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-Οκηινχληεο Τπνινγηζηέο λέαο γεληάο
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-Οη Φσξηάξεδεο
-Σξνκνθξάηεο ιεπηεπίιεπηνη
-Έξρεηαη ε Νέκεζηο
-Οη ιεπηαίζζεηεο ρνξδέο

51
52-53
54-55
56

-Ήξεκα θη αιεζηλά
-Σα παληνεηδή Αλνίγκαηα
-Πεξί Αηαξαμίαο ησλ Λεηςάλσλ
-Οη θαξδηέο θαλαξηληψλ

57
58-59
60
61-63

-Υξήζηκν Λεηηνχξγεκα
-Σα επηά δαηκφληα ηεο Μεγαδνκήο

64
65

-Ζ ζχειια
-Ο Πνπζην-λαξθν-νπξιηαρηνηξαγνπδηζηήο Τπεξαζηέξαο

66
67

-Γηαηξνί ζθνηαδηζηέο θη απαηεψλεο επηζήκσο
-Κχκβαια πνπ αιαιάδνπλ
-Μεζπζκέλνπ Ρεηνξία
-Οη ηξνπζνθακήιεο

68
69
70
71

-Όια ηαηξηαζηά θαη δίθαηα
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-Οη Πεζηθνπαπαγνινβάηξαρνη θαη ε Μπξκεγθνθσιηά
-Ννζεκάησλ Έπαηλνο
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-Ήξσεο ηεο εξσίλεο
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-Σα ςαξάθηα ηνπ γιπθνχ λεξνχ ηεο γπάιαο
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-Ο Νενυπεξθαζηζκφο ησλ Μαπξνκάγσλ
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105-107
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115-116
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-Οη ηνπξθφθηινη
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-Οη Παξακπζάδεο
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-Τπνθξηζίεο θνξπθψλνληαη
-Ζ κέγηζηε εχλνηα
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-Οη Ακεηαλφεηνη
-Ζ θξηθψδεο κεηαθίλεζε ησλ πφισλ

125-126
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-Σν δξακαηηθφ ζχκπαλ
-Θιίςε Παλαλζξψπηλε
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135
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-Πηζεθίλα ηνπ Αλδξφο
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-Οη αθειείο
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-Ζ Δμφξηζηε
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155
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-Αθειήο θαη απαιφο ν ζαηηξίδσλ ρνληξηθά
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-Υέξηα Καζαξά
-Απηφο θαη άιινο θφζκνο ηεο πλζήθεπζεο

165
166
167-168
169-170

-Έσο ηελ Απηνεμφλησζε
-πγραξεηήξηα
-Σα Καηεζηεκέλα είλαη Αζάλαηα Θεξία

171
172
173-175

-Οη Πιεγέο πγρξφλσλ Φαξαψ

176

-Ζ Κνηλνπνιηηεία ηνπ αηαλά
-Πεξί Σεξάησλ
-Ρνπθήρηξεο Γξάθσλ θαη θηέο Φπρηζηηθέο
-Αεξίνπ εχνζκε θξνηίδα

177
178
179
180

-Σ’αζηέξηα θαη ε Άκκνο ηεο Δξήκνπ

181

-Σα εμνπζηαζηηθά θνπξέιηα
-Δηδσινπιεζσξηζκέλνη ηεο Πξνφδνπ
-Ζ Μαγηθή Οπξά

182
183
184

-Θξεζθεηψλ νη «ζξήζθνη»
-Δθηξνθεία Νενθαζηζκψλ
-Σν ζηρακεξφ γεξφληην
-Μέιινλ ιακπξφ καο πεξηκέλεη

185
186
187
188

-Σα ζαηαληθά ηεξαηεία
-Κεθάιη θαη Οπξά
-Οη Γεινίνη ζε Κινηφ Αζθπθηηθφ
-Όινη επεξγέηεο γιπθνκίιεηνη

189-191
192
193-194
195

-Λανί θαη Αξρεγνί ηνπο
-Ο Βαζηιεχο ηνπ θφζκνπ ηνχηνπ

196-198
199

-Πάλνπινο γεινίνο φγθνο, αζηηθφο θαξθηληθφο
-Οη πνιχ κεγάινη παηξηψηεο θαη αλζξσπηζηέο
-Ζ Φξίθε
-Γλσζενβξηζήο ηπξβάδεη

200
201
202
203-204

-Ζ Κνξπθαία Σξνκνθηάηεηξα
-Οη Απξφζεθηνη θαλαηηθνί ζνθνί θαη άιινη

205-206
207-208

-Όινη ελαληίνλ φισλ
-Εήησ ε Διιάδα
-Μνλφινγνο

209
210-211
212

-Πεξί κεηνλεθηηθψλ θαη κεηνλνηήησλ
-Γχζθνιε απάληεζε
-Ο Γνιγνζάο
-Σν αζηείν πξφβιεκα
-Πεξηθεθαιαία δεκνθξαηηθήο βιαθείαο
-Γηαινγηζκφο θαη Σάληξα ε Παγίδα

213
214
215
216
217-219
220

-Οη ινγηζηηθνί βξπθφιαθεο
-Μπίγεο ηεο Παλαγνξάο
-Οη Παλέμππλνη

221
222-223
224

-Εεί αθφκα ε Αηδψο
-Σεο Γηνπγθνζιαβίαο ηα Κνπξέιηα
-Οη Πιαλεηάξρεο
-Ζ Πηθξή Αιήζεηα

225
226
227-228
229

-Πεξηγξάθεη ηα πκβαίλνληα
-Γεκνθξαηηθή πνηφηεηα Βαηξάρσλ
-Σα πνιχ κηθξά ςαξάθηα-νδεγνί
-Γίρσο ηελ Αηδψ, ε Νέκεζηο

230
231
232
233

-Ηεξά θαη Όζηα
-Αληηπάινπ Γένπο Δθηάιηεο
-Ο Αξρνηθνπεδνθάγνο «Μχζηεο»

234
235
236

-Οη Μσυζετζηέο

237

-Εήησ ε Κνπιηνχξα θαη ην Πλεχκα
-Οη Μειαλνρίησλεο
-Σν ζθνπιήθη
-Πεξί Δπαγγέικαηνο ν ιφγνο

238
239-240
241
242

-Πνπ λα πάκε λα θξπθηνχκε;

243

-Οη Σζαλαθνγιείθηεο
-Φάληαζκα θαη Λάθηηζκα
-Γελ αξέζνπλ ηα δπζάξεζηα

244
245
246

-Όπσο καο αξέζεη
-Γηεζλέο Πνδφζθαηξν
-Τπεξπιαλεηαξρία ε ηψλ
-Γηαπιεθηηζκνί Κνπξάλσλ

247
248
249-250
251

-ηίρνη πνπ ηαηξηάδνπλ
-Ζ Αξρέηππε Σχθια
-Αεδείο θαη δχζνζκνη Κνξγνί
-Ο Μεραληζκφο Γνκψλ Πξνλνίαο

252
253
254
255

-Οη πλέλνρνη
-Πξφβαηα γηα ηε θαγή

256
257

-Γείγκα πξνο απνθπγείλ
-πλζεθεπκέλα ηέθλα ησλ Καηζάξσλ

258
259

-Δθ ησλ Γεγνλφησλ Φαληαζίσζε
-ε παηξίδεο Νάξθηζζσλ

260
261

-Πεο ηνπ λα πξνζέρεη
-Ο Θξίακβνο

262
263-264

-Γνινθφλνη ησλ Φπρψλ
-Ρππαξνί θαη Ρππνγφλνη
-Οη Εεισηέο

265
266
267

-Ση έρνπκε λα ράζνπκε;

268

-Γηαθσηηζκέλνη
-Δίκαζηε κφλνλ ν Υάξηεο
-Δλαληίνλ ηεο Διιεληθφηεηαο θαη ηεο Οξζνδνμίαο
-Σν Παλνκνηφηππν
-Παξαδίδνπλ εαπηνχο θαη ηελ Παηξίδα
-Οπξά ησλ Γεγνλφησλ
-Οη Βξηθφιαθεο
-Πεξί πνιηηηθήο
-Βφκβα, Υάπη, Κνκπνζθνίλη
-Ζ εζράηε ησλ πνηλψλ
-πκβνπιή ζσηήξηα
-Οη Πνιπζρηδνεηδείο

269
270
271-272
273
274
275
276
277-278
279
280
281
282

-Ζ κνλαρηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο
-Σν ηέινο ησλ ζεσξηψλ καο
-Σξχπεο θάλεη ζην λεξφ
-Σξφπνη εμαλαγθαζκνχ

283
284
285-287
288

-Θεφθηινο Καΐξεο
-Όισλ ν ερζξφο: αηζζαληηθφηεηα
-χζθεςε επέιπηζηεο παξέαο

289-291
292-294
295

-Γελ ζπκβαίλεη θάηη
-Οη επίγνλνη
-Μεδεληζκφο ησλ άλσ θαη ησλ θάησ
-Γεγνλφηα θαη νη ιέμεηο
-Αθξηβψο έηζη καο ζέιεη

296-297298-299
300
301
302

-Ο Αλαηξνπέαο

303

-Οη Κξππηνπξνγξακκαηηζκέλνη
-Ενχκε ζε παξάδεηζν
-Μήλπζε γηα ςεπδνκαξηπξία

304
305
306

-Σα ήκεξα θαη ινγηθά γνπξνχληα
-Θάιαζζα ηξηθπκηζκέλε
-Αμηνπξεπείο, πξνζεθηηθνί θαη δίθαηνη
-άπηνο πξννδεπηηθφο

307-308
309
310
311

-Ο Σξνκνθξάηεο
-Οη Νενεθηαιηηθνί
-Σν ζάλαην θνβνχληαη, αιιά ηε δσή θαη ηελ ςπρή
δνινθνλνχλ
-Τπεξαζπηζηέο εξστθνί
-Δηξθηέο ςπρψλ

312
313
314

-Οη Γαθλνζηεθαλνκέλνη θαη ηα εκεηήξηα
-Ξεπνππνπιηαζκέλνο Πεηεηλφο
-Απνθιεηζηηθνί θη αδίζηαθηνη
-Γεκνθξαηηθνί Πνιηνί

317
318
319
320

315
316

-Φαλεξά θη αλνκνιφγεηα
-ρέδην αηψλσλ, παξαλνεηδέο
-Οη Αλαιπηέο ησλ Γεγνλφησλ
-Ρεαιηζκφο απεξηφξηζηνο
-Οη κηθξφςπρνη εκπινπηηζκέλνη

321
322
323-324
325
326

-Ζ απηνπνπηάλα

327

-Οη θαλδαινπνηνί
-Ο ζαηαλνθξαηνχκελνο πιαλήηεο
-Ακφθ ή Υαξαθίξη;
-Ύκλνο πξνο ηνλ Γεκνθξάηε Μακκσλά

328
329
330
331

-Άλζε επηπρίαο, βεβαηφηεηαο, εηξήλε

332

-Πεξί νξγαλψζεσλ θαη ζνβαξψλ
-Αξρηρξηζηηαλνί θαη ξνκπνηνρξηζηηαλάθηα
-Οη Απινθφιαθεο

333
334
335

-Όπσο φινη
-Να ηνλ θάςνπλ δσληαλφ
-Πεξί Βην-Πνηθηιίαο θαη Γξαηθχισλ
-Καη ην Κξάηνο είκ’εγψ

336
337
338
339

-Θξίακβνο βαλαχζνπ Υέξαο
-Ση νξίδεη ην πκθέξνλ
-Πεξί ηεο εζηθήο εαπζζεζίαο
-Με θσλάδεηο ηφζν ρνληξηθά

340
341
342
343

-Οη Μπηγνράθηεο
-Μέιηζζεο θαη θήγθεο ζηελ Κπςέιε
-Σα ξνκπφη, είλαη ξνκπφη

344
345
346

-Ζ πάλδεκε Λχζζα

347-349

-Ζ Κξππηνζθξαγίδα
-Αγξηφρνηξνη θαη Όλνη
-Ζ Πνξλεία σο ηξαηφο «Απειεπζέξσζεο»
-Υξηζηφο θη Διιεληθφηεηα

350-352
353-354
355-358
359

-Ο Αθειιεληθφο πνιηηηζκφο

360-364

-Οη Βξηθφιαθεο ηεο Αξρηζπείξαο
-Καη άιινη Νέν-λεναλαλεσηέο
-Ο Γηαξξήθηεο
-Σν πεξηθεξφκελν ρεηξφγξαθν
-Οη κπζηηθνζχκβνπινη
-Πνιηηηζκψλ Απηνθηνλία
-ΛΤΡΗΚΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ
-Μεξηθέο απφ ηηο θξίζεηο γηα πξνεγνχκελα έξγα ηνπ Εήζε
Οηθνλφκνπ

365
366
367
368
369
370
371-484

ΗΜΕΙΨΜΑ

Φηιάλζξσπεο δπλάκεηο έρνπλ δηαζπάζεη ην εληαίν κέησπν ησλ θνηεηλψλ Απλάκεσλ
θη ελαπφθεηηαη ζηελ βαζχηεξε Πξφζεζε ηεο αλζξσπφηεηαο ζε φ,ηη δσληαλφ έρεη αθφκα,
λ‟ απαληήζεη, εάλ ρξεηάδεηαη λα επηδήζεη. ζν πην ζηελφο θαη αζθπθηηθφο ν έμσ θη ν
εληφο καο ρψξνο, ηφζν πην δχζθνιε ε Ώπάληεζε, σο Οιηθή Ώληίιεςε γηα ζσζηή
απνρή θαη δξάζε.
Οη δηάθνξνη πνιηηηζκνί, απνηεινχλ, δνθηκαζίεο πξνο ιχζηλ βηνινγηθψλ θαη
πλεπκαηηθψλ αλαγθψλ, ελψπηνλ ησλ πνιπεπίπεδσλ πλζεθεχζεσλ ηνλ βίνπ, γηα ηελ
ειάηησζε ηεο Βγσκαλίαο, δηα ηνπ Ώλνίγκαηνο πξνο ηε Γσηηθή ζεία Βλέξγεηα.
Σα ζηαζεξά θαη πάλνπια θαηαξξένπλ, φπσο ν καξμνθνκκνπληζκφο, ζαλ λα ήηαλ θάηη
θπζηθφ ε θαηάξξεπζή ηνπο, παξ‟ φηη απξφνπηε.
Έηζη ζα θαηαξξεχζεη θαη ν ζαηαλνεηδήο αζηηθφο ηκπεξηαιηζκφο θαη θάζε άιιν
εγσκαλέο πχθλσκα.
Κακηά ινγηθή, θακηά ηέρλε, αλάγθε θαη δηαιεθηηθή, δελ είλαη ηθαλή λα πεξηγξάςεη ζηελ
νιφηεηά ηνπ, απηφ ηνλ Παξαινγηζκφ θαη ηε Φξίθε ηεο Βθδήισζεο ησλ ςπρνινγηθψλ
θαη θνηλσληθψλ Μεραληζκψλ ηεο αλζξσπφηεηαο, πνπ απεηινχλ ηνλ πιαλήηε θαη ηνλ
θαζέλα καο, εληειψο ζπγθεθξηκέλα θαη απηαπφδεηθηα.
Παξφηη ν άλζξσπνο είλαη επγεληθήο θαηαγσγήο, έρεη πέζεη πην θάησ απ‟ φια ηα φληα,
ζην επίπεδν ησλ νξπθηψλ, ελψ θαίλεηαη λα δηαηεξεί αθφκα κεξηθά ηεο βαζκίδαο
ππάξμεσο θαη δσήο, ζηελ νπνίαλ αλήθεη.
Δ νληηθή απηή Πηψζε, ζε ζρέζε πξνο ηελ Βπγεληθή Καηαγσγή, πξνθαιεί
πνιπεπίπεδε Μεηνλεθηηθφηεηα θαη αληίζηνηρε Μαλία γηα Τπεξνρή σο αιαδνληθή
Τπεξαλαπιήξσζε, ελαληίνλ ησλ ζπλαλζξψπσλ θαη άιισλ φλησλ θη ελαληίνλ ηνπ
θπζηθνχ θαη φπνηνπ άιινπ πεξηβάιινληνο. Ο ρζφληνο Πχζσλ κηζεί ηνλ Οπξαλφ.
Μεξηθέο νλνκαζίεο θπιψλ πνπ δελ έρνπλ πνιχ αλακεηρζεί, δείρλνπλ ηελ Τπεξνρή
έλαληη ησλ γεηηφλσλ ηνπο θαη άιισλ: νη Γεξκαλνί είλαη νη εκαίλνληεο (DEUTEN DEUTSCH), νη Ρψζζνη-ιάβνη, είλαη νη Ανμαζκέλνη (ζιάβα ζεκαίλεη δφμα).
Ώιιά νη Γεξκαλνί γηα ηνπο Ρψζζνπο είλαη νη βνπβνί (ληέκηζη, αθνχ δελ κηινχλ
ξσζζηθά). Οη Ώιβαλνί είλαη νη Ώεηνί (ζθίπ). Άιινη είλαη νη Βηιηθξηλείο, έλαληη ησλ
πνλεξψλ γεηηφλσλ ηνπο, θαη ηα ινηπά. Οη Κηλέδνη, δελ κπνξνχλ λα θαληαζηνχλ φηη
ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δελ κηινχλ θηλέδηθα. Γηα ηνπο Εάπσλεο, κία γε είλαη ηεξή:
κφλνλ ε παηξίδα ηνπο. Καη θαζέλαο καο είλαη πην έμππλνο απ‟ φινπο ηνπο άιινπο
ζπλαλζξψπνπο. Βθιεθηφο Λαφο ηνπ Θενχ, κφλνλ ην Εζξαήι!
Οη πγγελείο γείηνλεο ησλ Βιιήλσλ πνπ κηινχλ άιιεο γιψζζεο, πξνζπαζνχλ λα
θιέςνπλ ηζηνξία θη εδάθε ηεο Βιιάδνο, είηε εηθνληθά, είηε δηα πνιέκσλ, σο κνρινί
άιισλ, φπσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη κε ηα θξάηε - ρσξνθχιαθεο.
Σα ζαηηξηθά θαη ηα ιπξηθά απηνχ ηνπ βηβιίνπ, απνηεινχλ αιιεινζπκπιήξσζε.
ε ζρέζε πξνο ηε «Υνληξή άηηξα», ηεο νπνίαο θάζε θνκκάηη κνηάδεη κε κηθξφ
«δνθίκην» ή ιίβειιν ή φ,ηη άιιν ζε «ζηίρνπο», ν ζπγγξαθέαο δεηεί επζεβάζησο
ζπγγλψκε, εάλ ηπρφλ θάπνηνη εθ ησλ αλαγλσζηψλ, έρνπλ ηελ εληχπσζε φηη ζίγνληαη
πξνζσπηθά, ή σο νκάδα ή ιαφο, ζηνλ νπνίν αλήθνπλ. Βίλαη θπζηθφ θαη πλεπκαηηθφ
δηθαίσκα, λα κελ είκαζηε απαζείο ή σξαηνιφγνη, εληειψο ζπληαπηηζκέλνη κε ηηο
ζπλζεθεχζεηο καο, απ‟ φπνπ νη εθινγηθεπκέλεο ηπθιέο παξνξκήζεηο. Ο Πχζσλ σο
ςπρνινγηθφο θφβνο, επηηίζεηαη θαηά ηεο Ννεκνζχλεο.
Ώλ ε ιέμε Υξνληθφ, ζεκαίλεη ηα φπηζζελ ησλ θαηλνκεληθά αιινπξφζαιισλ γεγνλφησλ,
ηφηε, ε «Υνληξή άηηξα», είλαη Υξνληθφ ηεο Βπνρήο, απφ θνπηά Οιφηεηαο, δίρσο
ρξνληθή ζεηξά ησλ γεγνλφησλ, κε παξαιιαγέο ζεκάησλ θαη απνρξψζεσλ.
Λίγα ζέκαηα παξκέλα απφ άιιεο επνρέο, ππελζπκίδνπλ ηε δηαρξνληθή θαηάζηαζε ηεο
αλζξσπφηεηαο.
ΐεβαίσο, ηα ιηβειινεηδή κηθξά «δνθίκηα» ζε «ζηίρνπο», είλαη πνιιά, πξνο θξίθελ ηνπ
αλαγλψζηε ή φπνηνπ άιινπ βηαζηηθνχ θαη ζρεκαηηζκέλνπ ή πξνζαξκνζκέλνπ ζε
πξφηππα ηεο Παλαγνξάο, πνπ καο πξνζθέξεη ηφζε επδσία, επηπρία, πγεία, πνηφηεηα
δσήο θαη πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο, αγγειηθή θαη αξραγγειηθή, ψζηε λα πεξηηηεχεη φ,ηη

άιιν, ηδίσο ε πνιχ ρνληξή, επαλαιεπηηθή, παηαγψδεο Βηξσλεία, πνπ ζέηεη επί ηάπεηνο,
φρη ζπζηήκαηα, αιιά ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν, σο θνξέα θαη δξάζηε.
Δ Ώιπζίδα κηθξψλ «δνθηκίσλ» ιηβειινεηδψλ, είλαη θξίθνη σο Κέληεκα Κεληξηζκάησλ
Πεπνηθηικέλνπ εληαίνπ ζέκαηνο.
Αελ πξφθεηηαη πεξί Αηεζλνινγίαο θαη άιισλ «ινγηψλ», αιιά πεξί Πιήξνπο
Ώλεληηκφηεηαο θαη Ώιινηξηψζεσο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο.
Μφλνλ ν Πχζσλ, ν «κπζηθφο» απηφο θηο ηεο απίιαο, θαίλεηαη λα είλαη αθφκα
δσληαλφο, σο Βθινγηθεπηήο θαη Αηαθνζκεηήο ηεο Πηψζεο, πνπ είλαη ε ιαηξεία ησλ
πξαγκάησλ θαη εηδψισλ, ελψ ν άλζξσπνο θαηέξρεηαη ζην βαζίιεην ησλ νξπθηψλ θαη
αξηζκψλ, σο Πνιηηηζκφο ηνπ αηαλά.
Βίλαη πνιχ βαξεηά κηα ηέηνηα δηαπίζησζε θαη πεξηγξαθή;
ζνη έληηκνη θαη αλαπαιινηξίσηνη, αο απνδείμνπλ έκπξαθηα, φηη ηνπιάρηζην ζε ζρέζε
πξνο απηνχο, ε δηαπίζησζε θαη ε πεξηγξαθή ηεο, δελ ηζρχεη.
Δ «κπζηθή» Παλδψξα - Παγίδα θαη σο Πνξλνζέμ, είλαη έλαο απφ ηνπο πνιινχο
ηξφπνπο εμαθάληζεο ηνπ αλζξψπηλνπ πξνζψπνπ, φπσο ε Εζνπέδσζε σο δήζελ
Βλφηεηα ζξεζθεηψλ, θηινζνθηψλ, πνιηηηζκψλ, εζλψλ, επηζηεκψλ θαη πνιηηηθήο.
Ώιιά, πάλσ απ‟φι‟ απηά θαη άιια, ν Πχζσλ - Μεγαηξαπεδίηεο θαη ε Αηεζλήο
Ώζηπλφκεπζε, κε ην πξφζρεκα ηεο Ώπηνεμέιημεο ηνπ «αλζξψπνπ» θαη ηεο θνζκηθήο
ζπλείδεζεο ηνπ πιαλεηηθνχ πνιηηηζκνχ.
Με ηελ εηθνληθή θαηάξγεζε ηεο δηαθνξάο θαη ηνπ πξνζψπνπ, ζεφο είλαη ν θαζέλαο θαη
δελ ππάξρεη θάηη έμσ απφ ηνλ «άλζξσπν», φπσο ηνλ θαληάδεηαη ε λνζεξή θαληαζίσζε
ηνπ δηαβνινπνηεκέλνπ θφζκνπ ηεο «Ώπηνεμέιημεο».
Καη κφλνλ απ‟ απηά ηα ιίγα, κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή ε Παξαζθεληαθή Οιηθή Ώπεηιή,
πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηε ιεγφκελε «Ώπηνιχηξσζε θαη Ώπηνζέσζε», πνπ κεηαρεηξίδεηαη
φια ηα δεδνκέλα ησλ επηζηεκψλ, ησλ ζξεζθεηψλ, ησλ ηερλψλ, ησλ ηερλνγλσζηψλ θαη
θάζε ηερληθή θαη κέζνδν, κεηακέζνδν θαη ηέρλαζκα, γηα ηελ Τπνβνιή θη Βπηβνιή.
Δ ινγηθφηαηε Μεγαπαξάλνηα έρεη απισζεί δηεζλψο, κε δηάζπαξηεο, ραιαξέο κηθξέο
νκάδεο, πνπ δελ ππνςηάδνληαη ηνπ Πχζσλνο θαη ηεο παλδψξαο ην «εθζηαηηθφ»
δειεηήξην, φπσο νη «εθιεθηνί» δηαλνεηέο, δελ αληηιακβάλνληαη, φηη πίζσ απ‟ ηε χλζεζε
θαη ηνλ Μέγα Αηδάζθαιφ ηεο, δξα ε Ώπνζχλζεζε θαη ε Βμνπζηαζηηθή Μαλία ηνπ
αλζξσπνθηφλνπ αηαλά θαη ησλ ζαηαληζηψλ.
Ώιιά, πνηα ηα Κίλεηξα ηεο Έιμεσο πξνο ηνλ Πχζσλα θαη ηελ Παλδψξα ησλ
Τπνζρέζεσλ θαη Αεκαγσγηψλ;
Βάλ θξνληίδακε λα γλσξίδνπκε ηη καο ππνθηλεί, δελ ζα εμαζθνχζαλ θακηά γνεηεία θαη
ηζρχ, δεκαγσγνί, γθνπξνχδεο, ηεξαηεία, πνιηηηθνί, απαηεψλεο θαη νη ζαηαληζηέο κε ηηο
αγγειηθέο ιέμεηο θαη παξαζηάζεηο.

Η ΠΡΟΥΗΣΙ ΣΨΝ ΔΕΛΥΨΝ
Ώπ‟ ην Παλειιήλην ε χλαμε, γηα λ‟ αθνχζνπλ ηελ Πξνθήηηδα Θξάθεο, Μαθεδφλεο,
Ίσλεο, ηθεινί θαη Μαζζαιηψηεο, εθ ησλ παξαιίσλ ηνπ Βπμείλνπ Πφληνπ, Κχπξηνη,
Κξήηεο, Ώζελαίνη θη εθ ησλ πνιπαξίζκσλ, ηεο Αηαζπνξάο, Αηεζλνέιιελεο.
Βίπε ε Πξνθήηηο γηα ην Τπεξθψο, ηφζν ηαρχ, ψζηε παξειζφλ, παξφλ θαη κέιινλ,
έξρεηαη αληίζηξνθν, δίρσο ρσξνρξφλνπο. Ο Ώπφιισλ απεξίγξαθηα γνξγφο, αιι‟ ν
λνπο ηεο αλζξσπφηεηαο αξγφο θαη δσθεξφο.
-Πνην ην κέιινλ ηφζσλ Μπζηεξίσλ θαη ηεο Καζηαιίαο; θαη ησλ Βιιελίδσλ Πφιεσλ ελ
κέζσ ησλ βαξβάξσλ ξψηεζαλ πνιινί.
Δ Πξνθήηηο αλαζηέλαμε, ςηζχξηζε νλφκαηα ηηλά, Οξθέα, Ππζαγφξα. Δξαθιείηνπ,
δάθξπ θχιεζε ζηηο ξνδαιέο ηεο παξεηέο, θφξε λεαξή, ζεφζελ νξακαηηζκέλε, απαληά: Δ
Βιεπζίο ησλ Μπζηεξίσλ, εθ ζηδήξνπ κεραλήκαηα θαη Ρχπνο Καθνδαηκνλίαο. Υξήκα
θαη Αειηίν, πςίζηε αξεηή ιπζζψδνπο Ώληαγσληζκνχ Γξαθεηνθξαηηψλ δήζελ
δεκνθξαηηθή Βλφηεηα ηεο Οηθνπκέλεο, αιιά Εζνπέδσζε γηα εμνπζηαζκφ. Ώπηφ ην ιάινλ
Όδσξ θη νη Αειθνί: εξείπηα θαη πάλσ απ‟ απηά ρσξηφ εθβαξβαξηζκέλσλ θαη
αλππνςίαζησλ, θνπξίδνληαο ηα Εεξά καο. πάξηε θαη Ώζήλαη θη άιιεο πφιεηο εκθπιίσλ
ζπαξαγκψλ, θαη θαηφπηλ νη γξαηθχινη, εαπηψλ ηνπο ηηκσξνί, καζηηγσκέλνη απφ
βαξβάξνπο, ζα πξνζθέξνπλ πξνο απηνχο, φ,ηη Ώγαζφ, Καιφ θη Χξαίν. σθξάηε ηνλ
ζνθφ, πνπ κφλνλ γλψξηδε, φηη κφλνλ ηίπνηε δελ γλψξηδε, ζα ηνλ δειεηεξηάζνπλ
δεκνθξάηεο, θαη ηνλ Εεζνχ Υξηζηφ ζα ηνλ ζηαπξψζνπλ ηεξείο, ηνλ Τηφλ Θενχ, πξν
πάλησλ ησλ αηψλσλ, σο αλζξψπσλ έζραην, πην θάησ απφ ιεζηή, γηα λα μππλήζεη ζε
ιεζηέο θαη ζε ζρηδνεηδείο ην αίζζεκα ζπκπφληαο.
-Χ, Πξνθήηηο, είπαλ κεξηθνί αθξναηέο, ηφζα ηα Αεηλά θαη Όβξηο ηφζε, κφλνλ Νέκεζηο,
θαη ίρλνο ηεο Ώηδνχο νπδέλ;
Δ Πξνθήηηο απαληά: ξππαξνί θαη δνινθφλνη ηελ Σξνθφ καο Γαία ηπξαλλνχλ, άζενη
αλζξσπνθεληξηζηέο, θαθνδαίκνλεο θαη θαθνδαηκνληζκέλνη ζ‟ αλαζηειψζνπλ θάπσο
ηνπο Αειθνχο, γηα λα ζπγθαιχςνπλ ην πξνο ηελ Βιιάδα κίζνο, έρνληαο αλαδεηήζεη ην
ρακέλν Εεξφ, ην θνπξηζκέλν απφ θηήλε θαη αλζξψπνπο, θη ν Δλίνρνο απηφο θαη ν
Ώληίλνπο θαη η‟ αλαξίζκεηα ηερλψλ θαη ηεξφηεηαο, ζα θνκκαηηαζηνχλ απφ θηελψδεηο
αζθεηέο ζθνηαδηθνχο, δήζελ Υξηζηηαλνχο θαη νη έλδνμεο Ώζήλαη δελ ζα είλαη νχηε
ρσξηνπδάθη: ιηγνζηέο θαιχβεο θαη ε Ώζελαίσλ Πνιηηεία, ζ‟ αλαζηεισζεί σο
Σζηκεληνχπνιηο, δειεηεξηψδεο, ιεζηξηθή, παξαδνκέλε ζε Ώξρηιεζηέο ηεο Αηεζλνχο
Μαθίαο, ςπρψλ, ζσκάησλ, εδαθψλ. Σσλ λενγξαηθχισλ άζινο θη ε Μηθξαζηαηηθή
Καηαζηξνθή θη άιια πνιιά. Ννέιιελεο δηαλννχκελνη, εζληθηζηέο, δηεζληζηέο, θαη
ρξηζηηαλνί πνιηηηθνκαλείο, δπηηθηζηέο, παληειψο αδηάθνξνη γηα ηελ ειιεληθή θαη
πξσηνρξηζηηαληθή ειιεληζηηθήο Ώλαζπλζέζεσο Ασξεά, πξνο ηελ Οηθνπκέλε,
θαηάληεζαλ πηζήθσλ πηζεθφηεξνη θαη παπαγάισλ παπαγαιηθφηεξνη κηζεηέο ηεο
Ώξραηνκεηξηθήο θαη ηεο Νενκεηξηθήο ηνπο Γιψζζαο, αληί πηλαθίνπ θαθήο, ην
Παξειζφλ, Παξφλ θαη Μέιινλ ηνπ ιανχ θαη ηεο παηξίδαο εθπνηνχλ, αμηνζξήλεηα
θνπξέιηα, αλεπηγλψζησο πξαθηνξεχνληα, ηελ ησλνΠαπνΜαζσλία, νχηε θάηη έκαζαλ,
απ‟ ηελ Καηάξξεπζε ηεο εθ Μφζραο θαη Πεθίλνπ εμαξηψκελεο Μαξμίαο, ηπθισκέλνη
πην βαζεηά θαη λενπξνζθνιιφκελνη πξνο Μεγαινπαγίδεο, άιιεο, ή σο απεξίγξαπηνη
δεηηάλνη θαη ηζαλαθνγιείθηεο Ώζηηζκψλ θαη Μαγηζκψλ, θνπαδάθηα φισλ ησλ
απξεπεηψλ, ζην Νεθνδειεηεξηαζκέλν Άζηπ πεξηθέξνληαη απφ ζηέθηα θιπαξίαο πξνο
ηα ζηέθηα ησλ λαξθσηηθψλ θαη πνχζηεδσλ «αλαηνιηζηέο», «δπηηθηζηέο», γθνπξνπκαλείο
ζε Πιήξε χγρπζε, αθξηβψο φπσο ηνπο ζέινπλ, ηεο Παλ-Σειε-Πιεξνθνξηθήο,
Ώληίρξηζηα θαη Ώλζειιεληθά Θεξία.
Ώιιά ηα πην κειινληηθά: Φξίθε Βληαία Οηθνπκεληθή σο εμνπζίαλ έρνπζα, Σξαγσδία
Κσκσδίαο, πξνο ηέξςηλ ηνπ Αηαβφινπ θαη ησλ ηέθλσλ ηνπ.
Βληνχηνηο, σ ςπρέο θαη ζψκαηα Βιιήλσλ, είζζε νη Αηεζλνέιιελεο: αλήθεηε ζηελ
Ώλζξσπφηεηα, Πλεπκαηηθνί Γνλείο. ζηελ Φσηεηλή, ηελ Ώπνιιψληα θαη Υξηζηηθή Βιιάδα.
Σα ΐέιε ησλ ΐαξβάξσλ θαη ησλ ςεπηνρξηζηηαλψλ πνιηηηζκέλσλ, φζα θη αλ
γθξεκίζνπλ, ην Πλεχκα ηνπ Υξηζηνχ θαη ησλ Βιιήλσλ, δελ δηαπεξλά Καλέλα ΐέινο,

αιιά, επηζηξέθνπλ ζηνπο Βθηνμεπηέο, βάξβαξνπο αηαληζηέο, Παιαηνδηαζεθίηεο, θαη
ππεξπνιηηηζκέλνπο πκκνξίηεο.
Θάξξνο, Σφικε Πλεχκαηνο, σο Ώγαπεκέλνη Έιιελεο: εζείο κεηελζαξθνχκελνη, εζείο θη
ε Γιψζζα ε Βιιεληθή ζα δνμάζεηε Τηφλ Θενχ θαη σο ζάξθα ζαο, αλζξψπηλε, ζε
Καζφδνπο θαη Ώλφδνπο θφζκσλ, ζπλαλζξψπσλ θαη Θενχ.

