βαρβαρικισ, πολιτιςμζνθσ, και υπερπολιτιςμζνθσ ι με πολφ ευγενικά, πολφ κακϊσ πρζπει ιδεϊδθ
«κεολογιϊν», «ανκρωπιςμϊν», και «μελλοντιςμϊν», που είναι και αποδείχνονται ςτθν πράξθ τρόποι
φυγισ κι αυτά τα λεπτεπίλεπτα μεταξφ των χοντροειδϊν ναρκωτικϊν, για να μθν βλζπουμε και να μθν
αιςκανόμαςτε τθν παροφςα κατάςταςι μασ.
Ανταγωνιςμοί, διαμάχεσ και πόλεμοι μεταξφ πλουςίων προςϊπων, ομάδων, εκνϊν, κρατϊν, ιδρυμάτων
και λοιπϊν, είναι τόςο βλακϊδεισ κι επίμονοι, όςο και μεταξφ φτωχϊν, όπωσ και μεταξφ πλοφςιων και
φτωχϊν.

Πςο για τα μαρξιςτικά κομμουνιςτικά κόμματα, ιδίωσ του παραδοςιακοφ δόγματοσ, εκεί θ διαμάχθ
μεταξφ ομοϊδεατϊν, ομοπρακτικϊν, ομοταξικϊν και ομοκομματικϊν, οι πρόςφατεσ ιςτορίεσ και
διαςταυρωμζνεσ, εντελϊσ εξακριβωμζνεσ πλθροφορίεσ και από αυτόπτεσ μάρτυρεσ και από πακόντεσ,
είναι ιςτορίεσ και μαρτυρίεσ φρίκθσ βαρβαριςμϊν, εξευτελιςμϊν, βαςανιςτθρίων και μαηικϊν
δολοφονιϊν μαηικότερων και ςυςτθματικότερων παρά οι αςτοφαςιςμοί και ο χιτλεριςμόσ.
Άλλωςτε και κορυφαίοι εξ αυτϊν κάκε τόςο το ομολογοφν και ωσ κατθγορίεσ εναντίον αλλιλων:
ομολογοφν πολφ χειρότερα απ’ όλεσ μαηί τισ κατθγορίεσ των αςτϊν και άλλων εχκρϊν τουσ
ςυςτθματικϊν αντικομμουνιςτϊν.
Πςοι απ’ τουσ ςυνανκρϊπουσ ςε όλεσ τισ χϊρεσ είναι φανταςτικά ι πραγματικά πολφ ζνοχοι και
νεκρόφιλοι, με ιδιαίτερα τεχνάςματα και οχυρά αποφεφγουν ι πλαςτογραφοφν, ι αρνοφνται ν’
αντιλθφκοφν ευρφτερα και βακφτερα δεδομζνα, και ιδίωσ χαρακτθρίηουν τθν απευκείασ ολικι
αντίλθψθ ωσ μεταφυςικι φανταςίωςθ, για να κάνουν αυτοί τθ μαφρθ μεταφυςικι τουσ δίχωσ διάλογο.
Στθ ωςία, εκτόσ από άλλουσ, τα ενενιντα τοισ εκατό των κομματικϊν μελϊν και των ςυνοδοιπόρων,
ανακρίκθκαν, βαςανίςτθκαν και κανατϊκθκαν ςτα υπόγεια τθσ μυςτικισ αςτυνομίασ και ςε
ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ τθσ παγωμζνθσ Σιβθρίασ, χειρότερα από κάκε τςαριςμό και φαςιςμό.
Βιβλία και άλλεσ αποδείξεισ κάθκαν και άλλα ξαναγράφτθκαν για να είναι ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε
κομματικι γραμμι και ςυνταγι, πλαςτογραφϊντασ, ψευδολογϊντασ και ψευδομαρτυρϊντασ. Αυτά
πρζπει να τα ξζρουν οι νεότερεσ γενιζσ και οι ςθμερινοί «κοινωνικοί επαναςτάτεσ» ι «μαρξιςτζσ», οι
προςκολλθμζνοι ςε δεδομζνα του περαςμζνου αιϊνα, ςαν να μθν ςυνζβθςαν ςτο μεταξφ γεγονότα και
ςαν να μθν ςυμβαίνουν οφτε τϊρα, καρφωμζνοι ςτισ φανταςιϊςεισ τουσ και ςτισ εξ αυτϊν
εκλογικεφςεισ και «προοπτικζσ» που πάντοτε διαψεφδονται, αλλ’ αυτοί εξακολουκοφν να παίηουν
ρόλουσ διαφωτιςτϊν και ςωτιρων.
Και ςτθν κομμουνιςτικι Κίνα του Μάο, ζχουν επαναλθφκεί τα ίδια, ςαν να μθν υπιρχε το παράδειγμα
του ρωςικοφ ςταλινιςμοφ και του χρουςτςοφικοφ μεταςταλινιςμοφ.
Επειδι ο Μάο και θ κλίκα του ζχαναν ζδαφοσ μζςα ςτο κόμμα, φανάτιςαν τθ νεολαία εκατό
εκατομμφρια αγόρια και κορίτςια, τα όπλιςαν και τα εξαπζλυςαν τυφλά εναντίον εκατομμυρίων
κομματικϊν ςτελεχϊν που ζβλεπαν ότι θ πολιτικι, οικονομικι και ςτρατιωτικι προοπτικι και δράςθ
των μαοϊκϊν ναυαγοφςε και κα καταςτρεφόταν θ Κίνα. Εκατομμφρια κομματικοί και ςυνοδοιπόροι
επίςθσ και ςτθν Κίνα εξευτελίςτθκαν, βαςανίςτθκαν και δολοφονικθκαν, τόςο ανελζθτα, οςο και απ’
τουσ γιαπονζηουσ κατακτθτζσ.
Θ αμερόλθπτθ διαπίςτωςθ γεγονότων δεν ςθμαίνει απαραίτθτα μόνον εχκρότθτα ι ζνταξθ κάπου
αλλοφ. Οφτε ο αριςτεριςμόσ ςθμαίνει οπωςδιποτε κοινωνικι δικαιοςφνθ και ριηικι αλλαγι ςτθν
πράξθ.
Οι μεταμαοϊκοί ςιμερα εφαρμόηουν αςτικοφσ τρόπουσ παραγωγισ και αντίλθψθσ, και φζρονται
λιγότερο τυραννικοί προσ το λαό. Είναι επίςθσ λιγότερο υποκριτζσ προσ τουσ λαοφσ και τισ κυβερνιςεισ
του αςτιςμοφ. Αλλά οι μεταςταλινικοί εξακολουκοφν αμείωτθ ακόμα τθν υποκριςία και τον
παρανοϊςμό, ζχοντασ αντικαταςτιςει τα φανερά ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ με κρυφά, και με πολιτικά
ψυχιατρεία. Πςοι τολμοφν να διαφωνιςουν ζςτω και λίγο ι για λεπτομζρειεσ, χαρακτθρίηονται τρελοί
και «κεραπεφονται» χθμικϊσ, ζωσ ότου πεκάνουν από αργόρυκμθ δθλθτθρίαςθ.
Σφμφωνα προσ τζτοια νοοτροπία, οι αναρριχθμζνοι, παρά τισ διαμάχεσ τουσ είναι αλάκευτοι ςωτιρεσ,
ενϊ όλοι οι άλλοι ανεξαιρζτωσ είναι φποπτοι, λακεμζνοι και άξιοι να παρακολουκοφνται από τθ
μυςτικι αςτυνομία για να τιμωρθκοφν.

Ζτςι, ενϊ δεν υπάρχουν πια πλοφςιοι και οργανωμζνοι εχκροί ς’ αυτζσ τισ επικράτειεσ, εντοφτοισ οι
μυςτικζσ αςτυνομίεσ ενιςχφονται και πλθκαίνουν. Αλλ’ εναντίον, ποιϊν; Βεβαίωσ εναντίον αγροτϊν,
εργατϊν, υπαλλιλων και μελϊν του επίςθμου κόμματοσ.
Ραρόμοια ςυμβαίνουν και ςτθν Λνδοκίνα και όπου αλλοφ επικρατεί τζτοιοσ «μαρξιςμόσ», που είναι θ
πιο μαφρθ αντιδραςτικότθτα και αποκλειςτικότθτα ςτεγανωμζνων αντεπαναςτατϊν και αντιμαρξιςτϊν
ςτθν πράξθ: ο κόκκινοσ φαςιςμόσ, εμπλουτιςμζνοσ με τισ νεότερεσ τεχνολογίεσ χειριςμοφ τθσ
ςυμπεριφοράσ πλθκυςμϊν.
Δεν παραγνωρίηω τθν κοινωνία, αφοφ και για τισ κοινωνίεσ μιλάω. Αλλά δεν μιλάω προσ τθν κομματικι
ςυνταγι και διαταγι. Θ κοινωνία δεν είναι κοφφια λζξθ. Οφτε είναι μόνον ιδεολογίεσ, κόμματα και
προπαγάνδεσ, πίςω απ’ τα οποία κρφβονται και δρουν με δολιότθτα οι εκ μειονεξίασ αρχομανείσ
αρνθτζσ τθσ ζντιμθσ ςυνεργαςίασ για το καλό τθσ ανκρωπότθτασ και των άλλων μορφϊν υλικότθτασ και
ηωισ. Οι πράξεισ τουσ δείχνουν ότι μόνο για δθλθτθριϊδεισ υποκουλτοφρεσ και μθδενιςτικά όπλα
φροντίηουν επίμονα.

Εμείσ κάνουμε τισ κοινωνίεσ. Θ κοινωνία δεν είναι ανεξάρτθτθ από εμάσ, ςαν μυςτθριϊδεσ φάνταςμα
φανταςιόπλθκτων, κοφφια κζςθ, αντίκεςθ και ςφνκεςθ. Στισ πράξεισ οι κζςεισ περιζχουν τθν απλι
ςαπίλα. Οι αντικζςεισ περιζχουν ςαπίλα διπλι όταν δεν εξιςορροποφνται ι δεν υπερβαίνονται
δθμιουργικά. Πςο για τισ περίφθμεσ ςυνκζςεισ, δείχνονται αποςυνκζςεισ με ςαπίλα τριπλι. Λεσ ότι
παραγνωρίηω τουσ κοινωνικοφσ νόμουσ, και τουσ νόμουσ τθσ ιςτορίασ. Ράρα πολφ τονίηουν μερικοί τθ
λζξθ ιςτορία, κοινωνία, διαλεκτικι πορεία «υλιςμοφ» ι «πνεφματοσ» και παρόμοια, για να μθν
αντιλαμβάνονται τα ςκοτεινά τουσ πάκθ ςτον παρόντα χρόνο. Τα ςκοτεινά μασ πάκθ προβάλλονται κι
πραγματϊνονται ςε κοινωνίεσ.
Ροιοσ κάνει τθν ιςτορία; Εμείσ δεν κάνουμε τθν ιςτορία; Οι νόμοι τθσ ιςτορίασ και οι νόμοι τθσ
κοινωνίασ δεν είναι ανεξάρτθτοι από εμάσ. Κι αυτοφσ τουσ νόμουσ εμείσ τουσ επινοοφμε και τουσ
καταςκευάηουμε αντίςτοιχα με ςυμφζροντα, μαηί με προκαταλιψεισ και ςφμφωνα προσ τισ εκάςτοτε
άρχουςεσ κεωρίεσ, ιδεολογίεσ, εκμεταλλεφςεισ, διωγμοφσ και πολεμικοφσ μθχανιςμοφσ.
Γι’ αυτό άλλωςτε, υπάρχουν και πολλζσ διαφωνοφςεσ και αλλθλοςυγκρουόμενεσ κοινωνιολογίεσ όπωσ
κι ερμθνείεσ τθσ ιςτορίασ και τθσ φφςθσ αλλοπρόςαλλεσ και μεταξφ νεοφυςικϊν επίςθσ, περί
ςφμπαντοσ. Ροφ βρίςκονται λοιπόν οι ακλόνθτοι, αναλλοίωτοι νόμοι τθσ ιςτορίασ, τθσ κοινωνίασ και τθσ
φφςθσ, αφοφ υπάρχουν διαφωνίεσ;
Μςωσ να βρίςκονται μόνον ςτισ αλλθλομιςοφμενεσ φανταςιϊςεισ των «μαρξιςτϊν», που καταςπαράηουν
και τθ κεωρία του Μαρξ, αλλθλοςυγκρουόμενοι για να μασ χαρίηουν ηωντανά δείγματα κομμουνιςτικισ
ςυνεργαςίασ παραδείςων. Μασ χαρίηουν και ςυνταγζσ πωσ να δθμιουργοφμε καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά
και άλλα αριςτουργιματα. Και μόνον τα ποιιματα τθσ μαρτυρικισ Αχμάτοβασ αρκοφν για το τι ςθμαίνει
ςταλινιςμόσ.
Θ ψυχολογία νικάει και τθν κοινωνιολογία και όλα, επειδι ρουφάει κρυφά τθν ανκρϊπινθ ενζργεια. Ο
άνκρωποσ είναι ο ςκοτεινόσ λογικιςτισ, φορζασ των πάντων και ο δράςτθσ δίχωσ αυτογνωςία, επειδι
δεν προςζχει. Γι’ αυτό και ό,τι ζχεισ μζςα ςου ωσ ςκοτεινό προγραμματιςμό και υπνωτικι κατάςταςθ,
αυτά εξζφραςεσ ανεπίγνωςτα. Επιπλζον, είχεσ τθν ανοθςία να δοκιμάηεισ επίμονα για να τα επιβάλεισ,
όπωσ ςυνικωσ κάνουν οι φοβοφμενοι τθν αλικεια και τθν ζντιμθ ςυνεργαςία.