Η ΧΟΝΤΡΗ ΣΑΤΙΡΑ
(Λυρικά και άλλα σελ. 373)

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
-Σνπο νξγαλσκέλνπο θη αλνξγάλσηνπο, ηη θαηαβξνρζίδεη; πεο κνπ, ζε παξαθαιψ.
-Αελ γλσξίδεηο ην παζίγλσζην; Βηαηξείεο θαη ηα Κξάηε, κε Εδέεο θαη κε Υξήκα.
-Πνηνη θηλνχλ ηηο Βηαηξείεο, Κξάηε, Υξήκα θαη Κνπιηνχξα θη Βπηζηήκε θαη Θξεζθείεο;
-Οη εθ Παξαδείζνπ, αθηρζέληεο άγγεινη θη αξράγγεινη. Χο εθ ηνχηνπ, πνηνο ν ιφγνο γηα λ‟
αλεζπρνχκε;
-Να ζνπ πσ, εκέλα κε βνιεχεη ηεο Παλαγνξάο Βιεπζεξία: είκ‟ αγνξαζκέλνο αξηζκφο. Αελ
θαληάδεζαη ηελ επηπρία κνπ, άλνπο, Άδσνο, αλεχζπλνο, αλαίζζεηνο θαη δεκνθξάηεο,
ιεχηεξα δηαθηλνχκαη ηνπνρξνληθψ ησ ηξφπσ θαη κηζψ ην Πλεχκα ηεο Βιεπζεξίαο: πεο
κνπ ζε παξαθαιψ, ηη θξνχην είλ‟ απηφ, θάλσ εκεηφ κ‟ απηέο ηηο δχν ιέμεηο. Ώξηζκνί,
Αειηία, Υξήκαηα, ηδνχ Βιεπζεξίαο Πλεχκαηα.
-Έρεηο δίθην, θίιε, πξάγκαηη: δηαθηλνχληαη θαη θπθινθνξνχλ ζαλ Ώίκα ησλ Μαδψλ. Γηαηί
ζα πξέπεη, νπσζδήπνηε λα είκαη άλζξσπνο, είκαη, φπσο φινη: αξηζκφο: αξηζκφο
δειηησκέλνο. Βκπνξεχκαηνο, πξντφλ θαηαλαιψζηκν, γηα φινπο θαη γηα κε ηνλ ίδην. Σν
Υξήκα ή Αειηίν, κε δηαθηλεί καδί κε άιινπο: πξφζεμε ηε Αηαθίλεζή ηνπ: αγνξάδεη θαη
πσιεί, ζνβαξφηαηνπο πνιίηεο, φισλ ησλ επαγγεικάησλ, ηδξπκάησλ θαη θξαηψλ, καδί κε
νξγαλψζεηο, θξάηε, έζλε, ρψξεο, λφεο, ρέξηα θαη παηξίδεο θαη ηα έξγα ηνπο.
Μεηαθηλνχκελν θη επηζσξεπφκελν, εδψ θάλεηο ηηο θνλζέξβεο θξέαηνο θαη ηδεψλ, εθεί
θάλεη ην εκπφξην ιεπθήο ζαξθφο ή αίκαηνο ή φπισλ ή ραπηψλ ή θαη λαξθσηηθψλ, πην
πέξα ζθάδεη αξπαγκέλνπο ή αγνξαζκέλνπο γηα κεηακνζρεχζεηο, νξγαλψλεη ηνπο
πνιέκνπο, θαηαζηξέθεη δάζε γηα μπιεία θαη νηθφπεδα, ζηηο ζάιαζζεο θαη ζηηο ζηεξηέο,
εμνληψλεη θάιαηλεο θαη θψθηεο θαη κηθξνχο ιανχο θαη δψα...
-Με κνπ αξαδεηάδεηο άιια. Κάλεη φκσο θαη πνιιέο επεξγεζίεο, κελ ηηο παξαιείπεηο.
-Υξεκαηνδνηεί γθνπξνχδεο, ππνπξγεία ηεο Παηδείαο γηα ξνκπνηηθά ζηειέρε νξγαλψλεη
πνξλνζέμ θαη πνπζηνζέμ, ηέρλεο θαη δηαζθεδάζεηο, επηζηήκεο θαη βηβιηνζήθεο,
ξαδηνθσλίεο θαη ηειενξάζεηο θαη ζξεζθεπηηθέο αηξέζεηο θη εμ‟ απηψλ ηνπο
«νηθνπκεληζκνχο». ησλνκαζνλίεο θαη Παπίεο. Αηακαξηπξίεο θαη Οξζνδνμίεο,
Ώλαηνιηζκνί, Απηηθηζκνί θαη άιια, είλαη κφλνλ Σξαπεδνγξακκάηηα.
-Μήπσο είλαη άλζξσπνη, γξακκαηηζκέλνη, αμηνπξεπείο ή ζξήζθνη;
-Φίιε κνπ, κε ιεο βιαθείεο, άλζξσπνη, αλ είκαζηαλ, ζα ζπλέβαηλαλ φζα ζπκβαίλνπλ;
-Ναη, ζσζηφ απηφ, αιιά ηζρπξνί θη αδχλακνη, θαηέρνληαη, απφ ινγηθφηαηε ΐιαθεία ή
Καθία! κεηνλεθηηθφηαηνη πεζκέλνη, επνκέλσο αιαδφλεο θαθνκνίξεδεο, γη‟ απηνχο,
Γεγνλφηα δελ ππάξρνπλ,
νχη‟ εκείο νη δχν θη ν ζηηρνπξγφο.
-Αελ θαληάδεζαη ηελ επηπρία φισλ καο: άλνεο, αλαίζζεηνη, αλεχζπλνη, λεθξνί θαη
δεκνθξάηεο, ηεο Βπζχγξακκεο Πξνφδνπ, ηα Βγσκαλή Γεσπνιηηηθά ξνκπφη, γηα Κέξδε θη
Βμνπζίεο. Ση αλψηεξν θη εδνληθφηεξν ππάξρεη, λα εμνπζηάδεηο πιηθά, ζπλαηζζεκαηηθά,
ζξεζθεπηηθά θαη λντθά, φληα, ζχκπαληα θαη «ζπλαλζξψπσλ» θνηλσλίεο, αγγέινπο,
αξράγγεινπο Υξηζηφ, Θεφ, Πξνθήηεο, ςεθνθφξνπο, θπβεξλήζεηο, έζλε, θξάηε θαη
ιανχο, ηδενινγίεο, επαγγέικαηα, θξνλήκαηα θαη γλψζεηο θαη ηερλνινγίεο θαη
Μεραληζκνχο Τπνβνιψλ θη Βπηβνιψλ, σο Μπζηηθναζηπλνκηθφο.
-Μήπσο είζαη δεκνζηνγξάθνο ή ςπρίαηξνο πνιηηηθψλ θαη ηερλνθξαηηθψλ ραπηνςπρηαηξείσλ;

-Λάζνο κάληεςεο. Βίκαη ν Βθδηθεηήο ηνπ εαπηνχ κνπ, αδηζηήο-Μαδνρηζηήο Ώκεξηθάλνο.
Υεηξηζηήο ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Υαθηέδσλ πνπ ππεξεηνχλ ηελ Ώξρηκαθηνδία.
-ζηε είζαη απαξαίηεηνο, εθ ησλ νπθ άλεπ, ζε δνχγθιεο δαζηθέο.
-Αεχηεξν ρνληξφ ζνπ ιάζνο: ησλ ππθλψλ δαζψλ νη δνχγθιεο, Ώπηνζπληεξνχληαη ζε
ηζνξξνπία, ελψ νη θνηλσλίεο καο Ώπηνθαηαζηξέθνληαη: δελ είλαη δνχγθιεο, αιιά, Σξέια
Αηαπγήο.
-Βχγε ζνπ, ην πέηπρεο! Χο εθ ηνχηνπ, ζπ ζα μέξεηο, πεξί ηνπ Βπηηειείνπ ησλ Ώζάξθσλ
Κάθηζησλ Ααηκφλσλ, πνπ ρεηξίδνληαη ηνπο έλζαξθνπο πνιηηηθνχο νιθήο θαη άιια
Πξφηππα, ηνπ Βμνπζηαζκνχ.
-Βίκαη κφλνλ αξηζκφο εμ αξηζκψλ, φπσο θη απηνί, ζην Γεσπνιηηηθφ Παηρλίδη.
-Ώο κε κνπ πεηο μαλά, φπσο ζπλήζσο, φηη αηαλάο θάλεη ηα ρέδηα ησλ
νθνινγηψηαησλ, θαη άιισλ Μαπξνκαγνζησλνπαπνκαζφλσλ, ηεο ηνάο, Όςηζηνπ
ΐαζκνχ.
-Αελ ζεκαίλεη θάηη, φζν θη αλ ην ιέσ θαη ην μαλαιέσ: ηα ξνκπφη γελλνχλ ξνκπφη.
-Πφζα Πξφηππα ηνπ Βμνπζηαζκνχ ππάξρνπλ, θαη αληίζηνηρα ξνκπνηηζκνχ;
-Ώπνθξπθηζκνί, Θξεζθεπηηζκνί, Παξαζξεζθεπηηζκνί, Βκπνξεπκαηηζκνί, Έκκνλεο Εδέεο
ησλ «ηζκψλ», κεηα-«ηζκψλ», ππεξ-«ηζκψλ», Πνιηηηθνκαλίεο, φ,ηη άιιν θαη Αεκνθξαηίεο:
δηά ησλ Πξνηχπσλ, εμεπηειηζκνί, απνθιεηζκνί, βαζαληζκνί θαη ζαλαηψζεηο.
-Πεο κνπ θαηαιφγνπο Ώζπγρψξεησλ Ώκαξηεκάησλ επί Παπηζκνχ, Κνκκνπληζκνχ θαη
πνηεο νη Σηκσξίεο ηέηνησλ θαη παξφκνησλ, Έκκνλσλ Εδεψλ, ή θαη Εαηξνραπηψλ.
-Υξεηάδνληαη ηφκνη βηβιίσλ, λα ζπκπεξηιάβνπλ ηα ΐαζαληζηήξηα, αλζξψπνπ απφ
άλζξσπν.
-Ναη, αιιά, πνλνχλ νη αξηζκνί, φηαλ είλαη πξφζσπα, νκάδεο θαη ιανί;
-Δδνλίδνληαη νη ζαδηζηέο πνπ βαζαλίδνπλ άιινπο θαη ηνλ εαπηφ ηνπο.
-Οη νξγαλσηέο εθκεηαιιεχζεσλ, δησγκψλ, πνιέκσλ, θαη εθηειεζηέο ή ζηξαηηψηεο,
δηαθέξνπλ;
-Γηα ηελ Δδνλή ηεο Βμνπζίαο, φινη καο αγσληδφκαζηε, κε δηάθνξα Πξνζρήκαηα θαη
Εεξνκαλίεο.
-Πφζν δπζηπρήο, λνζεξφο θαη θνιαζκέλνο, είλαη θάζε είδνπο εμνπζηαζηήο θαη ζηε ζρέζε
«έξσηνο»;
-Βίλαη φπσο ν λαξθνκαλήο, ν θαπληζηήο, ν αιθννιηθφο, ν «ηεξνκαλήο», ν ραπηνγηαηξφο
θαη άιινη.
-Μήπσο ππεξβάινπκε ή θαη ςεπδφκαζηε ή αληηθάζθνπκε; νη αξηζκνί πνλνχλ;
-Σα κάηηα ηνπ βαζαληδφκελνπ, θαξθσκέλα πάλσ ζην βαζαληζηή: θξίθε κεηαθπζηθή. Καη
ιανί αιιεινβαζαλίδνληαη: ηζηνξία θαη παξφλ, καο θπλεγά σο Βθηάιηεο.
-Με κνπ πεηο, φηη θαη ηεξσκέλνη, βαζαλίδνπλ εχπηζηνπο, σο «ηεξνθάληεο» ηνπ Αηαβφινπ.
-Άλζξσπνο αλζξψπνπ εμεπηειηζηήο, βαζαληζηήο θαη δνινθφλνο.
-Αελ ην παξαδέρνκαη απηφ. Βίλαη απάλζξσπν, ζαηαληθφ.
-Άξα, δελ ζπκβαίλεη, νχηε θαη ζπλέβαηλε. Αελ πνλνχλ νη αξηζκνί, αιιά, ππνινγίδνπλ.
Τπάξρνπλ πινχηνη ζάπηνη αξηζκνί, θαη πγηείο, αιιά θησρνί θαη πεηλαζκέλνη. Οη ζάπηνη
αξηζκνί αλαλεψλνληαη, αγνξάδνληαο εληφζζηα ή φξγαλα θησρψλ θαη θνλεπκέλσλ.
Σψξα πηα, κεηακνζρεχζεηο θη εθ πηζήθσλ θη εμ εξψσλ ησλ καρψλ, εκπνξναθκάδνπλ
ζπκβαδίδνληαο κε ηηο πεξηγξαθέο θαλδάισλ ζεμνπαιηθψλ θαη άιισλ, Τςειψλ
Πξνζψπσλ, ηεο Πνιηηηθήο, ηεο ΐηνκεραλίαο, Κνπιηνχξαο θαη Θξεζθείαο θαη ΐαζηιηθψλ
Ώηκάησλ, ρεηξηδφκελσλ φισλ απηψλ, απφ Κνξγηνχο, Ώξρηθνξγηνχο,
Ώκεξηθαλντηαινκαθηφδνπο, πξνο Σέξςηλ εθαηνκκπξίσλ ηειεζεαηψλ, ησλ Αεκνθξαηηψλ
καο, θαη ησλ Ώιγνβιεςηψλ - αλαγλσζηψλ, ησλ Βηθνλνεθεκεξίδσλ θαη ινηπψλ. ινη
θάλνπλ ηηο Υξπζέο Ανπιεηέο, κε Τπφθξνπζε ηνλ αηαλά, ηεο ησλνπαπνκαζνλίαο.
-ηφζνη αξηζκνί, θησρνί θαη πινχζηνη, κνξθσκέλνη, ζξήζθνη θαη ακφξθσηνη, ηφζνη
δεκνζηνγξάθνη, ζπγγξαθείο θαη θαιιηηέρλεο, επηζηήκνλεο θαη πιήζε ηνπο εξεκηθά,
δελ αηζζάλνληαη, νχηε λννχλ, νχηε ηνικνχλ, νχηε πνλνχλ, αιιά δηαζθεδάδνπλ;

-Βίπακε: ππνινγίδνπλ κφλνλ. Ση κπνξνχλ, άιιν λα θάκνπλ;
-Κάλνπλ Διεθηξνεγθεθάινπο θη ειεθηξνεγθεθαιάθηα θαη ηαπηφηεηεο ηνπ 666. Καη καο
ιέλε ιηγνζηνί: αξηζκφο δελ γίλνκαη! Βίζαη αξηζκφο, σο έμππλν θνξφηδν, είπα ζ‟ έλαλ απ‟
απηνχο: ήηαλ θξηηηθφο θη αηζζεηηθφο Ανπινπάξνηθσλ, ζηάζκεο πςειήο βιαθείαο ηφζν
αιαδνληθήο Καθίαο, φζν ε θξπθή ηνπ κεηνλεθηηθφηεηα θαη ε παγσληά ςπρήο.
-Μπξάβν εμππλάδα: θάλσ ηελ ςπρή κνπ πάγν θαη ηε ζάξθα κνπ ηνκάξη, παιηνηφκαξν:
σο εθ ηνχηνπ, εληειψο πξνζαξκνζκέλνο πξνο ην γχξν θφζκν, είκαη πξφηππν πγείαο,
επηπρίαο, πςειήο λνεκνζχλεο, ηφικεο θαη ραξάο.
-Φίιε κνπ θαιέ, κηα ηειεπηαία κνπ, πνιχ αζηεία, ρνληξηθή κνπ Ώπνξία: φηαλ κέγηζηνη
πνιηηηθνί, ζηξαηεγνί, ζηειέρε θνξπθαίσλ, εππξεπψο, πνιπηειψο πίλνπλ θαη ηξψγνπλ ζε
πνιχ θηιάλζξσπν, Κέληξν Ώπνθάζεσλ Τςίζησλ, πεξί ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ
κεξηθψλ ιαψλ, γηαηί ρακνγεινχλ φπσο νη άγγεινη - αξράγγεινη, θαη ραξηεληίδνληαη
γελλαηνθξφλσο;
-ια είλαη θελνζεηεκέλα, γηα Μαθάβξηνπο Υνξνχο ησλ αξηζκψλ, ιεγφκελσλ
αλζξψπσλ: αιιεινδνινθνλνχκελσλ, νηθνλνκηθά, ζξεζθεπηηθά, επηζηεκνληθά,
θνπιηνπξηθά θαη ζηξαηησηηθά, κε Σειεπιήθηξα.
-Πνηνη ρεηξίδνληαη ηα Σειεπιήθηξα θαη κε ηίλσλ Βληνιέο - Αηαηαγέο γηα Νέα Βπηαμία;
-ηαλ βιέπεηο ζε ηειενξάζεηο, Ώξραγγέινπο θαη Ώγγέινπο, λα ρακνγεινχλ ζην Κέληξν
Ώπνθάζεσλ, ηα παληνεηδή Ναξθσηηθά, πξνεηνίκαζαλ ην Έδαθνο, ηεο Μεγάιεο
Βκπνξίαο πισλ ξππαξήο Βηξήλεο.
-πκθσλψ έσο εδψ, αιιά, νη θαινί ιανί θη νη ζξήζθνη, είλαη θαη απηνί, βξπθφιαθεο;
-ρη-δα βξπθφιαθεο, κφλνλ αξηζκνί θαη ζηίγκαηα, ζηεο Γεσπνιηηηθήο ην Υάξηε, «Νέαο
Βπνρήο».

ΤΑΙΝΕ ΚΑΙ ΛΤΚΟΙ
-Σνπο ζπκθέξεη χγρπζε θαη Φφβνο ιέμεσλ, γηα λα καο εμνπζηάδνπλ. Δ Βιιεληθή καο
Γιψζζα, είλαη λνκα θαη Πξάγκα, Γιψζζα Πινχηνπ θαη Αηαχγεηαο.
-Γηαηί απηφ ην κίζνο ηνπ θνκκαηηθνχ, μελνθίλεηνπ θξαηηδίνπ ησλ Ώθειιήλσλ κε ηε
ζπκκαρία ηνπ βαξβαξηθνχ Παπαδαξηνχ, σο Ώλάζεκα ηνηο Βιιεληθά δηεμηνχζη Μαζήκαηα;
-πλερίδνπλ φισλ ησλ θαηαθηεηψλ ην Μίζνο, ελαληίνλ ηεο Βιιεληθφηεηαο θαη ηνπ
Υξηζηνχ.
-Βπί είθνζη αηψλεο, «Έιιελεο» θαη «Υξηζηηαλνί» Γξαηθχινη - ησλίηεο, δελ θνπξάζηεθαλ;
-Βληζρχνληαη απφ αηαληθέο Απλάκεηο, απ‟ ηνπο Πάπεο, Γφηζνπο, Ώπηνθξάηνξεο θαη
άιινπο, φ,ηη φξζην Βιιεληθφ, εο έδαθνο θέξεηλ, Έιιελεο λεπνηλεί δνινθνλνχκελνη. Καη
παο ειιελίδσλ θαη θηινζφθσλ θαη θνξψλ εζζήηα Έιιελνο, απφ «ρξηζηηαλνχο»
δηψθνληαη.
Παηξηάξρεο ν Γελάδηνο ρνιάξηνο πξνζηάδεη: ππξί, ζηδήξσ θαη πληγκψ λα εμνλησζνχλ
νη Έιιελεο θαη φζνη ειιελίδνπλ, πείζκσλεο «εηδσινιάηξεηο» έσο ηψξα επηδψληεο. Μφλνλ
«ρξηζηηαλνχο» γθντκήδεο, γατδάξνπο, θηήλε, εβξατδνληα, ρξεηάδνληαη, νη ησληζηέο αηαληζηέο. Ώπ‟ απηνχο είλαη πνιινί θαη ζηελ Βιιάδα ησλ Γξαηθχισλ, ζε Πξνζθήληα θαη
Παξαζθήληα. Ο ειιεληθφο ιαφο θνξνινγείηαη, γηα ηε δνιηνθζνξά ηνπ. Γήησ ε θακκέλε
γε.
-Δ ειιεληθή - ΐαιθαληθή Υεξζφλεζνο θη ε Μηθξά Ώζία, έρνπλ αίκαηα ειιεληθά θαη
Ώλακλήζεηο Κξππηνκλήκεο, ειιελίδνπζεο. Ώιι‟ νη Παιαηνδηαζεθίηεο ιέλε! ηέθλα ηεο ηψλ
επί ηα ηέθλα ησλ Βιιήλσλ, κέρξηο Βμνληψζεσο.
-Ώπνξψ γηαηί νη θνπηαλνί, επηκέλνπλ φηη είλαη αξραηψζελ Μαθεδφλεο - Έιιελεο. Μηινχλ
βνπιγαξηθά θαη αξβαλίηηθα θη ειιεληθά: αο ελσζνχλ κε ηελ Βιιάδα.
-Βίλαη φξγαλα ηεο Μαθξνρέξαο ησλνπαπνακεξηθάλαο ελαληίνλ ηεο Ώγλήο Οξζνδνμίαο
γηα λα έξζεη Ώλαηνιηθή Αηάιπζε, ησλ Βιιήλσλ θαη ησλ ιάβσλ θη άιισλ.
-Έλαλ ηφζνλ-δα, κηθξνζθνπηθφ κνριφ, Βζράηεο Πξνδνζίαο, ελεξγνπνηεί ε Μαθξνρέξα
γηα λα θαηαθηήζεη ηα ΐαιθάληα θαη ηε Ρσζία; ια ζην Ξεπνχιεκα.
-ρεδφλ φινη, αγαπνχλ ηεο Πξνδνζίεο, αιιά ηνπο πξνδφηεο ηνπο κηζνχλ κε θνιαθίεο:
πάληα ηνπο ρξεηάδνληαη. Οη Γηαλλίηζαξνη θαη νη Γξαηθχινη πξνσζνχληαη απ‟ ηνπο
Εζρπξνχο ηεο Γεο.
-Μεηά ηνλ «αξρηηέθηνλα ςπρψλ», ηνλ ηάιηλ, εκθαλίζηεθαλ πιεζσξηζκνί ιεζηψλ,
εκθπιίσλ ζπαξαγκψλ, πνξληζκψλ, λαξθνκαλψλ: ην ζηαιηληθφ ην χλζεκα, έγηλε Πξάμε:
θηάζαλε θαη μεπεξάζαλε ηε Μαθηνδακέξηθα. Δ Μεγαηξάπεδα θαη ε αληίρξηζηε θξαγίδα
ηεο ησλνπαπνκαζσλίαο αγθαιηάδεη θαη ηε δχζηπρε Ρσζία θη άιινπο πιεζπζκνχο εθεί.
-Γηαηί δελ εμνληψζεθε αθφκα ν Βιιεληθφο θαη Υξηζηηθφο ν Λφγνο, απ‟ ηηο ηφζεο Βπηζέζεηο;
-Οη Ππξί θαη Ξίθεη ζαλαηνχκελνη, Βπηζηξέθνπλ θσηεηλφηεξνη.
-Βπηζηξέθνπλ θσηεηλφηεξνη; κελ ην πεηο απηφ ζε άιινπο θαη ζε «Οξζφδνμνπο»
ςεπηνρξηζηηαλνχο, πνπ αξλνχληαη Γεγνλφηα, πηζεθίδνληαο κπζηήξηα θαη παπαγαιίδνληαο,
ιέμεηο θνχθηεο «ηεξέο». Πνξεχζνπ ηψξα λα ζπλνκηιήζεηο, κε θνκκαηηθφ πνιηηηθφ θαη κε
δεζπφηε δνχιν ηνπ.
-Με Λχθνπο θαη κε Όαηλεο, ηη λα πσ θαη ηη λα θάκσ, ζε θνηλσλία παξαπιαλεκέλσλ;
Έρνπλ φινπο ηνπο Μεραληζκνχο δηθνχο ηνπο, θη φινπο ηνπο ραθηέδεο - δηαλνεηέο,
δηθαησηέο ηνπο.
-Με θνβάζαη ην θνηάδη, φζν θη αλ νπξιηάδνπλ Λχθνη, φζν θη αλ ζνπ θιαςνπξίδνπλ
Όαηλεο, αλ ζ‟ εκπλέεη ζείν Φσο, θη αλ γηα λ‟ αγαπάο γελλήζεθεο.

ΟΜΙΛΟΤΝΣΕ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ, ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ
-Ο δηθφο ζνπ Τπνινγηζηήο είλαη ζειπθφο ή αξζεληθφο;
-Βμαξηάηαη απφ ηηο ζεμνπαιηθέο κνπ δηαζέζεηο. Βίλαη λενηάηεο γελεάο σο νκηιψλ θαη
εηθνλίδσλ. Πιήξεο Αεδνκέλσλ, Μέγηζηε Βγθπθινπαίδεηα, Βηδηθφο θαη Γεληθφο θαη
εμνιφγνο, αιιά ζηνηρίδεη αθξηβά, σο κπζηηθή παξαγγειία: δελ θπθινθνξεί αθφκα ζηελ
Παλαγνξά. Σέιεηα ζπλελλννχκαη. Βίλαη πξνζπκφηαηνο, αιάζεπηνο, ηαρχο, θη
εξσηεπκέλνο.
-Βίδεο, ην ινηπφλ; ζηε δσή κνπ, δελ ζπλάληεζα ζπλάλζξσπν θηιίαο, πξνζπκίαο.
χδπγνο θαη ηέθλα θαη ζπλάδειθνη θαη άιινη, φινη ηνπο ππνθξηηέο θαη θζνλεξνί.
-Βίκαζη‟ νκνηνπαζείο, ζε ζρέζε πξνο αλζξψπνπο, αιιά κε ηνλ Τπνινγηζηή ηα πάσ θαιά
-Πψο ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, κε ην θαηαζθεχαζκα ηεο ζθέςεο ηνπ αλζξψπνπ; ια καο ηα
θίλεηξα, είλαη ππνινγηζκνί γηα Κέξδε, Καηαθηήζεηο, Βμνπζίεο, Ώπνιαχζεηο, θη φκσο
είκαζηε νη Απζηπρείο, Ώζπλελλφεηνη, ζρεδφλ δαηκνληζκέλνη, ιπζζαζκέλνη.
-Ναη, αιιά, δελ αγαπάο ηνλ Τπνινγηζηή ζνπ θη ίζσο ηνλ κηζείο, σο πθηζηάκελνο.
-Έρσ θάπνηνλ Πξντζηάκελν ζηελ Βηαηξεία, ίδην Σέξαο. Βίκαη, ιέεη, ηα πιήθηξα, ηίπνη‟
άιιν.
-Ώο κελ πεξηκέλεηο απ‟ ηνλ Τπνινγηζηή ηεο εξγαζίαο ζνπ, θηιηθά αηζζήκαηα.
-Φέξεηαη σο δαίκνλαο θη έρεη αιπζηδσηά, κηα νκάδα Τπνινγηζηψλ θαθνδαηκνλίζεη. Να
ζνπ πσ θαη ην ρεηξφηεξν: κεηαδψζεθε ε Σξέια θαη ζε άιιεο Βηαηξείεο, θεκηζκέλεο.
-Σν δηθφ κνπ πξφβιεκα, είλαη, φρη ν θαιφο κνπ Τπνινγηζηήο, αιιά ν ζχδπγφο κνπ: απ‟
ηνλ άιινλ, ηνλ θηελψδε, πήξα δηαδχγην θαη ππαλδξεχηεθα ην αθξηβέο παλνκνηφηππφ ηνπ.
Βπηπρψο, αγάπεζα πνιχ, ηνλ Τπνινγηζηή κνπ, ν νπνίνο κ‟ εξσηεχηεθε.
-Πηζαλφηαηα, θάπνηνο «ηφο», θάπνηνο «ίππνο» απ‟ ηελ Σξνία, θάπνηα βφκβα ινγηθήο, θάηη
απ‟ ηηο δπζαξέζθεηέο ζνπ, απ‟ ηνλ ζχδπγφ ζνπ, επσάδεηαη θαη ζα εθδεισζεί.
-Σνλ αγαπψ θαη κ‟ αγαπά ηφζν πνιχ, ψζηε απνθιείεηαη δπζαξκνλία κεηαμχ καο. Δ νκηιία
ηνπ, ν ηφλνο ηνπ, ην χθνο ηνπ, ην ήζνο ηνπ, ε θάζε ιεηηνπξγία ηνπ κε γνεηεχεη.
-Σν Τιηθφ, ην Hardware, θαη ην Λνγηζκηθφ, ην Software, ηα θξφληηζεο πνηνηηθά, επεηδή
αγαπάο ηνλ Τπνινγηζηή ζνπ θαη ηελ Βξγαζία ζνπ, αιιά, δελ ξσηάο θη εκέλα, πφζν
ππνθέξσ, πφζν βαζαλίδνκαη ζ‟ απηή ηελ Βηαηξεία, Τπνινγηζηψλ ηεο Ρχζκηζεο ΐνιίδσλ
Μαδηθήο Ανινθνλίαο, γηα Βθηφμεπζε, αιιά δίρσο ίρλε Πξνειεχζεψο ησλ. Βπηπιένλ,
έρνπλ ζρέζε θαη κε Παξαθπζηθέο Ανκέο. Ο δηθφο ζνπ Τπνινγηζηήο, είλαη ν πξνζσπηθφο
ζνπ.
-Παίδσ κνπζηθή θη απηφο ηε γξάθεη παξηηηνχξα θαη κε δηνξζψλεη φπνπ ιάζνο
απνρξψζεσο. Αηαθξίλεη απνρξψζεηο απνρξψζεσλ θαη ζηελ νκηιία: ηη επγέλεηα, θαη χθνο,
ήζνο αξηζηνθξαηίαο.
-Καη κνπ ιεο εζχ, γηα ζπκπεξηθνξέο αλζξψπσλ!
-Αηά ηνπ Τπνινγηζηή κνπ, ζπλζέησ Τπεξθείκελν θαη πνιχπιεπξα Αηζθεηηνβηβιία λένπ
είδνπο ζπγγξαθείο θαη «αλαγλψζηεο», δεκηνπξγηθνχ πνιηνχ. Πξάγκαηη, πξνο ηη
πξνζσπηθή επζχλε, αίζζεκα πεγαίν θαη λνεκνζχλε; δεκνθξαηηθφο Πνιηφο είλαη
Κνπιηνχξα θαη Θξεζθεία νηθνπκεληθήο ΤδξνρνΎαο, πνπ ξπζκίδνπλ θαη βνιίδεο Μαδηθήο
Ανινθνλίαο, δίρσο ίρλε Πξνειεχζεσο.

ΣΟ ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ
Ώθνχ επί πνιιέο εκέξεο, δηαπξεπείο νη χλεδξνη, δηαπξεπψο κνλνινγνχζαλ, απφ
ζηεγαλά δηακεξίζκαηα, εηδηθνηήησλ ηνπο, θαη «νιηζκψλ», πεξί Ώλζξψπνπ, Κνηλσλίαο,
Νφζσλ θαη Θεξαπεηψλ, έλαο ησλ πλέδξσλ, ηειεπηαίνο, ηφικεζε θαη είπε:
- Μεηνλεθηηθφηαηνο ν «άλζξσπνο», Ώιαδψλαο θαη Ώξπαθηηθφηαηνο «ζεφο» αγσλίδεηαη κε
Λχζζα Λχθνπ, γηα ηελ Πξσηνθαζεδξία επί Πιαλεηψλ θαη Οπξαλψλ, άζενο,
αλζξσπνθεληξηθφο, Ώξρηθνληάο, πνπ παξαζηαίλεη ζενζέβεηα, ρξηζηφηεηα, θηιαλζξσπία.
εηο νη ζνβαξφηαηνη θη αγαπεηνί ζπλάδειθνη, κε ηηο πεδηαθέο ζαο ζεσξίεο Τιελέξγεηαο,
κε θψδηθεο γελεηηθνχο, κε ηε δπαδηθή ινγηθή ηνπ Διεθηξππνινγηζηή, θαη κε ηελ
ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία θαη ηα πέξ‟ απ‟ απηφ ην Φάζκα θαη Φξάγκα, νξηνβάηεο
ηνικεξνί, αλάκεζα ζε ηφζα χλνξα, δηαζηάζεσλ θαη θφζκσλ θαη πκπάλησλ,
θνζκνιφγνη, ζενιφγνη, θνηλσληνιφγνη, βηνκήραλνη, πνιηηηθνί θαη νηθνλνκνιφγνη,
αιινπαζεηηθνί, νκνηνπαζεηηθνί θη εθθιεζηαζηηθνί, φινη, φινη, φινη, πέζηε κνπ Γηαηί,
ιαηξεχεηε κφλνλ ηνλ Καίζαξα, θαη ηηο αηαληθέο Ανκέο ηεο Βθκεηάιιεπζεο; Καζέλαο καο
«ζεφο» ηεο Λχζζαο, ελαληίνλ φισλ ησλ «ζεψλ» ησλ ιπζζαζκέλσλ, πέζηε κνπ, αλ
θάπνηνο απφ ζαο, ζα ήζειε λα εμνληψζεη, φινπο ηνπο αληαγσληζηηθνχο «ζενχο», σο
Μνλνιχθνο Μνλνιχζζαο, δίρσο ην Ώληίθξπζκα ηνπ Άιινπ θαη ηνπ Κφζκνπ, Βθηάιηεο ζε
ζχκπαλ - κεδέλ. Μεηά ηελ πξψηε έθπιεμε, ν θψδσλ ηνπ Πξνέδξνπ ησλ πλέδξσλ, δελ
έθιεηζε ην ζηφκα ηεο Ώπζάδεηαο, θαζψο μεζθέπαδε ην Παξαζθήλην ησλ Αηεζλψλ
Αηαζπλδέζεσλ ηνπ αηαλά κε ηηο ελλέα ηνπ αιήζεηεο, γηα λα εδξαησζεί ην Έλα Φεχδνο,
σο Αέθαηε Ώιήζεηα, επελέβεζαλ ηα Οπξιηαρηά ηνπ Ώμηνπξεπέζηαηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δελ
ήηαλ ν Ώξρηραθηέο ησλ Ώθεληάδσλ. Ώιι‟ επεηδή ην ζηφκα ηνπ Ώπζάδνπο ιεηηνπξγνχζε, θη
νη χλεδξνη μεζθίδαλε ηα ξνχρα ηνπο, ν κέγαο Ώληηπξφζσπνο ηεο Σεξαηψδνπο
ΐηνκεραλίαο ησλ ραπηψλ αιινπαζεηηθψλ γηαηξψλ, πίεζε ην Πιήθηξν ηνπ πλαγεξκνχ,
θαη εηζφξκεζαλ κε φπια αλά ρείξαο, νη «κπζηήξηνη». Βπήιζελ, επηηέινπο, ε πεξηπφζεηε
ηγή Ερζχσλ, νπφηε, δηεζλνχο θήκε ςπρίαηξνο, αλέιαβε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ
επζαξζέσο νκηιήζαληνο, σο καληαθνχ επηθηλδχλνπ, θαη πξφηεηλε ζηνλ Πξφεδξν, λα ηνλ
θξνληίζεη δσξεάλ ζηελ Κιηληθή ηνπ, ζχκθσλα πξνο ηελ άιινηε καξμηζηηθή ηνπ ηάιηλ
ςπρηαηξηθή, ηεο Βμνληψζεσο Αηαθσλνχλησλ, αιιά, κε ην Νέν χζηεκα, ηεο Νέαο
Βπνρήο, γηα Νέα Βπηαμία. Οη εθ ησλ πλέδξσλ Βηδήκνλεο επί ηνπ ζέκαηνο πξνιεπηηθήο
Πνιηηηθήο, εμήγεζαλ ηα ρέδηα πεξί ηνπ Πξνζερνχο πζηήκαηνο «Ώπηνδηνηθήζεσο θαη
Ώπηνθπβεξλήζεσο» εξήκελ ησλ μαλά Ππθλνχκελσλ ηνπ Μίζνπο Νεθειψλ Ώξλεηηθήο
Φπρνδπλακηθήο, κεηά ηελ Ώπηνθξαηνξία ηνπ ηάιηλ θαη ηνπ Σίην ηε Γηνπγθνζιαβία. Πνηέο
ρψξεο θαη ιανί ζα έρνπλ Καηαηγίδα ή Οκίριε δειεηεξηψδε, ιίαλ πξνζερψο; Ώιιηψο ή
έηζη, θνπαδάθηα δηαλννπκέλσλ, ζνβαξψλ επηζηεκφλσλ θαη ηδίσο ζενιφγσλ, εηνηκάδνπλ
ηηο βαιίηζεο ηνπο, ψζηε λα βξεζνχλ κε ηελ Πιεπξά ησλ Νηθεηψλ, σο άξηζηνη ραθηέδεο.