Σε πάρα πολλοφσ υπάρχει θ πρόκεςθ ν’ απαγορεφςουν, ν’ ανακρίνουν ι να κόβουν κεφάλια πριν ακόμα
ζρκει ςτθν εξουςία θ κομματικι δικτατορία τθσ παράταξθσ ςτθν οποία ανικουν ςαν να ιταν
μονοπωλθτζσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ και τθσ ιςτορίασ με καιςαροπαπικό αλάκευτο διανοθτικοφ
ιμπεριαλιςμοφ ι φαςιςτοκομμουνιςμοφ οριςμζνων δογματικϊν. Δεν λεσ ότι απλϊσ κζτω μια ερϊτθςθ ι
ερωτιςεισ γι’ απάντθςθ, αλλά κζλεισ να εμποδίςεισ το ακροατιριο ι να με υποκαταςτιςεισ. Το
ακροατιριο διαμαρτφρεται, αλλά εςφ δεν το ςζβεςαι. Και κάνεισ ηθμιά ςε ό,τι ςωςτό μπορεί να ζχει ο
μαρξιςμόσ, όπωσ κάνεισ ηθμιά και ςτο κόμμα ςτο οποίο ανικεισ, αλλά νομίηεισ ότι τ’ ωφελείσ, από
ανοθςία.

ΑΚΟΑΤΘΣ: Αυτι τθ λζξθ, ανοθςία, πάρτε τθν πίςω, γιατί ιταν ςυνειδθτά αυτά που είπα.
ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Πχι, δεν ιταν ςυνειδθτά. Αν ιταν ςυνειδθτι θ ςυμπεριφορά ςου, κα ζκετεσ αλλιϊσ το
ηιτθμα: κα ζλεγεσ ωσ εξισ περίπου: μιπωσ παραγνϊριςεσ τον κοινωνικό παράγοντα, διότι και ο
κοινωνικόσ παράγοντασ πρζπει να προςεχτεί.
Άλλωςτε για τθν κοινωνία μιλάω, με όλεσ τισ πλευρζσ τθσ και με όλεσ τισ ςχζςεισ προςϊπων, ομάδων,
κρατϊν. Και τθν ιςτορία δεν τθν παραγνϊριςα. Είπα για τθ ωμαϊκι Αυτοκρατορία, είπα για το
Χριςτιανιςμό, είπα ότι εκμεταλλεφονται τα πάντα οι ιςχυροί τθσ Γθσ και τα λοιπά. Και οφτε ζκαμα τον
άνκρωπο ςκουλικι. Είπα ότι ο άνκρωποσ κατάντθςε ςκουλικι ςερνόμενο και άγριο κθρίο
δαιμονιςμζνο, ενϊ ζχει το Ρνεφμα μζςα του και το Κεό. Επειδι είμαςτε απρόςεκτοι και ςυνζνοχοι, μασ
υποβάλλουν οι προπαγάνδεσ, οι εφθμερίδεσ, άλλοι μαηικοί μθχανιςμοί μαηί με τα ςκοτεινά μασ πάκθ,
μασ υποβάλλουν άλλα πράγματα, του Σατανά, αυτό που μπορεί να ειπωκεί ςατανιςμόσ που είναι και τα
ψυχολογικά πλζγματα τθσ ανκρωπότθτασ. Μασ παραπλανοφν επειδι είμαςτε απρόςεκτοι. Δεν
βλζπουμε. Και αυτι θ όμορφθ Γθ να μθν βλζπει μια καλι μζρα, να μθν ιδεί Ειρινθ, να μθν ιδεί
Δικαιοςφνθ, να μθν ιδεί Λευτεριά.
Αυτά που είπεσ, τα λζνε οριςμζνοι κοινωνιολόγοι και πολιτικοί: ασ αλλάξουμε το ςφςτθμα να γίνουν
όλα μζλι και γάλα! Αλλά, το ςφςτθμα άλλαξε ςε πολλζσ εποχζσ. Ρολλά ςυςτιματα άλλαξαν ςτισ
κοινωνίεσ και ςτουσ λαοφσ, όπωσ και ςιμερα: ςυςτιματα φαςιςτικοφ τφπου, ςυςτιματα ρωςικοφ
τφπου, ςυςτιματα κινζηικου τφπου, ςυςτιματα αμερικανικοφ τφπου, και λοιπά, αλλά ο άνκρωποσ δεν
άλλαξε, διότι είναι απρόςεκτοσ και γι’ αυτό αντανάκλαςθ των ςυνκθκϊν. Δεν κζλει ν’ αλλάξει. Δεν
κζλει να ιδεί τον εαυτό του, επειδι είναι ζνοχοσ και από ενοχι μειονεκτικόσ και γι’ αυτό αλαηονικόσ.
Δεν κζλουμε να ιδοφμε ότι πλανόμαςτε.
ίχνουμε το φταίξιμο ςτθν Λςτορία, ςτθν Κοινωνία, ςε ό,τι άλλο, εκτόσ απ’ τον εαυτό μασ,
παπαγαλίηοντασ αυτι ι τθν άλλθ ιδεολογία. Ροιοσ κάνει τθν κοινωνία; Σιμερα ποιοσ κάνει τθν πορνεία,
ποιοσ κάνει και καταναλίςκει ναρκωτικά και τα κρυπτοδθλθτθριϊδθ άλλα προϊόντα; ποιοσ κάνει τθ
λατρεία του χριματοσ και του ςυναλλάγματοσ; Μιπωσ θ Λςτορία; Μιπωσ θ λζξθ κοινωνία; Εμείσ δεν
είμαςτε ιςτορία; Εςφ δεν παίρνεισ ιδθ πολυτελείασ μιμοφμενοσ κι ενιςχφοντασ τον αςτιςμό; Και αν
καπνίηεισ, δεν ενιςχφεισ τισ βλαβερζσ αςτικζσ βιομθχανίεσ; Αν τρωσ κονςζρβεσ και άλλα βλαβερά και αν
παίρνεισ χάπια ενιςχφεισ τισ αρρϊςτιεσ και τουσ μεγάλουσ εκμεταλλευτζσ των λαϊν, που είναι οι
χθμικζσ και τροφικζσ βιομθχανίεσ μαηί με τθν ψευτοεπιςτιμθ που λζγεται ιατροφαρμακευτικι,
εξαπατϊντασ τον εαυτό ςου κι ενιςχφοντασ τισ φοβερζσ ιατροφαρμακευτικζσ εταιρείεσ και τισ εταιρείεσ
λιπαςμάτων και χθμικϊν που δθλθτθριάηουν τα εδάφθ, τθν ανκρωπότθτα, τθ Γθ και τθν ατμόςφαιρα.
Πλοι δια των λακεμζνων καταναλϊςεων, ενιςχφουμε τα διεκνι μονοπϊλια, που κυβερνοφν τισ
τεχνολογίεσ και τισ κυβερνιςεισ. Αυτά κυβερνοφν ωσ υπερεξουςίεσ ςε όλα τα κακεςτϊτα. Δεν
κυβερνοφν οι πολιτικοί. Τα μονοπϊλια εξαναγκάηουν τουσ πάντεσ. Αυτά είναι μαφίεσ πολλϊν

διαςτάςεων με αλυςιδωτζσ διαςυνδζςεισ οικονομίασ, υποκουλτοφρασ και μαηικϊν τρόπων υποβολισ κι
επιβολισ.
Λδεϊδθ και ιδεομανίεσ, μαηί με τθν κάκε ιδεολογία καταντοφν όπιο, ναρκωτικό των διανοοφμενων και
άλλων πολλϊν, για να μθν βλζπουν τθν πραγματικότθτα ςυνολικά και ςυγκεκριμζνα. Ζτςι ιδεομανείσ
και δογματικοί τφποι χονδροειδοφσ ιςτορικοφ υλιςμοφ και διαλεκτικϊν αφαιρζςεων επί αφαιρζςεων,
παρότι μεταξφ τουσ ερμθνεφουν διαφορετικά τθν ίδια αυκεντία και αλλθλοςπαράςςονται, εντοφτοισ
κακζνα απ’ αυτά τα κομματιάςματα, απαιτοφν από άλλουσ τυφλι υποταγι ςτο παγωμζνο ςτατικό
ςχιμα και πρότυπο, ςαν να ιταν αιϊνια ςωτιρια αλικεια και πραγματικότθτα, ενϊ είναι μόνο κλειςτά
ςυςτιματα, κυκλϊματα και κοφφιεσ λζξεισ νευροψυχωτιςμϊν και αυτοκαταναλϊςεων, απ’ όπου οι
κοινωνικζσ τερατωδίεσ. Επειδι δεν βλζπουμε από εποπτεία ζξω απ’ τα κλειςτά ςυςτιματα κι ζξω απ’
τισ παγωμζνεσ κουλτοφρεσ και ιδεολογίεσ ι κεωρίεσ, γι’ αυτό ςυμβαίνουν αυτά. Συνικωσ είμαςτε οι
ετεροκίνθτοι αυκαίρετων νοθμάτων, φορτιςμζνων λζξεων, εικόνων, κοινωνικϊν παραςτάςεων και
πραγμάτων. Αυτό ςθμαίνει ειδωλολατρεία, ςατανιςμόσ και φετιχιςμόσ.
Λοιπόν, με το να λατρεφουμε τζτοια κοινωνία αυτοφ ι του άλλου ςυςτιματοσ λατρεφουμε τον Σατανά,
αφοφ όλα τα κράτθ λατρεφουν τθν τεχνολογία του καταςτροφιςμοφ, με πρωτοπορείεσ τισ Θνωμζνεσ
Ρολιτείεσ τθσ Αμερικισ, τθν Λαπωνία και τθ δυτικι Ευρϊπθ και πράκτορά τουσ τθν Αςία τθ ρωςικι
τεχνολογία μονοκαλλιζργεια που είναι θ ςφγχρονθ μυςτικοπάκεια, με ςφνκθμα ςτθ ωςία: γκνίτ
ιπερεγκνίτ Αμζρικου (να φτάςουμε και να ξεπεράςουμε τθν Αμερικι). Θ μανία για υλικι δφναμθ.
Ανταγωνιςμόσ μζχρισ εςχάτων για μονοκρατορία: να ο ςατανιςμόσ ςτθν πιο καταςτροφικι του μανία,
ενϊ είμαςτε μια ηωι, μια βιόςφαιρα και ανκρωπότθτα τθσ Γθσ.
Και ασ μθν είμαςτε πολφ ζτοιμοι να παρερμθνεφουμε τθν παραδοςιακι λζξθ Σατανάσ, αφοφ ιδθ ζχω
πει ότι κυρίωσ ςθμαίνει ψυχολογικά πλζγματα αιϊνων και ανακυμιάςεισ μολυςμζνθσ ενζργειασ που
φαςματοποιείται και μπορεί να παράγει δαιμονοειδείσ ψευτοοντότθτεσ. Δίχωσ κριτικι αντίλθψθ
εποπτικότθτασ, ιδεολογικοί, τεχνολογικοί και άλλοι μιμθτιςμοί δεν είναι διαπραγματεφςιμοι, οφτε
ελζγχονται, αλλ’ υποβάλλονται κι επιβάλλονται ωσ φετιχιςμοί και παγιδεφςεισ, με κφματα και τουσ
κφτεσ. Ζτςι, οι κοινωνίεσ όπωσ τισ κάνουμε ςε όλεσ τισ χϊρεσ, είναι ςατανικζσ, δίχωσ καμιά εξαίρεςθ
οποιουδιποτε κοινωνικοφ ςυςτιματοσ. Και όπωσ είμαςτε τϊρα, κοινωνίεσ και πολίτεσ, αν δεν
αντιλθφκοφμε βακιά, αιςκαντικά, τι είμαςτε, τι λζμε και τι κάνουμε, το μζλλον δεν κα είναι καλφτερο
αλλά πιο δυναμικά χειρότερο, όςο κι αν φλυαροφμε ι κεωρθτικολογοφμε περί αλικειασ,
πραγματικότθτασ, δικαιοςφνθσ, λευτεριάσ, ομορφιάσ και αγάπθσ.
Δεν είμαςτε εμείσ αρμονικό, κομμάτι ςτο ςφνολο ςϊματοσ, πνεφματοσ, ψυχισ, φφςθσ, κοινωνίασ και
κεότθτασ. Διά τθσ λατρείασ των πραγμάτων, των δομϊν παντόσ είδουσ και των πλεγμάτων μασ,
καλλιεργοφμε μόνον τα κατϊτερα που ζχουμε. Και οφτε ςθμαςία ζχει τι λζει ο ζνασ και τι κα πει ο
άλλοσ, αλλά ο κακζνασ τι αιςκάνεται, όταν πάει ν’ αναπαυκεί και πριν κοιμθκεί. Πταν είναι μόνοσ του
τι λζει ςτον εαυτό του για τα όςα ζκαμε και για τα όςα ζφταιξε και για τα όςα αιςκάνεται και ςκζφτεται
εκείνθ τθ ςτιγμι, κερμά κι επ’ αυτοφόρω. Αυτό ζχει ςθμαςία. Πχι το τι κα ποφμε ςτουσ άλλουσ και τι
παραςταίνουμε για να κερδίςουμε το ψωμί μασ ι για να προβιβαςτοφμε ι για να κάνουμε τουσ
ςπουδαίουσ. Επίςθσ μεγάλθ ςθμαςία ζχουν οι ηωντανζσ, άμεςεσ ςχζςεισ μασ, επειδι ς’ αυτζσ ζρχονται
ςτθν επιφάνεια τα κρφφια και τα’ άδθλα και τα ςκοτεινά, για να τα ιδοφμε, να αυτοκεραπευτοφμε. Αλλ’
ακριβϊσ τισ ςυγκεκριμζνεσ ηωντανζσ ςχζςεισ αποφεφγουμε, καταφεφγοντασ ςε αφαιρζςεισ, ιδεομανίεσ
και παρελκόντα ι μελλοντιςμοφσ, φλυαρίεσ, υπερςιτιςμοφσ και χάπια, χάπια, χάπια.
Από αυτι τθν άποψθ είμαςτε ςκουλικια. Σερνόμαςτε. Συμβιβαηόμαςτε δουλικά παρά τισ ανταρςίεσ
μασ, και αρνοφμαςτε να ιδοφμε τι μασ ςυμβαίνει. Αν δεν κζλουμε να ςερνόμαςτε και αν δεν είμαςτε
τιποτζνιοι, μνθςίκακοι κι εκδικθτικοί εναντίον ακϊων, και όςων μασ πείραξαν λίγο ι πολφ, ασ είμαςτε