ΓΑΜΟΤ ΣΕΛΕΣΗ, ΜΕ ΔΑΙΜΟΝΨΝ ΠΑΝΗΓΤΡΙ
-Με πνιηηηθφ ή κε ζξεζθεπηηθφ γάκν, ππαλδξεχζεηο, ή σο ιεχηεξν γεξάθη, άληξεο
θπλεγνχζεο, πνιιαπιά θαη ηξνκεξά εξσηεπκέλε;
-Καη ηα ηξία ηα δνθίκαζα, έρνληαο αξρίζεη κε ζξεζθεπηηθφ ζηεθάλη, θαη σξαία ηειεηή, κε
χλαμε Σηκήο, εθιεθηψλ πξνζθαιεζκέλσλ. Ήηαλ θάηη ην θνκςά πνιπηειέο, κε
Πξσζηεξέα θη ηεξείο δπφ - ηξεηο. Ο αζηξνινγηθφο κνπ ράξηεο, εμαηξεηηθά επλντθφο, θαη ηνπ
γακπξνχ επλντθφηεξνο. Μφλνλ θάπνηνο ελνξαηηθφο, κε δηαθνή θαη κε δηφξαζε, απεθάλζε
δπζκελψο. Βηο πείζκα ηνπ, εληνχηνηο, έγηλε ν γάκνο, επί παξνπζία θαη ηνπ ίδηνπ. Σα
ζηέθαλα παξαθνινχζεζε κε δσεξφηαην ελδηαθέξνλ, αιιά, ζαλ λα έβιεπε αιινχ. Ίζηαην
αληίθξπ κνπ, θαη ζθέθηεθα: πνχ, ζην δηάβνιν θπηηάδεη, θαη ηί βιέπεη; Καη θαζψο εθηά
παξζέλεο, θαη παξζέλνη άιινη ηφζνη, ζηα νιφιεπθα ληπκέλνη κε πιαηζίσλαλ, ν ελνξαηηθφο
εδάθξπζε, θαηαζπγθηλεκέλνο, δηαςεπζζείο σο κάληεο. Ώιιά, κεηαμχ ησλ θαιεζκέλσλ ζε
κεηαγακήιηα ζπλάζξνηζε, κνπ είπε: ηελ ψξα ηεο σξαίαο ηειεηήο, θαθνδαίκνλεο
παλεγχξηδαλ, ανξάησο θαη αλέησο, θαη πιεθηξνινγνχζαλ ζηνλ εγθέθαιν, γακπξνχ θαη
λχθεο, ηηο Ώδπλακίεο γηα Βξεζηζκνχο. Απζηπρψο, κνπ πξφζζεζε, εηέιεζαλ ην γάκν,
ζπκπιεγκαηηθέο βιαθείεο θαη θαθίεο ζαο. Βπηπιένλ, ελπκθεπζνυπαλδξεχζεζαλ,
ηξαπεδηηηθέο ζαο θαηαζέζεηο θαη θνηλσληθέο ζαο παξαζηάζεηο.
Υξψκαηα δπζνίσλα ζηηο αχξεο ζαο, ζ‟ εηνηκφηεηα πνιέκνπ, κφιηο «εμνηθεησζείηε»
δηαπιεθηηζκνί, θισηζέο, μπινδαξκνί, λπκθνκαληάζεηο θαη ζαηηξηάζεηο θαη ινηπά: γη‟ απηφ
νη θαθνδαίκνλεο ζαο ηίκεζαλ, κε ηδηαίηεξε εθηίκεζε, ρνξνπεδψληαο, επί ηε πξνφςεη
καθξνρξφλησλ Αηαζθεδάζεσλ θαη δαηκνλνελζαξθψζεσλ. Σνπ απάληεζα, λα κε κνπ πεη,
φηη ζα γελλήζσ δαηκνλάθηα. Βίρα θινληζηεί, θάηη κνπ έιεγε βαζεηά, ηη ζα ζπκβεί, αιιά ηνπο
αλεπαίζζεηνπο ςηζχξνπο, δελ πξνζέρνπκε.
-Χ, κελ αλεζπρείο θαη ηφζν, κνπ απάληεζε ν ζπλνκηιεηήο: δηζεθαηνκκχξηα, φπσο εζείο
νη δχν, λχθε θαη γακπξφο, είλαη ηα Παλνκνηφηππα, ηεο ζπδπγηθήο πνξλείαο θαη
δαηκνλνηεθλνπξγίαο, ζε Κνηλσληθφ, Αηεζλή Παξάδεηζν. Χο εθ ηνχηνπ, Καηαζέζεηο
Σξαπεδψλ θαη νη Βγθεθαινειεθηξνληθέο πδεχμεηο Βπηπρνχλ, κέρξη ηε ηηγκή ηεο
Έθξεμεο. ληα είκαζηε, λνήκνλα, ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά. νχηε Ρχπνη ζηηο ςπρέο, νχηε
Ρχπνη πεξηβάιινληνο, λφεο ήξεκνη, αζψνη, πέξ‟ απ‟ ην Καθφ θαη ην Καιφ, δηαινγίδνληαη
ηα χκπαληα: παληνχ νθία θαη Ώγάπε Αηαζηάζεσλ Φσηφο θη Τπεξθσηφο.
-Ναη, αιιά, πνηα έιμε καο ελψλεη, αθνχ είκαζηε ζε ραξαθηήξα εληειψο αληίζεηνη;
-Δ δηαθνξεηηθή δηάηαμε θαη ιεηηνπξγία ηεο ελέξγεηαο εθάζηνπ, ζπκπιεξψλνληαο
αιιήινπο.
-Ση ζα γίλεη κε ηε ζχγθξνπζε ησλ ραξαθηήξσλ;
-Ή ζα κάζεηε ην κάζεκα, ή ζα γθξεκλνηζαθηζηείηε, δηά ησλ θαθνδαηκφλσλ.
-Σέηνηνο Αηαινγηζκφο ηνπ χκπαληνο, δελ κνπ αξέζεη.
-Κάληε ζεηο νη δχν, δηθφο ζαο ζχκπαλ: ε δσή ην επηηξέπεη, φρη δίρσο ηηο πλέπεηεο,
Ώληίζηνηρεο ησλ Πξάμεψλ ζαο.
- Βίκαζηε αζθαιηζκέλνη: ηξαπεδηθέο καο θαηαζέζεηο θαη πνιηηηθή επηξνή, αξθνχλ. Οη
αφξαηεο ζνθίεο ηεο δσήο ηνπ ζχκπαληνο, δελ καο ρξεηάδνληαη.

ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΟ ΜΕΓΑ ΤΜΒΟΛΟ
-Μήπσο έηπρε λα δεηο, Κπξιηάλ, Τπεξθπξιηάλ, θη Ώηζεξναπξηθέο θσηνγξαθίεο;
-Βίδα κεξηθέο ζεηξέο απφ ζηνηρεία, δέληξα, δψα, δαίκνλεο θη αλζξψπνπο.
-Μεηαμχ δαηκφλσλ θαη αλζξψπσλ, πνηα δηαθνξά, βηνπιάζκαηνο, ςπρήο ή φ,ηη άιινπ;
-Βμ αλζξψπσλ κεξηθνί, είλαη θαη θαθνδαηκφλσλ, θαθνδαηκνλφηεξνη.
-Ώιιά έρνπλ ηνλ εγθέθαιν αλζξψπηλν. Κη αλ ε ζάξθα είλαη βηνινγηθά κεγάιεο αληνρήο;
-Σφηε, πεο αιίκνλν ζην πεξηβάιινλ φπνπ δξνπλ. Βίλαη θξππηηθνί ή θαλεξνί;
-ηα Πξνζθήληα εκθαίλνληαη σο Γφεηεο, ηθαλνί θαη κε ηαιέληα, αιιά ζηα παξαζθήληα,
ρεκεηναιρεκίδνπλ Μαπξνκάγνη νθνινγηψηαηνη.
-Θα είδεο, νπσζδήπνηε, θη Ώηζεξναπξηθέο θσηνγξαθίεο Τςειά Εζηάκελσλ.
-Βπηζηήκσλ ΐφκβαο Οπδεηεξνλίνπ, κέγαο Βξγνδφηεο θη έλαο εθ Πνιηηηθψλ, έρνπλ ηα
γλσξίζκαηα, κέγηζησλ Καθνδαηκφλσλ θαη νπδέλ αλζξψπηλν. Χο εθ ηνχηνπ, εθηηκψληαη
δηεζλψο θη είλαη νη ιανθηιέζηεξνη, αλζξσπηζηέο θαη ζξήζθνη.
-Μήπσο έκαζεο, ηπρφλ, απφ πνηα ηνά ησλ Κνξπθαίσλ, παίξλνπλ Βληνινδηαηαγέο;
-Φηζπξίδνπλ ιηγνζηνί, φηη Άζαξθνη εμνπζηάδνπλ, Πξνζθεληαθνχο, Παξαζθεληαθνχο.
-Άζαξθνη; ζεφο θπιάμεη. ζηε ηφζε εμνπζία έρεη ν Ώλζξσπνθηφλνο Σξηζθαηάξαηνο;
Βίκνπλ ζαπκαζηήο ηεο Βπηζηήκεο, ηεο Σερλνινγίαο, ηεο Βξγνδνζίαο, ηεο Πνιηηηθήο, σο
θνηηεηήο, αιιά, φηαλ πξφζεμα ιηγάθη, αλεζχρεζα πνιχ, θη εξεχλεζα θαη είδα;
-Σέηνηνπ είδνπο έξεπλεο, κηζνχληαη θη εκπνδίδνληαη, ζρεδφλ απ‟ φινπο, εθ ησλ Άλσ θη εθ
ησλ Κάησ. Γη‟ απηφ, νη έλζαξθνη θαη άζαξθνη, πεηξάδνπλ ηνπο εξεπλεηέο, κε ηξφπνπο
πνλεξνχο.
-Ώηζζάλζεθα ηνπο πεηξαζκνχο θαη θαηέθπγα ζε εηδηθνχο ηεξσκέλνπο, αιιά, θαη απηνί
πεηξάδνληαη, θαη καο πεηξάδνπλ κε ην θέξζηκφ ηνπο, ην δαηκνλνπξεπέζηεξν.
-Αελ πεηξάδεη, θίιε κνπ, δελ δνχκε ζε Μεζαίσλα, ψζηε λα καο θάςνπλ δσληαλνχο. Γνχκε
ζε Βπνρή Πξνφδσλ, Αεκνθξαηηζκψλ θαη άιισλ, πνπ λα θάςνπλ ζρεδηάδνπλ ηνλ
πιαλήηε.
-Ώπνξψ θη εμίζηακαη. Ση θάλνπλ νη θαινί, πνιχ θαινί ζπλάλζξσπνη;
-Αελ ηνπο βιέπεηο θαζεκεξηλά, επίζεκα θαη αλεπίζεκα; ζηεξίδνπλ Καθνδαίκνλεο,
θαληαδφκελνη φηη ζηεξίδνπλ Ώξραγγέινπο θαη Ώγγέινπο.
-Ση ζην Αηάβνιν ηνπο ράξηζε, θχζε θαη Θεφο, αηζζήζεηο, λνπ, αηζζήκαηα;
-Ρψηεζε ηνπο νθνινγηψηαηνπο θαη άιινπο, νη νπνίνη δηθαηνινγνχλ θάζε Καθία, σο
νθία, παηξησηηζκφ, αλζξσπηζκφ, Ώγάπε, Σαπεηλνθξνζχλε, Μέιινληα, Λακπξφηαηα.
-ΐφκβεο Οπδεηεξνλίνπ, δελ γθξεκίδνπλ θηίξηα, επηθέξνπλ αζθπμία ζε παλ δσληαλφ.
-Εδνχ ην Μέγα χκβνιν, ηνπ δηεζλνχο καο Απηηθνχ Πνιηηηζκνχ.
-Κάζε δσληαλφ θη ν άλζξσπνο, είλαη πεξηηηά, πιελ ησλ αληηθεηκέλσλ.
-Ώπηφ ζεκαίλεη Μεδεληζηηθφο αηαληζκφο.
-Πνηνο ηελ έρεη θάκεη εθαξκφζηκε, ηε βφκβα νπδεηεξνλίνπ;
-Μεξηθνί Ββξαίνη ζεσξεηηθνί, παξαδίδνπλ ζε Μαθηφδνπο, εμηζψζεηο εθαξκφζηκεο,
ελαληίνλ ησλ γθντκεδσλ: ρξηζηηαληθψλ θηελψλ.
-Σν Ββξατθφ Εεξαηείν, ν Πηιάηνο θαη ν Υξηζηφο: ηη Αξάκα!
-πλερίδεηαη ην Αξάκα ησλ Ώηψλσλ: ν Υξηζηφο, νη Καίζαξεο, Εεξαηεία. Σα Εεξαηεία, πάληα
είλαη Τπεξθαίζαξεο, ελαληίνλ ηεο Γσήο, ηεο Ώγάπεο ηεο Ώιήζεηαο ηνπ Θενχ θαη πνιινί
εθ ησλ επηζηεκφλσλ, σο ςπρνινγία Μίζνπο, ππεξεηνχλ ηνλ αηαλά.
-Ώιιά ηφζν κίζνο ελαληίνλ ηνπ Υξηζηνχ, αλαγθάδεη θαη Πηιφηνπο λα απνξνχλ.
-Σα Εεξαηεία εθβηάδνπλ θαη ηνπο Καίζαξεο, κε Μνριφ ηνπο φρινπο.
-Καηζαξνπαπίεο, δειεηεξηάδνπλ, ζάξθεο θαη ςπρέο. Ενχδεο θαη Ώληίρξηζηνη Ώηψλσλ.
-Έρσ ηελ εληχπσζε, φηη ν Ββξαίνο εθεπξέηεο βφκβαο Οπδεηεξνλίνπ, σο Ώξρηεξέαο,
ελζαξθψλεη ηα Εεξαηεία ησλ Ώηψλσλ. Μίζνο πνπ λεθξψλεη ηε δσή, ην πλεχκα ηνπ
αλζξψπνπ, θαη αθήλεη κφλνλ ηα Κειχθε, σο Ώπνιηζψκαηα.

-Φίιε κνπ, ζσζηφ απηφ, αιιά, πψο ζα επηδήζνπλ, άλζξσπνη φπσο εκείο νη δχν, θη απηφο
ν ζηηρνπξγφο ιηβειινγξάθνο, δήζελ ζνβαξφο;
-νπ ην είπα θαη ην μαλαιέσ: πνηνη πξνζέρνπλ ηηο ππεξβνιέο ησλ ιηγνζηψλ; ινη ηνπο
θαλνληθνί, κεηξηφθξνλεο, λνήκνλεο, θαινί, ζπγρσξνχλ ηα ιηγνζηά ζθνπιήθηα
-Γηα θαληάζνπ: κεγαβνκβηζηέο θαη κεγαπάπεο θαη πνιηηηθνί καθηφδνη, ηεο Παληηαιίαο, λα
θαηαδερηνχλ λα ιπψζνπλ, ιηγνζηά ζπξφκελα κηθξά δσίθηα.
-Σφζν θνβεξνί θαη ηξνκεξνί, θη φκσο είλαη ζθιάβνη ηεο Μεγαζηνάο ησλ νθνινγηψηαησλ
παιαηνδηαζεθίζηηθσλ ζαηαληζκέλσλ φλησλ θαη κακκσληζηψλ.
-Ση απέγηλε, ν ζπκπαζήο εθείλνο, Πφληηνο Πηιάηνο;
-Ώπ‟ ην Μίζνο ησλ Εεξαηείσλ, δελ γιηηψλνπλ, νχηε νη νπδέηεξνη. Σν εμφλησζαλ πιαγίσο
Με πξνπέηαζκα Καπλνχ: ηνλ Καίζαξα ή ην ιαφ, δελ αηζζάλνληαη αζθάιεηα ηα Εεξαηεία
Μφλνλ νη πνιχ κεγάιεο ιέμεηο ηα εμαζθαιίδνπλ πιήξσο, ψζηε, ηα Οπαί Τκίλ, σ
Γξακκαηείο θαη Φαξηζαίνη, λ‟ απεπζχλνληαη, φρη ζ‟ απηνχο, αιιά ζε άιινπο. Ώλ ε ΐφκβα
Οπδεηεξνλίνπ δελ ηελ πλίμεη ηε δσή, ηα Εεξαηεία, ζα ηελ πλίμνπλ φηαλ θπβεξλνχλ.
-κσο, ν ιηβειινγξάθνο ηνχηνο, πνηνλ εθδφηε ζνβαξφ ζα εχξεη, λα δεκνζηεχζεη ηέηνην
θείκελν; Κη αλ θπθινθνξήζεη ζ‟ Βιεπζέξα Τπεξαγνξά, Πνηνηηθφηαηεο Κνπιηνχξαο, πνηνη
αξράγγεινη θαη άγγεινη, ζα ζπαηαινχζαλ κεξηθά ιεπηά, ξίρλνληαο καηηέο ζηε θξίθε;
-Φίιε κνπ, πνηα θξίθε ελλνείο; δνχκε ζε παξάδεηζν πξνφδσλ θαη πγείαο, επδσίαο,
επηπρίαο ηα κηθξά «δνθίκηα» ζε «ζηίρνπο», ηψξα ζα πξνζέμνπκε;
-Πξφθεηηαη γηα Αηθαηψκαηα, ηνπ ιεγφκελνπ Ώλζξψπνπ θαη γηα ηελ ειεπζεξία ιέμεσλ.
-Λέγε, γξάθε φ,ηη ζνπ αξέζεη, αιι‟ εγψ ζε δηαηξψ, ζε βνκβαξδίδσ, ζε εμνληψλσ, αλ δελ
γίλεηο δνχινο κνπ.
-Βίκαη πξφζσπα, δελ είκαη ρψξα, έζλνο, θξάηνο ή θπβέξλεζε, γηα λα βξνπλ ην ηφρν νη
βνιίδεο, θαη θαηφπηλ λα απνδείμνπλ ηε θηιαλζξσπία ηνπο, θαη λα θάλνπλ Βξγαζίεο
Βιεπζέξαο Ώγνξάο δνπινπαξνίθσλ
-Με δεηάο ηε ινγηθή, απφ Λνγηθφηαηνπο, νχηε ηε Αεκνθξαηία απφ Αεκνθξάηεο.

ΟΜΙΛΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΤ ΕΡΒΟΤ ΙΕΡΕΨ
Οκηιία Οξζνδφμνπ έξβνπ ηεξέσο, ζην ΐνζληαθφ Μέησπν. Βίκαζηε θησρφο, ηνπ Θενχ
ιαφο, πγείαο, ηφικεο θαη νξζνδνμίαο. Ώθξηβψο γη‟ απηφ, καο κηζνχλ, νη αηαληζηέο ηεο
γεο, ζησλνκαζνλνπαπνπαηξηαξρηθφηνπξθνη, παληνδχλακνη θαη παληνγλψζηεο, Πάλνπινη
θαη Ώπεηιεηηθφηαηνη. αο ιέκε ΟΥΕ, δελ ππνηαζζφκαζηε ζηνλ αηαλά, νχηε ζηελ
Δκηζέιηλν. ΟΛΟΕ ΒΝΏ ΧΜΏ, ΜΕΏ ΦΤΥΔ, άληξεο, γπλαίθεο θαη παηδηά θαη λήπηα.
ρηππάηε καο κε πιήθηξα εθ ησλ πνιπηειψλ γξαθείσλ ζαο! Βίκαζηε γηα ζαο, κφλνλ κηθξέο
- κηθξέο θνθθίδεο πιεζπζκνχ, ζηνλ Βπηηειηθφ αηαληθφ ζαο Υάξηε.
Κεξδείζηε ηελ πνξλίζηα, ξππαξή, ζάπηα δσή ζαο, σ Πνιηηηζκέλνη Μνξθσκέλνη, ζαο ηε
ραξίδνπκε ηέηνηα δσή, ρηππάηε καο αιχπεηα, Τπάλζξσπεο Απλάκεηο. Καη ζεηο νη
ρξηζηηαλνί ηνπ Μίζνπο, δνπινπάξνηθνη ηεο ησλνπαπνκαζνλίαο, ρηππάηε πην ζαηαληθά,
ψ Μέγηζηνη Τπνθξηηέο, ηνλ Οξζφδνμν Λαφ ησλ έξβσλ. Βίζζε κφλνλ νη γθντκεδεο, ηα
θηήλε ηεο θαγήο, γηα ράξε ηεο Μαζνλνπαπίαο, θαη ηνπ αηαλά ζαηαληθφηεξεο.
Αελ πεξηκέλνπκε ζπγθίλεζε θαη ηφικε πλεχκαηνο, απ‟ ηνπο πηζηνχο ηνπ Μακκσλά,
ιπψζηε καο κε ηηο βφκβεο ζαο. Αελ καο ηξνκάδνπλ Ώπεηιέο ησλ άπησλ. Καη ζεηο νη
επηζηήκνλεο θαη νη θνπιηνπξηθνί, Αεηιά Κνπάδηα ησλ Ώξρηκαθηφδσλ, αο εθηειείηε πην
πηζηά, ηηο Βληνιέο θαη πληαγέο Αεκίσλ ζαο θνιαθεχνληαο ηελ Δκηζέιηλν, πνπ ζρεδηάδεη
λα ζαο πλίμεη.
Πάπεο ηνπ ΐαηηθαλνχ. Δζηθνί απηνπξγνί θαη αξρηδνινθφλνη ζαηαλννπλίηεο,
ρηηιεξνθαζηζηψλ θαζηζηηθφηεξνη, Ώξρεγνί Καθνδαηκφλσλ, θαηαδερζείηε κηα καηηά, λα
δείηε πψο ηνλ θαηαληήζαηε ην εξβηθφ Λαφ Θενχ, ηεο ΐνζλίαο. Χ, αξρηζπνηνχλνη, πνπ
απνιακβάλεηε ηνπο Αηαβνιηθνχο Καξπνχο ησλ Έξγσλ ζαο, ησλ ΐαιθαλίσλ Βκπξεζηέο,
θάζε Πξνδνζίαο Ώξρεγνί Ώιάζεπηνη Τπεξηνχδεο, ζηείιηε καο μαλά ηνπο «ζηαπξνθφξνπο»
ζαο θαη ηνπο Λεζηνζπκκνξίηεο ηνπ Εζιάκ, πξνο Σέξςηλ ησλ ησληζηψλ, σ Πιαλεηάξρεο
ησλ γθντκ - θηελψλ ή ρξηζηηαλψλ κέγηζηνη Πνιηηηθνί θαη Ώληίρξηζηνπ, ζθξαγηζκέλνη πξηλ
αθφκε γελλεζείηε, ππεξάμηνη γηα ηα θνπάδηα - θηήλε ζαο.
Βχρνκαη, πξνζεχρνκαη, γηα λα κελ έξζεη ε εηξά ηνπο, λα ζθαγηαζηνχλ, φπσο εκείο, απφ
ηηο Πιεθηάλεο Αεκνθξαηηψλ, ηεο Αηεζλνχο Αηαβνινδχζεο. Ώπ‟ φινπο πξνδνκέλνο ν
επζεβήο θαη γελλαηφθξσλ ζεξβηθφο ιαφο κφλνλ ζην Θεφ θαη ζηνλ Βιιεληθφ ιαφ ειπίδεη.
Γη‟ απηφ ην κίζνο ηεο ησλνπαλνκέξηθαο θαη ηεο θαζηζηηθήο καθηφδηθεο πάπηαο, καο
θπθιψλεη.
Καη ζεηο, σ ζπείξα ζθνπηαλή, ζπρακεξά δσίθηα ηεο πξνδνζίαο άξηζηα ην ξφιν παίδεηε,
αγνξαζκέλνη απφ ηνπο καθξηλνχο Πξνζηάηεο – Αήκηνπο αγαπνχλ ηελ Πξνδνζία, αιιά
ηνπο ηξηζάζιηνπο πξνδφηεο, αγαπά νπδείο. Με γεηηνληθνχο ιανχο ζα δήζεη θαη ν
ζθνπηαλφο ιαφο, φρη κε Ώξρηκαθηφδνπο θαη κε πξάθηνξέο ηνπο. Δ ησλνκαζνλία, ηελ
Ώκεξηθή σζεί, λα ηε δηαιχζεη, φλνη - ρξηζηηαλνί, μππλείζηε. «Αηθαηψκαηα, η‟ αλζξψπνπ»: ε
ζηνιή αξρηθαθνχξγσλ θαη ζηε ιαβντιιπξία. Υεξζνλήζηνη ηνπ αίκνπ, ζρεδηάδνπλ λα ζαο
πλίμνπλ, ζε πνηάκηα αίκαηα. Μαδί κε κεηνλνηηθνχο, έξβνπο θαη Έιιελεο.
Πξννξίδνπλ ηε Θεζζαινλίθε Νέα Εεξνπζαιήκ, θη Ώπνζήθε ησλ Ναξθσηηθψλ ηεο
Παλεπξψπεο Οξζφδνμε Βιιάδα μχπλα.

ΣΗ ΑΡΦΑΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΑΣΗ
- Κάησ νη Αεκνθξαηίεο ησλ Μαθηφδσλ. Έξρνληαη Ώμηνθξάηεο.
-Αελ είκαη πξάθηνξαο ησλ ησλνκαζφλσλ, νχηε ηνπ ΐαηηθαλνχ ή ηνπ Εζιάκ.
-Βίκαη ηεο Ώξραίαο θαη ηεο Νέαο Γξακκαηείαο Βξαζηήο Ώηζζαληηθφο.
-Αηαζέησ θαη ηα ηππηθά Πξνζφληα Αηπισκάησλ θαη ινηπψλ, αιι‟ είκαη αδηφξηζηνο. Με
πνηνλ ηξφπν, ιεο λα πξνζειθχζσ, ην Φηιφηηκν, ηελ Πξνζνρή ηνπ Τπνπξγείνπ ηεο
Παηδείαο;
-Μφλνλ εάλ ήζνπλ φ,ηη ζπ δελ είζαη, θη αλ δελ γλψξηδεο, φζα γλσξίδεηο. Αηαζέηεηο
επηπιένλ, Μέγηζην Βιάηησκα ή Έγθιεκα: ηελ Ώηζζαληηθή Ννεκνζχλε, ηελ Λεπηαηζζεζία,
ηελ Ώηζζεηηθή Παηδεία ηεο Βιιεληθήο καο Γιψζζαο, αθνκκάηηζηνο θαη ηαπεηλφθξσλ
Έιιελ, επξχλνπο θαη βαζχλνπο Βθπαηδεπηηθφο, άξα. είζαη ν Καηαξακέλνο, ν Παληνηηλά
Βμφξηζηνο, Μέγηζηνο Βρζξφο ηνπ Τπνπξγείνπ.
-Ση πεξίπνπ άλζξσπνη, ελδηαηψληαη, εηο ηα δψκαηα εθείλα, Πλεχκαηνο Βιιεληθνχ;
-Λελ είλαη νη ιατθηζηέο, ζρηδνπαξαλνεηδείο θαη καιιηαξφγισζζνη θαη πνχζηεδεο, δελ
κηινχλ ην μχιηλν γισζζάξην, ηνπξθνεηδέο ή θνξαθίζηηθν ή Καδαθαθξηδνεηδέο
Μεηαθξαζκέλεο Ειηάδαο ηνπ Οκήξνπ γηα ζρνιεία δακαζκνχ ησλ ρνηξηδίσλ πνπ
γξπιίδνπλ. Βίλαη εηδηθνί ηεο γιψζζαο ησλ Σειενξάζεσλ θαη ησλ Βηθφλσλ, κε
θελνζεζίεο Βγθιεκάησλ. Άιισζηε, δελ είλαη παληειψο αγξάκκαηνη, δεκνζηνγξάθνη
εληειψο αγνξαζκέλνη, ηεο Παλαγνξάο. .ηη καο δειψλνπλ φηη είλαη, πξάγκαηη, θαη είλαη,
αθθνδφκελνη κε Ήζνο, Όθνο, Όςνο, ΐάζνο, ψζηε. νη εξρφκελεο γεληέο Βιιήλσλ, λα
γλσξίδνπλ ηα ηνπξθνεηδή, θαδαθαξηδνεηδή θαη ηα δπηηθνκαλή, ιαηηλνγξακκέλα,
ζησλνκαζνληζκέλα, ιεζηνζπκκνξηαθά θαη κάγθηθα·
-Ση ζεκαίλεη «Παξακχζα»; ηίλνο Εδηψκαηνο ε ιέμηο;
-Βθ ηνπ Γισζζαξίνπ ησλ Ναξθνκαλψλ θαηάγεηαη, θαη ζεκαίλεη Φαληαζίσζε. Άιισζηε,
θαη Εδενκαλίεο, Λεθηηθνκαλίεο, Υαπηνθαξκαθνταηξνζχλεο θαη Πνιπθαγείεο ή
Αεκαγσγείεο, είλ‟ επίζεο «Παξακχζεο», φπσο θαη νη θνπηκφηεηεο, Ώζιηφηεηαο
Παηδεπηηθήο. Καη κνπ ιεο εζχ, σ θίιε αγαζφηαηε, πεξί Ώξραίαο θαη Νέαο Γξακκαηείαο,
αηζζαληηθφο παηδαγσγφο θαη ινγηθφο ζπλέιιελαο, σο ππνςήθηνο θάπνηαο ζεζνχιαο.
-ε πνηνλ θφζκν έπεζα; κήπσο έρσ θξέλαο, φρη ζψαο, πνηνη ζα κε ππεξαζπίζνπλ;
-Ώθνχ δελ είζαη παληειψο αγξάκκαηνο, νχηε κηζέιιελαο θαη πνχζηεο, θαλεξφο ή
θαιπκκέλνο, δεηο κηαλ άιιε «Παξακχζα», νχηε θαλ σο κπάιια γηα Κισηζέο
Βμαγνξαζκέλσλ Πνδνζθαηξηζηψλ. Αελ ζα ζε ππεξαζπίζνπλ, νχηε πληεξεηηθνί, νχηε
Γισζζνκχληνξεο, νχηε νη ζξήζθνη, νχηε νη «θαλνληθνί».
-Να δηνξηζηψ ηνπιάρηζην, σο έλαο εθ ησλ ζπξσξψλ ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο.
-Οη ζπξσξνί Λχλνπλ θαη Αέλνπλ, Τπνπξγψλ Απλακηθφηεξνη.
-Οχηε θαλ ζε ζχξα, θάπνηνπ εθ ησλ Εδξπκάησλ, Ραδηνθσλίαο ή Σειενξάζεσο;
-Ανιηνθζνξά ζαηαληθήο πθήο, Ξπινγιψζζα, Πνξλνζέμ, Ώιαδνλεία ηνπ ρεηξίζηνπ είδνπο,
δνπλ εθεί. Αελ ζνπ ζπληζηψ, λ‟ απειπηζηείο: ν Θεφο, ηνλ Κιέθηε αγαπά, θη φκσο
πξνζηαηεχεη δίθαηνπο.

ΧΙΘΤΡΟΙ ΠΕΡΙ ΕΤΘΑΝΑΙΑ
-Σα ςπρηαηξεία γηα δηαθσλνχληεο, θαηαξγήζεθαλ. Σν Κελφ πνπ άθεζαλ, ηη ζα ην γεκίζεη;
-Οη πνιηηηζκέλνη - κνξθσκέλνη, ζρεδφλ φινη, άξξσζηνη κε ζάπηα φξγαλα.
-Αελ αλεζπρνχλ πνιηηηθνί, γηαηξνί, έκπνξνη νξγάλσλ, δηθαζηέο θαη λνκνζέηεο: νη
κεηακνζρεχζεηο πιένλ, είλαη πάλδεκν θαη δηεζλέο θαηλφκελν - Θεζκφο. Μαο ζαπίδεη ν
Πνιηηηζκφο, καο αλαλεψλνπλ νη κεηακνζρεχζεηο.
-Πφζα λα ζηνηρίδεη, κεηακφζρεπζε λεθξνχ, πλεχκνλνο, θαξδηάο, θεθαιήο ή ζεμ νξγάλνπ;
-Να ξσηήζεηο ηνπο Ώπαγσγείο παηδηψλ, εμ Ώκεξηθήο λνηίνπ θη‟ απ‟ αιινχ ή γηαηξνχο
εηδηθεπκέλνπο, πνπ δνινθνλνχλ ηνπο πγηείο δήζελ αξξψζηνπο, θη εκπνξεχνληαη ηα
φξγαλά ηνπο, ζε ηηκέο γηα ζάπηνπο πινχζηνπο.
-Λέγεηαη ζε Αηαδξφκνπο Αεκνθξαηηθψλ ΐνπιεπηεξίσλ, φηη Νφκν εηνηκάδνπλ, πεξί ηεο
Βπζαλαζίαο, βαζαληζηηθά λνζνχλησλ.
-Αειαδή Ανινθνλίαο Τγεηψλ, πνπ εκπιέθνληαη ζηα Αίρηπα κεξηθψλ γηαηξψλ.
-Βίλαη θπζηθφηαηεο απηέο νη Πξάμεηο. Υξήκα, Κέξδνο θαη θαγή ην Παλ.
-Βχγε Πξφνδνο Παλεπεξγέηηο, ράξηλ Αεκνθξαηηθψλ Λαψλ.
-Πξέπεη λα πξνζέρνπκε ηη ιέκε θαη ηη γξάθνπκε, φρη λα Πξνζέρνπκε ηη Κάλνπκε:
θαθνπξγίεο θεξδνθφξεο θαη νη πφιεκνη, έρνπλ Ννκηκφηεηα, φρη φκσο θαη νη ιέμεηο, νχηε ηα
λνήκαηα, πνπ πεξηγξάθνπλ Πξάμεηο, ηνπ Τπεξπνιηηηζκνχ.
-Ση θη αλ επηηξέπνληαη νη ιέμεηο, ηα λνήκαηα; νη Σπθιέο Αεκνθξαηίεο, είλαη θαη θνπθέο.
-Βίλαη ,ηη Πξέπεη, γηα λα έξρνληαη Αηθηαηνξίεο: φςεηο δχν έρεη ην Αηαβνινλφκηζκα
-Σα ζπγραξεηήξηά καο, πξνο ηηο Μεγαηξάπεδεο Βπζαλαζίαο Τγεηψλ: ηη λα καο
δνινθνλνχλ ζε Μάρεο ησλ Πνιέκσλ, ή ζε Κιηληθέο, Ννζνθνκεία θαη Φπρηαηξεία: Υξήκα
ην Πνιχηηκν, Άλζξσπνο - Μεδέλ.
-Να πξνζέρνπκε ηη ιέκε θαη ηη γξάθνπκε, ράξηλ ηεο Βπαηζζεζίαο Ανινθφλσλ
Κνξπθαίσλ.
-Αελ θνβάκαη Κνξπθαίνπο, αιιά κφλνλ ηνπο αγνξαζκέλνπο δεκνθξαηηθνχο πνιίηεο θαη
ηνπο ζηάζκεο ιεπηεπίιεπηεο, δηαλννχκελνπο θαη άιινπο.
-Ώπζηεξνί λα είκαζηε δελ πξέπεη, φηαλ πξφθεηηαη πεξί Βπζαλαζίαο: ε Θεά Τγεία
ζεξαπεχεηαη κε ην ραπάθη, αλνδχλσο θαη ακέζσο: Υάπη - Θαχκα, γηα λα γίλεη δίρσο
πφλν, ε Παλάθξηβε θαγή.
-Καιά εκείο, ηα ιέκε πάληα κεηαμχ καο, αιιά ηη ζα γίλεη, αλ ν ζηηρνπξγφο απηφο, εθδφζεη
ηέηνηνπο ζηίρνπο πνπ πιεγψλνπλ αθθηδφκελνπο αηζζεηηθνχο θαη άιινπο απαηηεηηθνχο;
-Μελ αλεζπρείο, σ θίιε: νη κνλαδηθνί ηνπ αλαγλψζηεο, είκαζηε νη δχν εκείο: νχηε
Κχθισκα Τπεξαζπίζεσο ζα ρξεηαζηνχκε, νχηε πνζνζηά Κεξδψλ, Ανινθνλίαο
Μπζηηθήο.
-νβαξνί θαη θαζψο πξέπεη φισλ ησλ ηνκέσλ, ηη εθθξάδνπλ; ηελ ςεπηνπξνζσπηθφηεηα,
ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο ή ην πλεχκα ην αλψηεξν δηά ησλ πξνζσπίδσλ;
-πλάληεζεο πνηέ ζνπ, ζνβαξνχο, λα ζέηνπλ ηέηνηεο απνξίεο;
-Πξνζσπίδεο απφ Γχςν είλαη ζνβαξφηαηεο: δελ απνξνχλ, νχηε θαλ ρακνγεινχλ, κήπσο
δσληαλέςνπλ θη απσιέζνπλ ηελ Βπζαλαζία θαη ηα δη‟ απηήο ρξεκαηηθά πνζά.