γενναίεσ ψυχζσ και τολμθρά πνεφματα. Πχι ςκλάβοι λζξεων, εικόνων, ςφμβολων, νοθμάτων, κομμάτων,
κυκλωμάτων, μονοπωλίων. Ασ μθν κζλουμε να δικαιολογθκοφμε και να ρίχνουμε ςτθ λζξθ κοινωνία και
ςτον ιςτορικό, ςτον φυςικό και ςτον κοινωνικό παράγοντα ι ςε άλλα πρόςωπα και περιςτάςεισ, όλα
εκείνα που κακθμερινά κάνουμε εμείσ ςτον εαυτό μασ, ςτθν οικογζνεια μασ, ςτο ςχολείο, ςτα
επαγγζλματα, ςτο κράτοσ, ςτουσ ςυμπολίτεσ μασ, ςτθ φφςθ, αςεβείσ και προσ υπεράνκρωπεσ
πραγματικότθτεσ, όλοι εναντίον όλων, ςαν να είμαςτε ακεράπευτα δαιμονιςμζνοι και λάτρεισ των
μθδενιςτικϊν όπλων, ψευτοειρθνιςτζσ ετεροκίνθτοι και ψευτοαντιρυπαντιςτζσ καλλιεργϊντασ
κλθρονομθμζνα κοινωνικά και άλλα μιάςματα, εκλογικευτζσ του αυταπόδεικτου παραλογιςμοφ μασ.
Λςτορικοί και κοινωνιολόγοι και ςχεδόν όλοι από εμάσ τουσ πλθκυςμοφσ πλαςτογραφοφν τα γεγονότα
για να ταιριάηουν ςτισ αυκαιρεςίεσ μασ, τισ οποίεσ αγιάηουμε για ν’ αγιαηόμαςτε εμείσ και τ’ αφεντικά
μασ, τα ςυμφζροντά τουσ και τα κακουργιματά τουσ εκ προςωπικϊν και ομαδικϊν εγωκεντριςμϊν,
υπερευαίςκθτοι ςε όςα υπθρετοφν το ναρκιςςιςμό και τθ νεκροφιλία, αλλά παντελϊσ αναίςκθτοι για
τα όςα πλάγια και άμεςα διαπράττουμε οι ίδιοι εναντίον αλλιλων.
Και περιμζνουμε τϊρα να μασ ςϊςει το κράτοσ και θ όποια κυβζρνθςθ.
Ριο ςυγκεκριμζνα, τι είναι θ παροφςα κυβζρνθςθ;
Μιπωσ ζχει αφκονίεσ ατζλειωτεσ, αςτείρευτεσ πθγζσ κθςαυρϊν και χρυςοφ και ςυναλλάγματοσ; Εν
μζςω διεκνοφσ πλθκωριςμοφ που εξαπολφεται εξαιτίασ των τρομερϊν εξοπλιςμϊν και εξαιτίασ των
πολυδάπανων τεχνολογιϊν παντόσ είδουσ, απαιτοφμε πολλά με απεργίεσ και με ςυνεχείσ
αυτοςυγκροφςεισ μζςα ςτθν ίδια τθν κυβζρνθςθ, ϊςτε να μθν μπορζςει να γίνει κι ζνα διαφορετικό
πείραμα, αλλά να επικρατεί πάντα ο εκ δεξιϊν, εκ του κζντρου και εξ αριςτερϊν φαςιςμόσ. Άλλα
ςυςτιματα και ειδικότερα ο κομμουνιςμόσ δογματικοφ τφπου είναι καλφτερα; Σε ειρκτζσ λαϊν
δολοφονικθκαν και βαςανίςτθκαν πενιντα εκατομμφρια εργαηόμενων και ομοκομματικϊν, εκ μζρουσ
τθσ εκάςτοτε αναρριχθμζνθσ ςπείρασ ςε κομματικοφσ και κρατικοφσ μθχανιςμοφσ.
Γελάσ αντί να κλαισ. Νομίηεισ ότι δεν είμαι καλά πλθροφορθμζνοσ. Μόνον εςφ είςαι καλά
πλθροφορθμζνοσ, και μερικοί άλλοι δογματικοί. Αλλ’ ασ αφιςουμε τθν πολιτικι, παρότι και αυτι είναι
πραγματικότθτα και είδοσ ανκρϊπινθσ ςχζςεωσ, άκρωσ ψυχονοϊκά τυφλωμζνων, που πιςτεφουν ότι κα
λφςουν όλα τα προβλιματα με τθν πολιτικι βλακεία και τθν κομματικι κακοικεια.
ΑΛΛΟΣ ΑΚΟΑΤΘΣ (ορκϊνεται χειρονομϊντασ προσ τον ακροατι που παρεμβαίνει): Ραραδεχόμαςτε ότι
απ’ το κομμουνιςτικό κόμμα μζχρι το φαςιςτικό, είναι διεφκαρμζνα όλα τα κόμματα. Ο κφριοσ πρζπει
να το καταλάβει.
ΔΘΜΑΧΟΣ: Και αυτό δεν είναι ερϊτθςθ. Εδϊ ερωτιςεισ κάνουμε.
ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Ναι, ναι, τϊρα ξεφεφγουμε απ’ το κζμα ολότθτασ των ςχζςεων δίχωσ εντοπιςμό προσ μια
μόνο κατεφκυνςθ.
ΔΘΜΑΧΟΣ: Υπάρχουν κι άλλεσ ερωτιςεισ.
ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Ναι, ναι. Λοιπόν, πιο ςυγκεκριμζνεσ. Πχι μόνον πολιτικι.
ΕΩΤΘΣΘ: Ροια είναι τα αίτια που χωρίηουν τουσ ανκρϊπουσ;
ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Κι αυτι είναι μια ςθμαντικι ερϊτθςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ προθγοφμενεσ ς’ αυτι
τθν αίκουςα.

Τα αίτια τθσ κάκε διαμάχθσ από χωριςτικότθτεσ των ανκρϊπων, είναι πολλαπλά και πολυεπίπεδα. Δεν
είναι ζνα - δφο, δεν είναι αυτό ι εκείνο. Δεν είναι μόνο οι ζξω ανταγωνιςμοί και τα ςυςτιματά τουσ,
οφτε θ λζξθ κοινωνία. Είναι αίτια και κίνθτρα ςκοτεινά που δεν τα ξζρει κανζνασ, παρά μόνον εκείνοι
που ζχουν επίγνωςθ του εαυτοφ των βακιά, αιςκαντικά. Είναι και αίτια φανερά, ολοφάνερα,
αυταπόδεικτα. Λοιπόν, αυτά τα πολλαπλά και πολυεπίπεδα αίτια, γίνονται μια Αιτία ωσ Αιτία του
Εαυτοφ τθσ που είναι θ ψυχολογικι αιτία του εαυτοφ μασ, προβαλλόμενθ και πραγματοφμενθ ςτισ
κοινωνίεσ, ςτισ οικογζνειεσ, ςτα ςχολεία, ςτα επαγγζλματα, ςτα νυχτερινά κλαμπ, ςτον τουριςμό και ςε
κάκε τι, ςε κάκε εκδιλωςθ και ςτισ κρθςκείεσ του κάκε Καίςαρα, δθμοκρατικοφ ι δικτατορικοφ, όπωσ
και ςτο κάκε ανεπίγνωςτο ψυχολογικό άςχθμο παιχνίδι, ςε όλεσ μασ τισ ςχζςεισ και ιδίωσ μεταξφ
ςυηφγων όπωσ και μεταξφ «λεφτερων» ψευτοερωτευμζνων: δεν ζλκονται από ταίριαςμα, αλλ’ από
αντίςτοιχεσ αδυναμίεσ και ςαδομαηοχικά ςυμπλζγματα, όπωσ και απ’ το χειριςμό αλλιλων ι του ενόσ
εξ αυτϊν ωσ άλλοκι ι εκλογικευμζνθ δικαιολογία, κακϊσ ςυμβαίνει ϊκθςθ αρνθτικϊν αςυνείδθτων
ςυναιςκθμάτων ανεξάρτθτα από τον άλλον, αφοφ ανάγονται ςε προςωπικό και ομαδικό μακρινό
παρελκόν αιϊνων και του παρόντοσ βίου.

Ακόμα και ςτισ μόλισ αρχίηουςεσ ςχζςεισ, αυτοφ ι του άλλου είδουσ, κακζνασ εκ των ςχετιηόμενων
προβάλλει ςτον άλλον ι ςτουσ άλλουσ το δικό του ψυχολογικό υπόβακρο που είναι αυτοείδωλο και
κοςμοείδωλο, ςαν να μθν είχε ο άλλοσ τουσ δικοφσ του μθχανιςμοφσ προβολισ και τθν παρόμοια μανία
ψυχονοϊκισ τυφλότθτασ, ςαν να πρόκειται μόνον περί ςχζςεων μεταξφ λζξεων, ειδϊλων, αυκαιρεςιϊν,
επαγγελματιςμϊν και ψευτοαναγκϊν μεταξφ αυτϊν που παίηουν το άςχθμο ψυχοκοινωνικό παιχνίδι
εξουςιαςτϊν ι τυράννων και των άλλων που παίηουν αντιςτοίχωσ άςχθμο παιχνίδι μαηοχικισ
υποτακτικότθτασ και κυςίασ, όταν δεν μποροφν να εξουςιάηουν. Οι χαϊδεμζνοι με κολακείεσ και ανζςεισ
εκφυλιςτικζσ μζςα ς’ εξαςφαλίςεισ ωσ οχυρά και ςτεγανά, μοιάηουν πολφ προσ τουσ άκρωσ
ςτερθμζνουσ, υβριςμζνουσ, καταπιεςμζνουσ και πειναςμζνουσ.

Θκικι των περιςςοτζρων, είναι θκικι του να μθν το μάκει ο κόςμοσ και ο νόμοσ. Δεν είναι να το μάκει
το πνεφμα τουσ αντιλαμβανόμενο τθν ψευτοςυνείδθςι τουσ. Επομζνωσ δεν είναι θκικι. Είναι
υποκριςία. Ενϊ θ δθμιουργικι, λεφτερθ κι αιςκαντικι θκικι δεν ζχει όρουσ, δεν εξαρτάται από
περιςτάςεισ και από πρόςωπα. Αλλά είναι τολμθρι και δίκαιθ, γνωρίηοντασ αυκόρμθτα ποφ να μιλιςει
και ποφ να μθν μιλιςει. Δεν παραςταίνει και τον μεταρρυκμιςτικό ι τον επαναςτατικό προςτάτθ τθσ
εργατικισ τάξθσ για να τθν εκμεταλλεφεται δολιότερα, φλυαρϊντασ και για ειρινθ αλλά εξοπλιηόμενθ
δυναμικότερα και κάνοντασ χοντρικό εμπόριο μθδενιςτικϊν όπλων δικεν υπζρ των καταπιεηομζνων
λαϊν. Αυτά είναι προ πολλοφ γνωςτά ιμπεριαλιςτικά τεχνάςματα του διεκνοφσ μεγαλοαςτιςμοφ που
τον μιμοφνται οι αλλθλομιςοφμενοι «μαρξιςτο - κομμουνιςμοί», «μεταρρυκμιςτιςμοί» και άλλοι που
αντιςτοιχοφν ςτισ οικογενειακζσ εντάςεισ, φορτίςεισ κι υπερφορτίςεισ ανεπίγνωςτεσ, απ’ όπου
προςωπικζσ και ομαδικζσ εκρθκτικζσ καταςτάςεισ, αγωνίεσ, κατακλίψεισ, νευροψυχωτικά φαινόμενα
ψυχοςωματικϊν και κοινωνικϊν νοςθμάτων. Ι μιπωσ όλα αυτά είναι μόνον φανταςιϊςεισ του ομιλθτι,
δίχωσ να ςυμβαίνουν; Μιπωσ ηοφμε ςε παράδειςο, αλλά λιγοςτοί δεν το αντιλαμβάνονται; Ασ
υπάρχουν και λίγεσ εξαιρζςεισ αυτοφ του είδουσ.
Θ Ηωι είναι πρόκλθςθ και ταυτόχρονα κάλεςμα. Μασ προκαλεί για να βγάλει ςτθν επιφάνεια όλα τα
ςκοτεινά και τ’ άπλυτα που ζχουμε βακιά κι ανεπίγνωςτα. Κακϊσ βγαίνει ςτθν επιφάνεια το μίςοσ, θ
τυφλι παρόρμθςθ, ο φκόνοσ, θ ςφγκριςθ, ο ανταγωνιςμόσ, θ πλεονεξία, θ ψυχικι νοςθρότθτα και θ
ςωματικι αρρϊςτια, τότε ο νουσ, αν ζχει εγριγορςθ αιςκαντικι, κα τα ιδεί και κακϊσ τα βλζπει
μαραίνονται. Αυτό είναι θ αλθκινι, ςιωπθλι επανάςταςθ που μπορεί και να πραγματϊνεται ςε

κοινωνίεσ αυκόρμθτα και ειρθνικά ωσ αλλαγι τρόπων ηωισ και ςχζςεων, απ’ όπου και θ αλθκινι, ριηικι
αλλαγι ςε κοινωνίεσ και προσ τθ φφςθ και προσ το Κεό τθσ Υπερνομίασ. Πςο κι αν είναι ταλαντευόμενο,
το ςφμπαν ευνομείται από μια άλλθ ςκοπιά εποπτικι, μαηί με τα θμιανεξάρτθτα υποςφνολα, αλλ’ εμείσ
αν εξακολουκιςουμε να μθν ςτθρίηουμε αλλιλουσ μ’ ζντιμθ ςυνεργαςία, κα μασ απορρίψει και θ
Τροφόσ μασ Γθ, από παντοφ απόβλθτοι, ωσ άκαρπα δζντρα για τθν πυρά, όπωσ λζει το Ευαγγζλιο.
ΕΩΤΘΣΘ: Δεν απαντιςατε... γιατί μαλϊνουμε.

ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Γιατί μαλϊνουμε; Απ’ τθν ίδια πολυεπιπεδθ Αιτία. Γιατί μαλϊνουμε! Ε, να τουσ ποφμε να
μθν μαλϊνουν! (ακοφγονται γζλια και κόρυβοσ). Το καλφτερο που ζχεισ να κάμεισ είναι να ρωτιςεισ τον
εαυτό ςου, γιατί μαλϊνεισ με τον εαυτό ςου, γιατί μαλϊνεισ με τουσ δικοφσ ςου, γιατί μαλϊνεισ ςτθν
κοινωνία και γιατί κζτεισ αυτό το ερϊτθμα (χειροκροτιματα).