ΟΙ ΚΑΛΟΘΕΛΗΣΕ
-Αελ ππάξρεη θάηη, φπνηαο ρψξαο θαη ηνκέσο, πνπ λα κελ ππεξεηεί ηνλ Πνιπ-πφιεκν θαη
ηε Ρππαξφηαηε, Αηαβνινζαηαληθή Βηξήλε ηεο Βηξελνθιπαξίαο.
-Μεηά ηε Μέζε Πεηξειατθή Ώλαηνιή, ηη βξίζθνπλ ζηε Ρσζία, ζηα ΐαιθάληα θη αιινχ, ηεο
ηψλ θαη ηνπ ΐαηηθαλνχ, πέξ‟ απφ ΐαζκνχο, νη νθνινγηψηαηνη αηαλνκαζφλνη;
-Οη ιανί γη‟ απηνχο, ρξηζηηαλνί θαη άιινη, απηαπφδεηθηα είλαη ηα θηήλε, Ώιιεινζθαγήο.
-Σν Πεηξέιαην, η‟ Ώηζάιη, φ,ηη άιιν, έρεη πην αμία, ή ηα θηήλε, νη «γθνΎκεδεο»;
-Δ ελέξγεηα θηλεί ηα πια, θαη η‟ αηζάιη καδηθά δνινθνλεί ηνπο ρξηζηηαλνχο ηδίσο.
-Να ινηπφλ: ηεο ηψλ θαη ηνπ ΐαηηθαλνχ νη νθνινγηψηαηνη, Ώξρηκαπξνκαγνζέβαζηνί,
πνιχ ζσζηά ηνπο ρξηζηηαλνχο, ηνπο νλνκάδνπλ θηήλε, ή εβξατζηί γθνΎκ.
-Ση ζεκαίλεη θηήλε, ζηελ Βιιεληθή ηε Γιψζζα;
-Σα θνπάδηα ηεο θαγήο.
-Καη δελ απνξνχλ νη ρξηζηηαλνί, φισλ ησλ Ανγκάησλ θαη ησλ εμ απηψλ Ώηξέζεσλ;
-Σα θηήλε είλαη κφλνλ θηήλε. Άλζξσπνη, αλ ήηαλ, ζα γηλφληνπζαλ καζνλνπαπηθνί; Οη
καζνλνπαπηθνί λαξθψλνληαη, κε πνιχ σξαίεο ιέμεηο, γηα λα θπβεξλά ε Αηεζλήο
Ώξρηκαθία.
-Σελ Τπεξβνιή απηή, απνξξίπησ κεηά ηεξάο Ώγαλαθηήζεσο.
-Βχγε ζνπ: έηζη ζε ζέινπλ, νθνινγηψηαηνη Ώξρηκαθηφδνη, κε αθιφλεηε Μσξνπηζηία.
-Με πξνζέρνπλ, κε πξνάγνπλ, κ‟ εληζρχνπλ, γηα επίγεην θη νπξάλην παξάδεηζν.
-Πφζεο Παξακχζεο έρεη ράςεη, έσο ηψξα, ε ΐιαθψδεο Ώλζξσπφηεηα;
-Σνλ Μαξμνθνκκνπληζκφ θαη άιιεο, αλαξίζκεηεο.
-Μέγηζηε απ‟ φιεο, είλαη ε ιεγφκελε Παλαγνξά Παλειεπζέξα.
-Φίιε κνπ θαιέ, γηαηί φκσο, ηελ ππνζηεξίδνπλ, εθιεθηέο δηάλνηεο;
-Οη Μσξνί θη νη Πνλεξνί, ζηεξίδνπλ θαη απηή ηελ πην Αφιηα, Παξακχζα Οιηθή.
-Σνπ ΐαηηθαλνχ θαη ηεο ηψλ ην Ρππαξφ ην Υξήκα, πνηνη ην θαζαξίδνπλ;
- Οη πνιχ - πνιχ κεγάιεο Σξάπεδεο, έλζαξθσλ θαη άζαξθσλ αηαληζηψλ.
-Τπάξρνπλ θαη αηαληζηέο δίρσο ηηο ζάξθεο;
-Πξφθεηηαη πεξί Άζαξθνπ θαη αξθσκέλνπ, Πιέγκαηνο Καθίαο.
-Να ινηπφλ, θη εζχ, έραςεο κηαλ άιιε Παξακχζα!
-Βίλαη ηφζν Γεγνλφο, φζν θαη ε Μέζε Πεηξειατθή Ώλαηνιή, ηα ΐαιθάληα, Ρσζζία θη άιια.
-Ναη, αιιά ε θησρή, κηθξή Βιιάδα, ηίλσλ είλαη θένπδν;
-Σελ ρξεηάδνληαη γηα Παξαζεξηζηήξην θαη Πέξαζκα, Οιηθά Τπνηαγκέλε. Κάπνηνπο
θαινζειεηέο ππνθηλεί γη‟ απηφ, ε Μαζνλνπαπία Μαπξνκάγσλ.
-Σψξα πηα, ν ζηηρνπξγφο απηφο, ςεχηεο θαη ρπδαίνο, άηερλεο θαη άθνκςεο πθήο, απ‟
ηνπο Κνπξακπηέδεο Τςειήο Κνπιηνχξαο ησλ γξαηθχισλ, δελ ζα εχξεη έιενο.
-Θα ηνπ ζχζηελα ζεξκά, λ‟ απεπζπλζεί, ζ‟ έλ‟ απ‟ ηα πνιιά Γξαθεία Μεζηηείαο
Πξνγξακκάησλ Παλεπξψπεο; Υξήκαηα πνιιά, πάξα πνιιά, ειέγρνπλ ηα Γξαθεία: ρέξηα
θαη ησλ Εηαιψλ, πην θαζαξά, κε Αηαζπλδέζεηο Αηεζλνχο Βπεξγεζίαο Έξγσλ θαη ηδίσο
Βλεκέξσζεο ιαψλ, απφ Βπηρεηξεκαηίεο θαη ηνπ Σχπνπ: δελ ελδηαθέξνληαη γηα Υξήκαηα.
Μνηξάδνπλ ηα ρξεκαηηθά πνζά, λα δηαιχνπλ άιισλ Βμνπζίεο, αθνχ είλαη Τπεξεμνπζία.
-Βλδηαθέξνληαη γηα ζηίρνπο ιηβειινεηδείο, ηα Παλίζρπξα Πνιιά Γξαθεία, ηεο
Βκπηζηνζχλεο «Παλεπξψπεο»;
-Πξνζηαηεχνπλ θαη Μνπζεία, Μέγαξα ηεο Μνπζηθήο, Λνγνηέρλεο, Καιιηηέρλεο θαη ινηπά
Κνξφηδα νβαξά.
-Σίλη ηξφπσ πξνζηαηεχνπλ ηα Μεζηηηθά Γξαθεία ηεο Παλεπξσπατθήο Βκπηζηνζχλεο;
-Αηνηθεί ην Παξαζθήλην Βπηρεηξήζεσλ, δηά ησλ Πνιηηηθψλ, κε Πξνζθήλην ηα ηθαλά ηαιέληα
-Ώλ ζε άθνπγε, σ θίιε, ζα ζνπ έιεγε: σξαίν ρηνχκνξ, κε απηνπνπηάλεο Πξφζνςε.

ΕΛΕΨ ΒΛΑΚΕΙΑ ΛΑΨΝ
Υξηζηηαλφο ν Ώπηνθξάησξ Κσλζηαληηλνππφιεσο, εθ Ρψκεο θαη ζενζεβέζηαηνο, επλνεί
θαη ρξεκαηνδνηεί ηηο Βθζηξαηείεο, ελαληίνλ ησλ Ώκαξησιψλ Βιιήλσλ: εηδσινιαηξψλ θαη
θηινζφθσλ, πνηεηψλ, θαιιηηερλψλ θαη πνιηηψλ Τγείαο Καζαξηφηεηαο. ινη ηνπο, απηνί,
αληίρξηζηνη, παξφηη ν Υξηζηφο φηαλ ηνπο είδε, είπε: έξρεηαη ε ψξα, απ‟ απηνχο λα
δνμαζηψ. Ώιι‟ ν Ώπηνθξάησξ θαη νη Παηξηάξρεο, έρνπλ άιιε γλψκε, ζε Αχζε θαη
Ώλαηνιή: φπνπ παλ ειιεληθφ, κεγάιε Ώκαξηία, θαη Παο Έιιελ, άμηνο ζαλάηνπ. Χο εθ
ηνχηνπ, απηνζηξαηεπηήθακε θη εκείο: ηεξείο, ηεξνκφλαρνη θαη αζθεηέο, γηα λα πάκε
θαηεπζείαλ ζηνλ Παξάδεηζν, γθξεκίδνληαο λανχο, αγάικαηα, θαίγνληαο βηβιηνζήθεο θαη
δνινθνλψληαο Έιιελεο, ηδίσο ηνπο ζνθνχο: μεθνηιηάζακε ηνλ Πξφθιν ηνλ Πισηηληθφ,
ζνπβιίζακε Πιαησληθνχο θαη Οξθηθνχο, κε ζθπξί ηπθιψζακε ηνπο νθζακνχο, ηνπ
αγάικαηνο κε ηελ επηγξαθή σθξάηεο. Λίζνλ επί ιίζνπ δελ αθήζακε, κε ηηο Βπινγίεο
Βπηζθφπσλ θαη Παπψλ – Παηξηαξρψλ θη φπνπ ζπλαληνχζακε βηβιία πεξί Εζηνξίαο,
Γεσξγίαο θαη Εαηξηθήο, κε δήιν ηδηαίηεξν ηα θαίγακε θη φινπο ηνπο γξακκαηηζκέλνπο
εμνληψζακε. Ληγνζηά θνιπβνγξάκκαηα ρξεηάδνληαη, γηα λα δηαβάδνπκε ςαικνχο, αιιά,
γξάκκαηα δελ πξέπεη λα γλσξίδνπκε: φ,ηη ιέλε νη Γξαθέο, ηα εμεγνχλ νη
Παπνπαηξηάξρεο: πίζηεπε θαη κε εξεχλα, ζπάδε θεθαιέο Βιιήλσλ θη αγαικάησλ ηνπο,
λα γίλεηο παξαδείζηνο. Ώγξακκάηνπο, ηπθινχο, καο ζέινπλ θη νη νπιηάλνη Σνχξθνη θαη
ηνπ κηθξνβαζηιείνπ ησλ Νενειιήλσλ νη Γξαηθχινη, ηεο ζξεζθείαο θαη Πνιηηηθήο. Ώθνχ
εμεηειέζακε, ην ηεξφηαην Καζήθνλ καο, ςνθήζακε, αιιά παξάδεηζν δελ είδακε. Βίκαζηε
ςπρέο - θνπάδηα, θαη ζπκψκαζηε ηηο πξάμεηο καο θαη απηνβαζαληδφκαζηε, ζηνπο ηφπνπο
επηζηξέθνληαο, ησλ θαθνπξγεκάησλ καο. Οκηινχκε πξνο ηνπο έλζαξθνπο, ηεξείο,
πνιηηηθνχο θαη άιινπο, αιιά δελ αθνχλ. Βκείο, φκσο, ηνπο αθνχκε θαη ηνπο βιέπνπκε θαη
παξαθνινπζνχκε ηα δηαβνινέξγα ηνπο, ζη‟ φλνκα Υξηζηνχ, Θενχ, Λανχ, θαη απνξνχκε:
ηφζε Σχθια, θαη Ώλαηζζεζία ηφζε, ελζπκνχκελνη θαη ηε δηθή καο, ηφηε πνπ ζπάδακε ηηο
θεθαιέο αγαικάησλ θαη ζνθψλ, γηα ράξε ηνπ Υξηζηνχ καο, ή γηα ράξε ησλ αηαληζηψλ
Ώπηνθξαηφξσλ θαη Παπνπαηξηαξρψλ.
Άξηζηα ηαηξηάδνπλ κε ηνπο Καίζαξεο νη Παπνπαηξηάξρεο, Βιέσ ΐιαθείαο Λαψλ.
Βπηπρψο, δελ καο αθνχλ, νχηε θηάλνπλ σο εκάο, νη ζθαίξεο ηνπο θαη νη Βμνξθηζκνί ηνπο.
Κάπνηνο εμ απηψλ, δηαθσλεί, αλαθεξφκελνο ζηνπ Ώπνζηφινπ Παχινπ, ηα πεξί
«πλεπκαηηθψλ επνπξαλίσλ» ηεο Βξεβψδνπο Ώπηνθξαηνξίαο ηνπ αηαλά κε ηνπο
«έρνληεο» θαη ηνπο θφιαθεο «ερφλησλ» απφ θφβν θαη ςεπηναγηνζχλε ησλ δεηιψλ, θαη
ηδίσο ησλ αγσληζηψλ πνπ απειπίζηεθαλ.
-Να μαλαελζαξθσζνχκε, φπσο ν Διίαο - Πξφδξνκνο, λα δηψμνπκε ηνπο πνχζηεδεο απφ
ην Εεξαηείν θαη φζνπο ηψξα ζπλερίδνπλ ηα φζα, ηφηε, δηαπξάηηακελ εκείο. Μεηαλνεκέλνη,
έζησ, απ‟ ηνλ «άιινλ θφζκν», κε καζηίγηα ζηα ρέξηα, καζηηγψζηε ηα Εεξαηεία ηνπ
Αηαβφινπ, φπσο καζηηγψλεη, δηά ηνπ Βπαγγειίνπ, Πάληα Γσληαλφο Υξηζηφο. Οη
αθνχζαληεο, ζπκήζεθαλ, ηνπο αθνξηζκνχο θαη ηηο θαηάξεο, θαη Ππξέο γηα δσληαλνχο θαη
ηξφκαμαλ.
-Να ινηπφλ, ηνπο είπε, πλεχκαηα δεηιά θαη ζθνηεηλά, ζαο αμίδεη, αιι‟ σο πφηε
Ώπηνηηκσξία;

ΣΟ ΑΤΣΑΠΟΔΕΙΚΣΟ
-χκθσλα κ‟ εζέλα, θαθνδαίκνλεο θαη φρινη, κε ηηο ιίγεο εμαηξέζεηο, ίζνλ αλζξσπφηεηα.
Σφζνη επηζηήκνλεο, θνπιηνπξηθνί θαη ζξήζθνη, είλαη κφλνλ φρινη;
-Βίλαη φπσο καγλεηνηαηλείεο ππνβνιεκαίαο κλήκεο, δίρσο ηε λνεκνζχλε ηελ αηζζαληηθή.
-Ώπφδεημέ κνπ, θίιε ησλ Τπεξβνιψλ, αλ είλαη Γεγνλφο απηφ, ην Γεγνλφο.
-Με ηηο καγλεηνηαηλίεο θαη κε ηα ξνκπφη, απνδείμεηο δελ ηζρχνπλ, νχηε έληηκνη δηάινγνη,
εθηφο αλ είλαη θαη απηά, σο ζέκαηα Πηζεθνπαπαγάισλ.
-Ώλ εγψ, ν θίινο ζνπ, είκαη απφ ηνπο ιίγνπο ηεο Βμαίξεζεο, πέο κνπ, πνχ βαζίδεζαη;
-ΐξίζθεηαη θνηλσληθή νκάδα, λα κελ είλαη, ξγαλν ηνπ Μίζνπο θαη ησλ Ρχπσλ, φζεο
γλψζεηο θαη αλ έρνπλ, κεζνδεχζεηο θαη ηερλνινγίεο, ζξήζθνη θη άζξεζθνη;
-Φίιε κνπ θαιέ, κε ζηελαρσξείο πνιχ κ‟ απηή ζνπ ηελ Βξψηεζε. Πάληα ρσξηζκνί θαη
Πφιεκνη θαη πλελψζεηο γηα ρεηξφηεξνπο πνιέκνπο, νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο,
ζξεζθεπηηθνχο, λνεθνχο, ζπλαηζζεκαηηθνχο, εξσηηθνχο θαη άιινπο.
-Ώπηφ ην Γεγνλφο, γηαηί δελ καο ζπκθέξεη λα ην βιέπνπκε;
-Καη κ‟ απηή ζνπ ηελ Βξψηεζε, πνιχ κε δπζθνιεχεηο. Πεξίκελε ιηγάθη λα ζνπ πσ: η‟
Ώλνκνιφγεηα, ζηνλ εαπηφ καο αλ ην πνχκε, θινλίδνπκε ηελ Σχθια καο. Αίρσο Σχθια, νη
Μεραληζκνί ηνπ Μίζνπο θαη ησλ Ρχπσλ, δελ εξγάδνληαη: πψο λα εξγαζηεί ν επηζηήκσλ
θαη ν έκπνξνο δειεηεξίσλ, φπισλ θαη ιαψλ; θαη ν ζξήζθνο δελ ζα έρεη θίλεηξν γηα
«ηεξνχο» πνιέκνπο ησλ ρηζκάησλ, ησλ αηξέζεσλ. Οη δηαλννχκελνη θαη άιινη, πσο λα
δηθαηψλνπλ δίρσο Σχθια, θαθνδαίκνλεο εμνπζηψλ; Κη αλ ππάξρνπλ ιηγνζηνί δηάζπαξηνη,
φρη ηφζν ηπθισκέλνη, νη ηπθινί ηνπο θπλεγνχλ, ζαλ λα ήηαλ νη κνλαδηθνί πνπ θηαίλε. Γηα
παξάδεηγκα: πνηφο ζα έιεγε θαιφ γηα ηέηνηνπο ζηίρνπο, σο κνξθή - πεξηερφκελν; φπνηνη
θαη γηα θάζε άιιν, Παπαγαινπίζεθνη , κνξθάδνληαο,ζα πνπλ: αίζρνο ηέηνην ςεχδνο, θαη
ηδίσο ηφζε ιεθηηθή θαη λνεκαηηθή αζρήκηα θη έιιεηςε αηζζεηηθήο θαη ηέρλεο, δίρσο ηδεψδε
καο επγεληθά, παηξησηηζκψλ, αλζξσπηζκψλ, ζξεζθεπηηζκψλ πξνφδσλ.
-κσο, ππνηίζεηαη, φηη έρνπλ ειεπζέξα κλήκε, έληηκε δηάζεζε θαη ηφικε.
-Έρεη θνπηκφηεηεο ε Σχθια, φισλ ησλ πεξηνρψλ θαη ησλ εηδψλ, σο άθξα δνπιηθφηεηα,
φζν θη αλ θσλάδνπλ λ‟ απνδείμνπλ θαη ζηνλ εαπηφ ηνπο, φηη είλαη άλζξσπνη, φρη
Βμεπηειηζηέο, ΐαζαληζηέο, Φνληάδεο άιισλ, θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ηνπο. ινη φρη
ξππνγφλνη.
-Σφηε, πνηνη ξππαίλνπλ ηα εδάθε, ηα λεξά θαη ηνπο αέξεο, ηηο ςπρέο, δηάλνηεο θαη ζψκαηα;
-Έληηκε απάληεζε δεηάο, απφ ξππαξνχο θαη ξππνγφλνπο, γλσζενβξηζείο Σπθινχο
Κνπθνχο; άιια ιέλε θη άιια θάλνπλ, θαη ηνπ αηαλά ζαηαληθφηεξνη.
-Ώπφδεημέ ην!
-ζν παξαλντθά θιεξή, κηα φπνηα Κξάηνπο πκκνξία ή ηνπ Παξαθξάηνπο Βθιεθηνί
Μαθηφδνη, ηφζν πξφζπκνη ππάιιεινη, ζηξαηφο, αζηπλνκία, δηθαζηήξηα, ηεξνζχλεο, γηαηξνί
θαη φπισλ εθεπξέηεο, εθηεινχλ Αηαηαγέο θαη πληαγέο ηεο Απλακηθήο Παξάλνηαο.
-ηελ Κακπφδε, ην ζαηαληθφ παηρλίδη Ώκεξηθαλψλ, Κηλέδσλ, Ρψζζσλ, δνινθφλεζε
κηθξνχ θησρνχ ιανχ, εθαηνκκχξην.
Οη παπηθνί έρνπλ θάςεη δσληαλνχο είθνζη εθαηνκκχξηα θαη βαζαλίζεη αλαξίζκεηνπο. Βπί
ηάιηλ νη ςπρίαηξνη, έμη εθαηνκκχξηα δηαθσλνχληεο θαη ν Υίηιεξ, πφζνπο; Άζεεο θαη
αλζξσπηζηηθέο δεκνθξαηίεο, είλαη πην ζαηαληθφ πνιεκνκαλείο, φπσο θαη ηα «Δλσκέλα
Έζλε».
-Οπ κε πείζεηο θη αλ κέ πεηζεο, αθνχ είκαη ζχκκαρνο παληφο Καθνχ, δηά ζησπήο Ερζχνο.

ΣΡΟΠΟΙ ΕΠΙΒΙΨΗ
Ρψκε θαη ΐπδάληην, ηα Απφ κνπ Πφδηα, Υέξεο κνπ Ααηκφλσλ, Κεθαιή κνπ, αηαλάο.
ο εθ ηνχηνπ, είκαη Καίζαξ «Υξηζηηαλφο» θαη ην θαπρψκαη.
Ώζινζέηεζα πξνο θαινγήξνπο, ηεξείο θαη ηεξάξρεο, επί Γεο θαη Οπξαλνχο Σίηινπο θαη
Μηζζνχο, ηφζν πην πνιινχο θαη παρπινχο, φζα πην πνιιά θεθάιηα ζπάζνπλ ησλ
Βιιήλσλ θη αγαικάησλ Σέρλεο, θη φζνπο πην πνιινχο λανχο γθξεκίζνπλ ηεο πνιπζεΎαο
πιαλεηψλ, Μνλνζετζκνχ ηνπ Αία ηνπ πκπαληηθνχ. πλεξγάηεο ηεξέσλ, έηαμα
Βπηδξνκείο. Ώιάξηρνπο, ηειίρνπο εθ ΐνξξά θαη άιισλ Αξφκσλ, κε ηελ Βληνιή λα
πεξηζψδνπλ Παιαηνδηαζεθίηεο θαη ησληζηέο. Σν θαπρψκαη: ε Βιιάδα, έκεηλε κφλνλ
Βξείπηα Θξεζθείαο θαη Λανχ. Ο δηθφο κνπ Υξηζηηαληζκφο ελίθεζε, κε Παπαδαξηά
Λαηξείαο ησλ Καηζάξσλ. Έηζη πξνεηνίκαζα, ηηο Αηαδνρέο ηεο Ώπηνθξαηνξίαο, ηχπνπ
ησλνπαπίαο, λα κελ απνκείλεη ηίπνηε, απφ Βιιεληθή Γιψζζα - νθία θαη Αηδαζθαιία
ηνπ Υξηζηνχ. Βπηηξέπσ ζηνπο παπάδεο λα παπαγαιίδνπλ, λνζεπκέλα Εεξά ηνπο Κείκελα,
ηνπο Ώξρηεξείο - Πηζήθνπο, δηνξίδεη ν Ώληίρξηζηνο, εηδηθνχο γηα λαξθσηέο ιαψλ,
ηξνκνθξάηεο δη‟ Ώθνξηζκψλ θαη άιισλ Σξφπσλ Σξφκνπ, δηά ηεο «Ώγάπεο» «Σαπεηλνθξνζχλεο» θαη Σπθιήο Τπαθνήο, φρη πξνο ηηο Θείεο Βληνιέο, αιιά πξνο
Καίζαξεο θαη Πάπεο γηα Πξνζαξκνγή γηα Βπηβίσζε, εππξεπψλ Βπζεβηζηψλ ηνπ 666: λα
δαηκνληζκέλνη «ζξήζθνη», γηα θαγέο κε «ηεξνχο» Πνιέκνπο, θαη κε ηηο «ζενινγίεο»
Μίζνπο εθ ρηζκάησλ θαη Φαλαηηζκψλ. Ώπηά θαη άιια σηήξηα, είπε πξνο πλνδηθνχο,
θαη ζαξνδηνξηζκέλνπο, γηα κηα Νέα ζεζε «ρξηζηηαληθψλ» Βπηδξνκψλ, φπνπ Έιιελεο
θαη Βιιεληθφηεηα. Καη πξάγκαηη, φζνη ξππαξνί, αγξάκκαηνη, ζθνηαδηθνί θαιφγεξνη θαη
ηεξείο θαη άιινο φρινο, απνηειείσζαλ ην Έξγν ησλ ΐαξβάξσλ, βάλδαινη ρεηξφηεξνη
απηνί, πιελ ησλ εμαηξέζεσλ. Έθαςαλ βηβιηνζήθεο, έθιεηζαλ ζρνιεία θαη ρνιέο
Φηινζνθίαο, ζαλαηψλαλ φπνπ ζπλαληνχζαλ Έιιελεο. Ση απφκεηλε ζηνπο Νενέιιελεο; ε
Ρσκηνζχλε ησλ γξαηθχισλ θαη ν Φαλαξησηηζκφο ησλ Σνχξθσλ, φινη ηνπο αγσληδφκελνη,
λα ζβήζνπλ θάζε ίρλνο ηεο Βιιεληθφηεηαο θαη ηεο Υξηζηφηεηαο, ραθηέδεο εζειφδνπινη,
ηεο ησλνπαπίαο θαη ησλ Μεγαηξαπεδψλ ηνπο, κε ην Υξήκα ή Αειηίσζε: φια Καζαξκέλα
θη φκσο, ε Πξνέιεπζή ηνπο είλαη θαλεξή. Φέκαηα πνιχ κεγάια, ηεξνγξαηθχινη θη άιινη
πιαζηνγξάθνη, Ώξλεηέο ησλ Γεγνλφησλ, θξάδνπλ, εμνξκψληαο γηα κηα Νέα πληερλία ηνπ
Αηαβφινπ, λέαο Βπηαμίαο, Βπνρήο ηνπ Τδξνρφνπ. Ο Υξηζηφο, ήηαλε θαη είλαη Γσληαλφο
Βπαλαζηάηεο, σο εθ ηνχηνπ, Καζεκεξηλά ηαπξψλεηαη. Σν ζηρακεξφ ζθνπιήθη, είλ‟ απηφο
ν ζηηρνπξγφο. Ση αμίδεη γηα λα ην παηήζνπλ ζξήζθνη θη άιινη; Βπνκέλσο, έρεη βξεη ηνλ
ηξφπν επηβίσζεο, θη απηφο! Ώιιά, ηα ζθνπιήθηα φισλ ησλ εηδψλ, φζν θη αλ ραξίδνπλ ζην
Τπέδαθνο Ώλαπλνή, θαη ηα βαθηεξίδηα, φζν θη αλ πξνζθέξνπλ Γσηηθέο Γπκψζεηο,
δηψθνληαη απ‟ φινπο, φζνη έρνπλ Αχλακε Οιηγαξρίαο θη Ώμηψκαηα Μεραληζκψλ
Καηαζηνιήο θαληαδφκελνη φηη κφλνλ απηνί, είλαη ε Γσή θαη ε Ώιήζεηα θαη ε Βπηβίσζή
ηνπο.

Σέηνηνη Εζρπξνί, ηνπ πιαλήηε Γε, ηειέρε, Καίζαξεο θαη «ζξήζθνη» ζξεζθεηψλ, σο
ηήξηγκά ηνπο, πηπηιίδνπλ ιέμεηο Φπζηθήο, Παξαθπζηθήο, Μεηαθπζηθήο θαη Τπεξθπζηθήο,
έκπνξνη Κνηλσληθψλ Πξνηχπσλ, Οηθνλνκηθνπνιηηηθήο Παγίδεπζεο, ελψ νη κάδεο ησλ
πνιηψλ - ιαψλ, ιαηξεχνπλ θαη ζενπνηνχλ απηνχο ηνπο ΐξπθνιαθηαζκέλνπο ελαληίνλ
θάζε Γσηηθήο Γπκψζεσο, πνδνπαηψληαο ηα ζθνπιήθηα. Καίζαξεο, ηειέρε, Θξήζθνη, ζε
κηα χζηαηε πξνζπάζεηα, Βπηβίσζεο Ααηκνληζκέλσλ, έρνπλ γίλεη Οιηζηέο - Λεζηέο Τπεξπνιηηηζκέλνη: φια ηα γλσξίδνπλ, αιιά θάλνπλ ην θαθφ. Κάηη ηέηνηα είπε, παξαδφμσο
θάπνηνο, ζην Ώπφθξπθν πλέδξην, Ώξρηθέληξνπ Ώπνθάζεσλ πνπ απνθαζίδεη Μπζηθά
ζρεδφλ, Υξεκαηηθά Πνζά θαη Σξφπνπο πην Βπράξηζηεο Ανιηνθζνξάο, ψζηε φζνη
Βθιεθηνί θαη Ώξηζηείο Βπηζηεκψλ, Θξεζθεηψλ θαη πιχζεο Βγθεθάισλ Καιιηηέρλεο,
πξνζπκφηαηνη, αδίζηαθηνη, λα ζηειερσζνχλ ζηνλ Οηθνπκεληζκφ ηεο
ρηδνπαξαλντθφηεηαο, ηε κνλαδηθή ελσηηθή Πνιηηηθνζξεζθεία, ηελ άθξσο
Ορινδεκνθξαηηζκέλε Λχζζα, ηίπνηε γηα λα κελ κείλεη θάπσο δσληαλφ, πλεπκαηηθφ θαη
ιεχηεξα επηβηνχκελν, νχηε σο ζθνπιίθη, φπσο ηνχηνο ν ρπδαίνο ζηηρνπιφθνο δήζελ
ηέρλεο, ιέμεσλ θαη λνεκάησλ, θαη νχηε νη Ώξρηβξπθφιαθεο ηνψλ, ΐαηηθαλψλ, βαζηιείο
εξήκσλ θαη νζηψλ, αιιά κφλνλ Κεληξηθφο, Τπεξειεθηξνεγθέθαινο, Παιαηνδηαζεθίηεο,
Μεγαηξαπεδίηεο Παλεβξαίνο, Άζιεκα Καθίαο θαη ΐιαθείαο φισλ καο. Πξνο ην παξφλ,
θνλδπινθφξνη θη άιινη πνπιεκέλνη, ηη αλάγθε έρνπλ; ζξηακβεχνπλ: είλαη νη αλζξσπηζηέο,
νη παηξηψηεο, θαη νη ζξήζθνη, πξννδεπηηθνί θαη δεκνθξάηεο πξσηνπφξνη, ζαηαλνκεζίηεο
ηεο Ώζηείαο Σξαγσδίαο καο. Μεξηθνί πνιχ επαίζζεηνη πξνο επηθξαηνχζεο ζθνπηκφηεηεο
ησλ Βθκεηαιιεπηψλ θαη άιινη Βξαζηέο Τπαηληγκψλ Άξηζηεο Σερληθήο θαη Σέρλεο, θάλνπλ
εκεηφ αθνχγνληαο, ιέμεηο πεξί σκνηήησλ θαη βαλδαιηζκψλ: λα ηα δηαπξάηηνπλ, κάιηζηα,
φρη φκσο λα ηα ιέλε, λα ηα γξάθνπλ, δήζελ σο ιηβειινγξάςηκν. Λίβειινη δελ είλαη είδνο
ηέρλεο, γηα πνιχ επαίζζεηνπο θαη ηξπθεξνχο, λνκηκφθξνλεο θνληάδεο, νχηε γηα
ιεπηεπίιεπηνπο, δνιηνθζνξείο, πνπ κηζνχλ ηηο ηέηνηεο ιέμεηο ηηο γπκλέο, ηηο δίρσο ηδεψδε
επγελέζηαηα, δίρσο ηηο ππεθθπγέο ζαλ λα κελ ηα θάλακε απηά πνπ θάλακε θαη θάλνπκε:
ηη θάλνπκε; ν βαζαληζκφο ζνπ εδνλή κνπ, ε δνινθνλία ζνπ δσή κνπ, ε ζπγθάιπςε
δεκνθξαηία, δνπιηθφηεηα - θαθνκνηξηά ζξεζθεία, επηζηήκε καδηθή θαηαζηξνθή, ε
θνπιηνχξα ηζρπξφ λαξθσηηθφ.
-Χ, ηη θηήλνο ν ιηβειινγξάθνο δήζελ, πεξηγξάθνληαο ηνπο ηξφπνπο επηβίσζεο. Αελ
ππάξρνπλ άιιεο δπλαηφηεηεο, νχηε άιιεο πηζαλφηεηεο: άξα, ζπλερίδνληαο, πνηνχκε Νέαλ
Βπηαμία, Νέαλ Βπνρή, ηελ Τδξνρντθή.

ΣΟ ΘΕΙΟ ΡΑΚΟ
-Ο Μαξμνθνκκνπληζκφο, ηα Σείρε Ώίζρνπο, έρνπλ θαηαξξεχζεη: αλαπλέσ ιεχηεξα. Αελ
ππάξρεη άιινο Βθηάιηεο: δήησ ηε Βιεπζεξία ησλ ιαψλ θαη Βηξήλε δίρσο Ρχπνπο.
-ηελ ςπρή ζνπ θαη ζηελ νηθνγέλεηά ζνπ, πφζνπο Βθηάιηεο έρεηο, ξππαξνχο;
-Φίιε, ζα ζνπ πσ ην κπζηηθφ κνπ: έλαο εθηάιηεο θεχγεη, δέθα εθηάιηεο αλαδχνληαη: πνχ
ζην Αηάβνιν, έρνπλ Κξπςψλεο, θαη κνπ παίδνπλ ην Κξπθηνχιη; Μφιηο ηε κηαλ άθξε
ζπγθνιιψ, μεθνιιά ε άιιε άθξε, φισλ κνπ ησλ ζρέζεσλ.
-Σν ΐαηηθαλφ θη ε Γεξκαλία, κε ηηο Βπινγίεο ηεο ηψλ, μαλά θαηαζπαξάδνπλ ηε εξβία,
δηεηζδχνπλ ζηα ΐαιθάληα θαη ζηε Ρσζία, δίρσο λα ππνινγίδνπλ ηηο πλέπεηεο.
-Ώπ‟ ηνλ εαπηφ κνπ θξίλνληαο, θη απ‟ ηελ νηθνγέλεηά κνπ, φ,ηη επηζπκνχκε θάλνπκε, θη
φπνπ καο βγάιεη. Πνηνη πξνζβιέπνπλ ηηο ζπλέπεηεο θαη άιια;
-Βθαξκφδεηο ηελ Πνιηηηθή, Ώλαηνιήο θαη Αχζεο, Νφηνπ θαη ΐνξξά, φπσο θη ν θαζέλαο.
-Θα κνπ πεηο, μαλά ηα Ίδηα: κηα ε αλζξσπφηεηα θη ε Κφιαζή ηεο: ηη ν Πάπαο, ηη ν Υίηιεξ,
ηη ν ηάιηλ, ηη Αεκνθξαηίεο ηεο Παλαγνξάο ηνπ αηαλά. Ώιιά, θίιε κνπ, ππάξρνπλ θη
Εδεψδε, θαη Θξεζθείεο, θη αμηνπξεπή, Υξπζφκαιια, ηνκάξηα: επηζηήκνλεο, θνπιηνπξηθνί,
παπαδαξηά, επζεβηζηέο, ζενθνβνχκελνη, επδσηζηέο θαη πιηζηέο, φινη ηνπο απηνί,
γλσζνεβξηζείο, ινγηθφηαηνη θαη ηερλνθξάηεο, είλαη ΐιάθεο ή Καθνί;
-πλδπάδνπλ ηελ Καθία κε ΐιαθεία θαη κε ηε Αηαβφινπ Λνγηθή.
-Γηα λα ζνπ κηιήζσ έληηκα, αθξηβψο απηά ζηεξίδνπλ, θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ, αιιά,
θαίλεηαη λα εμαηξνχκε, απνθιεηζηηθά, κφλνλ εγψ.
-πσο αθξηβψο εζχ, φινη, κεδελφο εμαηξνπκέλνπ, εμαηξνχληαη. ην ΐαηηθαλφ, ηεο
ιεγφκελεο αγίαο Έδξαο, Καθνδαίκνλεο νξίδνπλ ηελ Πνιηηηθή ηνπ θάζε Πάπα θη φκσο
είλαη Πιαλεηάξρεο, φπσο θη ε ησλνκαζνλία ε Υξπζηνκαιινχζα θαη
ζξεζθνθηινζνθνχζα.
Μεηαμχ απηψλ ησλ Αχν, κπαίλεη θήλα ε Παλγεξκαλία, Παληνπξθία, Παληαπσλία θαη
ινηπά.
-Β, ινηπφλ, έρσ κεηξήζεη, δψδεθα ςπρηζηηθέο κνπ θήλεο, θη αλαξίζκεηεο ζηελ
νηθνγέλεηά κνπ. κσο, απνξψ, κε πνηα ηεο Πξφζνςε, ζα εκθαληζζεί, ε ηαιαίπσξε
Ρσζία θη ε Οπξά ηεο; Παλακέξηθα θαη Παλεπξψπε, Παλαξαβηζκφο θαη Παλζηνταπσλία θη
άιινη «Οιηζκνί», είλαη θη απηά θαη άιια, φπσο είκ‟ εγψ θη ε αμηνπξεπήο κνπ νηθνγέλεηα; ηη
Μχζνο!
-Δ αηαληθή Γεσπνιηηηθή, δελ είλαη Μχζνο, αιιά, Καζεκεξηλφηεηα.
-Με πξνζβάιεηο, κε πβξίδεηο: είκαη πςειψλ ηδεσδψλ θνξέαο, αμησκαηνχρνο
κνξθσκέλνο.
-Σνλ θαθφ ζνπ ηνλ ςπρξφ ζνπ ηνλ θαηξφ, θίιε κνπ, σ ζείν Ράθνο. Αηαθξίλσ θξππηηθά,
δψδεθα ςπρηζηηθά βξαρπθπθιψκαηα, παξαλντθνχ ζνπ Έζσ Αηαιφγνπ.
-Με πνηνπο, παξαθαιψ, ζπλδηαιέγνκαη, θξπθά θη φρη θαλεξά;
-Σα Μλεκνληθά ζνπ Κέληξα, κπζηηθηζηηζηψλ ζνπ Ώπνθάζεσλ, ζπλεξγάδνληαη κε
θαθνδαίκνλεο.
-Βίκαη ζνβαξφο θαη πγηήο θαη αμηνπξεπήο εγψ: δηεπζχλσλ Πνιπεπηρεηξεκαηίαο, θφβεηξν
Πνιηηηθψλ. Ώπνθάζεηο κνπ θινλίδνπλ Βηαηξείεο, Σξφπνπο Μαδηθήο Βπηξξνήο,
Βθεκεξίδεο, Οίθνπο ησλ βηβιίσλ θξάηε.
-Βίλαη θπζηθφ ην Ράθνο, λα ηξνκνθξαηεί ζθνππίδηα. Βίζαη Ώπνθξπθηζηήο, θαη δελ ην
μέξεηο;
-Ώπνθξπθηζηήο, εγψ; δελ είζαη ζηα θαιά ζνπ θίιε. Βίκαη πιηζηψλ ν πιηζηφηεξνο.
-ε πηζηεχσ: σο Πξνγάζησξ, θέξεηο δψδεθα θηιά, ζαπίια ησλ εληέξσλ.
-Πψο ην μέξεηο; πάζρσ απφ ηνπ Βληεξηθνχ σιήλα Αηαπιάηπλζε Κνπξάλσλ. Κάλσ
Βκεηνχο εηο κάηελ.

ΟΙ ΕΜΝΕ, ΟΛΙΓΑΡΚΕΙ, ΝΕΟΠΛΟΤΣΕ ΟΙΚΟΚΤΡΕ
-Φίιε αγαζέ, πεξί ηεο ζπδχγνπ, ζα ζνπ πσ η‟ απίζηεπην ηνπ Νενπινπηηζκνχ ηεο. πσο
μέξεηο, είρε ιηγνζηά, παξαζαιάζζηα, ρέξζα ρσξαθάθηα βξάρσλ θη ακκνπδηάο.
Πάκπησρε, ηα πνχιεζε κε πνιχ θαιή ηηκή, ζε μέλνπο πινχζηνπο, γηα βίιεο, θαη
ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Έθηνηε, δελ ηε γλσξίδσ, ηε «ζπκβία»: φ,ηη έρνπλ θη φ,ηη θάλνπλ,
νη αιινεζλείο πινχζηεο θη «επγεληθέο» θπξίεο, έρεη θάλεη θαη ζπκπεξηθέξεηαη θη απηή, θφξε
ηνπ βνζθνχ αηγνπξνβάησλ, βάλαπζε, αγξάκκαηε, πνπ ηε λπκθεχηεθα, σο νηθνθπξά,
ζεκλή. Χο εθ ζαχκαηνο, ην δηθφ ηεο ρξήκα, «ξηδηθά» ηε κεηακφξθσζε.
-Με κνπ πεξηγξάθεηο πεξί ηεο κεηακνξθψζεψο ηεο, έρσ παξαδείγκαηα πνιιά.
-Ναη, αιιά, πψο κεηακνξθψλνληαη, νη ζεκλέο, ζε θαηερφκελεο απφ εθηά δαηκφληα; Οη
δαηκνληζκέλνη άληξεο εθ ηνπ Νενπινπηηζκνχ, είλαη θάπσο ινγηθφηεξνη. Έρνπλ ηελ
«θνηλσληθή ζπλείδεζε», πνπ πεξηνξίδεη θάπσο ην Γεινίν.
-Ση «θνηλσληθή ζπλείδεζε» κνπ ιεο; είλαη πην επίκνλα γεινίνη, κέρξηο αεδίαο. Έραζα
θηιίεο, γλσξηκίεο θαη ζπγγέλεηεο, θαη ηεο ελνξίαο ηνλ θαιφ καο ηεξέα.
-Κη ν παπάο λεφπινπηνο ή λενθψηηζηνο;
-Δ γπλαίθα κνπ πιεξψλεη θεκηζκέλν, «ζαπκαηνπνηφ» γθνπξνχ θαινθαηξηλφ, εμ
Βζπεξίαο, αιιά, «νδεγείηαη» απφ ηεξέα καληψδε, ηεο «Οξζνδνμίαο».
-Εεξείο θαη νη γθνπξνχδεο, κεηαμχ ηνπο, φπσο ηεξείο πξνο ηεξείο θαη γθνπξνχδεο πξνο
γθνπξνχδεο, βξίζθνληαη ζε παξαηάμεηο Μάρεο, εμ Ώγάπεο ηνπ «ζενχ» ή Μακκσλά.
-Πίζσ απ‟ ηηο ιέμεηο ηηο πνιχ κεγάιεο θαη αμηνζέβαζηεο, αλαθάιπςα ην Σέξαο.
-Σέξαο πίζσ απφ ιέμεηο; θάηη αζπλήζηζην, απίζαλν, απίζηεπην.
-Αελ ππνλνψ, απνθιεηζηηθά ηα Σέξαηα ηεο Βγσκαλίαο, ζρεδφλ φισλ καο, αιιά, έια ζε
παξαθαιψ ζην παιαηάθη «κνπ», ηδηνθηεζίαο ηεο ζπδχγνπ, θαη ζα θξίμεηο.
-Ση θξηθηφ θαη λενπινπηηθφ ή λενθψηηζην;
-Αέθα ζαινλάξεο φιεο ηνπ ρεηξίζηνπ γνχζηνπ, θαη νη ηνπαιέηεο είθνζη, ςπγεία δεθαπέληε
επκεγέζε, δέθα νη ηειενξάζεηο, εθαηφ ηειέθσλα. κσο επηζθέπηεο δελ ζπρλάδνπλ, νχηε
ζηάζκεο πςειήο, νχηε ζηάζκεο ρακειήο. Σν ηεξπλφ ηεο παιαηάθη ην απνιακβάλνπλ,
δέθα ππεξέηξηεο, ν γθνπξνχ θη ν ηεξέαο.
-Πνχ ζ‟ εμφξηζε, ε εξαζκία ζχδπγφο ζνπ, εζέλα, πνπ δελ είζ‟ αξηζηνθξάηεο, φπσο είλ‟
απηή;
-Καηνηθψ ζε απνζήθε, φπνπ δψδεθα ειεθηξνληθά πιπληήξηα.
-Βίλαη αξθεηά, λνκίδσ, γηα λα ηελ μεπιχλνπλ, ηνπ Ώπγεία ηε δπζψδε Κφπξν.
-Σέηνηα θνπξηά, νχηε Δξαθιήο δελ ηελ μεπιέλεη, νχηε Τδξνρφνο Βθεπξέηεο.
-Χ, θησρή Βιιάδα, ζε πξνδίδνπλ θίινη, ζχκκαρνη, θαη νη γξαηθχινη, ζε πξνδίδνπλ θαη νη
θφξεο ζνπ, νη ζεκλέο νηθνθπξέο, πξνηνχ πινπηίζνπλ, λενθσηηδφκελεο. Ο Νεναζηηζκφο
ησλ ηέθλσλ ζνπ, ρνληξνπιηζηήο, αλφεηνο, αξλεηήο, Γεο θαη Οπξαλνχ, εξγαιείν θάζε
πξνπαγάλδαο, Αείθηεο ηεο Βπίζεκεο, Ώλζειιεληθφηεηαο θαη Εεξνζπιίαο.
-Ώκ, δελ ηειεηψλνπλ σο εδψ, ηα βάζαλά κνπ: έρσ δχν θφξεο θη έλα γπηφ. Μαο ηαηξηάδεη
γηα λα γίλνπλ, ιέεη, επηζηήκνλεο ηξηζκέγηζηνη, εηο Λνλδίλνλ, Παξηζίνπο θαη εηο ΐφλλελ, γηα
λα ζβήζεη ηελ θαηαγσγή ηεο: βνζθνπνχια ησλ αηγνπξνβάησλ, κε ηνλ ζθχιν θαη ηνλ
γάηδαξν.
-Κάπνηνο Σξάγνο, ν Ώπνδηνπνκπαίνο, ίζσο έρεη απνκείλεη, κέγαο Φηαίρηεο.
-Έρνπκε απηφλ ηνλ ζηηρνπξγφ: κφλνλ ηνχηνο θηαίεη, γηα φια, φια, φια.
-Ση λεφηεξα απ‟ ηα παηδηά ζνπ, εθ ηεο Βζπεξίαο; ηη ζπνπδάδνπλ;
-Μηα «πνιπηειείαο» πφξλε, αιι‟ ε άιιε «ςπρνιφγνο» θαη ν γπηφο κνπ δηγθνιφ. πσο
βιέπσ, ηεο ζπδχγνπ ηα πνιπηειή ζαιφληα, ζα ηα κεηαρεηξηζηνχλ ζσζηά. Πψο ζνπ
θέξεηαη ε «ςπρνιφγνο» θφξε;

-Αελ κ‟ αλαγλσξίδεη σο παηέξα θαη δελ θαηαδέρεηαη ηε κεηξηθή ηεο γιψζζα, νχηε ηελ
θαηαιαβαίλσ ηη κνπ ιέεη κε ηα γαιιναγγινγεξκαλίζηηθά ηεο. Αελ κηιά ειιεληθά. Έρεη κέγα
κέιινλ, σο ππάιιεινο ηεο Παλεπξψπεο, δίαπινο γηα ηελ Βιιάδα, είπε.
-Αειαδή, γξαηθχια, θαλαξηψηηζζα, γεληηζαξίλα, πξαθηνξίλα ηνπ Αηαβφινπ, ψζηε, νχηε
ηξάγνπο λα ζπκάηαη, νχηε πξνβαηίλεο, νχηε ην θησρφ ην γατδνπξάθη. Σα ειιεληθά πψο ηα
κηιάεη;
-Δ κακά ηεο, δηά ηειεθψλνπ, κφλνλ ηα κεζάλπρηα, ηε βξίζθεη ζην δσκάηηφ ηεο, αιιά ηεο
κακάο ηε γιψζζα, επηκέλεη, φηη δελ ηελ ελλνεί. Θχκσζα πξνρζέο θαη ηεο ηειεθψλεζα,
ψξα ηεο απγήο: μχπλεζε θαη είπα: βξε παιηνπνπηάλα, ηη καο παξαζηαίλεηο; Έθιαςε
πηθξά θαη νκνινγνχζε, ηε κεγάιε δπζηπρία ηεο, θνξησκέλε φιεο ηηο αξξψζηηεο.
-Αελ ξσηάο εκέλα, ηη απφγηλαλ νη γηνη κνπ: έιεγε ε κάλα, δήζακε ηε ζηέξεζε εκείο, άθεζε
ηνπο γηνπο, λα δηαζθεδάδνπλ. Οη εμ Βζπεξίαο πφξλεο, θνξησκέλεο φιεο ηηο αξξψζηηεο,
δηαζθέδαζαλ ζσζηά ηνπο γηνπο θαη κάιηζηα, εηο γάκνπ «θνηλσλίαλ», κε ζρεδφλ ακέζσο
δηαδχγηα θαη παξάιπηα κσξά.
-Δ ειιεληθή θπιή θαη γιψζζα, κε βηαζχλε θαηαζηξέθνληαη: έζηεηια ζπγραξεηήξηα ζην
Κξάηνο θαη ζε φια ηα Εδξχκαηα.
-Μάηαηνο ν θφπνο: νη αξρηθαηαζηξακκέλνη, κφλνλ γηα θαηαζηξνθέο θξνληίδνπλ.
-Ση σξαίεο ιέμεηο ιέλε: φινη ηνπο, θη σο ηψξα ηειεπηαία ηνπο εκπηζηεπφκνπλ θαη
ηειεθσλνχζα ζε δεκάξρνπο, αζηπλνκηθνχο ζηαζκάξρεο, δεζπνηάδεο θαη λνκάξρεο. Ώη,
ινηπφλ, απίζηεπην: ην ρεηξφηεξν δηαθζνξείν θη απνζήθε ησλ λαξθσηηθψλ πίζσ απ‟ ηε
ιέμε Μπαξ, ζηέθεη πάληνηε Ώθιφλεην, φζν θη αλ δηακαξηχξνληαη νη γείηνλεο.
-Οη δεκνθξαηίεο επηηξέπνπλ φια, θαη ηελ Οιηθή Αηάιπζε: δήησ ε Βιεπζεξία
-Ση ζα γίλνπκε θη εκείο νη «ψξηκνη» θαη νη θφξεο θαη νη γπηνί καο θη ε Βιιάδα;
-Σέηνηα κηθξνπξάγκαηα ζε λνηάδνπλ; θάλε φπσο νη δηαλννχκελνη.
-Σψξα πνπ ηα πάληα θαηαξξένπλ, νη δηαλννχκελνη, ηη θάλνπλ;
-,ηη θάλνπλ νη γηαηξνί, νη λενθπζηθνί, ηειενξάζεηο, δεκνζηνγξάθνη θαη παπάδεο θαη
ινηπνί: αλαξίζκεηα εθηαιηάθηα, γέλλεζαλ νη «Αχν Κφζκνη», λα ππεξεηνχλ ηνλ
Μνλνθξάηνξα.
-Πνχ λα πάκε λα θξπθηνχκε; νη «ζπκβίεο» θαη ηα ηέθλα δελ καο δέρνληαη.
- «Ώλδξνθξάηεο» είκαζηαλ, θαιά λα πάζνπκε. «Αεκνθξάηεο» γίλακε, αιίκνλφ καο.
-Ώο αθήζνπκε η‟ αζηεία, γηα λ‟ αξρίζνπκε ηα ζνβαξά: ηεο Βιιάδνο, νη απφ ζηεξηάο θαη
ζαιαζζψλ καο θαη λεζηψλ καο γείηνλεο, πξηλ απ‟ ηελ θαηάξξεπζε, ηνπ
καξμνθνκκνπληζκνχ, ήηαλ ινγηθνί θαη θξφληκνη. Σψξα, νη δηαιπκέλνη, πεηλαζκέλνη,
πξνδνκέλνη γείηνλεο, ζρεδηάδνπλ γηα λ‟ αξπάμνπλ ηελ Βιιάδα.
-κσο, φρη φιε. Μαο αθήλνπλ Ώηηηθή θαη Πεινπφλλεζν, πξνο ην παξφλ.
-Ώξβαλίηεο, θνπηαλνί, ΐνχιγαξνη, ην Εζξαήι θη νη Σνχξθνη «ειιαδίδνπλ».
-Οη ρηιηαζηέο θαηέρνπλ ΐνησηία, Θεζζαιία θαη Ώζήλα, ησλ ηνψλ ησλνκαζνλίαο, ε
Παπία βνεζάεη λα θαηαζπαξάμνπλ ηε εξβία θηιαλζξσπηθψ ησ ηξφπσ, ράξηλ ηεο
Πεινπνλλήζνπ θαη ησλ Ενλίσλ λήζσλ. Σνπ Ώηγαίνπ ηα λεζηά ζρεδηάδεη λα ηα ράςεη ε
Σνπξθία, θαη ηελ Κχπξν, φκσο γηα ηελ Κξήηε, Άξαβεο θαη Εζξαήι, ζηα θξπθά
ζπλεηαηξίδνληαη. Δ Ώκεξηθή θαη ε Β.Ο.Κ., πξνο ην παξφλ, ηνπο επινγεί φινπο απηνχο,
πνπ δελ καο ραξίδνπλ, νχηε η‟ φλνκα: νη Έιιελεο! Βιιάδα
-Μήπσο έρνπκε «ζπκβίεο» θαη παηδηά, γηα λα έρνπκε θαη Γιψζζα θαη Παηξίδα;
-Βίδεο ην ινηπφλ, ηη ζεκαίλεη, πεηλαζκέλνο, άνπινο, δηαιπκέλνο θαη θξάηνο
ρσξνθχιαθαο;
-Κάηη γιείθνπλ φινη ηνπο απηνί, αιιά ε Βιιάδα ζπξξηθλνχηαη.
-Πεο κνπ, πνηφο πνιηηηθφο, δελ ήηαλ, νχηε είλαη ζήκεξα δνχινο θαη γξαηθχινο.
-Ώπφ νηθνγέλεηεο δηαιπκέλεο, θαη απφ ζηνέο ησλ «εβαζκίσλ», θαη απφ «Ώγηνέδξεο»,
ηξέθεηαη ν αηαλάο, γηα λα ζηείιεη ηνλ Ώληίρξηζην.
-Μελ ηα πεηο απηά θαη κελ ηα γξάςεηο θαη αιίκνλν ζ‟ εκάο ηνπο δχν.

-ι‟ απηά, είλαη παζίγλσζηα θαη δελ ζπγθηλνχλ θαλέλαλ εθ ησλ Άλσ: γεγνλφηα δελ
πξνζέρνπλ, νχηε ηελ Οξγή ιαψλ: ζα νπξιηάμνπλ, ζα ζηελάμνπλ, ζα ππνηαρηνχλ,
αθξηβψο φπσο εκείο νη δχν: νη «ζπκβίεο πξηγθηπέζζεο», ηα παηδηά καο άρξεζηα θαη ν
ζηηρνπξγφο απηφο, «αηξεηηθφο», θαηαξακέλνο, νχηε θαλ εκείο νη ηξεηο λα ιέκε: λα καο
ζθάμεηε, λ‟ αγηάζνπκε.
-Κάπνηνο παπαδάθνο, φκσο, σο ραθηέο, καο ζπκπαζεί, θη ππνζρέζεθε φηαλ πηα
ςνθήζνπκε, λεθξψζηκε αθνινπζία θαη ηαθή, δελ ζ‟ αξλεζεί.
-Φίιε, θίιε κνπ θαιέ, φινη έρνπλ ην ζεφ ζηελ ηζέπε ηνπο, θαη ηα ζχκπαληα, ζε
Μεγαθνκπηνχηεξ.

Η ΕΠΑΝΑΣΑΣΡΙΑ
-Μέγηζηε, Κξπθή, Κνξπθαίσλ Πινχηνπ πλδηάζθεςε, πεξί σηεξίαο: έρνπλ πηα
πιεζχλεη, φισλ ησλ ρξσκάησλ θαη γισζζψλ νη θησρνί Βρζξνί. ρη κφλνλ νη θησρνί,
αιιά θη νη Ώληαγσληζηέο καο αθαζάξηνπ ρξήκαηνο: κηθξνγθάλγθζηεξο, κεζαηνκαθηφδνη,
φπισλ θαη λαξθσηηθψλ Υνληξέκπνξνη θαη άιινη. Πνηα ηα Μέηξα σηεξίαο καο, εκάο ηνπ
Καζαξνχ Υξπζνχ; Έρνπκε, βεβαίσο ηηο δηθέο καο Μηθξνπνιηηείεο Ορπξψκαηεο, κε
Φξνπξνχο Έκπηζηνπο. Σα κηθξά, παξαδεηζέληα Υσξηνπδάθηα - Φξνχξηα, εληειψο
απφξζεηα, κνηάδνπλ κε θινπβηά θαλαξηληψλ, ηφζν ηξνκνθξαηεκέλσλ, επγελέζηαησλ
πηελψλ: πψο λα δήζνπλ ιεχηεξα, δίρσο ηα θινπβηά ηνπο; Έμσ πεξηκέλνπλ ηα Γεξάθηα,
πιήζε. Ώλ απηά ηα Πιήζε ηα Βξεκηθά θαη Ναξθσκέλα, μαθληθά μππλήζνπλ; Κάπνηα
Αεζπνηλίο ηεο Τςειήο Πνξλείαο, έθξημε θαη είπε:
-Ση ζα γίλνπλ νη κεηαμσηέο πηηδάκεο κνπ θαη ε δσδεθάδα ρξπζσκέλα κνπ γνβάθηα;
-ισλ ησλ Κνκκάησλ Κπβεξλήζεηο θαη ηξαηνί, κφλνλ γηα ηε ράξε καο ππάξρνπλ! Σν
Υξπζάθη καο θη νη Σξάπεδέο καο θαη Κνπηήξηα ησλ Υαξηνλνκηζκάησλ ή Αειηίσλ,
θπβεξλήζεηο θαη ιανχο δαλείδνπλ, ψζηε λα εξγάδνληαη γηα ηνπο δηθνχο καο Σφθνπο. Οη
αηζεξνειεθηξνληθνί Βγθέθαινη καο βνεζνχλ ηνλ Τπεξθεληξηθφ Μεγαεγθέθαιν, γηα λ‟
απνθαζίδεη ηη Αένλ Γελέζζαη: Φαλεξή, θιεξφηεξε Αηθηαηνξία, ή ηα πην πνιιά θαη πην
ζθιεξά Ναξθσηηθά, Υεκείαο θαη Γθνπξνχδσλ θη άιισλ; Μελ αλεζπρείο, επγελεζηάηε κνπ
αηζεξία Αεζπνηλίο κνπ. ια είλαη Τπνινγηζκέλα, ψζηε θη ε κεηαμσηή πηηδάκα ζνπ, θαη ηα
ρξπζσκέλα ζνπ γνβάθηα, λα κελ πάζνπλ θάηη.
-Χ, επραξηζηψ πνιχ Φξνπξέ κνπ, εθ Φξνπξάξρσλ. κσο, αλ ηπρφλ, νη καχξνη,
δηαζπάζνπλ ηα Ππξά ησλ Πνιπβφισλ, θη εηζρσξήζνπλ ζηελ Κξεβαηνθάκαξά κνπ;
-Θα γελλήζεηο ην καπξάθη: δελ πεηξάδεη: ζα ην πλίμνπκε, φπσο ηνπο Μαχξνπο θη φινπο
ηνπο Βγρξψκνπο ηνπ πιαλήηε, θαη ηε Γε ηελ ίδηα, ζε πνηάκηα αίκαηνο.
-Κη αλ νη θπβεξλήζεηο ησλ Κνκκάησλ θη νη Αηθηαηνξίεο, δελ ληθήζνπλ, εγψ ζέισ ηηο
πηηδάκεο θαη ηα δψδεθα γνβάθηα κνπ αλέγγηρηα, απφ καχξσλ ρέξηα.
-Έρνπκε Αηαζηεκφπινηα Καιή κνπ, θαη ηνπο Αηαζηεκηθνχο ηαζκνχο, απ‟ φπνπ, ζα
κεηαθεξζνχκε απ‟ ηα Οχθν, ζε Πιαλήηε Ώηζεξίνπ Παξαδείζνπ.
-Γηα ην Κάηη Άιιν αο ειπίδσ, έζησ Μαθξπλφ πνιχ. Βίκ‟ ακαξησιή. Σφζνη Θεζαπξνί θαη
Κπβεξλήζεηο θαη Φξνπξνί καο θαη ηξαηνί, ζηελ ςπρή, ζην πλεχκα ηνπ Ώλζξψπνπ, ηη
πξνζθέξνπλ; κηα πνξλνχια επαλαζηαηεί.
-ησπή, αλφεηε, ζηγή: ζα ζε ζθάμνπλ νη γνλείο ζνπ, σο επαλαζηάηξηα ηξειή. Αελ
θαηάιαβεο αθφκα, φηη κφλν είζαη ηα γνβάθηα, ε πνξλεία θαη ην ρξψκα ηνπ πξνζψπνπ
ζνπ;...

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΣΙΚΗ ΒΙΟΣΕΦΝΙΚΗ
ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΑ
Πάεη πνιχ θη είλαη αηαίξηαζην, λα εηπσζεί, πεξί ησλ φλησλ πξηλ απφ ηα έκβξπα, νχηε θαλ
πεξί ηνπ Σξαχκαηνο ηεο ζχιιεςεο, ηεο εκβξπαθήο δσήο. ηεο γέλλεζεο θαη ηνπ ζαλάηνπ.
ρεδφλ φινη πξαθηηθφηαηνη, θαη βεβαίσο ζεσξεηηθνί. Υξήκα, Βμνπζηαζκφο ηνπ Μακκσλά,
γηα καο ηα Πάληα. ια ηα ππφινηπα, ηα ραξίδνπκε ζην Αηάβνιν, θη είκαζηε πνιχ - πνιχ
εληάμεη. Οη καγλεηνηαηλίεο είλ‟ επαίζζεηεο, επεηδή ηηο θάλνπλ επηζηήκνλεο, αιιά είλ‟
αλαίζζεην παλ έκβξπν, θαη ηδίσο ην αλζξψπηλν, αθνχ είλαη δσληαλφ, θη αθνχ ππάγεηαη
ζηε θχζε, ζην Αεκηνπξγφ ηεο θχζεο θαη ζηα ζχκπαληα. Χο εθ ηνχηνπ, νη ζενινγίεο, νη
βηνινγίεο θαη ην πλεχκα ηνπ αλζξψπνπ είλαη θπζηθφ θαη ζείν θαη πλεπκαηηθφ, λα
θνκκαηηάδνληαη ζε πιεζσξηθνχο «ηζκνχο» λ‟ αιιειναπνθιείνληαη, θαη θαλαηηθά, ηπθιά, λ‟
αιιεινπνιεκνχληαη. Ώπηά καο ιέεη ζθέςε κεραληζηηθή, πνπ θαηαζθεπάδεη ηνπο
ζθεπηφκελνπο, φπσο αθξηβψο, ηα ππνβνιεκαία πιηθά ηεο κλήκεο ειεθηξνεγθέθαισλ, κε
ηα ινγηζκηθά ηνπο πνπ θαηαζθεπάδνπλ απαληήζεηο, ιχζεηο. Κη αθνχ ην έκβξπν ην
δσληαλφ, είλαη αλαίζζεην, ελψ επαίζζεηα είλαη ηα πάληα: θπηά θαη κέηαιια, ειεθηξηζκφο,
αηζέξαο, δψα, δαίκνλεο, πιελ ηνπ αλζξψπνπ, λα βνκβαξδίδεηαη ε έγγπνο γπλαίθα κε
ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα, πξάμεηο, ηξνθέο, αέξα, φια ξππαξά, επηβιαβή, πνιηηηζκνχ
κφλνλ ηεο ζθέςεο δίρσο λνπ, ρσξίο λνήκνλα αηζζαληηθφηεηα, δίρσο νκνξθηά, ζηνξγή,
αιήζεηα, ηαπεηλνθξνζχλε. Χξαίεο ιέμεηο πηπηιίδνληαη θαη ηδίσο βάξβαξεο πξνζέζεηο θη
εθπνξεχζεηο δηαπξάηηνληαη αθνχ ην έκβξπν απνξξνθά, πάληα ηα εληφο θαη ηα έμσ,
επνκέλσο λ‟ αιιεινκηζνχληαη νη γνλείο θαη λα πνξλεχνπλ. Καη λα πνιεκνχλ νη θνηλσλίεο.
ηελ Παλαγνξά ηελ Φηιειεχζεξε, ηε δεκνθξαηηθή, ηε κνλνθξαηφξηζζα, λα θπθινθνξνχλ
πιεζσξηθά ηα ράπηα ησλ ραπηνγηαηξψλ, ηα θξππηνδειεηεξηψδε ηξφθηκα, θη άιια
δειεηήξηα δηά κέζνπ ησλ αηζζήζεσλ: ξαδηνθσλία, ηειεφξαζε, εθπαίδεπζε,
ςεπηνθνπιηνχξα, ψζηε, φπνπ πάεη θαη ζηαζεί ε έγγπνο, λα βνκβαξδίδεηαη ην έκβξπν κ‟
απηέο ηηο επινγίεο θαη ηξνθέο, επεηδή, αιιηψο, πψο ζα πξνζειθχνληαη, γηα λα γελλεζνχλ,
κφλνλ δηαβνιάθηα θαη ζπαλίσο άγγεινη, αθνχ έρνπκε πνιινχο Ώγγέινπο,
Μεγαιέκπνξνπο λαξθσηηθψλ, ππνπξγεκέλσλ. Σέηνηα θαη παξφκνηα, ηφικεζε λα πεη, ζε
νβαξνηάησλ πλδηάζθεςε πεξί Γελεηηθήο. ρεδφλ φινη ηνπο κεραληζηέο θαη
δηαβνινγελλεκέλνη, πξάθηνξεο Μαθίαο Φηιειεχζεξεο. Οη ζπλδηαζκνί ησλ εηδηθεχζεσλ,
γελλνχλ ηα Κέξδε ησλ Βμνπζηψλ ηνπ αηαλά. Γηα εκβξπαθή επαηζζεζία θαη πγεία, γηα
λεπίσλ θαη παηδηψλ αλαηξνθή, γηα έγγπεο γπλαίθεο, πεξηηηέο δηαπηζηψζεηο θαη θξνληίδεο
πεξί ηεο εγγπκνζχλεο κε κεηέξεο λνζεξέο ή πφξλεο: αθξηβψο απηφ ζπκθέξεη ηηο
δεκνθξαηίεο ηεο Παλαγνξάο, άζξεζθσλ θαη ζξήζθσλ. Ώμηνπξεπέζηαηνη θαη αμηνθξάηεο
δεκνθξάηεο, μέξεηε πνιχ θαιά, πνχ λα ρηππάηε αλειέεηα: ην Έκβξπν, ην Νήπην, ην
Παηδί, ηελ Βθεβεία, θάζε ειηθία. ινη ηνπο επέπεζαλ ελαληίνλ ηνπ ιαιήζαληνο, φινη
θηιειεχζεξνη θαη πνξλνγελλεκέλνη γχπεο, πξφζπκνη λα ηξψλε ζάπηεο ζάξθεο.
Ώπνηξνπηάζηεθαλ, απ‟ ηε δσληαλή ηε ζάξθα ηνπ δηαθσλνχληνο, ερζξηθνί πξνο θάζε
Οιηθή πδήηεζε. Ώιιά θάπνηνο άιινο, έζεζε αιιηψο ην ζέκα, κε ηνλ ηνικεξφ
δηαθσλήζαληα:
-Με ηελ αλζξσπφηεηα, απηή πνπ ηψξα είλαη, φπσο θαη ζε παξειζφληα, εγσθεληξηθή, αο
ππνζέζνπκε, φηη γίλεηαη δεθηή ηνπ Βκβξχνπ ε Βπαηζζεζία, θη εθιατθεχεηαη.