Μιπωσ κουραςτικατε; περιςςότερθ από μία ϊρα μιλάμε ηωθρά, κερμά, όπωσ μασ χρειάηεται. Εκ
μζρουσ μου δεν κουράςτθκα. Αλλ’ αν κουραςτικατε εςείσ να το πείτε, να τελειϊνουμε. Αρκετά είπαμε.
Το ςπουδαιότερο ηιτθμα είναι τι κα κάνουμε όταν βγοφμε ζξω απ’ αυτι τθν αίκουςα. Συνικωσ τα
πάντα για μασ τουσ ανκρϊπουσ, είναι ηθτιματα διαςκεδάςεωσ, είδθ και τρόποι φυγισ, αςεβείσ προσ
όλα και προσ τον εαυτό μασ: τίποτε δεν προςζχουμε. Τα γεγονότα του εαυτοφ μασ, των άλλων, τθσ
φφςθσ, και τα εκ Κεοφ, δεν υπάρχουν για μασ. Υπάρχουν μόνον οι αυκαίρετεσ ερμθνείεσ και ςθμαςίεσ,
τα οποία ςτινουμε ωσ ψυχολογικοφσ πάςςαλουσ, γφρω απ’ τουσ οποίουσ αλυςοδζνουμε τον εαυτό μασ
και περιφερόμαςτε αυτοκατάδικοι προςωπικά και ομαδικά, μ’ επιμονι αρνοφμενοι να αιςκανκοφμε
και να κατανοιςουμε βακιά τι μασ ςυμβαίνει.
Ζτςι και αυτι τθ φορά, το κάτι δθμιουργικά δυςάρεςτο που τόλμθςε για λίγο να ζρκει ςτθν επιφάνεια,
θ ςπίκα αυτι τθσ αλικειασ, κα υποχωριςει και κα περιπλακοφμε ξανά ωσ υπνοβάτεσ ςτισ
δθμιουργθμζνεσ από εμάσ τουσ ίδιουσ παγίδεσ που είναι οι απάνκρωπεσ ςχζςεισ μασ τθσ
κακθμερινότθτασ, ςχζςεισ μειονεξίασ και αγϊνων για υπεροχι, ςχζςεισ εκμεταλλευτϊν κι
εκμεταλλευόμενων, αφεντικϊν και δοφλων, ςχζςεισ αυκαίρετων ερμθνειϊν και ςθμαςιϊν
αλλοπρόςαλλων, αυτοπαγιδευόμενοι φυγάδεσ εαυτοφ, επικριτζσ αλλιλων ατελεφτθτα
διαπλθκτιηόμενοι και αγωνιηόμενοι για δικεν ανωτερότθτεσ και ςπουδαιότθτεσ, άπιςτοι, χωρίσ
εμπιςτοςφνθ προσ τθν υπερλογικι τθσ ηωισ και προσ το κείο ςπινκιρα εντόσ μασ για ζντιμθ ςυνεργαςία
και αγάπθ.

ΕΩΤΘΣΘ: Ο Σωκράτθσ και οι διάφοροι φιλόςοφοι με τα δικά τουσ ερεκίςματα δϊςανε το δικό τουσ
αγϊνα. Ο Σωκράτθσ ιπιε το κϊνειο... Σιμερα που είναι πολφ πιο φλζγοντα τα κζματα, λογοτζχνεσ,
επιςτιμονεσ και φιλόςοφοι αρκοφνται ςε παράςθμα, βραβεία Νόμπελ, κτλ.

ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Ναι, ςωςτό κι αυτό, πολφ ςωςτό. Αςφαλϊσ, ςτθν εποχι μασ είναι πιο φλζγοντα τα
ηθτιματα και τα προβλιματα, εξαιτίασ του δυναμιςμοφ τθσ επιταχυντικά αυξανόμενθσ κι
επεκτεινόμενθσ πολλαπλισ τεχνολογίασ. Γι’ αυτό οι προβλθματιςμοί και οι ευκφνεσ τοποκετοφνται
αλλιϊσ, εξαιτίασ των οικονομικοπολιτικϊν και των ςτρατιωτικϊν ςυγκροτθμάτων και κυκλωμάτων που
χρθματοδοτοφν κι ελζγχουν επιςτιμεσ, τεχνολογίεσ, κουλτοφρεσ, και ό,τι άλλο. Οι προβλθματιςμοί δεν

είναι πια κζμα μόνον των ιςτορικϊν και των φιλοςόφων, όπωσ άλλοτε, αλλά του κακενόσ μασ και ιδίωσ
όςων δεν είναι ςφμμαχοι και ςυνεργοί τθσ διεκνοφσ Συνωμοςίασ επιςτθμονικϊν, κουλτουρικϊν,
οικονομικϊν, πολιτικϊν, ςτρατιωτικϊν, δοκιμάηοντασ τθ ςατανικι δραςτθριότθτά τουσ και περ’ απ’ τθ
Γθ. Τα ςκοτεινά παραςκινια ζχουν χιλιάδεσ τρόπουσ να διαφκείρουν τον άνκρωπο. Βλζπουν ζνα που
ζχει μια Α ι Β ιδιότθτα, ακόμα και παραψυχολογικι, να μαντεφει, να αιςκάνεται τθ ςκζψθ του άλλου,
και τα λοιπά. Ραρακολουκοφν κρυφά τα πάντα κι επιςθμαίνουν. Υπάρχουν κεντρικζσ ςχολζσ, που
παίρνουν παιδιά, δικεν για υποτροφίεσ, και τουσ κολακεφουν, τουσ κάνουν πλφςθ εγκεφάλων, τουσ
μετατρζπουν όπωσ οι Σουλτάνοι ςε τεχνολογικοφσ και άλλων ειδϊν γενίτςαρουσ ςε διεκνι κλίμακα,
αρνθτζσ λαϊν και πατρίδων. Τουσ δίνουν χριματα και τίτλουσ, τουσ διορίηουν ςε κζςεισ - κλειδιά.
Ραράλλθλα, ικανοί και με ταλζντα φιλόδοξοι ζλκονται προσ ζξω υπθρεςίεσ, δζχονται τισ κολακίεσ και
ςτελεχϊνουν τισ ιδεοτεχνοδομζσ διεκνϊσ. Οι κριτικοί τουσ ευλογοφν. Οι εφθμερίδεσ τουσ λιβανίηουν. Οι
πολιτικοί τουσ ζχουν ςτο προςκινιο και ςτισ βιτρίνεσ. Αυτοί κολακεφονται και προδίνουν τον εαυτό
τουσ, προδίνουν το λαό τουσ, προδίνουν τθν πατρίδα τουσ, όλθ τθν ανκρωπότθτα και τον πλανιτθ.

Διότι ςιμερα δεν κινδυνεφουν μερικοί τόποι και μερικζσ χϊρεσ. Ολόκλθροσ ο πλανιτθσ κινδυνεφει. Θ
ηωι του πλανιτθ κινδυνεφει.
Επομζνωσ, αυτοί είναι οι μεγαλφτεροι των προδοτϊν. Αυτοί οι επιςτιμονεσ, οι μορφωμζνοι, οι
λογοτζχνεσ, οι ποιθτζσ που προδίνουν τον εαυτό τουσ και τουσ άλλουσ. Τουσ δίνουν βραβεία, τουσ
δίνουν τοφτο και τ’ άλλο, κολακεφονται και πάνε ςτισ κζςεισ που τουσ διόριςαν και δεν ντρζπονται. Δεν
ντρζπονται να δζχονται παντόσ είδουσ κολακείεσ κι εξευτελιςμοφσ, αυτοί οι μωροφιλόςοφοι που είναι
διαςπαςμζνοι εντόσ τουσ και ςτισ κοινωνίεσ, χωριςμζνοι και χωριςτικοί που ςτρζφουν πάντα προσ τα
ζξω τθν προςοχι τουσ και προσ άλλουσ τομείσ των κοινωνιϊν, αλλά ποτζ δεν κζτουν επί τάπθτοσ τον
εαυτό τουσ και δεν αμφιςβθτοφν τον τομζα ςτον οποίο ερευνοφν, παράγουν ι χειρίηονται. Ζτςι και τα
Κζντρα Ζρευνασ, Τεχνολογίασ κι Εφαρμογισ, εργάηονται με φορείσ ςαν να ιταν ρομπότ οικονομικϊν,
πολιτικϊν και ςτρατιωτικϊν φορζων του καταςτροφιςμοφ, από Μίςοσ.

Οι νεοφυςικοί, αφοφ κομμάτιαςαν εικονικά τθν φλθ και τθν ενζργεια ζωσ και το απροχϊρθτο,
κεωρθτικολογοφν τϊρα τελευταία και περί τθσ λεγόμενθσ «υπερχορδισ» και υπερπεδίου: ποιοσ ξζρει τι
άλλα όπλα μθδενιςτικότερα εξ αυτισ τθσ «υπερχορδισ» κα κατεργαςκοφν, αν δεν τουσ ςταματιςουμε
τθ δολοφόνα χζρα από ςατανικι τουσ ςκζψθ ωσ εφαρμογι των εφευρζςεϊν τουσ.

Σιωπθλά και πλαγίωσ εκφράηεται θ ευχι εκ μζρουσ πολλϊν «ειρθνιςτϊν», «αντιρυπαντιςτϊν» και
«δικαιοκριτϊν» ςτελεχωμζνων και οπαδϊν, να κλείνεται το ςτόμα και να ςπάηει κάκε γραφίδα όςων
τολμοφν να ςυμμετζχουν ςτο ξεςκζπαςμα τθσ ψευτιάσ και τθσ υποκριςίασ των εκάςτοτε
ψευτοςωτιρων μασ, μικρϊν και μεγάλων, όπωσ και των ζνςαρκων δαιμόνων που μασ παραςταίνουν
τουσ γκουρουϊκοφσ άγγελουσ του φωτόσ: πλθκωρικοί κι αυτοί τϊρα τελευταία, παντοφ ςτον πλανιτθ
μασ.
ΕΩΤΘΣΘ: Θ φιλία ςτθν εποχι μασ κεωρείται ςυμβατικι, όπωσ λζτε και ςεισ ςτα ποιιματά ςασ. Για
πολλοφσ όμωσ και διάφορουσ λόγουσ, που δεν τουσ κζλουμε, ο άνκρωποσ ςιμερα δεν μπορεί ν’
αφουγκραςτεί τθν ψυχι του άλλου. Ρρζπει όμωσ, ν’ αρνθκοφμε τθ φιλία ςιμερα;

ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Σωςτι κι αυτι θ ερϊτθςθ. Εμάσ, όπωσ τα είπαμε —δεν πρζπει να μασ ενδιαφζρει αν ο
άλλοσ είναι φίλοσ ι εχκρόσ. Οφτε πρζπει ν’ απελπιηόμαςτε όταν ςυναντάμε ςυνανκρϊπουσ και
ςυμπολίτεσ που ποτζ δεν ςυγχωροφν οφτε τα παραμικρά ενοχλιματα που κελθματικά, ι τυχαία ι
ακζλθτα, τουσ ζχουν κάμει άλλοι οποιοιδιποτε άγνωςτοι ι φίλοι ι ςυγγενείσ. Βαςίηονται ς’ αυτά για να
τρζφουν το προχπάρχον μίςοσ τουσ αιϊνων και κφκλων ηωισ προςωπικισ και ομαδικισ.
Ζν’ απ’ τα ουςιϊδθ του Ευαγγελίου είναι να μθν εκδικοφμαςτε, να ςυγχωροφμε.