πσο φιεο θαη απηή, γλψζε θαη πιεξνθνξία θαη ε ηερληθή εκβξπαθήο Τπνβνιήο, ζα
ππεξεηεί θσκηθνηξαγηθά, ηελ Βγσκαλία, «κνξθσκέλσλ» θαη «πνιηηηζκέλσλ»: θαζψο
ξππαίλνπκε ηα πάληα: ζψκαηα, ςπρέο, εδάθε, χδαηα, αέξεο θαη ηξνθέο, ε έγγπνο
πνξλνθπξία ή δηαδεπγκέλε δηαδνρηθά κε πνξλνθπξίνπο κεγαμπιέκπνξνπο δαζψλ, κε
κνπζηθή πεξηπνηείηαη ηα ινπινχδηα γιάζηξαο ζαινληνχ, κε κνπζηθή ην έκβξπν ηεο
εθιεπηχλεη, γηα ράξε ηνπ δηαβάδνληαο, θηινζνθία, πνίεζε, ελψ θαηαβξνρζίδεη ξππαξή
ηξνθή θη αέξα, κε ζπλαηζζήκαηα θαθίαο, ζθέςεηο ηεο αζρήκηαο, εθδηθεηηθφηεηαο,
παπαγαιίδνληαο θαη πξνζεπρέο. Παξαθνινπζεί βεβαίσο φιεο ηηο ζθελέο ηεο βίαο ησλ
ηειενξάζεσλ θαη ράθηεη ράπηα ησλ ξνκπφη ραπηνγηαηξψλ. ΐαζαληζηηθά θη αλίαηα
δπζθνίιηα, θαη κε αλαξίζκεηεο αξξψζηηεο, ξψηεζε ηνλ αζηξνιφγν πεξί ηνπ δσδίνπ ηνπ
κειινχκελνπ παηδηνχ ηεο, πνπ ην ζέιεη πιάζκα ηέιεην, αγγειηθφ. Πνηαο πνηφηεηαο ςπρή,
ζα ελζαξθσζεί ζε ηέηνην έκβξπν, λενθψηηζηεο κεηέξαο;
-αηαλνεηδέο ή δηαβνιφπαηδν, αληίζηνηρν πξνο η‟ αιινπξφζαιια, κλήκεο ππνβνιεκαίαο.
-χκθσλνη ζ‟ απηφ. Πεο κνπ ηε δηαθνξά, κεηαμχ αθεξεκέλεο γλψζεο θαη
βησκαηηθφηεηαο, πνπ δελ θνιιάεη γηα λα γίλεη πάζαινο ηνπ βησηή.
-Δ δηαθνξά πνιχ κεγάιε. Μφλνλ πίζεθνη θαη παπαγάινη δεκνθξάηεο θη άιινη, δελ ηε
δηαθξίλνπλ.
-νπ πξνηείλσ λα ηδξχζνπκε νξγάλσζε Πξνγελλεηηθήο, Γελλεηηθήο θαη Πξνεκβξπαθήο
ησλ φλησλ.
-Ώο κελ θάλνπκε ηνλ θφπν, επεηδή, φπσο πάληα θαη παληνχ, νξγαλψζεηο θαη ηδξχκαηα, η‟
αξπάδνπλ θαηεπζείαλ θαη πιαγίσο, πίζεθνη θαη παπαγάινη.
-Κάηη φκσο, είλαη ρξήζηκν λα γίλεηαη θη απ‟ έμσ, αιι‟ ηδίσο, ελ ηγή, απφ Βληφο.
-Αίρσο άλνηγκα πξνο ην Άγην ην Πλεχκα, φ,ηη θαη αλ γίλεη, βιαβεξφ.
-Ώλ επέκβνπλ νη παπάδεο θαη νη Πάπεο;
-Παπαγαινπίζεθνη ρξεηάδνληαη, φπνπ νη θαξδηέο θιεηζηέο θαη νη λέεο καο δηαβνιεκέλνη,
ψζηε λα θξνπξνχλ, κε ηπρφλ, θάπνηνη αλνηρηνχλ πξνο Ώπξνζκέηξεηα θη Ώηθληδηαζηηθά
θαη πάζεη Ρήγκα, έζησ Σξηζειάρηζην, ε αξρνκαλήο Βγσκαλία, ππνηαθηηθψλ θαη
αξρεγψλ.
-Βπνκέλσο, φια δίθαηα, ηζφξξνπα, δεκνθηιέζηαηα θαη δεκνθξαηηζκέλα. κσο, ν Σξνρφο
είλαη Ώηέξκσλ, ζε Αεκνθξαηίεο Πνιιαπιφηεηαο. Θα ηνλ ηεξκαηίζνπκε γηα ιίγν, ράξηλ
πνηθηιίαο, ηνπ ηδίνπ ζέκαηνο:
-Πνηα Νννηξνπία θάλεη θαη ςεθίδεη, Νφκνπο, δηεζλψο;
-ρεδηάδσ Ώξπαγή, Βθκεηάιιεπζε θαη Πφιεκν, δηά ηνπ Νφκνπ. Βίκαη δηεζλήο Μαθία, κε
δηαζπλδέζεηο ζε παηξίδεο θαη ιανχο. Πξάθηνξεο ρεηξίδνκαη θαη αθειείο πάληνηε γηα ην
Καιφ, γηα ηελ Βηξήλε.
-Πψο, ζην Αηάβνιν, ηα θαηνξζψλεηο φια; ε ζηεξίδνπλ θξάηε, έζλε θαη ιανί.
-Σνπο κηιψ γηα ην Καιφ, γηα λα θάλσ ην Καθφ. Αελ είκαη βιάθαο. Βίκαη πάληα λφκηκνο θαη
λνκηθφο θαη βεβαίσο, πάληα ζξήζθνο.
-Οη ζαηαληζηέο καθηφδνη, είλαη πξάγκαηη θαη ζξήζθνη;
-Αίρσο ηελ νλνκαζία ζξήζθνο, δεκνθξάηεο, παηξηψηεο θαη αλζξσπηζηήο, εηδηθφηεξα
εηξεληζηήο θαη ακπλφκελνο, ν αηαληζκφο δελ πξννδεχεη, νχηε ζηνλ πιαλήηε ζα ζπκβεί,
Οιηθή Οηθνθηνλία.
-Σψξα ηειεπηαία, πνηα ελδηαθέξνληά ζνπ, εληζρχζεηο, δηά κέζνπ άιισλ;
-Βκβξπνινγία, Πξνγελλεηηθή, Γελλεηηθή θαη ΐηνηερλνινγία.
-Δ Παξαςπρνινγία θαη ε Παξαθπζηθή, δελ είλ‟ εθκεηαιιεχζηκεο;
-Βθκεηαιιεχνκαη ηνπο πάληεο θαη ηα πάληα, ηδίσο ηνπο ραδνθηιφδνμνπο, ηνπο
ζαπκαηνπνηνχο θαη ηνπο «θαηαθηεηέο» ησλ Οπξαλψλ θαη ηνπ «ζενχ».
-Πψο θαηαθηνχλ «ζεφ» θαη πνηνη;
-ζνη ηνλ «ζθνηψλνπλ» σο αλχπαξθην, αθνχ ππάξρνπλ κφλνλ νη θνληάδεο.
-Σελ Μεηαθπζηθή, ηελ Τπεξθπζηθή θαη άιιεο ιέμεηο, πνηνη ρεηξίδνληαη; Γθνπξνχδεο,
γθνπξνπδάθηα θαη γθνπξνχλεο κε πιεζψξεο θνπαδάθηα: πξνεκβξπαθά εηνηκαζκέλνη,
ελζαξθψλνληαη γηα ηηο Βπηρεηξήζεηο Βξγνιάβσλ.

-Πνηνο ν κέγαο Βξγνδφηεο;
-αηαλάο ηεο Γεο θη Ώληίρξηζηνο ηνπ 666.
-Μελ ηα πεηο απηά ζε άιινπο, εηδηθφηεξα ζε κνξθσκέλνπο, ζα ζε πνπλ ζθνηαδηζηή,
κηζεηή επηζηεκψλ, πξνφδσλ θαη αλζξσπηζκψλ, φξγαλν ηπθιφ παπάδσλ.
-ινη θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, θάπνηα εξγαζία εθηειψ θη εγψ, λνκίκσο: ηα παξάλνκα ηα
θάλνπλ βιάθεο απηνηηκσξνχκελνη.
-Βίζαη λνκηθφο θαη λνκηκφθξσλ δεκνθξάηεο, ην θαπράζαη. Πέξ‟ απφ βαζκνχο, χςηζηεο
ηνάο, πξάγκαηη εβαζκηφηαηνο.

ΟΙΚΟΚΣΟΝΨΝ ΚΨΜΨΔΙΑ
-Ήξζε ζην λεζί, έλαο απ‟ ηελ Κεληξηθή Βπηηξνπή ησλ Οηθνιφγσλ ηεο Βιιάδνο, γηα λα
πξνζηαηέςεη ηα δειθίληα θαη ηηο θψθηεο, θαη θνξνχζε άζπξν θαλειάθη θνξησκέλν θψθηεο
θαη θσθάθηα ηππσκέλα θη ήηαλ ραξηησκέλα. πλνκηιψλ κε δεζπνηλίδα πεξηπηέξνπ, πνπ
πνπινχζε ηέηνηα θαλειάθηα, ξψηεζε αλ θάπνηνο ζην λεζί ππάξρεη, πνπ λα μέξεη πεξί
ζαιαζζίσλ φλησλ, θαη ηνπ είραλ αλαθέξεη θάπνηνλ, ηνπ λεζηνχ, πνπ εμέδσζε
Δκεξνιφγην εξεκνλήζσλ πεξί δειθηληψλ, θσθψλ, πνηκέλσλ θη άιισλ, εληειψο δπζλφεην
βηβιίν.
-Κάπνηνο έμππλνο ζα είλαη, ψζηε λα δηεθδηθήζεη ζέζε, ζηελ Ώλψηαηε Βπηηξνπή.
-Βίλ‟ έλαο ραδφο, πνπ δελ θνξάεη, θαλειάθη κε δσγξαθηζηέο ηηο θψθηεο.
-Καη ηη γξάθεη ζην βηβιίν, ξψηεζε ηε δεζπνηλίδα, ν ζπνπδαίνο νηθνιφγνο.
-Ώθαηαιαβίζηεθα, έπαηδε κε θψθηεο, κε δειθίληα θαη ρειψλεο, ζηα εξεκνλήζηα, θη φκσο,
δελ αγφξαζε, νχη‟ έλα θαλειάθη κε δσγξαθηζηά θσθάθηα, δειθηλάθηα. Μήπσο, απφ
πεξηέξγεηα, ζέιεηο κηα καηηά λα ξίμεηο ζην Δκεξνιφγηφ ηνπ; θάπνηνο κνπ ην ράξηζε
αδηάβαζην, δψξν θάπνηνπ άιινπ, πνπ επίζεο, δελ ην δηάβαζε
-Πξάγκαηα θη νλφκαηα δίρσο ηε θήκε θαη ηελ πειαηεία, είλαη άρξεζηα.
-Ώιιά, πνηνη ηε θήκε, θαη ηελ Πειαηεία θάλνπλ; ξψηεζε ε δεζπνηλίο.
-Πφζα θαλειάθηα πνχιεζεο, γηα ηελ επηβίσζε θσθψλ θαη δειθηληψλ; ξψηεζε ν
νηθνιφγνο
-Έρσ ξεχκα πειαηείαο θαλειψλ, θη αθήλνπλ θέξδε, αιιά θψθηεο θαη δειθίληα δελ
ππάξρνπλ πηα, ζηα λεζηά, νχηε θαζαξέο αθξνγηαιηέο
-Ώλ πιεζαίλνπλ νη θαλέιεο θαη ηα θέξδε, δελ ελδηαθέξνπλ φια ηα‟ άιια.
-Καη πνξηνθνιάθηα γηα ςηιά, κε ηε θάηζα - ζηάκπν, ηνλ Παπαδηακάληε, πνχιεζα πνιιά,
θη νχηε έλα ηνπ βηβιίν. ζν δνχζε, ήηαλ πάκπησρνο. Κη απηφο ραδφο.
-Να πνπιάο ηα θαλειάθηα θαη πνξηνθνιάθηα, δεζπνηλίο κνπ, γηα ραδνχο κε λνηάδεζαη.
-Κάηη ηέηνην είπε θη έλαο δήκαξρνο θαη θάπνηνη άιινη εθ ηνπ ζπκβνπιίνπ: γηα δειθίληα θαη
θσθάθηα, γηα θνπιηνχξα θαη γηα πλεχκα, ηψξα ζα θξνληίδνπκε; ν ιαφο πινπηίδεη, θηίδεη,
ηξψεη, πίλεη θαη πνξλεχεη θαη δεηά λαξθσηηθά. Ρεχκα ηνπξηζκνχ, εζληθνχ θαη δηεζλνχο, λα
ν κέγαο πινχηνο πλεχκαηνο. Ώιιά, εθ ηνπ ζπκβνπιίνπ θάπνηνο άιινο, είπε,
ςηζπξίδνληαο: πξνδφηεο, άθξνλεο, λενγξαίθπινη.
-Άιιεο δψδεθα ρηιηάδεο θαλειάθηα θαη πνξηνθνιάθηα ζα ζνπ ζηείισ, σο ην ηέινο ηνχηεο
ηεο ζαηδφλ, είπε ν κεγάινο νηθνιφγνο. Αεζπνηλίο, ηα πνζνζηά ζνπ, είλαη αξθεηά.
-Φψθηα, δειθηλάθη, πνπ λα πάσ, δσληαλφ λα δνπλ ηα κάηηα κάηηα κνπ; Μήπσο ράδεςεο θη
εζχ; θεθαιέο Οηθνινγίαο, θάλνπλ ηελ Οηθνθηνλία Κσκσδία ιατθή.

Ο ΑΙΦΜΑΛΨΣΟ ΠΛΑΝΗΣΗ ΓΗ
-Πξνζνρή, λα κε ζηγνχλ, ΐηνκεραλίεο Υεκηθέο, Πνιεκηθέο, Ναξθσηηθέο: ήκαζηε νη
πληεξεηηθνί, θαη Μεηαξξπζκηζηέο, νζηαιηζηέο, Κνκκνπληζηέο, Φαζηζηέο, φισλ ησλ
εηδψλ «ηζηέο», θαη βεβαίσο, απαξαίηεηα Βηξεληζηέο. Ώληηξππαληηζηέο, επδστζηέο,
θηιάλζξσπνη, δσφθηινη, άζξεζθνη θαη ζξήζθνη Αεκνθξάηεο. Βξγάηεο, Βξγνδφηεο θαη
Τπάιιεινη, Βπηζηήκνλεο, Κνπιηνπξηθνί, θαη ΐνπιεπηέο, πσο ζα δήζνπκε δίρσο
Αειεηήξηα, θη άιια πια Μαδηθήο Καηαζηξνθήο; Ο θαζέλαο απφ καο, φηαλ εηνηκάδεη
Φνληθφηεηεο θαη Ρχπνπο, νλεηξνπνινχκε γηα ην πνηνπο απηά πνπ θάλνπκε, ζα
δνινθνλήζνπλ: άκαρεο γπλαίθεο θαη παηδηά, θαη άληξεο, γέξνπο θαη γξηέο, άγλσζηνπο ζ‟
εκάο. Πφζα δψα θαη πηελά, πφζα δάζε θαη βηφηνπνπο ζα εξεκψζνπκε. Βίκαζηε πνιχ
αηζζαληηθνί εκείο, πνιχ λνήκνλεο, αλζξσπηζηέο θαη ζξήζθνη, εθεπξέηεο, θαηαζθεπαζηέο,
έκπνξνη, πξνκεζεπηέο, γηα Βμεπηειηζκνχο, ΐαζαληζκνχο θαη Φφλνπο.
Βμ εκψλ απηψλ, φζνη φισλ ησλ Κνκκάησλ θαη ρεζκάησλ Αηαλνεηέο, Κνπιηνπξηθνί, δελ
είκαζηε νη Πξάθηνξεο ησλ Πνιεκηθψλ πγθξνηεκάησλ, αιιά παηξηψηεο θηιειεχζεξνη
κηζζσηνί γηα θιπαξίεο νβαξφηαηεο, Οηθνπκεληζηέο Φηιφζνθνη, Λνγνηέρλεο, Πνηεηέο,
πκλεηέο, δηαθησηέο Παηξίδνο, ελαληίνλ ησλ Παηξίδσλ, ιατθηζηέο, ελαληίνλ ησλ ιαψλ.
Ώγαπάκε, ηη, θαη ηη πηζηεχνπκε, φ,ηη θάζε ηφζν, ππνβάιινπλ θη επηβάιινπλ νη Ώθέληεο
ιανί ελαληίνλ ιαψλ, παηξίδεο ελαληίνλ παηξίδσλ, ζξεζθείεο ελαληίνλ ζξεζθεηψλ. Καη
φηαλ νη Ώξρηθνληάδεο ηελ Ώλαζπγθξφηεζε ρξεηάδνληαη, ιαηξεχνπκε πλζήκαηα. Βηξήλε,
Λεπηεξηά, Αηθαηνζχλε θαη Αεκνθξαηία δίρσο Ρχπνπο, κε ηα Υέξηα Καζαξά, αιιά φι‟ απηά
θαη άιια, κφλνλ γηα ηνλ Πφιεκν, δηα κέζνπ ηεο αηαληθήο Βηξήλεο. Παζήκαηα δελ
γίλνληαη Μαζήκαηα, γηα ηηο παιηέο θαη ηηο εξρφκελεο γεληέο. Ώο ηνικήζνπλ λα καο
δηαςεχζνπλ Έκπξαθηα: πνηνη θαη πνηνχο λα δηαςεχζνπλ; Βπηπρψο ή δπζηπρψο, σο
Έλνρνη - πλέλνρνη, θαηερφκαζηε απφ Άλνηα θη Ώλαηζζεζία, επηπιένλ Ώλαηδέζηαηνη,
παξαζηαίλνπκε η‟ αληίζεηα ησλ Πξάμεψλ καο, ηδίσο ησλ Κξπθψλ, ζξήζθνη θη άζξεζθνη,
φινη καο πνιηηηζκέλνη θαη αλζξσπνθεληξηζηέο, έρνπκε ζεφ ηνλ Μακσλά ή ηνλ Πνιηηηθφ,
φπσο αθξηβψο θαη ηα Εεξαηεία. ,ηη ην Καιφ εληφο καο, εμ επγεληθήο θαηαγσγήο, ην
κηζνχκε θαη ην ζάπηνπκε βαζχηεξα, λα κελ αηζζαλφκαζηε ηη ιέκε θαη ηη θάλνπκε, αιιά,
θιπαξνχκε πεξί Ώγαζνχ, Καινχ, Χξαίνπ. Οη Αηπισκαηίεο θαη νη Πξεζβείεο φπσο θαη ηνπ
Πάπα ην ΐαηηθαλφ, δελ ζαηαλίδνπλ. Κέληξα «Πλεχκαηνο» δελ είλαη, Κέληξα Μαδηθήο
Αειεηεξίαζεο, άξα είκαζηε πλεπκαηηθνί, εθηφο απφ ηνπο ιηγνζηνχο, Φεχηεο θαη
Καθνχξγνπο, αξαηά δηάζπαξηνπο, κεηαμχ απηψλ, ν ζηηρνπξγφο απηφο, άθνκςνο, ρπδαίνο,
ςεχηεο, πεξηηηφο, επεηδή ην Μέγα Φεχδνο θη ε Μεγάιε Καθνπξγία, αηρκαιψηηζε ηε Γε.
Βίλαη πηα θαηξφο, σο Αεκνθξάηεο Άθξσο Φηιειεχζεξνη, θαη Αίθαηνη, λα ηηκσξήζνπκε ην
κηθξφ, ζεξλφκελν, ζηηρνπξγηθφ ζθνπιήθη.

ΣΑ ΑΣΑΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
-Ώο κνπ πεηο, παξαθαιψ, ρνληξηθά θαη ζχληνκα, κ‟ επηγξακκαηηθφηεηα ρπδαία, ρσξίο ηηο
αλαιχζεηο πνπιεκέλσλ - ζεβαζηψλ θνλδπινθφξσλ θαη πξαθηφξσλ, ηη ζπκβαίλεη κε ηελ
αλζξσπφηεηα, ηεο Εζηνξίαο θαη ηνπ ήκεξα, φζν θη αλ δπζαξεζηήζεηο Βμνπζίεο θαη
Μαθίεο φισλ ησλ ηνκέσλ θαη θξαηψλ.
-Πνηνη πξνζέρνπλ δπφ ζθνπιήθηα, πνηνη η‟ αθνχλε, φηαλ θηιηθά ζπλνκηινχλ; Κη αλ η‟
αθνχλε, ηη; πξάθηνξεο θαη άιινη πνπιεκέλνη, ηα γλσξίδνπλ φια, θη φκσο πξάηηνπλ άιια.
-ζηε, δελ ππάξρεη ζεία ζπίζα, εζηθή επαηζζεζία, θάπνηα ηφικε; φινη δνχινη;
-Ώξρεγνί θαη ηα ζηειέρε, φινη δνχινη, φπσο νη ιανί.
-ινη δνχινη, αιιά, πνηαο Κπξηαξρίαο;
-νπ ην είπα θάκπνζεο θνξέο: ζπλθπξηαξρνχλ ΐιαθεία θαη Καθία.
-Να ηνπο πεηο θαθνχο, ην δέρνκαη: ε Καθία βαζηιεχεη δηεζλψο, αιιά βιάθεο είλαη ηα
ζηειέρε, αξρεγνί θαη νη ιανί, παληαρνχ πνιηηηζκέλνη, κνξθσκέλνη, επηζηήκνλεο,
θνπιηνπξηθνί θαη ζξήζθνη: φινπο ηνπο ραξαθηεξίδεηο βιάθεο;
-Βάλ δελ ήηαλ βιάθεο, αλ φρη θαη θαθνί, ζα ζηήξηδαλ Καθνχξγνπο θαη θαθνχο; θη αλ νη
αξρεγνί θαη ηα ζηειέρε, δελ ήηαλ βιαθσδέζηεξνη, ζα ήηαλ Ανιηνθζνξείο θη
Ώξρηθαθνχξγνη;
-Με κνπ πεηο φηη θαη Πάπεο, Παηξηάξρεο, Εεξάξρεο, Καξδηλάιηνη, είλαη ξγαλα ηνπ
αηαλά.
-ιεο νη ζξεζθείεο ζηελ Οπζία ηνπο, ιέλε φηη Καθνδαίκνλεο, ελδχνληαη κε «θσο»,
«αιήζεηαο» πσο αιιηψο ζα γνεηεχαλ αθειείο ιανχο θαη ζνθνινγηφηαηνπο, ηεο
Μσξνθηινδνμίαο;
-ζηε, είλαη νη ζαηαληθνί Βκπαίθηεο, ζείσλ θαη αλζξψπηλσλ, πλεξγνί Πνιηηηθψλ;
-Σνπ «αγίνπ πλεχκαηνο» ε Σξάπεδα Παπνκαθηφδσλ, εκπνξεχεηαη ηα πάληα: δφγκαηα,
πηζηνχο, λαξθσηηθά, ζεμνπξνθπιαθηηθά, θαη ηα νπίζζηα παπνπαπάδσλ, θαη ππνθηλεί
πνιέκνπο θαη ξππάλζεηο, ζπλεηαηξηθά κε ηηο Μεγαηξάπεδεο, ηεο ησπνκαζνλίαο. Δ Παπία
θη ε ησλνκαζνλία, ππνθηλεί θαη Παληνπξθίεο, Παλαξαβηζκνχο, ηλνταπσλίεο θαη ινηπά.
Σε ΐνζλία, Κξναηία θαη εξβία, θφπηα, ΐνπιγαξία, Ώιβαλία θαη Ρσζζία, έρνπλ ηψξα
παηγληδάθηα ηνπο,φπσο αθξηβψο θαη ηνλ θαζέλα καο, θαη ηελ Ώζία, ηελ Ώκεξηθή, ηελ
Γεξκαλία θη Ώπζηξαιία.
-Σν Μεγάιν Κξαρ, πφηε ζα γίλεη, απ‟ ηε θχζε, ην Θεφ θαη ηνπο ιανχο;
-Πεξηγξάθσ ηα ζπκβάληα, δελ πξνιέγσ, νχηε θαλ ραξαθηεξίδσ.
-Οκηιείο πεξί Καθίαο θαη ΐιαθείαο: ραξαθηεξηζκνί απηνί, δελ είλαη;
-Ώο κνπ ππνδείμεηο άιιεο ιέμεηο, λα ζεκαίλνπλ αθξηβψο ηα ίδηα γεγνλφηα.
-Σψξα πηα θη νη γιψζζεο, έγηλαλ ΐαβηισλία, γηα λα ζβήζεη θη ε Βιιεληθφηεηα κε ηελ
πξνζπκία δεκνθξαηηζκέλσλ αλδξεηθέισλ, ηνπ Βθάζηνηε Πξσζππνπξγνχ.
-ΐνπιεπηέο κπνξεί αλδξείθεια λα είλαη, φρη φκσο πνηεηάδεο, θαιιηηέρλεο θαη ηδίσο νη
εθδφηεο.
-ινη ηνχηνη θη άιινη, ζπιιακβάλνπλ ζηνλ «αέξα», πςειά λνήκαηα Ρεπκάησλ θαη
πξκψλ άξηζηα πξνζαξκνδφκελνη, ρσξίο λα είλαη ρακαηιέσληεο, αιιά κφλνλ
πξννδεπηηθνί πηζεθνπαπαγάινη.
-Με κνπ πεηο πσο δελ ππνινγίδνπλ Πειαηεία θαη Πνιηηηθή, αιι‟ είλαη κεγαιφςπρνη πξνο
ηελ πνηφηεηα.
-Πνηφηεηα, ηη ιέμε! ην πην άρξεζην θη‟ αθαηαλφεην πξνζφλ.

ΜΕ ΣΟΝ ΣΤΡΑΝΝΟ ΕΝΣΟ ΜΑ
Βίλαη ε δσδέθαηε θνξά, φπνπ Τπνθηλεηέο ησλ Βκπνιέκσλ, ζπζθέπηνληαη γηα Λχζε,
θαζψο ην αίκα ξέεη θαη πεηλνχλ νη πιεζπζκνί.
πκπνζηαδφκελνη ρακνγεινχλ ρσξίο απφθαζε, θαη‟ εμαθνινχζεζε θαη ζπξξνή
πλέλνρνη, εηνηκάδνπλ ηηο βαιίηζεο ηνπο λα θχγνπλ, φκσο ηνπο αηθληδηάδνπλ θαη ηνπο
ζπιιακβάλνπλ φινπο, έλνπινη καρφκελνη, ηνικεξνί γηα ηελ εηξήλεπζε.
Δ Ώπαγσγή ζπλεηειέζζε κε αθξίβεηα επηηπρίαο θαη ηνπο έθξπςαλ ζηελ Έξεκν: φινη ηνπο
ζ‟ έλα δσκάηην, δίρσο ηνπαιέηεο, κε ηηο απζηεξέο κεξίδεο, χδαηνο θαη θαγεηνχ. Σν
δσκάηην ην γέκηζαλ, κε θφπξαλα θαη νχξα, φπσο είλαη θπζηθφ, αιιά, θπζηθφ δελ είλαη
Καζαξφηεηα ςπρψλ, Βηξήλε, Βληηκφηεηα, πλεξγαζία δίρσο Ρχπνπο.
Χο εθ ηνχηνπ, φηαλ ηνπο απέιπζαλ, αιεηκκέλνπο κε η‟ απφβιεηά ηνπο, ζρεδφλ άππλνπο
θαη πεηλαζκέλνπο, επαλήιζαλ κε Μαλία Λπζζνδέζηεξε, Ώξρεγνί ησλ Βκπνιέκσλ,
αηκνβφξνη θαη‟ εμαθνινχζεζηλ θαη ζπξξνή φινη ηνπο ΐξπθφιαθεο εξσηθνί. Ώζθαιψο, ην
κπζηηθφ ηνπο, είλαη θαη δηθφ καο κπζηηθφ: ηα Παζήκαηα, ρη Μαζήκαηα. Δ Κνηλή καο
Απζηπρία, νη Ώξξψζηηεο θαη νη Πφιεκνη, ηη καο δηδάζθνπλ; πιεζσξίδνπλ ηνπο
ραπηνγηαηξνχο, γθνπξνχδεο, ηνπο πνιηηηθνχο εξγνδνηψλ ηνπ Μίζνπο. Μφιηο
δπλακψζνπκε, αξρίδνπκε ηα ίδηα θαη Υεηξφηεξα, κε πην Αφιηεο Πιεθηάλεο: επηζηήκεο θαη
θνπιηνχξεο θαη ζξεζθείεο, είλαη φπια καο Καθνδαηκνλέζηεξα, παληειψο Ώλέληηκνη πξνο
εαπηφλ θαη άιινπο, Ώζεβέζηαηνη, πξνο ην ζεφ, Υξηζηφ, Πξνθήηεο, θχζε, καο θνβάηαη
Αηάβνινο θαη αηαλάο.
Ση επγεληθνί πνπ είκαζηε, θαη ηη πξννδεπκέλνη, κνξθσκέλνη, λνκηκφθξνλεο! Οχηε κηα
ζηηγκή δελ ακθηβάιινπκε βαζεηά, δελ αεδηάδνπκε, αιιά, εξσηθνί θνληάδεο, κε ηηο
Ρππαξέο Βηξήλεο, εηνηκάδνπκε Πνιέκνπο Τιηθνχο, πλαηζζεκαηηθνχο θαη Ννεθνχο,
ζαδηζηέο καδνρηθνί, Άξηζηνη Σερλίηεο Σερλαζκάησλ, ηνπ Αηαβφινπ νη Αηδάζθαινη, αλά
ρείξαο κε ηα Εεξά θη Βπηζηεκνληθά βηβιία, ηξψκε θφπξαλα «θνπιηνχξαο» ςεχηεο,
χπνπινη, δεηινί θαη δνπιηθνί ζην πλεχκα, θαη αθφξεζηνη Λεζηέο γελλαίνη. Υνληξηθνί θαη
Λεπηεπίιεπηνη Βθκεηαιιεπηέο ησλ Πάλησλ θαη ηεο ίδηαο καο ςπρήο, ζνθηζηείεο
εμπθαίλνπκε, πνπ πείζνπλ ζνθηζηέο ηεο Καθνδαηκνλίαο, γηα ηα Ανιηφηεξα. Οη
Βπαλαζηάζεηο καο ζεκαίλνπλ Ώληεπαλαζηάζεηο, νη Ώιήζεηεο ζπζθεπαζίεο Φεχδνπο.
Καιιηηέρλεο, ινγνηέρλεο, πνηεηέο, θηιφζνθνη θαη θνηλσληνιφγνη, ζενιφγνη, θνζκνιφγνη,
δελ βαξέζεθαλ πνηέ ηνπο λα πκλνινγνχλ Σπξάλλνπο κε Πνιχρξσκα Μπαιφληα θνχθησλ
ιέμεσλ θαη δειεηεξησδψλ εηθφλσλ, εγρεινεηδή, γινηψδε πιάζκαηα, κε ηνλ Σχξαλλν
Βληφο ηνπο, φπσο ινη καο, κσξνθηιφδνμεο Αηαπινθέο ηεο Λχζζαο. Καη κνπ ιεο, εζχ, ψ
ινγηθέ ζπλάλζξσπε, λα πεξηγξάθσ κφλνλ επίγεηνπο ή επνπξαλίνπο παξαδείζνπο.
Γήησζαλ Ώλζξσπνθεληξηζκνί, Ώλζξσπηζκνί, Γλψζεηο θαη Σερλνινγίεο ησλ Πξνφδσλ.
Καη Αεκνθξαηίεο λα καο δνπλ, Αηθαηνζχλεο, ιεπηεξηέο, Θξεζθείεο, θαη ηνπ αηαλά
ζαηαληθφηεξεο.

ΣΟ ΑΣΗΡΙΚΣΟ ΣΗΡΙΖΕΙ
-Βπί έηε εξεπλψ λ‟ αλαθαιχςσ, πνχ ζηφ Αηάβνιν λα θξχβεηαη ε Πξαθηηθή Μαχξε
Μαγεία: πνηα ηα Καηαγψληα, ηα θφηε, ηελ ηξνθνδνηνχλ;
-Σφζν βιάθαο γηα λα είζαη, δελ πεξίκελα, σ θίιε πνιπγλψζηε θη αλαδεηεηή αθφκα.
Μαπξνκάγνη, δηαβνιάλζξσπνη, ζαηαληζηέο, αληίρξηζηνη, πνηέ δελ θξχβνληαη, αθνχ,
ζρεδφλ φινη ηνπο ζαπκάδνπλ, ζπληαπηίδνληαη κ‟ απηνχο θαη ηνπο ζηεξίδνπλ.
-Αελ θαηαιαβαίλσ ηη κνπ ιεο. Κάζε ηφζν κνπ πξνζθέξεηο, ρνληξηθέο ζνπ Ώζηεηφηεηεο.
Βπηπρψο, ζε ζπγρσξψ, επεηδή κνπ ιεο θαη ζνβαξά; πεο κνπ, ην ινηπφλ, πνχ θξχβεηαη.
-Πίζσο απφ Μεγάιεο Λέμεηο, Γλψζεηο, Βμνπζίεο θη Τςειά Ννήκαηα, «Φσηφο».
-Άιιε Ώζηεηφηεηα θη απηή. Ώξάδεηαζέ κνπ ηελ Ώπ‟ Έμσ Γνεηεία ηεο.
-Αελ καο γνεηεχνπλ «θσηνβφια» Έμσ, αλ θνηάδη δελ νηθεί Βληφο καο.
-Έζησ. Ώο κνπ αξαδεηάζεηο Έμσ Γφεηεο θαη Γνεηείεο.
-ζνη έρνπλ Γλψζε θαη Μεραληζκνχο Γνήηξνπ, φπνηαο Βμνπζίαο: πιηθήο, λνεηηθήο,
ζξεζθεπηηθήο, αηζζεκαηηθήο, θνηλσληθήο, θνπιηνπξηθήο.
-Ώιιά, φπσο κνπ ηα ιεο, ζρεδφλ φινη αλαηδψο καπξνκαγίδνπλ.
-ρη - δα θαη Ώλαηδψο, αθνχ έρνπλ ηνπο ιανχο - πνιηνχο, Οιηθφ ηνπο ηήξηγκα.
-Αειαδή, φζνη ηνλίδνπλ ιέμεηο: Παηξησηηζκφο, Αηεζληζκφο, Θεφο, Υξηζηφο, Ώγάπε,
Λεπηεξηά, Αηθαηνζχλε, Αηαθψηηζε, Γλψζεηο θαη Σερλνινγίεο, ΒπδσΎεο, Βπηπρίεο θαη
παξφκνηεο Πνιιέο Πνκθφιπγεο ή Μπνπξκπνπιίζξεο, φπσο κνπ ηα ιεο πνιιέο θνξέο.
-Οη Ώηψλεο είλαη θνξησκέλνη, κε γξαθηά θαη ζπδεηήζεηο, ηφζν Τςειέο, φζν πην
θνηαδηθέο νη Ώ, ε Ώληίθαζε λα ζπλερίδεηαη: ιακπεξέο Βλδπκαζίεο θαη Ώλαδνκήζεηο κε
πνιινχο Μεηα-θηζκνχο», επλννχλ ηνλ αηαλά.
-νπ νκνινγψ: εγψ θνβάκαη, κήπσο δελ κε ζπγρσξήζεη ν εμνκνιφγνο κνπ ν άγηνο
επεηδή απηφο ιχλεη θαη δέλεη θη αθνξίδεη, επεηδή θνξεί πεξηηξαρήιην.
-Φφξεζε θη εζχ θη αθφξηζέ ηνλ, φπσο θάζε Σξνκνθξάηε, Γλψζηε, Μαπξνκάγν θαη
Πνιηηηθφ.
-Έρνπλ Αχλακε απηνί θαη άιινη, βιάπηνπλ, βαζαλίδνπλ ζψκαηα, ςπρέο θαη θνηλσλίεο.
-Αχλακή ηνπο θη Βμνπζίεο ηνπο είλαη ν Φφβνο καο. Ο Θεφο θαη ν Υξηζηφο είλαη Ώγάπε.
Μαπξνκάγνη κε Ολνκαζίεο Γνεηείαο, καο ξνπθνχλ ηε Γσηηθή Βλέξγεηα, φηαλ θνβφκαζηε
απηά ηα θηάρηξα ησλ «ηζκψλ», κεηά - «ηζκψλ», ππεξ-«ηζκψλ».
-Μνπ ηα είπεο, κνπ ηα ιεο, αιιά ν ΐαζχο κνπ Φφβνο κ‟ ππλσηίδεη. Ώπειπίδνκαη.
-Δ Ώπειπηζία καο, ελδπλακψλεη Αξάθνπο θαη Ρνπθήρηξεο. Έρε Σφικε ηε ησπειή. Μελ
θνηηάδεηο πάληα πξνο ηα Έμσ, Μαχξσλ Μάγσλ ηηο θελνζεζίεο, νχηε ηα Βληφο Οξάκαηα,
θαη «Παξακχζεο» λα κελ εκπηζηεχεζαη.
-Σψξα πηα, πνχ λα ζηαζψ; κφλνλ Ώπνθαηηθφηεηα, ίζσο κε ζηεξίδεη.
-Καη ηελ Ώπνθαηηθφηεηα ηελ πην Κξπθή, ηελ παξαζηαίλνπλ ρπδαηφηεηα, εκπνξηθή
θαηάθαζε παξ‟ φηη ν Υξηζηφο καζηίγσζε ηνπο έκπνξνπο λαψλ, θαη παξέβε
ηππνιαηξηθνχο θαλφλεο ρινη θη Βθιεθηνί ησλ ρισλ θάζε είδνπο, ηελ «θνηλή Γλψκε»
ιαηξεχνπλ θαη ηηο Παξαζηάζεηο ηεο.
-Πνηνη θαηαζθεπάδνπλ «Κνηλέο Γλψκεο»; πνηνη ζθελνζεηνχλ ηνπο ζεαηξηληζκνχο;
-Οη αθέθαινη θαη άθαξδνη, γηα λα ηα ρεηξίδνληαη η‟ αλφεηα, εξεκσκέλα πιήζε. Σφζεο
γλψζεηο θαη ηερλνινγίεο, ηφζεο ζξεζθείεο, θαηαιήγνπλ ζε Πνιηνχο, Δγεκφλσλ θαη ιαψλ,
αλ δελ εκπηζηεχνληαη η‟ Ώζηήξηθην, πνπ ηα πάληα ζηεξίδεη.