Ασ ςυμπεριφερόμαςτε φιλικά προσ όλουσ, όχι από αδυναμία ι ςυμβιβαςμό, αλλά από αγάπθ και
κατανόθςθ, είτε φίλοι είναι, είτε εχκροί. Είτε μασ βρίηουν είτε μασ κολακεφουν. Ασ τουσ ςεβόμαςτε, αν
δζχονται να τουσ πλθςιάςουμε, ι αν δζχονται τον ζντιμο διάλογο. Πταν δεν δζχονται, τι μποροφμε να
κάνουμε; Το μίςοσ όςο υπάρχει, δεν υπάρχει θ αγάπθ. Ππου υπάρχει αγάπθ, δεν υπάρχει μίςοσ. Μίςοσ
και αγάπθ δεν μποροφν να ςυνεννοθκοφν. Θ Αγάπθ δεν μπορεί να υποχωριςει γιατί είναι παγκόςμια,
είναι κεϊκι, είναι ακζραια και δίχωσ ςκοτεινά κίνθτρα. Είναι αιϊνια, κι αντανακλάται μζςα ςτον
άνκρωπο. Πμωσ το μίςοσ μπορεί να υποχωριςει, διότι το μίςοσ είναι μια ψευδαίςκθςθ ωσ κφςτωςθ
ςαπίλασ, παγιδευμζνθ και γι’ αυτό μολυςμζνθ ηωτικι μασ ενζργεια. Το μίςοσ καταςτρζφει τον φορζα
και όπωσ λζει λαϊκι παροιμία, το ξφδι που είναι πολφ αψφ, καταςτρζφει το δοχείο του, όπωσ και οι
άκρωσ εκδικθτικοί για τα παραμικρά ι για τα όςα τουσ ζχουν κάμει άλλοι και ο εαυτόσ τουσ, φζρουν
μαηί τουσ το μίςοσ, τθν κακία, τθν εκδίκθςθ ωσ κόλαςθ εντόσ τουσ, όπου κι αν πάνε ς’ αυτι τθ ηωι επί
τθσ Γθσ, όπωσ και ςτον άλλον κόςμο, αυτοτιμωροφμενοι, επειδι δεν παραιτοφνται, δεν ςυγχωροφν, κι
επειδι ςτθρίηουν ςτο μίςοσ, ςτθν κακία, ςτθν ψευδολογία, ςτθν υπουλότθτα και ιδίωσ ςτθν
εκδικθτικότθτα, τθ ηωι τουσ, μαςτιγϊνοντασ παντοιοτρόπωσ άλλουσ και τον εαυτό τουσ για να ζχουν
τθν εντφπωςθ ότι ζντονα ηουν, κακϊσ αφινουν ν’ απορροφιζται θ ενζργειά τουσ απ’ τα καταχκόνια
βάκθ τθσ ςκοταδικισ ςκζψθσ αιϊνων που είναι το εφιαλτικό παρελκόν.
Ασ αφιςουμε τον άνκρωπο που μιςεί, να μιςεί. Αν μασ βρίηει, κα τον ξαναπλθςιάςουμε. Ασ μασ
ξαναβρίςει. Τθν τρίτθ, τθν τζταρτθ φορά, φςτερα κ’ απομακρυνκοφμε.
Κα βρεκεί και κάποιοσ να μασ πλθςιάςει, ο οποίοσ κα ζχει λιγότερο μίςοσ, κι από κει, με τθν επαφι
μασ, κα λιγοςτζψει το μίςοσ του, και κα κάνει καλό και ς’ εμάσ, διότι κα δοφμε πωσ λειτουργεί το μίςοσ
ςτον άλλο και κα μπορζςουμε ν’ ανακαλφψουμε το βακφτερο μίςοσ και ςτον εαυτό μασ, που είναι
καταχωνιαςμζνο και δρα μετεμφιεςμζνο μ’ ευγενικά ιδεϊδθ, ι με φανταςιϊςεισ περί ιδανικισ
πολιτείασ, ωσ μπαλόνια φουςκωμζνα με κοφφιεσ λζξεισ που τίποτε άλλο δεν αντιπροςωπεφουν παρά
μόνον παπαγαλιςμοφσ, πικθκιςμοφσ και κοάηοντα βατράχια ςε χλιαρά ψυχιςτικά ζλθ, φουςκωμζνα,
ρουφϊντασ νερόλαςπθ και μεγαλομανϊσ απειλοφντα τα ςφμπαντα, το Κεό, και τθν φλθ τθσ Γθσ μασ. Και
τθν απόλυτθ, κακαρι Ενζργεια τθσ απεραντοςφνθσ: δφςτυχα, παρανοϊκά βατραχανκρωπάκια που τα
χειρίηονται κακοποιοί πολιτικοί, χειριηόμενοι κι αυτοί από άλλουσ. Γι’ αυτό χρειάηεται προςοχι,
εγριγορςθ, αιςκαντικι ετοιμότθτα. Δεν υπάρχει κάτι επί τθσ Γθσ και ςτισ δφο τθσ βιόςφαιρεσ, τθν
υλοχθμικι και τθν αικερικι, που να μθν το εκμεταλλεφονται, που να μθν το εμπορεφονται, που να μθν
το παραχαράςςουν, που να μθν το μετατρζπουν ςε ψεφδοσ, εξευτελιςμό, διωγμό και πόλεμο με
πρόςχθμα τα ευγενικά ιδεϊδθ, τισ κρθςκείεσ, τισ επιςτιμεσ, τισ κουλτοφρεσ, τθν πατρίδα, τθν
προςταςία του φυςικοφ και του κοινωνικοφ ηωτικοφ χϊρου, όπωσ και ςτ’ όνομα ψυχοκεραπειϊν,
ψυχαναλφςεων, ςωματικϊν κεραπειϊν και βακιάσ γνϊςθσ εαυτοφ, άλλων και κόςμου.
ΕΩΤΘΣΘ: Και για να τελειϊνουμε, ς’ ζνα ςτίχο ςασ λζτε: «Πλα κενά δοξάηουν τθν πλθρότθτα...» Αυτι θ
ματαιότθτα, όπωσ τθν εκφράςατε, οδθγεί ςε κάποια κρθςκευτικι πίςτθ;

ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Το απζραντο Άδειο είναι Ρλιρεσ κακαρισ Ενζργειασ: δζκα κυβικά εκατοςτόμετρα εκ τθσ
οποίασ, αντιςτοιχοφν με τθν ενζργεια ολόκλθρου του αςτροφυςικοφ ςφμπαντοσ. Υπάρχουν κι άλλα
ςφμπαντα μζςα ςε ςφμπαντα και κόςμοι μζςα ςε κόςμουσ πεδίων και υπερπεδίων υπερηωισ και
υπερνομίασ. Θ Ρλθρότθτα είναι ο Κεόσ. Υπερνομία και ωσ κοςμοποιοφμενοσ Κεόσ. Ππωσ λζει και το
Ευαγγζλιο: ποτζ κανζνασ δεν τον είδε το Κεό. Μόνον απ’ τα ζργα Του αιςκανόμαςτε, κακϊσ
πλθςιάηουμε δια τθσ εξαίφνθσ αιςκαντικότθτασ ι εμπνεφςεωσ και νοθμοςφνθσ.
Οι πιο προχωρθμζνοι νεοφυςικοί ςιμερα, ανακεωροφν τα πριν από λίγο καιρό αντιφατικά
κομματιάςματα περί ςχετικότθτων και των διαφόρων κβαντικϊν φαςμάτων και φανταςμάτων,
καταλιγοντασ προσ το παρόν ς’ ενιαίο μονοδιάςτατο «ςτατικό» υπερπεδίο που τ’ ονόμαςαν
«Υπερχορδι». Ριο πζρα είναι το απζραντο Κενό, το Άδειο που είναι πλιρεσ κακαρισ Ενζργειασ, απ’
όπου θ ενζργεια κάκε δθμιουργίασ ωσ κακοδικζσ και ανοδικζσ ακτίνεσ διαςτάςεων και θμιανεξάρτθτων
υποςφνολων που αποτελοφν τα ςφμπαντα κόςμων και βιοςφαιρϊν.
Τζτοιο νόθμα ζχει τθν αντιςτοιχία του ςτισ Άγιεσ Γραφζσ με φράςεισ όπωσ θ εκ του Μθδενόσ
Δθμιουργία.
Αλλά φυςικοί και μακθματικοί όπωσ ο Bohr, ο Einstein και λιγοςτοί άλλοι, και τϊρα τελευταία όπωσ ο
Capra, ιταν και είναι κερμοί εραςτζσ ανατολικϊν φιλοςοφιϊν και κρθςκειϊν, απ’ όπου πιραν νοιματα
και τα προςάρμοςαν επενδφοντασ τα ςε φυςικομακθματικζσ εξιςϊςεισ και κεωρίεσ, χωρίσ να τ’
ομολογοφν, εκτόσ από ελάχιςτουσ εξ αυτϊν των ολίγων νεότερων.
Κυμάμαι όταν ιμουν ςε νεαρι θλικία και ιδθ πολφγλωςςοσ, διάβαςα επιφυλλίδεσ και άρκρα ςε
ξενόγλωςςεσ εφθμερίδεσ και περιοδικά, ιδθ πριν απ’ τθν ζλευςθ του Χίτλερ ςτθν εξουςία, ςτα οποία
όπωσ και μερικοί άλλοι νεοφυςικοί ςιμερα, ομολογοφςαν το καυμαςμό τουσ για τθν παγκοςμιότθτα
των ανατολικϊν κρθςκειϊν και φιλοςοφιϊν.
Αλλά όπωσ ςυνικωσ, οι επίγονοι, προςκολλθμζνοι ςε οριςμζνεσ υλικζσ και πρακτικζσ ςυνζπειεσ
κεωριϊν, υποκζςεων, ανακαλφψεων κι εφευρζςεων, προςαρτικθκαν και προςαρτϊνται ςτισ
οικονομικζσ, ςτρατιωτικζσ και πολιτικζσ δομζσ και μεγαδομζσ, παραςταίνοντασ ότι ζχουν τθ ηωι και τα
ςφμπαντα μζςα ςτθν τςζπθ τουσ!
Μια τζτοια νοοτροπία ιδίωσ ανά τουσ αιϊνεσ επίγονων και των ςθμερινϊν, δεν είναι οφτε
αγνωςτικιςτικι, αλλά, παρά τουσ διεκνιςμοφσ, οικουμενιςμοφσ, φιλελευκεριςμοφσ και άλλα
δικτατορίηοντα, είναι ςκοταδικοί επαρχιωτιςτζσ ςε μεγαλουπόλεισ και μθτροπόλεισ, ανκρωποκεντρικοί,
εγωκεντρικοί, γεωκεντρικοί αυτιςτζσ, που δεν χρειάηονται να υπάρχει Κεόσ, αφοφ κεοί είναι οι
πολιτικοί και ςφμπαν είναι το ναρκιςςιςτικό προςωπικό και ομαδικό είδωλο εαυτοφ και κόςμου.
Από μιαν άλλθ άποψθ, κόςμοσ, φλθ, ενζργεια και ηωι ςε διάφορεσ διαςτάςεισ, δεν είναι προβολι
φαςμάτων του ανκρϊπινου αυτιςμοφ και ναρκιςςιςμοφ που λατρεφει και προβάλλει πραγματϊνοντασ
το λατρεμζνο αυτοείδωλο απ’ όπου και το κοςμοείδωλο, αλλ’ είναι «αντικειμενικι» Μαγεία τθσ
Αυταπατόμενθσ Απάτθσ: αφοφ οι ταχφτθτεσ αλλάηουν αντιςτοίχωσ τθν πορεία, τθν κατεφκυνςθ, τθν
ταχφτθτα και τθ δράςθ του «χρόνου» ιδθ αμζςωσ μετά τθν υπζρβαςθ τθσ ταχφτθτασ του φωτόσ,
απειρίηοντασ τθ «μάηα», και μεταξφ άλλων αντιςτρζφοντασ το «χρόνο» προσ τα πίςω, αντιγράφοντασ κι
επανορκϊνοντασ οτιδιποτε προσ το οποίο ακαριαία ςχετίηεται, τότε, τι είναι και τι ςθμαίνει κάνατοσ,
ηωι, ςφμπαντα, κλίμακεσ, διαςτάςεισ κόςμων και βιοςφαιρϊν, αίφνθσ, ςτθν ζκτθ διάςταςθ, όπου όλα
ςυνυπάρχουν ςε αςφλλθπτο παρόν;
Τζτοια νοιματα δεν είναι μόνον για λευκό ι μαφρο χιοφμορ, αφοφ από νοιματα κι εξιςϊςεισ, μεταξφ
άλλων μθχανϊν, όπλων και τθλεχειριςμϊν, μπορεί να εφαρμοςτεί τεχνολογικι και τεχνοψυχιςτικι

αναδιοργάνωςθ θλεκτροχθμικϊν κι αικεροαλχθμικϊν ωκιςεων εξ αποςτάςεωσ εναντίον όλων και του
ίδιου μασ εαυτοφ, κανατοφμενοι αλλά επανορκοφμενοι δια των χειριςμϊν αντιςτροφισ του «χρόνου»,
τζτοιου χρόνου που μπορεί να είναι και να γίνει οτιδιποτε, ςαν να μθν υπάρχει οφτε φλθ, ουτ’
ενζργεια, οφτε διαςτάςεισ, οφτε Χρόνοσ! Κι ζνασ άλλοσ χρόνοσ ο ψυχολογικόσ, κάκε τόςο εκριγνειται ι
εκφορτίηεται αλλιϊσ εκμθδενίηει τουσ φορείσ.
Τότε γιατί με τόςθ μανία προςκολλιϊμαςτε ςε πράγματα, πρόςωπα, καταςτάςεισ, μονοκαλλιζργειεσ,
μονολικιςμοφσ, ιδζεσ, ευπιςτίεσ, λεπτομζρειεσ, «ωφζλειεσ», «κζρδθ», «ορκολογιςμοφσ»,
πολιτικολογίεσ και κόμματα, φορτωμζνοι πολιτιςμογενείσ, ιατρογενείσ και πολιτικογενείσ βαςανιςτικζσ
πακιςεισ; Και γιατί αρχιμαφίεσ φροντίηουν να εφευρίςκονται αποτελεςματικότερεσ τεχνολογίεσ
χειριςμοφ τθσ ςυμπεριφοράσ πλθκυςμϊν;
Ο «χριςτιανιςμόσ» μαηί με όλα τ’ άλλα του διεκνοφσ πολιτιςμοφ, δεν καλλιεργεί τθ ηωι και τθν
ανάςταςθ, κανάτω κάνατον πατιςασ, αλλά κι αυτοί ωσ «χριςτιανοί» μονωτιςτζσ και αγωνιϊδεισ ψυχζσ
κατακλίψεων, νεκροβιοφςεσ αλαηονικά, μειονεκτικότατοι νάρκιςςοι καταδικάηουν τθ ηωι με
ψευτοευηωιςμοφσ αςτιςμϊν και μθτροπολιτικϊν ςκοταδικϊν επαρχιωτιςμϊν, πολιτιςμζνοι και
υπερπολιτιςμζνοι, ςυνειδθτά και ανεπίγνωςτα ςτθν πράξθ λάτρεισ του Σατανά τθσ Γθσ, κρυπτικοί
οπαδοί του Αντίχριςτου και του μθδενιςτικοφ Ρολζμου: μόνον κάνατοσ δίχωσ ανάςταςθ. Αυτι τθν
κατάςταςθ ςε ό,τι χειρότερο ζχει, τθ ςυνεχίηουν και διάφοροι κομμουνιςμοί κι αυτοί αλλθλομιςοφμενοι
κρυφά και φανερά, εξευτελίηοντασ κι αυτοί τθν Ελπίδα τθσ ανκρωπότθτασ.
Κατακτθτικοί ςαδομαηοχικοί και νεκρόφιλοι νάρκιςςοι, μιςοφμε τισ πολλζσ διαςτάςεισ και τισ διαφορζσ,
επειδι δεν αιςκανόμαςτε τθν κοινι καταγωγι και κατάλθξθ, ανομολόγθτα ζνοχοι και ςυνζνοχοι,
εξόριςτοι ςτον πλανιτθ Γθ.
Αντί τθσ ςυμμετοχισ δια τθσ αυτογνωςίασ και τθσ αλλθλοκατανόθςθσ, μεταχειριηόμαςτε τθν
αρπακτικότθτα και το αλλθλοφάγωμα που είναι ουςιαςτικά αυτοφαγεία, όπωσ αρπακτικότθτα είναι και
θ κετικι, αρνθτικι και αμφίκυμθ ςυνταφτιςθ: να είμαςτε εικονικά ςαν τα αντικείμενα των
ςυνταυτίςεϊν μασ ι να τα εξοντϊςουμε για να είμαςτε μονοκράτορεσ, ι αυτοςπαραςςόμενοι ανάμεςα
ς’ αυτά τα δφο ωσ αμφίκυμοι και αμφίτροποι.
Σε πολιτικό επίπεδο, οι δυναμικοί και οι τεχνοκράτεσ αποικιοποιοφν εκμεταλλεφονται κι εξακλιϊνουν
και μζςα ςτισ ίδιεσ τουσ τισ χϊρεσ, όλουσ τουσ εξαρτθμζνουσ και τουσ περιφερειακοφσ. Οι λεγόμενοι
κοινωνικοί επαναςτάτεσ και οι μαρξιςτζσ είναι τόςο τυφλά προςκολλθμζνοι ςε αφαιρζςεισ ςωςτζσ ι
λακεμζνεσ, και ςε ακίνθτουσ ςτόχουσ, ϊςτε υπερφαλλαγγίηονται απ’ τουσ αςτοδικτατορικοφσ και
αςτοφιλελεφκερουσ λεθλατθτζσ του πλανιτθ, μιμοφμενοι και τα χειρότερα των ανταγωνιςτικϊν τουσ
μονοπωλιακϊν, εταιρικϊν και κρατικϊν ιμπεριαλιςμϊν, καιςαροπαπιςτζσ πιο χοντρικά
ιμπεριαλιςτικότεροι και βλακωδζςτερα επεκτατικοί όςο και οι χιτλεριςμοί ανά τουσ αιϊνεσ και ςιμερα.

Επειδι και θ πάλθ των τάξεων, είναι προβολι τθσ εντόσ μασ πάλθσ, καμιά κοινωνικι ομάδα ι τάξθ δεν
είναι ακϊα, οφτε μεςςιανικι, οφτε καν αυτοελευκεροφμενθ απ’ τον φετιχιςμό των προϊόντων και τον
ψυχολογικό και κοινωνικό προγραμματιςμό των υποβολϊν κι επιβολϊν, όλοι κφματα εαυτοφ, άλλων
και ανακλάςεων του περιβάλλοντοσ κόςμου, εξ επίμονθσ απροςεξίασ κι εκ τθσ εξ αυτισ εςωτερίκευςθσ
των εμποδίων. Θ βαριά φόρτιςθ κι ενοχι αιϊνων τθσ εκ του παρόντοσ βίου, μασ εμποδίηει ν’
αντικρίςουμε ςε βάκοσ τον εαυτό μασ ωσ ςταλινοειδείσ, χιτλεροειδείσ τςεγγιςχανικοί και παρόμοιοι.
Ωσ μονάδεσ ανκρϊπινων όντων ψυχολογικά ανεξάρτθτοι από κοινωνικζσ ομάδεσ, κα μποροφςε να
λευτερωκεί ο άνκρωποσ, αιςκανόμενοσ βακιά και δια τθσ ςυνολικισ αντίλθψθσ ότι είναι πολυεπίπεδα

ςκλάβοσ. Χρειάηεται να τονιςτεί ι επαναλθφκεί μια τζτοια περιγραφι διαπιςτϊςεων και ςε
λεπτομζρειεσ, παρότι πολφ ενοχλθτικι, επειδι μπορεί να ωφελιςει κάποιουσ με ςιωπθλι τουσ ψυχικι
επανάςταςθ.
Μια μικρι μειοψθφία τζτοιων ςυνανκρϊπων μπορεί ν’ αποτελζςει τισ αυτόφωτεσ εςτίεσ, όχι μόνον
ακτινοβολίεσ, αλλά και μεταλαμπάδευςθ τθσ δίχωσ καπνοφσ φλόγασ τθσ απελευκζρωςθσ, τθσ ομορφιάσ
και τθσ αγάπθσ με δράςθ και αποχι ςωςτι.
Αλλά οι γνθςιότατοι μικρομεγακομπιναδόροι, κομματιςτζσ πλθκωριςμϊν «ποιότθτασ κουλτοφρασ και
ηωισ» ςε ςυγκροτιματα και κυκλϊματα μαηικϊν μζςων υποβολισ κι επιβολισ διεκνϊσ διαςυνδεόμενοι
μαηί με τα εκελόδουλα ςτελζχθ τουσ εκδοτικϊν οίκων, εφθμερίδων, περιοδικϊν, ραδιοφωνικϊν
ςτακμϊν, τθλεοράςεων, καςετϊν, βιντεοκαςετϊν, κινθματογράφων, κεάτρων και παρόμοιων,
ενδιαφζρονται φανατικά και βλακωδϊσ για χριματα κι επιροζσ που εξυψϊνουν τθν αβυςςϊδθ
αλαηονικι μειονεξία τουσ και βεβαίωσ για φραςεολογίεσ «υψθλοφ πνεφματοσ» και για ευγενικά ιδεϊδθ
ωσ προςχιματα και ςτολίδια των μαηικϊν δολιοφκορϊν τουσ, νομίμωσ κι εξ επιςιμου οριςμοφ και
διοριςμοφ, όπωσ και τα δελτία ειδιςεων, επαρκϊσ καταςκευαηόμενα ςε τζλεια μαγειρεία τθσ
προκακοριςμζνθσ γενικισ γραμμισ: τα γεγονότα και ότι άλλο, υπάρχουν μόνον όταν αποδείχνουν ςε
αφελείσ ι ναρκωμζνουσ αναγνϊςτεσ, κεατζσ και ακροατζσ, ότι όλα είναι άτακτα, χαοτικά, επικίνδυνα
και άκρωσ απειλθτικά, αλλ’ ευτυχϊσ υπάρχουν τα κράτθ, τα παρακράτθ, τα ιδρφματά τουσ, οι
αςτυνομίεσ τουσ και οι ςτρατοί τουσ φρουροί τθσ Τάξθσ, τθσ Αςφάλειασ, τθσ Δικαιοςφνθσ, τθσ Λευτεριάσ
ι του κεοφ δικισ τουσ καταςκευισ, όπωσ καταςκευάηονται και οι πολιτικοκεοί τουσ.
Άρα, ζχουν όλα τα δικαιϊματα να υποκινοφν, να εξαςκοφν και να εξαπολφουν εκμεταλλεφςεισ,
ανταγωνιςμοφσ, δολιοφκορζσ μαηί με τθν υποκουλτοφρα, πολζμουσ, λυςςϊδεισ πολυεπίπεδουσ
εξοπλιςμοφσ, ανταγωνιηόμενοι ςωτιρεσ και δια τθσ Λςορροπίασ παντοειδοφσ Τρόμου, εξαντλϊντασ τουσ
λαοφσ και τισ φλεσ ενζργειασ με υπερπαραγωγζσ βλαβερϊν προϊόντων, ιδεϊν και νεότερων
εφευρζςεων μαηικισ κακουργίασ. Οι λεγόμενοι επαναςτατιςμοί και ανκρωπιςμοί, ακολουκοφν τυφλά
το εκ ωςίασ ςφνκθμα, ςταλινικό και μεταςταλινικό: να φτάςουμε και να ξεπεράςουμε τθν Αμερικι:
γκνίτ’ ί περεγκνίτ’ Αμζρικου. Στο μεταξφ όμωσ, οι δορυφορικοί «κομμουνιςμοί» ςυντθροφνται με πολλά
δάνεια, χρθματικά και άλλα εκ δυςμικϊν εχκρϊν τουσ, από φόβο μιπωσ καταρρεφςουν οι λαοςωτιριοι
κι εργατοςωτιριοι μθχανιςμοί τθσ καταπίεςθσ, οπότε κα επζμβει, όπωσ ςυνικωσ, για να τουσ «ςϊςει»
ρωςςικόσ ςτρατόσ, ςφμφωνα προσ τισ προδοτικζσ Συμφωνίεσ τθσ Γιάλτασ και τισ νεότερεσ.
Τζτοια κρυφι και φανερι δράςθ ςατανικότθτασ, δεν χρειάηεται νοιματα όπωσ αυτισ τθσ ομιλίασ, οφτε
άλλα παρόμοια, απ’ όπου κι αν προζρχονται, εκτόσ αν κατορκϊνουν να τα διαςτρζφουν, ι να τα
μετατρζπουν ςε ψεφδθ και διακοςμιςεισ για προςελκφςεισ αφελϊν ςτισ παγίδεσ τουσ.
Αλλά όςοι δεν ζχουν παγιδευτεί εντελϊσ ςε τζτοια νοοτροπία, κι εκλογικευμζνθ νευροψφχωςθ, ασ
πλθςιάςουμε όλουσ, και όςοι μασ δζχονται. Πςοι δεν μασ δζχονται, κα πάμε ςτθν άκρθ. Αμα δεν μασ
δζχεται κανζνασ, μπορεί να μασ δεχτεί ο εαυτόσ μασ. Κα μείνουμε με τον εαυτό μασ ανϊνυμοι,
επικοινωνϊντασ με τα ηϊα, με τα δζντρα με τθ γθ, με τον ουρανό.
Ρολλοί χαμογελοφν επιεικϊσ, όταν ςυναντοφν τζτοια νοιματα και τα χαρακτθρίηουν επιεικζςτερα ωσ
ουτοπία, αν όχι ωσ είδοσ ιδιοτροπίασ ι τρζλασ, ενϊ δεν είναι τρζλα οι πολιτιςμογενείσ και οι
ιατρογενείσ βαςανιςτικζσ πακιςεισ, οι κακθμερινζσ διαμάχεσ ςε ακοινϊνθτεσ κοινωνίεσ, οφτε είναι
τρζλα των αρχθγϊν και των ςτελεχϊν τα μθδενιςτικά όπλα και οι πόλεμοι, οφτε είναι ουτοπία και
παράκρουςθ το να επιμζνουμε μζχρισ εςχάτων ότι θ πολιτικι κα λφςει όλα τα ηθτιματα ηωισ και
κανάτου, ομορφιάσ και αγάπθσ, δικαιοςφνθσ και λευτεριάσ, υγείασ και αρρϊςτιασ, και όλα τα
μυςτθριακά και τ’ άγνωςτα, λατρεφοντασ ωσ κεοφσ τουσ πολιτικοφσ και τισ δθμαγωγίεσ τουσ.

Πταν μείνουμε μοναχικοί, είμαςτε με τθ ηωι, με το κάνατο και με το ςφμπαν.
Με όλον τον κόςμο είμαςτε, αλλά δίχωσ προςκόλλθςθ, χωρίσ επενδυμζνα ςυμφζροντα, λεφτεροι μζςα
ςτθν κίνθςθ των πολλαπλϊν και πολυεπίπεδων ςχζςεων τθσ ηωισ.
Διότι καταλαβαίνοντασ τον εαυτό μασ, όλεσ τισ πονθριζσ του εαυτοφ μασ, όλεσ τισ ςτρεψοδικίεσ και όλεσ
τισ προςωπίδεσ του μίςουσ μασ, γνωρίηουμε τθν ανκρωπότθτα ϊςτε να μθν αυταπατόμαςτε, οφτε να
εξαπατάμε. Και δεν κα χρειάηονται πια βιβλία ψυχολογίασ να διαβάηουμε, οφτε να διδαχκοφμε από
αυκεντίεσ και πολυπλθκείσ γκουροφδεσ.
Είναι όλα φωτεινά, διαφανι.
Μποροφμε να βλζπουμε τα πάντα ςαν ςε κακρζφτθ, όταν δεν αντιδροφμε τυφλά.
Και όταν βλζπουμε το μίςοσ του άλλου, δεν λζμε να μθν μιςεί.
Αγαπάμε, όχι από αδυναμία ι ςυμφζρον, αλλά από κακαρότθτα. Πχι εκ ταυτίςεωσ, αλλ’ από
επικοινωνοφςα κατανόθςθ και ςυμπόνια, παρά τθ ςωματικι εξάντλθςθ.
Πταν βλζπουμε ότι παρεξθγεί, ότι κυμϊνει, λζμε, ε!, κφμωνε, τι πειράηει; Κφμωνε! Εκατζρωκεν του
ψυχικοφ μασ ςχίςματοσ υπάρχουν αναρρίκμθτα ψυχιςτικά κομμάτια που αλλθλοςυγκροφονται. Κάποια
απ’ αυτά παραςταίνουν το κφμα ι τον ςωτιρα τθσ εργατικισ ι άλλθσ κοινωνικισ ομάδασ ι
παραςταίνουν τον «κεραπευτι» που δεν είναι ακζραιοσ, αλλά νοςθρόσ όπωσ και οι «κεραπευόμενοι».
Τι μπορείσ να κάμεισ, όταν δεν κζλουμε να προςζξουμε ζντονα ςτα εντόσ και ςτα ζξω, για να
κατανοιςουμε και να φερκοφμε ι να δράςουμε ςωςτά;
Εάν ζνασ ςφηυγοσ, ι μια ςφηυγοσ κάνει άλλα αντ’ άλλων μπροςτά ςτα παιδιά τουσ, και ο ζνασ κάτι
καταλαβαίνει, ο άλλοσ μιςεί, τι μπορεί να κάμει αυτόσ που δεν μιςεί; Το πολφ πολφ, ν’ απομακρυνκεί ο
ζνασ από τον άλλον. Ι τυπικά, να είναι ςτο ίδιο κρεβάτι και να είναι τελείωσ ξζνοι, ι ςτθν ίδια
οικογζνεια και ςαν να είναι ο ζνασ ςτθν Αμερικι και ο άλλοσ ςτθν Ευρϊπθ. Ι ν’ αρχίςουν να
ςυνεννοθκοφν με ζντιμο διάλογο. Να πουν: τίνοσ είναι το πρόβλθμα; Είναι του ςυηφγου; Είναι τθσ
ςυηφγου; Είναι των παιδιϊν; Γιατί κζλει θ ςφηυγοσ ι ο ςφηυγοσ να επιβάλει ςτο παιδί το δικό του
ιδεϊδεσ; Π,τι δεν απόχτθςαν οι γονείσ, όταν ιταν μικροί, φτωχοί, ελεεινοί και αγράμματοι, κζλουν να
το ιδοφν ςτα παιδιά τουσ για να δοξάςουν τον εαυτό τουσ ωσ γονείσ, να πάρουν κι αυτοί από άλλουσ,
δίχωσ να δϊςουν αγάπθ αλθκινι. Δεν ξζρουν, ότι κακζνασ πρζπει να ζχει το δικό του λυχνάρι, παρότι
είναι όλοι μαηί, αλλά κακζνασ υπεφκυνοσ για τον εαυτό του. Άλλο είναι το παιδί. Το παιδί εκ φφςεωσ, κι
εκ του Κεοφ αποτελεί πνευματικι οντότθτα και ςχζςθ. Δεν είναι ιδιοκτθςία των γονιϊν, όπωσ νομίηουν,
οφτε του κράτουσ, οφτε ανικει αποκλειςτικά ςτθν κοινωνία ι ςτθ φφςθ, επειδι είμαςτε τα τζκνα, όχι
μόνον τθσ ιςτορίασ, τθσ κοινωνίασ, τθσ φφςθσ, αλλά και του ςφμπαντοσ κόςμου, και του Κεοφ.