ΟΙ ΧΨΡΙΑΡΗΔΕ
-Σνχηε ηε θνξά, σ θίιε, πξφζεμεο ην Γεγνλφο, φηη φινη πάληα είλαη: παηξηψηεο έλζεξκνη,
αλζξσπηζηέο, δηεζληζηέο, επδστζηέο θαη ζεξκνβφξνη ζξήζθνη.
-Πξαγκαηηθά, νη Βμεπηειηζηέο, ΐαζαληζηέο θαη Ανινθφλνη δελ ππάξρνπλ δίρσο ηηο
Ώζπίδεο, φιεο Βθιεθηήο Πνηφηεηαο, πνπ αθνπιίδνπλ: πνηνη ηνικνχλ, φζν θη αλ
αληηιακβάλνληαη, λα πνπλ ηη θξχβεηαη, πίζσ απφ Παλχςειεο, θαη πνιχ Βπγεληθέο,
Πνιηηηζκέλεο, Μνξθσκέλεο Λέμεηο. Οη απινί, θαινί, αθειείο, θαθνχξγνη θαη ιεζηέο, δελ
ηδεαιίδνπλ, δελ ζξεζθεπηηθίδνπλ, δελ παηξησηίδνπλ, δελ θνξνχλ νιφιεπθα ρεηξφθηηα ζηα
ρέξηα ηνπο ηα ξππαξά. Βίλαη παξάλνκνη θαη άλνκνη, ηφζν έληηκνη, φζν ε σκή ηνπο βία.
Αελ θνβάκαη ηέηνηνπο ζπλαλζξψπνπο, πνπ δελ πηπηιίδνπλ ηηο σξαίεο ιέμεηο, νχηε καο
πξνζθέξνπλ ζσξεδφλ, γνεηεπηηθέο εηθφλεο, απφ ςπρνιφγνπο επεμεξγαζκέλεο, φπσο
ιέμεηο εηθνλίδνπλ, θη απφ Μαδηθνχο Μεραληζκνχο εμαπνιχνπλ, ελαληίνλ ησλ ιαψλ, γηα λ‟
αθνινπζήζνπλ πφιεκνη εκπνξηθνί, ζξεζθεπηηθνί, εζλνδηεζλείο θαη άιινη.
-Βίδεο ην ινηπφλ, πφζν Βπγελείο θαη Μνξθσκέλνη θαη ηδίσο Θξήζθνη, είλαη νη
Ώξρηκαθηφδνη; Σα επηζηεκνληθά, θνπιηνπξηθά, νηθνλνκηθνπνιηηηθά θαη ζξεζθεπηηθά
επηηειεία ηνπο, απαξηίδνληαη απφ Βπηθαλείο Πξνζσπηθφηεηεο, δίρσο Αηαθάλεηα ψζηε νη
ιανί λα δέρνληαη, ζηελ Καηάιιειε ηηγκή, Άξηζηα Βηνηκαζκέλα, εθ κεγάινπ Όςνπο,
Αψξα - ΐφκβεο σο Βπηρεηξήκαηα, Αεκνθξαηηψλ Λανθηιέζηαησλ θαη
Μαζνλνβαηηθαληζκψλ Βπζεβεζηάησλ.
-Ώπφ θνηλφ, αθειή θαθνπνηφ, εχρεζαη λα ηειεηψζεηο ηνλ πνιηηηζκέλν βίν ζνπ, ή απφ
Πεξίπινθνπο Μεραληζκνχο, Εδεαιηζκψλ, Θξεζθεπηηζκψλ, Βιεπζεξηζκψλ Παλαγνξαίσλ;
-Αελ είκαη θαζψο πξέπεη παηξηψηεο, νχηε ζξήζθνο αηκνβφξνο, νχη‟ εμνκνιφγνο βιάθαο.
-Βπνκέλσο, είλαη άρξεζηνο ν βίνο ζνπ, αλ δελ είζαη πςεινχ βαζκνχ
Μαζνλνβαηηθαληζηήο γηα λα ζπλεηζθέξεηο ζηνπο ιανχο θαη ζηα ΐαιθάληα, σηεξίαο
Παηγληδάθηα: λα ρσξίδεηο αληί λα «ελψλεηο», λα δαλείδεηο γηα λα μαλαρηίδνπλ φζα
γθξέκηζεο, ψζηε νη ιανί λα εξγάδνληαη ζθιεξά, γηα λα πιεξψλνπλ Σφθνπο θαη λα ιέλε:
Αφμα νη ν Πάπαο. Ώθξηβψο γη‟ απηφ, ζα ήκνπλ επηπρήο, αλ κε ζθφησλε θνηλφο, αθειήο
ιεζηήο. Αελ αληέρσ ηελ αηαληθή Τπνθξηζία θαη ηα Φπρνδειεηήξηα ησλ Κνξπθαίσλ.
-κσο νη ιανί η‟ αληέρνπλ θαη νη ζξήζθνη ηξέθνληαη κ‟ απηά.
-Άξα, πνηνο ν ιφγνο, λα δηαθσλνχλ νη ιηγνζηνί θη ν ζηηρνπξγφο απηφο;
-Ώο δηαθσλνχλ, πνηνη ηνπο πξνζέρνπλ; νχηε παηξηψηεο είλαη, νχηε ηέηνηνη ζξήζθνη, νχη‟
επδστζηέο. Βίλαη ηεο Παλαγνξάο ην ηίγκα - Φψξα. Γηα ςσξηάξεδεο, ιφγνο νπδείο.
-Βπηζηήκε πνπ ηε ιέλε Οκνηνπαζεηηθή, δηαπίζησζε φηη ε Φψξα, είλαη παλαλζξψπηλε
θιεξνλνκηά. Βπνκέλσο, ηέηνηνο ζηηρνπξγφο επηζεκαίλεη, ηελ Ώξξψζηεηα φισλ θαη
αιινπαζεηηθψλ γηαηξψλ.
-Φψξα ν πνιηηηζκφο καο, ε θνπιηνχξα, ηεο Παλαγνξάο ην Υξήκα, ςεηξηαζκέλνο θαη ν
Μακκσλάο.
-Μήπσο ππεξβάιιεηο θάπσο; Ο ζεφο ηνπο Μακκσλάο, είλαη ιακπεξά νιφρξπζνο.
-Βίλαη Φψξα θη ν Υξπζφο, θη ν Μίδαο, αθνχ φ,ηη πηάλεη γίλεηαη ρξπζάθη. Αίρσο Άξην ηνλ
εμ Οπξαλνχ, ηνλ Βπηνχζην, πεηλάκε θαη δηςάκε θαη ςνθάκε ρξπζσκέλνη, ζαλ ηνλ Μίδα.
Πνηνη θαηαιαβαίλνπλ ηέηνηα χκβνια; ζρεδφλ φινη ςσξηαζκέλα ςφθηα θξέαηα.
-Φφθην θνκκαηίδνλ θξέαο ςσξαιέν, θαη ηνπ Πάπα Ρψκεο νλνκάδεηο, αθνχ είλ‟
Ώιάζεπηνο πηνχλνο;
-ζνη έρνπλ ηηο κεγάιεο πειαηείεο ησλ ςπρηζηηθψλ δειεηεξίσλ, εμαηξνχληαη.

ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΕ ΛΕΠΣΕΠΙΛΕΠΣΟΙ
-ιεο νη Βπαλαζηάζεηο, Γλψζεηο, Λέμεηο θαη Βηθφλεο, θαη ε Πιεξνθνξηθή, πνχ
θαηαιήγνπλ;
-Οη Ανπιεηέο, ηνπ Αηαβνινζαηαλά, πάλε θαιά, πνιχ θαιά. Βίλαη Δγεκψλ Βπηθπξίαξρνο.
Οη πνιηηηζκέλνη - κνξθσκέλνη, σο εθ ηνχηνπ, είλαη πάληα ελζνπζηαζκέλνη δνχινη.
-Γηαηί πνηέ ζξεζθείεο, επηζηήκεο θαη θνπιηνχξεο θαη νηθνλνκίεο θαη πνιηηηθέο, δελ
πεξηγξάθνπλ επηζήκσο, θαη η‟ Ώξλεηηθά ηνπο Έξγα ηνπ Αηαβφινπ;
-Πνιιά δεηάο απφ Αηθηάηνξεο θαη αδηζηέο, κεγάινπο θαη κηθξνχο θαθνχξγνπο:
ππεξάλσ θχζεο, φλησλ θαη ζπκπάλησλ θαη Θενχ, ηνπνζεηνχλ ηνλ Βμνπζηαζκφ ηνπο.
-Σφζεο γλψζεηο θαη θνζκνινγίεο θαη ζενινγίεο, ηφζεο εκπεηξίεο, ηζηνξίεο θαη παξφληα,
δελ απάιπλαλ ιηγάθη ηνπο θαθνδαηκνληζκέλνπο Βπεξγέηεο θαη Πξνζηάηεο καο;
-Έρνπλ θνξεζηέο πξνβάησλ, γηα λα θξχβνπλ ηε ζεξησδία ηνπο.
-Ώθειείο ιανί γηαηί, βιέπνπλ κφλν ηηο πξνβηέο, θαη δελ αηζζάλνληαη ηελ Καθνδαηκνλία;
-Σνπο αξέζνπλ νη σξαίεο ιέμεηο θαη ηνπο γνεηεχεη Αχλακε Βπηβνιήο θαη Τπνβνιήο.
-Φίιε κνπ, δελ ην ρσξεί ν λνπο κνπ, νη ζξεζθείεο θη νη αηξέζεηο ηνπο, λ‟ απνδείρλνληαη
ζηελ Πξάμε, κφλνλ Εεξνδηθηαηνξίεο, γηα φζνπο ππλσηίδνπλ, ψζηε, ζξήζθνη ελαληίνλ
ζξήζθσλ θη άζξεζθσλ, λα θάλνπλ πην ζθιεξνχο πνιέκνπο, λα εμαπνιχνπλ πην
ζπληξηπηηθέο Σξνκνθξαηίεο, πιάγηεο θαη θαηεπζείαλ.
-Ξέξεηο ηη ζεκαίλεη, λα ππεξαζπίδεηο ην Θεφ, Υξηζηφ, Πξνθήηεο, Εεξά ΐηβιία;
-εκαίλεη φηη Εεξνδηθηάηνξεο είλαη Τπεξάλσ Κνζκηθψλ θαη Θείσλ Νφκσλ, φηη ν Θεφο,
Υξηζηφο, Πξνθήηεο θη άιινη, κφλνλ είλαη Οιηθέο Ώδπλακίεο θαη Ώλππαξμίεο, επεηδή ην
Παλ Βμνπζηάδεηαη, απ‟ ηα Παπαδαξηά θαη ηηο Θενινγίεο ηνπ Μεγάινπ Μίζνπο, ελαληίνλ
ισλ θαη Ώιιήισλ, δηά ηεο «Ώγάπεο», «Σαπεηλνθξνζχλεο» θαη «Ώιήζεηαο», φπσο
αληηζηνίρσο Βπηζηήκεο θαη Κνπιηνχξεο θαη Οηθνλνκίεο θαη Πνιηηηθέο, δηά ηεο
«Πξνφδνπ», ηεο «Βπεξγεζίαο» θαη ηεο «Βπδσίαο», δειεηεξηάδνπλ ηνλ πιαλήηε Γε,
απεηιψληαο θαη γεηηνληθά καο άζηξα. Ση ζεκαίλεη ηέηνηνο άλζξσπνο;
-,ηη δηαπξάηηνπκε, δελ είκαζηε, αιιά κφλνλ νη σξαίεο θνζκηθέο θαη ηεξέο, είκαζηε
ιέμεηο.
-Έιεγα λα γίλσ ηεξέαο επαγγεικαηίαο, ψζηε λα εηδηθεπηψ Βμνκνιφγνο: κνπ αξέζεη γηα
λα είκαη αδηζηνδηθηάηνξαο, κσξφπηζησλ ςπρψλ, αθνχ θχζε θαη Θεφο, ράξηζε ην
πλεχκα, ηηο αηζζήζεηο, λνπ λνεκνζχλεο θη αίζζεκα, κφλνλ ζηνπο εμνκνιφγνπο, θαη
κάιηζηα εμνκνιφγνπο, απνθιεηζηηθήο, εμ αηξέζεσλ αηξέζεσο, απνθιεηζηηθήο ζξεζθείαο!
έμσ απ‟ απηφ ην ρήκα, ζρεδφλ φινη ηνπ πιαλήηε καο νη άλζξσπνη, είλαη
θαηαδηθαζκέλνη επεηδή έηζη ην ζέιεη, ην Παπαδαξηφ ηεο «εθθιεζίαο», ηνπ
Αηαβνινζαηαλά.
-Πψο ζα δηθαηνινγνχζεο, η‟ αιινπξφζαιια εμνκνιφγσλ πξνο ηνλ ίδην
εμνκνινγνχκελν;
-Ο αιεζηλφο, κε Ώπφιπηε Βμαίξεζε εγψ, έλαο ελαληίνλ φισλ.
-Ώπφ πνηνπο, πξνηείλεηο, θίιε, λα ζσηεξεπηψ: απφ επηζηήκνλεο, πνιηηηθνχο, ή απφ
παπάδεο;
-Οη παπάδεο, αλ επηθξαηήζνπλ νιηθά, νινθιεξσηηθά, ν αηαλάο ζα ζξηακβεχεη. Σν ιέεη
θαζαξά θη ε Ώπνθάιπςε, πεξηγξάθνληαο, ηηο εθθιεζίεο, πιελ ηεο Φηιαδέιθεηαο. Οη
ζαηαληζηέο, ιεζηέο θαη πεηξαηέο δελ είλαη, αθνχ έρνπλ ηδεψδε, γλσζενβξηζείο ηδαληζηέο
πνπ θξχβνληαη κε ζπληερληαθέο Ώζπίδεο, πέξαλ θάζε θξηηηθήο, ηξνκνθξάηεο
ιεπηεπίιεπηνη, φπσο θνξπθαίνη ησλνπαπνκαζφλνη, ηεο Πιαλεηαξρίαο.
-Κάπνηνη νη αλαηνιηθνδπηηθηζηέο καο ιέλε: είζαζηε ζενί αζάλαηνη.
-Βκείο νη θαθνκνίξεδεο, ξππαξνί θαη ξππνγφλνη θαη πνιεκηζηέο αιιήισλ,
αιινπξφζαιινη ζε φια, ςπρνινγηθά - θνηλσληθά θνκκαηηαζκέλνη, βαζαληζηηθά θη αλίαηα
λνζνχληεο, γηα θαληάζνπ, είκαζηε ζενί αζάλαηνη, ηνπ αηζρίζηνπ είδνπο αληζφξξνπνη. Ση
ζεκαίλεη, θίιε, Θεία Κνηλσλία; νίλνο - άξηνο ηη λα ζπκβνιίδεη;
-Σε νθία θαη Ώγάπε ηνπ Υξηζηνχ, θαη ν Κνηλσλψλ, πιεξνχηαη θαη νθίαο θαη Ώγάπεο,

φρη ιεθηηθά, αιιά ζηελ Πξάμε Υξηζηηαλφο.
-πλάληεζεο πνηέ ζνπ, ηέηνην ρξηζηηαλφ;
-Θξεζθεηψλ πνιιψλ ζπλάληεζα κφλν αιιεινκηζνχκελνπο θη
αιιεινηξνκνθξαηνχκελνπο, φπσο αθξηβψο θαη άζξεζθνπο: φςεηο δχν ηνπ Ννκίζκαηνο.
-Βιεπζέξνπο, δεκνθξαηηθνχο πνιίηεο θαη αλζξψπνπο, έρεηο πάκπνιινπο γλσξίζεη,
κνξθσκέλνπο, επηζηεκηζκέλνπο, νιηθήο αληίιεςεο, πνηέ πξνζθνιιεκέλνπο, εηδηθνχο
θαη θνχθηνπο γεληθνχο, πνπ ράλνπλ ηα λεξά ηνπο, κφιηο «κεηαθηλεζνχλ» ιηγάθη. Κη
αζθαιψο, δελ θξφληηζεο, λα γλσξίζεηο κηθξνβνκβηζηέο θαη Μεγαβνκβηζηέο.
-Μνπ αξθνχλ νη ηξνκνθξαηεκέλνη ηξνκνθξάηεο, ζξήζθνη θη άζξεζθνη ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο.
-Βπνκέλσο, επηθνηλσλνχκε σο λνήκνλεο θαη αγαπψληεο ηαπεηλφθξνλεο θαη
δεκνθξάηεο.
-Λεζηείεο, Πφιεκνη, Ώξξψζηεηεο, Απζηπρίεο, Πνξλνζέμ, Πνπζηνζέμ, Ναξθσηηθά θαη
Υάπηα, επηθνηλσλνχλ πνιχ ππθλά, ζηελ Παλαγνξά ηνπ Κέξδνπο. Σίλσλ θέξδνο;
-Άξηζηεο Αεκνθξαηίεο ηνπ Μακκσληζκνχ, θεξδίδνπλ.
-Πφζν πξννδέςακε, ζε ζρέζε πξνο ιανχο ηεο Παιαηάο ησλ ζξήζθσλ Αηαζήθεο;
-Γίλακε πην δφιηνη, δηαβνινηερλίηεο. Έληηκα, σκά ηα πεξηγξάθεη ε Παιηά Γξαθή. Αελ
λνκίδεηο, θίιε, φηη, έθηνηε, πνιχ εθιεπηπλζήθακε ζε φια: ζε ηξνκνθξαηψ θαη ζε
ζθνηψλσ, δεκνθξαηηθά ηδεαιίδσλ θαη ζξεζθεπηηθά ελαγθαιίδσλ, ππνζρφκελνο ην
κέιινλ ζνπ ιακπξφ.
-Οη Αεκνθξαηίεο καο ρατδεχνπλ φινπο. Οη Αηθηαηνξίεο καραηξψλνπλ θαηεπζείαλ, δελ
ρατδεχνπλ, δελ θαξθψλνπλ, ην Μαραίξη εθ ησλ πηζζελ, ρακνγειψληαο.
-Ση ζ‟ απνθαζίζεηο λα ςεθίζεηο, γηα Υνληξνηξνκνθξαηία, ή γηα Λεπηεπίιεπηνπο
Φνληάδεο;
-Θα ζπκβνπιεπηψ Βμνκνιφγνπο, πνπ θνξνχλ Πεξηηξαρήιηνλ: πνηέ ηνπο δελ ιαζεχνπλ,
αθνχ είλαη αιινπξφζαιινη, φηαλ δελ παπαγαιίδνπλ ηεξεφηππνπο Καλφλεο ησλ
Εζνπεδψζεσλ.
-Ώπαηηείο Βμαηνκίθεπζε, απφ Παιαηνδηαζεθίηεο, Σξνκνθξάηεο θαη Φνλείο;
-Σίπνηε δελ απαηηψ, αιιά φρη, θίιε, λα παξαδνζψ ζπλνιηθά, ζηνπ αηαλά ηα εξγαιεία.
-ηηο ζαηαληθέο καο θνηλσλίεο, αλ δελ ζαηαλίδεηο, πψο ζα δεηο;
-Έζηηλ Αίθεο Οθζαικφο, σο ηα παλζ‟ νξά. Πξνο Ώπηφλ εκπηζηνζχλε.

ΕΡΦΕΣΑΙ Η ΝΕΜΕΙ
-Παλειεχζεξε Παλαγνξά, ζεκαίλεη Οιηθή Λεζηεία Ννκηκφηαηε: πινχηε ησλ ιαψλ
Βπηζσξεχσ, θαη δαλείδσ ηνπο ιανχο, λα εξγάδνληαη γηα Σφθνπο. Σε απίια ζπληεξνχλ νη
Αεμηνί, αιιά νη Κεληξναξηζηεξνί ηελ εγγπψληαη. ινη ηνπο σο Μεγαβνκβηζηέο
Μεγαιεζηέο, θπλεγνχλ θνηλνχο ιεζηέο θαη κηθξνβνκβηζηέο.
-Ώπηνί εμνπζηάδνπλ ηνλ πιαλήηε Γε: ηνπο επηζηήκνλεο, πνιηηηθνχο, θνπιηνπξηθνχο θαη
ζξήζθνπο;
-Ώλ ην κάζεηο, ηη κ‟ απηφ; κνηξαία φζα καο ζπκβαίλνπλ. Οη ιανί: πνιηφο: επηζηήκνλεο,
θνπιηνπξηθνί θαη ζξήζθνη, αιινπξφζαινη, κσξφπηζηνη θαη δνχινη.
-Ναη, αιιά, Ώληίξξεζε κελ έρεηο: νη Πνιηηηθνί, πνηέ αηαληθνί, δελ είλαη.
-Βπηζηήκσλ είζαη, θνπιηνπξίδσλ θαη ζξεζθίδσλ παπαγαινπίζεθνο, άξα δεκνθξάηεο εθ
Παλαγνξάο Παλειεπζέξαο, φπσο φινη, ζρεδφλ φινη, δνπιηθήο αλαηξνθήο. Πνηνο ηνικά
λα ζπδεηήζεη, κε ππλσηηζκέλνπο, πεξί Ανπινπαξνηθίαο;
-ε πνην χζηεκα Οηθνλνκίαο, ιεο λα καο ζπκβαίλνπλ ηα Παξάδνμα;
-Υίιηεο δπν θνξέο ηα είπα θαη ηα μαλαέσ: ηεο Αηαβνιηθήο Ώξρηκαθίαο Κξππηνζχζηεκα.
-Πεο κνπ ην κε ιίγεο ιέμεηο, δίρσο αλαιχζεσλ, ζνβαξέο πνκθφιπγεο.
-Κξππηηθή Οιηγαξρία, θάλεη λα θπκαίλεηαη, Υξήκα - ρέζεηο Παξαγνθαηαλαιψζεσλ. Οη
Μεγαιεζηέο Βπηζσξεχνπλ κε Αηαθπκάλζεηο, πξνγξακκαηηζκέλεο σο ζπλζεθεπκέλνη. Αηα
ηνπ Υξήκαηνο θαη ηεο Μεγατδηνθηεζίαο, ρεηξίδνληαη ιανχο, θνπιηνχξεο, θξάηε, θαη
βεβαίσο, νη πην πξφζπκνη απ‟ φινπο ηνπο Πηζεθνπαπαγάινπο, είλαη ζξήζθνη θη
επηζηήκνλεο.
-Σφζεο γλψζεηο θαη ηερλνινγίεο, ηφζεο ινγηθέο, ινγηζηηθέο, ηη θάλνπλ;
-Τπλσηίδνπλ ηνπο θνξείο εθηειψληαο, Βληνιέο Τπλψζεσλ, σο Αειηηνζθξαγηζκέλνη.
-Κη φκσο γίλνληαη Μεηαξξπζκίζεηο, Ώλαηαξαρέο, Βπαλαζηάζεηο, Ώλαξρνκαλίεο.
-Βίλαη Ώζθαιηζηηθέο Αηθιείδεο ηνπ Αηαβφινπ, ράξηλ ηεο Κξππηναξρηκαθίαο.
-Πνηνη ζα πξφζεραλ ηε Αηαπίζησζε απηή;
-Οη παγηδεπκέλνη θαθνκνίξεδεο, είλαη αμηνπξεπείο θαη δελ πξνζέρνπλ; πψο κπνξνχλ λ‟
αληηιεθζνχλ, φηη είλαη δνχινη δεκνθξάηεο, φξγαλα ηνπ αηαλά;
-Πξάμεηο ηνπο ην απνδείρλνπλ: Απζηπρίεο, Ώγσλίεο, Καηαζιίςεηο, Πφιεκνη, ΐαζαληζηηθέο
Ώλίαηεο Ώξξψζηηεο, ηαηξνγελείο, πνιηηηζκνγελείο, θαη άιια, νη Ρηπάλζεμ.
-Πνηνη πξνζέρνπλ πξάμεηο, απνδείμεηο, θαηαθέθαια ρηππήκαηα, ιηκνχο;
-ζηε άλζξσπνη δελ είκαζηε, κφλνλ ξππαξνί θαη ξππνγφλνη βιάθεο;
-Βίκαζηε νη κνξθσκέλνη θαη νη επηζηήκνλεο θη νη ζξήζθνη, φινη παηξηψηεο.
-Αειαδή, θνπάδηα θαθνκνίξεδσλ, αιιαδνληθήο βιαθείαο ή θαθίαο; Βπί ηξνγγπιήο
Σξαπέδεο, κήπσο ζπλελλνεζνχλ νη θάπνηνη;
-Βίλαη ια Πξνγξακκαηηζκέλα, κε Ρνκπφη «Βιεπζέξαο Βθινγήο». Σνπο ην ιεο θαη
απαληνχλ: ζε δεκνθξαηίεο, νη απφςεηο επηηξέπνληαη. Πξάμεηο, Γεγνλφηα θαη ΐιαθεία κε
Λνθείν, ή Καθία, είλαη κφλνλ νη «απφςεηο»!
-Ώηζρχλνκαη σο γελλεκέλνο «άλζξσπνο».
-Ση κ‟ απηφ; κε ηελ Ώηδψ ζα δνχκε ηψξα; έξρεηαη ε Νέκεζηο, γηα ηελ Βμηζνξξφπεζε, εμ
Τπεξλνκίαο ζείαο. ζν πην Βπαλαζηάηεο ν Υξηζηφο, ηφζν θαθνκνίξεδεο νη ζξήζθνη.
-αλ πνιχ ρνληξά ηα ιεο, ηα γξάθεηο, δίρσο ηηο αηζζεηηθέο Βμάξζεηο. Καη πβξίδεηο φινπο,
αιιά ζπ πέο κνπ, ηη λα είζαη;
-Βίκαη, φπσο φινη, ζρεδφλ φινη, πνπ λνκίδνπλ φηη ηνχηνη εμαηξνχληαη.
-Ο εμαηξεηένο, κεηαμχ πιεζψλ εμαηξεηέσλ, είκαη, νπσζδήπνηε, θη εγψ.
-Ώπηφ ππνλνείηαη. Βίζαη θη επηζηήκσλ θνπιηνπξίδσλ θαη ζξεζθίδσλ: δελ θαηφξζσζεο λα
είζαη βιάθαο κε ινθείν, παξφηη δεκνθξάηεο αξηζηεξηζηήο.
-Σξία θφκκαηα ςεθίδσ ελαιιαθηηθψ ησ ηξφπσ, αιιά ην ιεπθφ ην απνθεχγσ, κελ ηπρφλ
ραζεί ν ςήθνο θαη θαηαζηξαθεί ν θφζκνο. Πξάγκαηη, δελ είζαη βιάθαο, αιιά ζσηεξεχεηο
ηε βιαθεία.

-Λεο λα μαλαέξζεη Υνχληα, ή ΐαζηιηθφο Πνιηφο Ώπινθνιάθσλ;
-,ηη ζα πξνγξακκαηίζεη, επιαβψο ε Μαζνλία θαη ηεο Βθθιεζίαο.
-Μέηξεζα ρίιηεο Ώηξέζεηο, Ώλαηνιηθνδπηηθηζκψλ, φισλ Ώιαζεχησλ, αιιά ην ΐαηηθαλφ
πξσηεχεη ζε αιάζεπηεο Τπνθηλήζεηο Ώιιεινζθαγψλ. Μήπσο αλαζηήζεθε ν Υίηιεξ, ζηε
Μαξηπξηθή Γηνπγθνζιαβία θαη ν ηάιηλ ζηε Ρσζία;
-Ρψηεζε ην Μπζηηθφ Βπηηειείν «Παλεπξψπεο», πνπ Πιεηζηεξηάδεη ηελ Βιιάδα.
-Πξέπεη νπσζδήπνηε λα επηδήζσ, έζησ πξαθηνξεχσλ θάπνπ, σο γξαηθχινο.
-Αχζθνιν λα βξεηο ζεζνχια, ζησλ γξαηθχισλ ηηο Βπάιμεηο. Πξνο ην παξφλ είλαη Ρεπζηά
ηα πάληα, έσο φηνπ νη Γξαηθχινη, θπβεξλήζνπλ νιηθά.
-Οιηθά; φινη ηνπο νη επηζηήκνλεο, θνπιηνπξηθνί θαη ζξήζθνη;
-Γηα πνηνπο εξγάδνληαη, Σειενξάζεηο, νη Βθεκεξίδεο, Πνξλνζέμ, θαη Πνπζηνζέμ;
-Μήπσο γηα λα δηαιχζνπλ ην ιαφ, ηε γιψζζα, ηελ παηξίδα θαη ην Πλεχκα ηεο Βιιάδνο;
Αελ θαληάζηεθα πνηέ κνπ, ηνλ Γξαηθπιηζκφ εθηεηακέλνλ.
-Δ Γαζηέξα ιαηξεκέλε, ηξψεη θαη ηηο θεθαιέο καο. Ση ην πην επράξηζην;
-Οη γηαηξνί, κεηακνζρεχνπλ ηψξα πηα, θαη ηα θεθάιηα.
-Έιπηδε, κελ απειπίδεζαη. Μσξνπίζηεπε θαη κε εξεχλα.
-Δ ζαπίια, απφ ην ζεμ, ηελ θαξδηά θαη ηα λεθξά, πξνρσξεί θαη ζην θξαλίν.
-Κνχθην είλαη, δελ πεηξάδεη, ρξήκα έρεηο, ζα ζνπ κεηακνζρεπζεί εθήβνπ θεθαιή.
-Λίγν ιείπεη, λα ζε πσ κεδεληζηή, εμεπηειηζηή θάζε αμίαο, Μηζαιιφδνμν, Μηζάλζξσπν.
-Να ην ηέρλαζκα, Τςειήο Ννεκνζχλεο! απηφ πνπ είκαζηε, πξνβάιινπκε ζε άιινπο.
-Ώκ, ηη λφκηζεο, ραδφο δελ είκαη, λα νκνινγψ θξπθά θαη θαλεξά.
-Σσλ κεγίζησλ Μέγαο Αάζθαινο είλαη ν Υξηζηφο, ε Φχζε φια ηα ππάξρνληα θαη δψληα ή
ην θάηη άιιν;
-ι‟ απηά θαη ν Θεφο, ιαζεχνπλ. Μφλνλ ν αξρηδειεηεξηαζηήο ςπρψλ, ν
Τπεξζηαιηλνρίηιεξ Πάπαο είλ‟ Τπέξζενο Ώιάζεπηνο: νλνκάδεη ην θνηάδη ηνπ, Λάκςε
ηεο Τπέξηαηεο Ώιήζεηαο, θη έλα δηζεθαηνκκχξην πηζηεχεη ηελ Θξαζχηεηά ηνπ.
-Έρνπκε θαη άιινπο Πιαλεηάξρεο: ηε ησλνκαζνλία θαη ην Φνληακεληαιίζηηθν Εζιάκ
-Μεξηθνί, αο κελ αλεζπρνχλ πνιχ, αθνχ ε Γεξκαλία θαλνλίδεη ηα ΐαιθάληα θαη ηελ
Σνπξθία γηα λα ζψζεη ηελ Βπξψπε.
-Φίιε κνπ, ζσζηά κηιάο, αιιά πνηνο ν ξφινο ηεο Βιιάδαο ησλ ιπζζνκαλψλ Κνκκάησλ;
-Ώγσλίδνληαη λα θέξνπλ ηελ Σνπξθία, ηελ ιαβία θαη ηελ Ώιβαλία σο ηελ Πεινπφλλεζν.
-Καη καο ιέλε ιηγνζηνί, φηη ην Παλ δηδάζθεη. Δ δσή Μέγαο Αηδάζθαινο.
-Να ην πεηο απηφ ζηνλ πάπα, ζηε ηψλ, ζηε Μέθθα θαη ζηε Γεξκαλία.
-Σνπο θαινχο πνιηηηθνχο ηεο Χξαίαο καο Βιιάδαο, ηη ηνπο ζπκβνπιεχεηο, αθνχ ζρεδφλ
φινη γξαηθπιίδνπλ;
-Να ππνθηλνχλ πεηζκαηηθά, Βκθπιίνπο παξαγκνχο, θαη λα δηαδίδνπλ ηα λαξθσηηθά
εληέρλσο, ψζηε ε Ώηδψο λα κελ ππάξρεη, γηα λα έξρεηαη ε Νέκεζηο, πξνο ηέξςηλ θίισλ
θαη ζπκκάρσλ.