Οι διάφοροι αλλθλομαχόμενοι «ιςμοί» είναι τα καρκινϊματα που απαιτοφν να ζχουν τον άνκρωπο,
κακζνα απ’ αυτά, ολοκλθρωτικά δικό τουσ, ςϊμα, ψυχι, διάνοια, ενζργεια, ζργα του νου και των
χεριϊν! Πλα δικά τουσ μαηί με τθν κοινωνία και τθ φφςθ και τθ λζξθ κεόσ.
Τζτοιεσ νοοτροπίεσ και ςυμπεριφορζσ των διαφόρων φορζων και δραςτϊν των «ιςμϊν», προζρχονται
από νοςθρότθτεσ, παρανοϊκζσ μεγαλομανίεσ άκρωσ μειονεκτικϊν που εκλογικεφουν τθν τζτοια τρζλα
τουσ. Αυτοί ωσ θκικϊσ αδίςτακτοι, αναρριχϊνται ςε κζςεισ - κλειδιά, ερεκίηουν τα πλικθ και
καταντοφμε όλοι δυςτυχείσ και πολεμοχαρείσ.

Το παιδί δεν αποτελεί εξάρτθμα του ςϊματοσ τθσ γυναίκασ και του άντρα, παρότι ζχει βιολογικι
κλθρονομικότθτα απ’ αυτοφσ ωσ φυςικζσ γζφυρεσ. Θ ζγκυοσ γυναίκα ξζρει τι γίνεται μζςα τθσ; Ροτζ.
Οφτε παίρνει είδθςθ πότε άρχιςε θ εγκυμοςφνθ. Ρϊσ λοιπόν, ορίηει; Οφτε ςωματικά δεν μπορεί να
εξουςιάςει το παιδί τθσ, όχι ψυχικά και πνευματικά. Εντοφτοισ επιβάλουν ςτα παιδιά το ιδεϊδεσ τουσ
και τα εξαναγκάηουν να κάνουν ό,τι κζλουν αυτοί, όπωσ είχαν κι αυτοί εκβιαςτεί απ’ τουσ
προθγοφμενουσ και απ’ τθν κοινωνία. Τζτοιοσ φαφλοσ κφκλοσ πρζπει να ςπάςει.
Το πρόβλθμα τθσ αταξίασ του παιδιοφ ςαν μακθτισ και μζςα ςτθν κοινωνία, το παιδί που πάει να γίνει
ναρκομανισ ι αλκοολικόσ ι πορνεφει, δεν είναι μόνο πρόβλθμα του παιδιοφ. Είναι πρόβλθμα κυρίωσ
των γονιϊν, των δαςκάλων και ολόκλθρθσ τθσ κοινωνίασ, μαηί με τα ιδρφματα, τα κράτθ και τισ
κυβερνιςεισ.

Γιατί κζλουμε να επιβάλουμε ςτα παιδιά μασ το δικό μασ τρόπο ηωισ και δεν τα ρωτάμε, πϊσ κζλουν να
ηιςουν; Κζλουν αυτό το επάγγελμα ι το άλλο; Μπορεί νά μθν κζλουν να κάνουν κανζνα
γραφειοκρατικό, επιςτθμονικό, κουλτουρικό ι τεχνολογικό επάγγελμα. Μάλιςτα. Να κάμουν ζνα
επάγγελμα απλό, τεχνίτεσ, βιοτζχνεσ ι αγρότεσ. Αγρότεσ, να ςκάβουν τθ γθ. Άςχθμα είναι να
καλλιεργείσ τθ γθ; Εκ μζρουσ μου, τθ γθ ςκάβω και καλλιεργϊ χρόνια ολόκλθρα, αυτό τον τελευταίο
καιρό. Και τρϊγω φυςικζσ τροφζσ και αναπνζω κακαρό αζρα.
Γιατί εγκαταλείψαμε τα ςφκα; Και τρϊμε από ηαχαροπλαςτεία τα βλαβερά ηακχαρόπυκτα; Άλλοτε με τα
ςφκα ανακράφθκα. Και δόξα τω κεό είμαι υγιισ ακόμα, εβδομιντα τεςςάρων ετϊν.
Ρεριφρονοφμε τθ γθ, τισ ελιζσ, τα ςφκα, τθ φφςθ, και κζλουμε όλοι να γίνουμε πρωτευουςιάνοι, να
μιμθκοφμε τθν Ακινα που αναπνζει το δθλθτθριϊδεσ Νζφοσ, και ςαπίηει εκεί μζςα το ιμιςυ του
πλθκυςμοφ τθσ Ελλάδασ, φορτωμζνοι άλυτα προβλιματα. Δεν εκτιμάμε τον τόπο μασ, τον τόπο που μασ
ανάκρεψε, τον τόπο όπου είδαμε το φωσ τθσ ηωισ και του κεοφ, τον τόπο που είναι τόςο ωραίοσ. Και
μιμοφμαςτε τουσ ξζνουσ, οι οποίοι ςτα μζρθ τουσ ηουν μζςα ςτθν παγωνιά δίχωσ θλιοφάνεια, μζςα ςτθ
κλίψθ, μζςα ςτα εργοςτάςια. Κα ζπρεπε να τουσ βλζπατε αυτοφσ που εδϊ τουσ καυμάηετε. Κα ζπρεπε
να τουσ βλζπατε ςτα τςιμζντινα κλουβιά όπου μζνουν, και ςτα ανκυγιεινά εργοςτάςια που εργάηονται.
Εμείσ δεν κα μποροφςαμε οφτε μια ςτιγμι να μείνουμε εκεί. Κι όμωσ τουσ καυμάηουμε και τουσ
μιμοφμαςτε, ςε ό,τι χειρότερο ζχουν, για να διαλυκοφμε.
ΕΡΟΡΤΘΣ: Τελειϊνουμε.
ΟΜΛΛΘΤΘΣ: Ναι. Τελειϊνουμε. Ευχαριςτϊ πάρα πολφ που με ακοφςατε.

ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ
Ππωσ είναι φυςικό για τον αλλοτριωμζνο και απρόςεκτο άνκρωπο, θ ενεργοποιθμζνθ ςπίκα που
κζρμανε τθν ψυχοςφαίρα του ακροατιριου, ναρκϊκθκε ξανά, μετά από λίγεσ ϊρεσ ι μζρεσ, κι
επανιλκε θ ςυνθκιςμζνθ κατάςταςθ παρερμθνειϊν και αυτοματιςμϊν τθσ κακθμερινότθτασ.

Ζτςι, ο κάκε ακροατισ ςχολίαςε διαφορετικά τα όςα είχε ακοφςει απ’ τθν ομιλία, τισ ερωτιςεισ και τισ
απαντιςεισ, αντίςτοιχα προσ εκάςτου τθν ιδιοςυγκραςία, το ψυχολογικό και άλλο πλζγμα ι
«ςυμφζρον», όπωσ ςυνικωσ ςυμβαίνει και με τθν κάκε «μαρτυρία» για το ίδιο γεγονόσ, τθν ίδια λζξθ,
νόθμα, ςφμβολο και κατάςταςθ εντόσ μασ κι ζξω μασ.
Απ’ αυτι τθ ςκοπιά, ο ομιλθτισ και ςυγγραφζασ παρακαλεί ξανά να τον ςυγχωρζςουν, όςοι τυχόν απ’
το ακροατιριο και απ’ τουσ αναγνϊςτεσ αυτοφ του κειμζνου αιςκάνκθκαν τον εαυτό τουσ αδικθμζνο ι
προςβλθμζνο από λζξεισ, νοιματα, ςφμβολα και περιγραφζσ που αφοροφν ψυχολογικοφσ, κοινωνικοφσ
και άλλουσ μθχανιςμοφσ, οι οποίοι εριμθν του ό,τι καλοφ, αγακοφ και ωραίου ζχουμε, μασ οδθγοφν
ςτθν παραπλάνθςθ και ςτθν απϊλεια, όλουσ μασ και τον πλανιτθ ολόκλθρο.
Ο ςυγγραφζασ ελπίηει ότι ακροατιριο και αναγνϊςτεσ ζχουν αντιλθφκεί ότι πρόκειται για
υπερπροςωπικά επίπεδα και διαςτάςεισ προσ τα επάνω και ιδίωσ προσ τα κάτω, εκεί απ’ όπου μασ
υποκινοφν υπάνκρωπεσ και ςκοτεινζσ δυνάμεισ εν αγνοία μασ, ωσ απρόςεκτοι γοθτευμζνοι από εντόσ
μασ κι απ’ ζξω μασ, παραςυρόμενοι τόςο εφκολα και τόςο μαηικά.
Άλλωςτε, όςοι απ’ το ακροατιριο, απ’ τουσ αναγνϊςτεσ και άλλουσ, πιςτεφουν τον εαυτό τουσ
αλάκευτο, με καλϊσ εννοοφμενθ ευγζνεια και αναμάρτθτο, ασ λικοβολιςουν τον ομιλθτι και
ςυγγραφζα.
Οι κραταιοί του πλανιτθ απειλοφν παντοιοτρόπωσ με ολοκλθρωτικι εξόντωςθ τθν ανκρωπότθτα και
κάκε μορφι ηωισ και υλικότθτασ επί τθσ Γθσ, και κα ιταν παντελϊσ ακατανόθτο και ςθμάδι ζςχατου
εκφυλιςμοφ μασ και νοςθρότατθσ απάκειασ όλων μασ, να μθν τολμάμε να εκφράςουμε τα αιςκιματα
και τουσ διαλογιςμοφσ μασ ςε ςχζςθ προσ αυτι τθν πανακρϊπινθ κατάςταςθ και κλίψθ, να μθν
τολμάμε εν μζςω δθμοκρατίασ και νεοφιλελευκεριςμοφ, να λζμε και να γράφουμε λζξεισ, νοιματα και
ςφμβολα ανϊτερου επιπζδου γι’ αλλθλοκατανόθςθ κι ζντιμθ ςυνεργαςία, ςαν να ιταν αυτά, τα
μοναδικά ςτον ανκρϊπινο κόςμο, κακουργιματα. Μασ ςταυρϊνουν, μασ δθλθτθριάηουν, μασ ςφάηουν,
αλλά να μθν επιτρζπουν οφτε τον αυκόρμθτο ςπαραγμό των ςωματικϊν και κοινωνικϊν μασ κυττάρων!

ΜΕΡΙΚΕ ΑΠΟ ΣΙ ΚΡΙΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΕΡΓΑ ΣΟΤ ΖΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ
ΟΘΩΝ ΔΕΦΝΕΡ
Το εντυπωςιακό αυτό βιβλίο του Ηιςθ Οικονόμου... δεν είναι υπερβολι να ποφμε, ότι πρόκειται για
κάτι μοναδικό ςτο είδοσ του ςτθ χϊρα μασ, γιατί δεν ζχουμε ποτζ ςυναντιςει κάτι παρόμοιο ςτθν
νεοελλθνικι γραμματεία... «Το Θμερολόγιο τθσ Ερθμιάσ και τθσ Σιωπισ» (Εκδόςεισ Ρολφτυπο, 1989), κα
ςυγκινεί πάντα, (περιοδικό «Δαυλόσ» Λοφλιοσ 1989).
Π. ΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ
Στο βιβλίο του Ηιςθ Οικονόμου: «Θ Γυναίκα τθσ ανδροκρατίασ και οι κοινωνίεσ των
υπερκαταναλϊςεων» (Εκδόςεισ «ΡΟΛΥΤΥΡΟ», ςελ. 450), κίγεται ζνα πλικοσ κεμάτων, κρθςκευτικϊν,
κοινωνικϊν, πολιτικϊν, κοινωνικισ ψυχολογίασ και ςυμπεριφοράσ, οικολογικϊν κ.λ.π. που
αναδεικνφουν τθ ςκζψθ του ςυγγραφζα και τθν κριτικι κεϊρθςθ που κάνει... Θ ανάγνωςθ του βιβλίου
του Ηιςθ Οικονόμου προκαλεί τον κάκε ςκεπτόμενο άνκρωπο, να πάρει κζςθ, να ενεργοποιθκεί

κοινωνικά και πολιτικά, δρα ωσ μοχλόσ πολιτιςτικισ αφφπνιςθσ.( εφθμερίδα «Χριςτιανικι» 12
Σεπτεμβρίου 1991)
Ν. Δ. ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΠΟΤΛΟ
Τϊρα που διαβάηω το «Μαφρο χιοφμορ γι` αυτά που μασ ςυμβαίνουν» (Εκδόςεισ Ρολφτυπο, 1988)...
πάω να πιςτζψω πωσ ο Οικονόμου υιοκετεί ζνα είδοσ αντιτεχνικισ και αντιαιςκθτικισ για να μασ
βεβαιϊςει με τραντάγματα, ότι το καράβι βουλιάηει και λοιπόν ασ μθν παρθγοριόμαςτε με τθν άψογθ
ποίθςθ, (περιοδικό «ΑΝΤΛ» 8 Λουνίου 1989).
ΒΑΟ ΒΑΡΙΚΑ
...ο Ηιςθσ Οικονόμου τθσ «Ανάρρωςθσ» και των ςυλλογϊν που ακολοφκθςαν (για να μθν αναφζρω τα
δοκίμιά του και τισ κεατρικζσ δοκιμζσ του) που τα επιτεφγματα τθσ ποίθςισ του δεν βρίςκονται μονάχα
ςε πολφ ανϊτερο ποιοτικά επίπεδο από τθν προςφορά των περιςςοτζρων από τουσ ποιθτζσ, αλλά και
επθρζαςαν ςθμαντικά πολλοφσ από αυτοφσ. Θ άγνοια, θ παράλειψθ, ελζγχει το ζωλο του
επιχειριματοσ για «πρϊτουσ διδάξαντασ». («Συγγραφείσ και Κείμενα», εκδόςεισ Ερμισ, 1975).
...ζναν ποιθτι ςτθν πλιρθ ωριμότθτά του μασ αποκαλφπτει το «Σταυροδρόμι του χρόνου»... Ο λόγοσ
εδϊ αντλεί τθν φπαρξι του από μια πλοφςια εςωτερικι ηωι και θ άμεςθ και κατ’ ευκείαν επαφι με ζνα
υγιζσ ζνςτικτο δίνει ςτο ςτίχο παλμό και ςυγκίνθςθ. Υπάρχει ζνα ςυναίςκθμα ευκφνθσ ςε κάκε
πνευματικι εκδιλωςθ του κ. Οικονόμου που ςε υποχρεϊνει να ςτακείσ και να προςζξεισ τθν εργαςία
του... Διακρίνεισ μια ενιαία και αδιάςπαςτθ προςωπικότθτα κι ζνα δράμα που το ίδιο ςτο βάκοσ
παίρνει ωςτόςο ςτθν εκδιλωςι του τισ πιο διαφορετικζσ μορφζσ. Είναι ίςωσ αυτό εκείνο που δίνει
ατομικότθτα ςτουσ ςτίχουσ του κι ζνα χρϊμα τόςο ζντονα προςωπικό, που αναγκάηει ευκφσ από τθν
πρϊτθ επαφι μαηί τουσ να αναγνωρίςει τον αυκεντικό χαρακτιρα τθσ δθμιουργίασ του ποιθτι. Θ μοίρα
του ςφγχρονου πολιτιςμοφ είναι εκείνο που περιςςότερο από κάκε τι άλλο απαςχολεί τον ποιθτι.
Κανζνασ άλλοσ, ίςωσ, δεν αιςκάνεται και δεν αποδίδει με τόςθ ζνταςθ το ςθμερινό αδιζξοδο, όςο ο κ.
Οικονόμου.
Θ διάςπαςθ και το χάοσ του κόςμου που μασ περιβάλλει, θ μεταβολι τθσ ηωισ, ςε μια πράξθ ολότελα
τυπικι, το πλζγμα των άλυτων αντιφάςεων και ψυχϊςεων υπό τθν επιρεια των οποίων ηει ο
ςφγχρονοσ άνκρωποσ θ απειλι μιασ νζασ μεςαιωνικισ νφχτασ, που αφαιρεί κάκε δυνατότθτα
επιβίωςθσ από το πνεφμα και ρίχνει ςτο περικϊριο τθσ ηωισ τον πνευματικό άνκρωπο, παραμζνουν
ςτο κζντρο τθσ δθμιουργίασ του... Τα ποιιματα του κ. Οικονόμου δεν αναπαφουν τισ αιςκιςεισ, αλλά
κεντρίηουν τθ ςκζψθ και αναςτατϊνουν τθ ςυνείδθςθ με τισ άπειρεσ προεκτάςεισ τουσ. Το ςφμβολο
ςαν ςυμπυκνωμζνθ ζκφραςθ ηωισ, ξαναβρίςκει τθ κζςθ του ςτα ποιιματα του κ. Οικονόμου και ο
ποιθτικόσ λόγοσ το ουςιαςτικό του νόθμα. («Χρονικό του βιβλίου», εφθμερίδα «Τα Νζα», 1946).
Κ.Θ. ΔΗΜΑΡΑ
...από χρόνια αιςκάνομαι ζνα χρζοσ να με βαραίνει, χρζοσ θκικό και πνευματικό.
...χαίρομαι που μου δίνεται θ ευκαιρία να εκπλθρϊςω τοφτο το χρζοσ και να τιμιςω, κακϊσ πιςτεφω
όπωσ του ταιριάηει, ζναν από τουσ πιο άξιουσ διανοθτζσ τθσ καινοφργιασ ελλθνικισ πνευματικισ γενιάσ.
Το φφοσ των δοκιμίων του είναι αδιάκοπα υψθλό, ςαν μια ζξαρςθ προφθτικι, θ φράςθ τουσ είναι
ςυνικωσ αποφκεγματικι και ςαν ςφυρθλατθμζνθ μζςα ςτισ φλόγεσ μιασ τραγικισ πνευματικισ και
ψυχικισ υπερζνταςθσ. («Ζνασ ςτοχαςτισ», εφθμερίδα «Το Βιμα», 1945).
ΑΡΗ ΔΙΚΣΑΙΟ
...Για μζνα, ο Οικονόμου είναι θ πιο τελειωμζνθ πνευματικι φυςιογνωμία ςε ολόκλθρθ τθν Ροίθςι μασ
από το 1930 και φςτερα. (Ρεριοδικό «Ο Αιϊνασ μασ», 1946).
Π. ΦΛΩΡΟ

...οι ςτίχοι του Η. Οικονόμου περιζχουν τθ βιοκεωρία του κάτω από ποιθτικι μορφι. Και τα δοκίμιά του
είναι θ νοθματικι προζκταςθ και μεταγραφι τθσ διάκεςθσ αυτισ ςε «ςφςτθμα», ασ ποφμε κριτικόφιλοςοφικό. Θ ποιθτικι διάκεςι του είναι θ λυρικι διάκεςθ του πολιτιςμζνου από το ζνα μζροσ θ
αρνθτικι ςτάςθ αντίκρυ ςτθ μθχανοποίθςθ τθσ ηωισ, ςτο ανιλεο καταςκεφαςμα αυτό τθσ νζασ
Τριάδασ: τςιμζντο, βενηίνα και ςίδερο, ςε αυτι τθν πραγμάτωςθ τθσ κόλαςθσ ςτθ Γθ, κι από το άλλο θ
καταξίωςι τθσ ζτςι πλθγωμζνθσ ηωισ μζςα ςτθ φφςθ του Κεοφ. Δθλαδι κατάφαςθ αντίκρυ ςτθ ηωι,
όχι όμωσ ςτθ ηωι όπωσ τθν κατάντθςαν οι φανατικοί βαςανιςτζσ του ανκρϊπου, παρά ςτθν αιϊνια ηωι
που ιςορροπείται ανάμεςα ςτθ χειροπιαςτι κυκλικότθτα τθσ βλάςτθςθσ και ςτθν αςφλλθπτθ
κυκλικότθτα του Θλίου. Τα εκφραςτικά μζςα που μεταχειρίηεται ο Η. Οικονόμου ανταποκρίνονται
αρμονικά ςτθν ποιθτικι του διάκεςθ, ςτο είδοσ τθσ ποιθτικισ του διάκεςθσ. Κζλω να πω πωσ υπάρχει
ςτα ποιιματα αυτά ιςορροπία περιεχομζνου και μορφισ, δθλαδι εςωτερικισ και εξωτερικισ μορφισ...
ςτουσ ελεφκερουσ ςτίχουσ του Η. Οικονόμου ζχεισ τθν αίςκθςθ τθσ φυςικότθτασ. Φρονϊ πωσ αυτό
προζρχεται από τθν ειλικρίνεια. Εδϊ είναι ζνασ άνκρωποσ που δεν προςποιείται, δεν «μθχανεφεται»...
ρυκμόσ υπάρχει, αλλά διαςπάται κάπου κάπου και κυμίηει παρόμοιεσ εκδθλϊςεισ ςτθ ςφγχρονθ
μουςικι.
Στο βιβλίο του «Ρολιτικι και Ρνεφμα» ο Η. Οικονόμου λογαριάηεται με όλουσ και με όλα... ο ζλεγχοσ τθσ
πολιτικισ αςκείται από άνκρωπο υπεφκυνο και βιολογικά υγιι (τονίηω το ςτοιχείο τθσ υγείασ ςε
τζτοιου είδουσ ελζγχουσ)... Στθν «Κρίςθ τθσ Θγεςίασ» ο ςυγγραφζασ καταπιάνεται με τα ςθμερινά
αγωνιακά προβλιματα τθσ θγετικισ κρίςθσ, του ομαδιςμοφ, τθσ πνευματικισ αδράνειασ και
αδιαφορίασ του πλικουσ που πζφτει με τα μοφτρα ςτον τυφλοςοφρτθ τθσ προπαγανδιςτικισ
«διαφϊτιςθσ»... κίγει τον καιςαριςμό, τθν ειλικρινι και αγωνιηόμενθ κριτικι και τθ δφςκολθ κζςθ τθσ
ςε ζναν κόςμο που εξουςιάηεται από τον ομαδιςμό. Τελειϊνει με μια επιςκόπθςθ του ςφγχρονου
παγκόςμιου γίγνεςκαι, των γιγάντιων πλοκϊν που κυοφορεί και τθσ πικανισ επίδραςισ τουσ ςτον
πολιτιςμό μασ.
...Το βιβλίο τοφτο, ανάμεςα ςτθ ςθμερινι, αθδιαςτικι ςυχνά, προςφορά τυπωμζνου χαρτιοφ, αποτελεί
φωτεινι εξαίρεςθ... Πποιοσ παρακολουκιςει τον Η. Οικονόμου ςτο ίςαμε ςιμερα ςφνολο τθσ
εκδιλωςισ του, κα πειςκεί πωσ θ μοίρα του ςφγχρονου ανκρϊπου και του πολιτιςμοφ του ζχει γίνει
γνιςιο βίωμα. Κι αυτό ςθμαίνει κάτι, μζςα ςτο ςθμερινό χάοσ.
...Θ γενικι εντφπωςθ που κάνει το ζργο του Η. Οικονόμου, είναι πωσ ζχει εξοικειωκεί με τθν εφιαλτικι
προβλθματικότθτα του ςθμερινοφ γίγνεςκαι και ειςδφει ςυχνά ίςαμε τισ κρυφζσ πτυχζσ τθσ... Πςο για
το φφοσ, ζχει παλμό, θ γλϊςςα παραςτατικι, πολφ ςυχνά ποιθτικι. (Ρεριοδικό «Γράμματα», 1945).
ΤΑΚΘΣ ΡΑΡΑΤΣΩΝΘΣ
...μζνω κατάπλθκτοσ μπροςτά ςτο προφθτικό και μεγαλόπνευςτο αυτό βιβλίο, το ξεχειλιςμζνο από
πίςτθ. Μπροςτά του ωχριά κάκε άλλθ δθμιουργία. (Ρεριοδικό «Ελεφκερο Φφλλο»).
Κ.Κ. ΜΕΑΝΑΛΟΣ
...είναι μια πνευματικι ευεργεςία θ προςφορά βιβλίων όπωσ του κ. Ηιςθ Οικονόμου. (Ρεριοδικό «Ο
Αιϊνασ μασ», 1947).
Α. ΚΑΡΑΝΣΩΝΗ
...ζνα γνιςιο ποιθτικό κζλγθτρο, μια δφναμθ γοθτείασ και υποβολισ. (Ρεριοδικό «Νζα Γράμματα»
τεφχοσ 3-4, 1946).
ΑΝΣ. ΦΩΣΙΕΡΗ
...ο Ηιςθσ Οικονόμου μπορεί και πρζπει να λογαριάηεται ανάμεςα ςτισ πιο ςθμαντικζσ, ςυνεπείσ και
υπεφκυνεσ δυνάμεισ τθσ νζασ μασ ποίθςθσ. (Ρεριοδικό «Διαβάηω», τεφχοσ 8-4, 1976).
Μ. ΠΟΛΙΣΗ

...ο Οικονόμου ζδωςε το αυκεντικό ςτίγμα τθσ ποίθςισ του, που εκινικθ ςε υψθλό επίπεδο
αιςκθτιςμοφ και πνευματικισ εγριγορςθσ. Ζφερε ςτθν ποίθςθ τθ δικι του εκδοχι, ϊριμοσ, βακφσ,
ουςιαςτικόσ και μασ ζδωςε ζνα μζτρο αποτιμιςεωσ τθσ ςφγχρονθσ ποιθτικισ δθμιουργίασ. Κακαρόσ
λυρικόσ λόγοσ - ψυχι και πνεφμα ςε αρμονία. Θ ποίθςθ του Οικονόμου με τθ δικι τθσ παραςθμαντικι,
προςφζρει τα μυςτικά τθσ δϊρα. Ασ τα δεχτοφμε κι ασ τα χαροφμε.
ΝΙΚΟ ΠΑΠΑ
...ιδζεσ, φλθ ποιθτικι, ςυναιςκιματα, αιςκθτικι αγωγι, ςε μια ζκρθξθ πλαςτικι και φραςτικι,
δθμιουργοφςαν μια από τισ ειλικρινζςτερεσ περιπτϊςεισ, ςτθ νζα μασ ποίθςθ... Τι κρίμα να είναι τόςο
λίγο γνωςτι μια τζτοια Ροίθςθ. (Από τθν ιςτορία τθσ Λογοτεχνίασ του).
ΣΑΤΡΟ ΒΑΑΡΔΑΝΗ
... Εκδίωξθ των εμπόρων εκ του Ναοφ, με το Φραγγζλιο, μοιάηει αυτό το βιβλίο: Ανκρϊπινεσ Σχζςεισ...
Τθν Ελευκερία μπορείσ να τθν ανακαλφψεισ μονάχοσ εντόσ ςου και να κάνεισ μόνοσ ςου τθν από εντόσ
επανάςταςθ... Ρεριμζνουμε να μασ κάνουν «λεφτερουσ» κάποιοι άλλοι... περιμζνουμε τον Γκοντϊ! (από
το περιοδικό του Βόλου «Ϊρεσ», 15 Μαΐου - 15 Λουνίου 1987).
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