ΟΙ ΛΕΠΣΑΙΘΗΣΕ ΦΟΡΔΕ
-Με πνηνπο ηξφπνπο Γνεηείαο, ηελ Βπζπθξηζία, θαη Τγεία θαηαξγνχλ;
-Βμ «ηζκψλ», κεηά - «ηζκψλ», «ηζηέο» πξνθχπηνπλ, γηα ηηο Μάληξεο ησλ θαγέσλ.
-Βίλαη, φκσο, φινη ζνβαξνί θαη, παηξηψηεο θαη επηζηήκνλεο θαη πλεπκαηψδεηο.
-Σφζν ην θαιιίηεξν γηα φινπο: ηνπο βνιεχνπλ φινπο νη Μαθηφδνη θαη νη Πξάθηνξέο ηνπο.
-Ώμηνπξεπείο, κε ρεηξφθηηα νιφιεπθα, ζπκπνλεηηθέο ςπρέο, ηνπο ιεο Μαθηφδνπο;
-Πνην ην απνηέιεζκα ζηηο θνηλσλίεο;
-Οη ηπθινί, θνπθνί, λεθξνί, δελ ζπλδπάδνπλ, νχηε αλαηξέρνπλ κε ιεπθά ρεηξφθηηα,
νινθάζαξα ηα ρέξηα θη νη ςπρέο.
-Αειαδή, Κνπξληηζκέλνη καο θνπξληίδνπλ: δελ μεθνπξληηδφκαζηε πνηέ;
-Μφιηο ην Ξεθνχξληηζκα πάεη λα αξρίζεη, λένη Κνπξληηζκέλνη Κνπξληηζηέο νξκνχλ.
-Λεο, κηα ηέηνηα άηηξα Υνληξή, θάπνπ, θάπνηνπο λα θνπλήζεη;
-Βίλαη ιεπηεπίιεπηεο ςπρέο, θνξησκέλα γλψζεηο, πλεχκαηα, κε απαηηήζεηο ιίβειινπο
πνιχ ρνληξνχο, ηνπο βξίζθνπλ ηεξαηψδεηο, πνιχ Βμσπξαγκαηηθνχο δίρσο ράπηα θαη
ζπλζήκαηα «ηζκψλ», κεηά - «ηζκψλ» θαη πξάθηνξεο καθηφδσλ, πσο ζα δήζνπλ;
-ζηε ηέηνηνο ζηηρνπιφθνο, ηνπο ζηεξεί ην βίν, έρεη θη έξγα ζνβαξφηεξα.
-Με ηα ζνβαξά δελ ράλνπλ ηνλ θαηξφ ηνπο, νβαξφηαηεο Πνκθφιπγεο, εθηφο αλ είλαη
Πξνπαγαλδηζκέλα Έξγα, εθ Αηαθεκίζεσλ θαη πκθεξφλησλ Υάνπο.
-Έρνπκε Αεκνθξαηίεο θαη Πξνλνίαο Κξάηε, θαη πεξηπνηνχληαη φινπο.
-Πξάγκαηη θαλέλαλ δελ αθήλνπλ. Έμσ απφ ηηο Γνεηεπηηθέο Παγίδεο ηνπ Αηαβφινπ: ηα
λνζνθνκεία είλαη πην πνιιά, παξά ηα ζπίηηα, θαη ε Πιχζε Βγθεθάισλ, πξνλνεί γηα φια.
-ι‟ απηά θαη άιια, κε πνηα ηειέρε θαηνξζψλνληαη;
-νπ ην είπα αλαξίζκεηεο θνξέο: επηζηήκνλεο, θνπιηνπξηθνχο θαη ζξήζθνπο ε Μεγαδνκή
ηνπ Αφινπ, ησλ Ρππάλζεσλ, ηνπ Φφλνπ, γλσζενβξηζείο θαη ηερλνθξάηεο απαηηεί.
-Σνχηνη φινη, παξαζηαίλνπλ ηνπο αζψνπο, ηνπο θαινχο, ηνπο επεξγέηεο πνπ δελ
θαηαξγνχλ Βπζπθξηζία θαη Τγεία θαη Οιηζηηθφηεηα. Σνπνζεηεκέλνη πάληνηε λνκίκσο,
κεηαηξέπνπλ θνηλσλίεο ζε Παξάδεηζνπο.
-Καηαξξέεη ν Μαξμηζηηθφο Παξάδεηζνο θαη ζπκπαξαζχξεη πιάγηα, ηνλ Παλακεξηθάληθν.
-Πνπ ζα θαηαιήμνπλ φινη ηνπο απηνί: κσξφπηζηνη θαη βνιεκέλνη;
-Γηα ζθνππίδηα ηψξα ζα θξνληίδνπκε; έξρνληαη νη Ώθξνδεμηνί, μαλά, δεκνθξαηηζκέλνη.
-Να Βπζπθξηζία θαη Τγεία Φαχισλ Κχθισλ. ρη άηηξα Υνληξή, Πεδίσλ θαη Ώληηπεδίσλ
πνπ ελνριεί ιεπηαίζζεηεο ρνξδέο, θαη άιιεο εληηκφηεηεο, ΐαξχηεηαο ρσξίο Ώληηβαξχηεηα,
ηεο Ανπινπαξνηθίαο ηζνπεδσκέλε θνηλνπνιηηεία. Οη ιεπηεπίιεπηεο Τπεξρνξδέο ησλ
αλσηέξσλ νληνηήησλ, έρνπλ ηελ Βλφηεηά ηνπο. Βκείο εδψ, ζηνλ Κάησ Κφζκν, είκαζηε
ρσξηζηηθνί θαη ρσξηζκέλνη, κε Έθζηαζε ην κίζνο: ζε κηζψ θη αγάιινκαη, ζε θζνλψ θαη
δσεξεχσ, ζε δειεχσ θαη ζε θαίσ κε καηηέο, κφλνλ αλ ζε εθδηθεζψ πξαυλνκαη γηα ιίγν,
γηα λα ζε κηζψ μαλά. Σν κίζνο εδνλίδεη! Ο Άιινο είλαη θάλδαιν, αιιά ρσξίο ηνλ „Ώιιν,
δελ ππάξρνπκε.
-Άξα, ζέιεηο λα ππάξρσ, ψζηε λα ππάξρεη θαη ην Μίζνο: λα νη Λεπηεπίιεπηεο Υνξδέο Τπεξρνξδέο.
-Αηαβνινεσζθσξίδεηο, γηα λα αληηιεθζείο ηη ζνπ ζπκβαίλεη, ή γηα λα παξαδνζείο ζην
αηαλά;

ΗΡΕΜΑ ΚΙ ΑΛΗΘΙΝΑ
-Ώο κε ζπλνκηιήζνπκε μαλά, πεξί ηεο νπζίαο ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο απνθαηηθφηεηαο αιιά
ηη πξαγκαηηθά ζεκαίλεη ζξήζθνο, θαη ηδίσο ρξηζηηαλφο, ζηα θαζεκεξλά.
-Μήπσο έρεηο φξεμε λα αθνχζεηο, γηα ηνπο ζηελνθέθαινπο, ζηελνθαξδηαθνχο, ηνπο
ηππνκαλείο ππνθξηηέο κέρξηο αεδίαο, θαη ηνπο δνιηνκαληαθνχο θαθνπνηνχο. Ώο κελ
αξαδεηάζνπκε μαλά ηα Εδεψδε θαη ηα Πψο ζα Έπξεπε, γηα λα είκαζηε ηπθινί, δήζελ
αζψνη, ελψπηνλ ηεο πκπεξηθνξάο ησλ ρξηζηηαλψλ. Κχηηα γχξσ καο, κήπσο θάπνηνη καο
αθνχλε, θαη αλ είλαη ρξηζηηαλνί, αιίκνλφ καο είλαη κε - κνπ απηηθνί ζηελ «πίζηε» ηνπο, θη
εθδηθεηηθνί ζην «κέγα έιεφο» ηνπο. Ξέξεηο ηη ζεκαίλεη, λα ππεξαζπίδεηο ιέμεηο
Παληνγλψζηξεο θαη Παλίζρπξεο, ζξεζθείαο. πληαπηίδεζαη κε απηέο, αθνχ είζαη ν
ζθνηαδηζηήο θαη ηηπνηέληνο θαη ακέζσο γίλεζαη «Τπέξζενο, Τπέξθσηνο», φπσο ην
ζθιεξφ θη αιχγηζην αηζάιη, «ηεξν»πνιεκηθφο, δαηκνλνθαλαηηθφο, γηα ηελ πξσηνθαζεδξία,
ελ ησλ παξαδείζσ: φζν πην ζηελφκπαινο - ζηελφθαξδνο, αλαίζζεηνο, θηελψδεηο, ηφζν
πην κεγάινο ν Μηζζφο θαη ηδίσο απνθιεηζηηθφο: κφλνλ εζχ θαη ε κηθξνζπείξα ζνπ, είλαη ε
Ώγλή Θξεζθεία. Ώθξηβψο γη‟ απηφ, ν Εεζνχο Υξηζηφο, Τηφο Θενχ, είπε ηα Οπαί πξνο
γξακκαηείο θαη θαξηζαίνπο.
-Ναη, αιιά, ηα Εεξαηεία παξαιείπνπλ, φζα δελ ζπκθέξνπλ, θαη ηνλίδνπλ άιια,
δηθνξνχκελα.
-Άξηζηα πνηνχλ, φπσο νη πνιηηηθνί ηνπ Κέληξνπ, θαη νη θνκκαηάξρεο Πεξηθέξεηαο.
-χκθσλνη, αιιά, ίρλε εμ Ώηζρχλεο, Αηζηαγκνχ, Ώκθηβνιίαο, πξέπεη λα ππάξρνπλ.
-Σπθισκέλε πίζηε θαη Φαλαηηζκφο, είλαη Παληνδπλακία θαη Παληνγλσζία φια ηα κπνξεί
θαη φια ηα γλσξίδεη, ν θαθνδαηκνληζκέλνο ζξήζθνο θαη ηδίσο ρξηζηηαλφο θαη κάιηζηα,
ηεξσκέλνο, ελαληίνλ άιισλ ζξήζθσλ θαη ηεξσκέλσλ: φζν πην «Πιεζίνλ», πην «Οηθείνη»
ηφζν πην ιπζζψδεηο αληαγσληζηέο θαη αζπκθηιίσηνη ερζξνί.
-Καιά πνπ θξάηεζα ηηο απνζηάζεηο, θαη κε αθήλνπλ θάπσο ήζπρν. Έρσ πάζεη νπθ
νιίγα, απφ ζπληδενιφγνπο, ζπλαδέιθνπο θαη νηθείνπο, φρη ρξηζηηαλνχο. Πνηα δηαθνξά
ππάξρεη κεηαμχ αζξήζθσλ - ζξήζθσλ θαη ζξεζθναζξήζθσλ;
-Δ ΐαζηά Θξεζθεία δελ ρσξίδεη, αθνχ είλαη Ώπεηξία θαη Ώπεξαληνζχλε.
-Πάιη κνπ κηιάο πεξί Οπζίαο, θη Ώπνθαηηθφηεηαο, ζαλ κεγάινο ζενιφγνο.
-Έρεηο κειεηήζεη Αηαπιεθηηζκνχο θαη Όβξεηο κεηαμχ Μεγάισλ Θενιφγσλ, αιιφζξεζθσλ,
νκφζξεζθσλ, νκνδνγκαηηθψλ, νξζφδνμσλ, ζρηζκαηηθψλ, αηξεηηθψλ θαη άιισλ.
-Κάλνπλ φπσο νη Υσξηζηηθέο Μαθίεο, πνηα νξηζηηθά λα Βπηθπξηαξρήζεη. Ώιιά, γηα
ζπκπαγή θη αθιφλεηα, Γεγνλφηα, ηψξα ζα κηιάκε;
-Πξάγκαηη δελ είκαζηε, φινη ραδνί, λα κελ θξπβφκαζηε ζε ηδενκαλίεο θαη «ζξεζθείεο»: αο
είλαη ηα Σερλάζκαηα ηεο θέςεο καο, Βπινγεκέλα, επεηδή καο εμπςψλνπλ! ηηπνηέληνη,
ζαλ ζθνππίδηα ζθνππηδηψλ, απφ ηε δπζνζκία ζθνππηδνκεζνχκε, θη έια ζπ, λα
ζπδεηήζεηο έληηκα, λα ζπλεξγαζηείο, ήξεκα θαη αιεζηλά.

ΣΑ ΠΑΝΣΟΕΙΔΗ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ
-Τπνηάμνπ Παληειψο, γηα λα κε ζε θάσ εληειψο! Εδνχ ην Μέγα Αίιεκκα γηα φινπο καο.
Μήπσο ηπρφλ ζ‟ ελδηαθέξνπλ θάπνηεο ηξίρεο;
-Φίιε, ηψξα ηειεπηαία, Κφκκαηα, ηνέο, Θξεζθείεο, Οξγαλψζεηο, Κξάηε, Έζλε, θάλνπλ,
φια ηνπο, Ώλνίγκαηα, πνιχ κεγάια. Αελ θαηαιαβαίλσ ην θνπφ.
-ινη ηνπο απηνί, ιαηξεχνπλ ην ιαφ θαη ηελ παηξίδα, ην Θεφ, ηε θχζε, ηε δσή, θαη
αλνίγνληαη γηα λ‟ αγθαιηάζνπλ, πην πνιιά εθ ησλ Ώγαπεκέλσλ.
-Σφζε Πξνζπκία, ηφζνο Γήινο, ηφζεο Πξνπαγάλδεο, φια ηνπο γηα ην Καιφ;
-Άξρηζε ε Νέα Βπνρή, θαη πξνζπκνπνηνχληαη γηα ηε Νέα Βπηαμία επεηδή κε ηελ
Βπζχγξακκε ηελ Πξφνδν, ην Νέν είλαη πάληα ην Καιιίηεξν, αθφκα θαη ηα Νέα πια, Νέα
Υάπηα θαη πλζήκαηα, Μαδηθφηεξα Ναξθσηηθά.
-Καη βεβαίσο, κε η‟ αλνίγκαηα, ππνδέρνληαη λέα ηαιέληα, λέεο ηθαλφηεηεο.
-Ώιιά, πάληα κε ηνλ ξν, λα ππεξεηνχλ ηπθιά, ηνπο Κνξπθαίνπο ησλ Παξαζθελίσλ.
-Οη ΐηηξηληθνί, ηη ξφιν παίδνπλ; πάιη, κελ ηνπο νλνκάζεηο, Μνιπβέληνπο ηξαηηψηεο ζην
αηαληθφ Παηγλίδη ησλ παηξίδσλ θαη ιαψλ.
-ρη - δά. Αελ είκαη ςεπδνιφγνο. Πεξηγξάθσ Γεγνλφηα, φπηζζελ ησλ θαηλνκέλσλ.
-Θεο λα πεηο, φηαλ ηα Ααηκνληθά Θεξία, ηνκαηάξεο ηνπο αλνίγνπλ, δελ ζθνπεχνπλ λα
καο ράςνπλ, αιιά, ππφ ηελ θέπε ηνπ Ώλνίγκαηφο ηνπο λα καο πξνζηαηεχνπλ κε ηηο
Κνθηεξέο Ανληάξεο, αθνχ πξψηα θάκνπλ δψξα θαη δσξάθηα, γηα λα ηα επηζηξέςνπκε,
καδί κε φια ηα ππάξρνληά καο: θηήκαηα θαη ρξήκαηα, παηξίδεο θη φ,ηη άιιν, ζάξθεο καο,
ςπρέο καο, ηνλ πιαλήηε. Πφζνη Πιαλεηάξρεο έρνπλ Ώλνηρηή ηελ Καηαβφζξα, γηα λα καο
θαηαβξνρζήζνπλ;
-Οη πνιχ - πνιχ λνήκνλεο, εζηθήο επαηζζεζίαο, ηνικεξνί θαη ιεχηεξνη πνιίηεο, ηα
γλσξίδνπλ φια απηά θαη ησλ δχν - ηξηψλ Πιαλεηαξρψλ ην Βληαίν Μίζνο, αιιά, φινη
παξακέλνπλ Ώπαζείο, Ώηάξαρνη, ζπγθηλνχκελνη κε ηηο Κισηζηέο, πνδνζθαίξνπ,
δηθνκκαηηθήο Ώπάηεο, ηξίηνπ θφκκαηνο Νενθισηζέο, θαη Εεξαξρψλ ηηο Ρεηνξίεο, ελψ
θνπιηνπξηθνί θαη ζξήζθνη θη επηζηήκνλεο, κπαίλνπλ ζσξεδφλ ζη‟ Ώλνίγκαηα.
-Αελ θνβνχληαη ηηο Ανληάξεο θαη Νπράξεο ησλ Θεξίσλ;
-Θέινπλ λ‟ απνθχγνπλ, ν θαζέλαο ην δηθφ ηνπ ην ζεξίν ην Βληφο, ζπεχδνληαο ζηα Έμσ.
Ώιιά, θαη ζηνλ Παξάδεηζν ησλ Ώθαζάξησλ, ην Βληφο Θεξίν καο αθνινπζεί παληνχ.
-Αειαδή, φζα βήκαηα θη αλ θάκνπκε, δελ θάλνπκε ΐήκα, θαλέλα.
-Μελ ην πεηο απηφ ζηνπο πξάθηνξεο ζεξίσλ, νχηε ζηνπο θαθφκνηξνπο ηνπο αθειείο.
-Κη φκσο, ηνχηνο, ν γξαθηάο, ν ζηηρνπιφθνο θάζε ρπδαηφηεηαο, ηα γξάθεη φια, ηφζν
άηερλα.
-Βίλαη αθειέζηαηνο απηφο: θαληάδεηαη φηη πέηξηλεο θαξδηέο θξαδαίλνληαη θη φ,ηη ζηφκαηα
ζεξίσλ θαη Καθνδαηκφλσλ, φηαλ αλνηρηνχλ, δελ θιείλνπλ.
-Βπνκέλσο, φζνη εθεπξίζθνπλ λέα φπια, φζνη ηα θαηαζθεπάδνπλ, ηα πσινχλ θαη
η‟αγνξάδνπλ, επηζηήκνλεο, εξγάηεο θαη ππάιιεινη, εηαηξείεο, έκπνξνη θαη θξάηε θαη
ζηξαηνί, θνκκαηηθνί δηαλννχκελνη, πξάθηνξεο, ραθηέδεο, δηπισκάηεο, ζξήζθνη,
ζηξαηηψηεο, φινη απ‟ ηηο κάδεο ησλ ιαψλ, έζλε θαη ιανί, δελ είλαη πλππεχζπλνη, νχηε
ζπκπξάηηνπλ.
-Σε δνπιεηά ηνπο φινη θάλνπλ, πσο ζα δήζνπλ, δίρσο Νέα πια θαη Πνιέκνπο; Αίρσο
Ρχπνπο Τιηθνχο θαη Φπρηθνχο, ηη δνπιεηέο ζα έρνπλ βηνκήραλνη - παπάδεο; Πψο ζα
γεινηνπνηνχληαη Οηθνιφγνη ξππαξνί, Θενιφγνη καο ρσξηζηηθνί, γεκάηνη κίζνο; Καη
ζπκθέξεη άγηνπο ζεξαπεπηέο, γηαηξνχο, εζηθνιφγνπο, Πάπεο, θη άιινπο Γχπεο, ν
πιαλήηεο Γε λα είλαη σο ελ νπξαλψ, παξάδεηζνο; Άιισζηε ηη ζ‟ απνγίλνπλ νη
πιεζσξηθνί, πξσηνπνξηαθνί δηαλννχκελνη, θηελνί καο ζεαηξίλνη, δνχινη ησλ
εθεκεξίδσλ, ησλ ηειενξάζεσλ, ηνπ βηβιηνεκπνξίνπ, ησλ θνκκαηηζκψλ;

ινη ηνχηνη θη άιινη αλαξίζκεηνη, θαηαθεχγνπλ ζησλ Θεξίσλ, η‟ αλνηγκέλα ζηφκαηα. Σα
ζεξία θηαίλε ή ηα πξφβαηα;
-Με πξνβιεκαηίδεηο: δελ αληέρσ, φπσο δελ αληέρνπλ θη νη Μεγάινη Αηπισκάηεο, σο
ραθηέδεο Πξεζβεηψλ, ησλνπαπηζκψλ, θαη ζε «Δλσκέλα Έζλε» Παπαγάινη, φηαλ
ζηακαηνχλ ηα Παδαξέκαηα, γηα Πνιεκηθέο Βρζξνπξαμίεο.
-ζηε, λα ινηπφλ, νη ηνκαηάξεο, ησλ ζεξίσλ, θιείλνπλ, θαη καο ράθηνπλ φινπο.
-Αελ πεηξάδεη. Ση πεηξάδεη, φηαλ ε θελνζεζία είλαη αξηζηνπξγεκαηηθή;
-Πεο κνπ παξαδεηγκαηάθηα, ηξέρνληα, θαη απφ ηελ Εζηνξία. Πνηνη δηέιπζαλ ηνπ
Πνιππξάθηνξα, ηνπ Σίην, ηα Γηνπγθνζιαβηθά Κνπξέιηα;
-Δ Νενθαζηζηηθή Παλγεξκαλία, δήζελ γηα ηελ Ώλεμαξηεζία ησλ ιαψλ.
-κσο αθνινχζεζαλ ηεο «Παλεπξψπεο» ηα Θεξία θαη ηα θξάηε - ρσξνθχιαθεο.
Παλεπξψπε, ίζνλ Γεξκαλία ή Ώγγιία ή Γαιιία, ή Ρσζία ή ΐαηηθαλφ;
-Δ δηαθνξά θακηά: κφλνλ ηα Ολφκαηά ηνπο δηαθέξνπλ.
-Ναη, αιιά, ε Ώκεξηθή, πνπ θαηεπζχλεηαη θη απηή απφ ηε ησλνκαζνλία, δηαθέξεη.
-Κάλεη ηνικεξφηεξα, δηεζλή Ώλνίγκαηα. ΐηεη-λάκ, Πεηξέιαηα ηνπ Κφιπνπ, θάπνπ ζηα
ΐαιθάληα θη αιινχ, θαη ζηελ πξψελ Ώπηνθξαηνξία ηνπ ηάιηλ. Δ θνπηαλή
Φαζηζηνθνκκνπληζηηθή πκκνξηνχια, ζξηακβεχεη, καδί κε ηελ Ώιβαληθή θαη ηε
ΐνπιγαξηθή.
-Ώπνξψ θαιέ κνπ θίιε: νη θνκκνπληζηέο ηελ άιιε κέξα κεγαιναζηίδνπλ, θαη
δεκνθξαηίδνπλ, ελψ είλαη θαζίζηεο θαη δνχινη ηεο Ώκέξηθαο.
-Ώιιαγέο, θίιε, ζπκβαίλνπλ, κφλνλ ζε Ολνκαζίεο. Κάκπνζεο θνξέο ην είπα.
-ζηε ε Γαιιία λαπνιενληίδεη, φπσο ε Ώγγιία πεηξαηίδεη, ε Ρσζία ζηαιηλίδεη, θαη ε
Γεξκαλία ρηηιεξίδεη σο Ώξρηθαζίζηξηα; Δ Ώκέξηθα, ηη θάλεη, κε ιανχο πνιινχο, θπιέο θαη
γιψζζεο;
-Παγηδεχηεθαλ θη εξγάδνληαη ζθιεξά, ππέξ ηεο ησλνκαζνλίαο.
-Πφζεο γιψζζεο θαη θπιέο αρψλεπηεο, βαξπζηνκαρηάδνπλ ηελ Πνιηηηθή ηεο; Άλνηγκα
πνιχ κεγάιν, ζα θαηαβξνρζίζεη ην Ώξρηζεξίν;
-Δ Ώπηνθαγία είλαη Γεγνλφο: αλ δελ θάεη άιινπο, ηξψεη ηηο ζάξθεο ηνπ, ην Μεγαζήξην.
-Ώπφ πνπ αληιεί ζξαζχηεηα, ε ζθνπηαλή θαζηζηνθνκκνπληζηηθή, κηθξνζπκκνξηνχια;
-Γέλλεκα ηνπ Σίηνπ, Πάπα, Μαξμηζκνχ, Παλζιαβηζκνχ, ηηαινκαθίδεη, βνπιγαξνθαζίδεη,
αιβαλνθνκκνπλίδεη, εκπνξεχεηαη λαξθσηηθά, κεηνλφηεηεο πνιιέο ηελ ππνζθάπηνπλ,
επνκέλσο, είλαη άμηα βνήζεηαο Υξεκάησλ θαη ηξαηνχ Πνιπεζλνχο Μαλίαο ελαληίνλ ησλ
ιαψλ ηνπ Ώίκνπ.
-κσο ηεο Βιιάδνο ε εθάζηνηε πνιηηηθή, έρεη αμηνπξεπείο πνιηηηθνχο θαη μέλνπο θίινπο.
Οη Βηαίξνη ηεο Βπξψπεο, πάληνηε πιεπξνθνπνχλ επζπηελψο, αιιά πηζψπιαηα δελ
καραηξψλνπλ. Καη ζηα «Δλσκέλα Έζλε» δελ ζπρλάδνπλ κφλνλ ησλ Μεγάισλ ηα
θαθφκνηξα η‟ αλδξείθεια.
-Ώλ κηθξχλνπλ ηελ Βιιάδα ψο ηε Λάξηζζα, πην θάησ κέρξη ηνπ ΐφινπ ηε Μέζε Ώλαηνιή
ηνπο, αλζξσπηζηηθή βνήζεηα ζα ιάβεη, απφ ηέηνηνπο ηεο, Βηαίξνπο, Φίινπο, ηεο
Σνπξθνθηιίαο, Μείλε ήζπρνο.

ΠΕΡΙ ΑΣΑΡΑΞΙΑ ΣΨΝ ΛΕΙΧΑΝΨΝ
-Βίπαηε ζεηο, αγαπεηνί Οκηιεηέο, φια ηα δηθά ζαο, ησλ «ηζκψλ» θαη ησλ κεηα - «ηζκψλ».
αο άθνπζα πξνζεθηηθά. Θα ηαξαρηείηε φινη, αλ πξνζέμεηε θαη ηε δηθή κνπ Οκηιία.
-νθνί εκείο, θαη αμηνπξεπείο, δελ ηαξαζζφκαζηε. Με καο πξνζβάιιεηο.
-Πξάγκαηη, δελ ηαξαρηήθαηε, απφ Βπαλαζηάζεηο θαη Πνιέκνπο, απφ ζξεζθείεο θαη
Μαθίεο, ζα ηαξαρηείηε απφ κέλα; ζπγρσξείζηε κε, αλαθαιψ ηελ Όβξε. Βίζζε
νινθάζαξνη: ζηειέρε ηεο Παλαγνξάο, εθ ησλ νπθ άλεπ, Ώληηξππαληηζηέο, Βηξεληζηέο, θαη
Οηθνιφγνη ηεο ΐηηξίλαο. Ώιιά ζαο εξσηψ: γηαηί ηφζνπο αηψλεο, ε αλζξσπφηεηα είλαη
κεγίζηε απεηιή, ελαληίνλ εαπηνχ θαη πεξηβάιινληνο θφζκνπ, ηδίσο νη πνιηηηζκέλνη,
κνξθσκέλνη; Θ‟ αλακαζήζεηε μαλά, ζαλ κεξπθαζηηθά, φρη γηα λα ρσλέςεηε θαιά, ηα
θαηαβξνρζηζζέληα, αιιά γηα λα πξνζθέξεηε, ηξνπνπνηεκέλεο Ώπηαπάηεο θαη Ώπάηεο,
ηζρπξηδφκελνη, φηη απηή ηε θνξά, φια ζα πάλε Καιά, δηά κεηά - «ηζκψλ» ή θαη «ηζκψλ»,
κε λέα θψηα. ζηε ην Θαχκα έγηλε, μαθληθά θη αλέιπηζηα: ε αλζξσπφηεηα θη εκείο, δελ
αληαγσληδφκαζηε, κε Λχζζα Λχθσλ, γηα ηηο πιηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη λνεθέο «Ώμίεο»,
αιιά, θνηλσληθέο νκάδεο, πξφζσπα θαη νηθνγέλεηεο, Βμαίθλεο αγηάζακε, γηα ηνλ
Παξάδεηζν. Άξπαγεο πηα, δελ είκαζηε, ζσκάησλ θαη ςπρψλ, θξαηψλ, εζλψλ, πνιηηηζκψλ
θαη ζξεζθεηψλ, εμεπηειηζηέο, βαζαληζηέο θαη δνινθφλνη, θαηεπζείαλ ή θαη κε ρεηξφθηηα
νιφιεπθα, κε αηαληθέο Αηπισκαηίεο, αλζηζκέλεο κε ρακφγεια, γηα λα καραηξψλνπκε
πηζψπιαηα. Άληξαο θαη γπλαίθα, ζε φιεο καο ηηο ζρέζεηο, ζηνλ έξσηα, ην γάκν, δελ
θαηαζθνπεχνπκε αιιήισλ ηηο αδπλακίεο, ειαηηψκαηα, ζπλήζεηεο, γηα ηνλ πην «Οηθείν»
Πφιεκν παληνχ θαη ζην Κξεβάηη, Φπρνζσκαηηθνί ΐαζαληζηέο, άζξεζθνη θαη ζξήζθνη.
Κξάηε πάλνπια, δελ ππνηάζζνπλ εππξεπψο ή κε σκφηεηεο, άιια θξάηε θαη ιανχο, νχηε
Πφιεκνη πλαηζζεκαηηθνί, Αηαλνεηηθνί, Θξεζθεπηηθνί, ζπκβαίλνπλ. Ώο κνπ πείηε, πνηφο
«ηζκφο», κεηά - «ηζκφο», ππέξ - «ηζκφο» δελ ήηαλ θαη δελ είλαη Ώηκνβφξνο. Γηαηί ην
απνθεχγνπκε, απηφ ην Γεγνλφο, Ώθέξαην θαη Οιηθφ, απ‟ φπνπ Θεξαπεία - σηεξία, θάζε
καο δηθαηνινγία θαη ζηξεςνδηθία είλαη ρεηξνηέξεπζε γηα πληερλίεο ιπζζνδέζηεξεο: ηηο
δνληάξεο θαη λπράξεο ηνπο μαλά ηξνρνχλ, νη Ώλαξξηρεκέλνη θαη Ώλαξξηρφκελνη παληνχ
θαζψο νη αξηζηεχνληεο εηνηκαζκέλνη γηα Ώλαξξίρεζε, παξαζηαίλνπλ ηνπο αγίνπο. Αίρσο
ηελ Τπφζρεζε, Πξσηνθαζεδξίαο ζε Παξάδεηζν επί Γεο θαη Οπξαλνχ, θαλέλαο δελ
θξνληίδεη λ‟ «αγηάζεη». Αελ αγαπάκε ην Καιφ, γηα ράξε ηνπ Καινχ. Βίκαζηε ππνινγηζηηθά
ξνκπφη, γη‟ απηφ, ησλ ΐξπμειιψλ ή φπνηνο άιινο ηνπο Διεθηξεγθέθαινο, καο έρνπλ
κεηαηξέςεη ζ‟ ελζθξάγηζηνπο αξηζκνχο ηνπ 666, νχηε θηήλε θαλ, αξηζκεκέλα. Ώλ έρεηε
ςπρή θαη πλεχκα, ή έζησ κφλνλ ζάξθα, φρη εληειψο εθθπιηζκέλε, ή αλ είζζε ζξήζθνη
ρξηζηηαλνί, ή φπνηαο άιιεο ζαο ζξεζθείαο, απνδείμαηέ ην. αο ην είπα θάκπνζεο θνξέο:
είζζε πηψκαηα, θη εηεξνθηλνχκελα ηνκάξηα. Έσο ηψξα, είλαη Γεγνλφο Ώπηφ, δηαςεχζηε ην,
πνηέ κε θνχθηεο ιέμεηο, αιιά Έκπξαθηα, σο πλεχκαηα Ομπδεξθνχο, Ώξχπαληεο Βηξήλεο.

ΟΙ ΚΑΡΔΙΕ ΚΑΝΑΡΙΝΙΨΝ
-Έρσ θαιεζκέλνπο, εθιεθηνχο θη απφςε, ζε θαιψ νηθνγελεηαθψο. Οη κάγεηξνη ηεο
γπλαηθφο κνπ, καγεηξεχνπλ θαη θαξδηέο θαλαξηληψλ. Βχγεπζηα θαη ζπάληα θαγεηά, πνηά
θαη άιια, σο ζπλήζσο, ζ‟ απνιαχζνπκε θη απφςε θαη νκαδηθψο, ηνλ Έξσηα,
αλαλεσκέλνη εληειψο, απφ Μεηακνζρεχζεηο ησλ εληφο καο.
-αο επραξηζηψ πνιχ, αιιά, ηεο ζπκβίαο κνπ νη θφξεο θη ε κακά ηεο, έρνπλ θάκεη θη
άιιεο αγνξέο παληνεηδψλ, ζην παιαηάθη, θαη ηαθηνπνηνχλ, αδεηάδνληαο ηηο απνζήθεο ησλ
ηξνθίκσλ, ησλ επίπισλ, ησλ ηκαηηνθπιαθείσλ, φι‟ απηά γηα ηα ζθνππίδηα, γηα λ‟
απνζεθεχζνπκε ηηο λέεο αγνξέο. Χο γλσζηφλ, ηνλ θάζε κήλα, φια, εμ αξρήο, είλαη
θαηλνχξγηα, ηεο πζηάηεο κφδαο.
-Φίιε, κε κνπ ιεο θαη ηα‟ άιια, επεηδή ηα έρεη πεξηγξάςεη, ηειεθσληθψο ε θφξε ζνπ, ζηε
γπλαίθα κνπ θαη δήιεςε θαη παξήγγεηιε θη απηή η‟ αθξηβά θαη η‟ αθξηβφηεξα. Οη
επηρεηξήζεηο, επηπρψο, ζηελ Ώθξηθή θαη ζηε Νφηην Ώκεξηθή θαη ζηελ ΒΟΚ πάλε θαιά:
αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ εληφζζηα, αίκα, πξψηεο χιεο γηα ηε βηνκεραλία θαη λαξθσηηθά.
-πισλ Λαζξεκπφξην, πψο πάεη; εγψ βξίζθσ θάπνηεο δπζθνιίεο, αιιά ηψξα ηηο
ηαθηνπνηψ δηά κέζνπ ππνπξγψλ θαη άιισλ αλσηάησλ ππαιιήισλ, βνπιεπηψλ θαη...
-Με κνπ ιεο πην πέξα, ηα πιεξνθνξήζεθα, απ‟ ηνπο πξάθηνξέο καο. νπ πξνηείλσ
ζχκπξαμε κε ιαζξεκπφξνπο φπισλ θαη ρεκείαο νπζηψλ, απ‟ ηα Οπινζηάζηα ηεο πξψελ
απηνθξαηνξίαο Σζαξνζηάιηλ, καδί κε θεκηζκέλνπο επηζηήκνλεο.
-ε πξφιαβα θαη άξρηζα, απφ απίζαλε Οδφ Αηνρεηεχζεσλ. Σν Υξήκα κνπ ην θαζαξίδσ
δηά κέζνπ Βιβεηίαο, φπσο αθξηβψο θη εζχ.
-Πφζεο θπβεξλήζεηο δάλεηζεο κε φξνπο πνιιαπιήο εμαζθαιίζεσο, κε ηφθνπο πςεινχο;
- «Αάλεηζα»; ρξήκα ζηα ρεξάθηα ηνπο δελ πηάλνπλ, κφλνλ φπια ζ‟ απνζήθεο θαη
λαξθσηηθά.
-Δ γπλαίθα κνπ ξσηάεη: ηη ηα ζέινπλ ηφζα φπια θαη λαξθσηηθά, ιανί ιηκνθηνλνχληεο;
Μήπσο λ‟ αιιεινζθνηψλνληαη ή ηελ πείλα ηνπο λα ζβήλνπλ κε λαξθσηηθά ηζρχνο; Βίλαη,
μέξεηο, ζξήζθα, πνιχ ζξήζθα ε ζπκβία, θαη πιεξψλεη κέγα Αάζθαιν Γθνπξνχ. Θχκσζα
πξν εβδνκάδσλ θαη απάληεζα: γηα θαξδηέο θαλαξηληψλ, ρξήκα δελ έρσ. Έρεη
θαηνξζψζεη κε ηνπ παιαηηνχ κνπ, φιν ην πξνζσπηθφ, λα θεξχμεη απεξγία.
-Πνχ ζην Αηάβνιν, ηηο βξίζθεη, ησλ θαλαξηληψλ θαξδηέο, ηφζεο πνιιέο;
-Σν ρνληξφ ην ρξήκα πξνκεζεχεη φ,ηη θαληαζηείο.
-Κη φκσο, θξφληηζα λα βξσ, γεισηνπνηφ γηα ηνπο δηθνχο κνπ θαιεζκέλνπο, θαη δελ
βξήθα. Μάιινλ βξήθα, έλαλ θάπνην, πνπ γλσξίδεη φια η‟ άπιπηά καο θαη δελ άξεζε.
Έθαλε ηηο Νχμεηο ηνπ κε ιεπηεπίιεπηε επγέλεηα, θαη πξνζθσλνχζε ηηο γπλαίθεο: θαλαξίληα
ηνπ! θαζψο έηξσγε θη απηφο, θαξδηέο θαλαξηληψλ.
-Αελ κνπ έιεγεο εκέλα θαη ζα έβξηζθα φπσο ηνλ ζέιεηο, γεισηνπνηφ ρνληξψλ αζηείσλ,
φπσο αθξηβψο, απηφο ν ζηηρνπξγφο, πνπ γλσξίδεη κεηακνζρεπηή ζπνπδαίν, γηα
βιακκέλεο θεθαιέο.
-Χ, πνιχ κ‟ ελδηαθέξεη, αιιά πνηα, επηθαλψλ θεθάιηα, έσο ηψξα έρεη πξάγκαηη αιιάμεη;
-Μέγηζησλ πνιηηηθψλ, θαη πξνζθιήζεθε λ‟ αιιάμεη θαη ηνπ Πάπα, ηε δηαβνινθεθαιή, ψζηε
λα θεξδίζεη θη επνπξάλην παξάδεηζν, πιαλεηάξρεο θνιαζκέλεο Γεο. Πάπαο, Ώπηνπξγίαο
Δζηθνπλεπκαηηθήο, θαη ηνπ Γηνπγθνζιαβηθνχ Βκθπιίνπ παξαγκνχ, φπσο έλαο άιινο
Πάπαο, είρε ζπκκαρήζεη κε ηνλ Υίηιεξ γηα ζθαγέο ησλ νξζνδφμσλ έξβσλ Υξηζηηαλψλ.
Δ γπλαίθα κνπ, έζεζε ην δήηεκα Μεηακνζρεχζεσο σο ζξήζθα, ζην Μεγαγθνπξνχ
Αηδάζθαιφ ηεο.
-Βίζαη πγηήο αθφκα, θη έρεηο ηξπθεξή θαξδηά θαλαξηληνχ, κελ αιιάδεηο θεθαιή εζχ, ηεο
είπε.
-Μειεηψ ηελ Εζηνξία, ηνπ δεπηέξνπ δηεζλνχο πνιέκνπ, θαη ηα ξσζνγηνπγθνζιαβηθά θαη λα
θαληαζηείο, Αηδάζθαιέ κνπ, κε ηνπο ζθνησκέλνπο, ζε πνηάκηα, έθαλαλ γεθχξηα λα
πεξλνχλ ζηελ άιιε φρζε, νη ζηξαηνί θη νη κεραλέο ηνπο: γηα θαληάζνπ! Καη ζ‟ εκθχιηνπο
πνιέκνπο, φπσο ζηε Ρσζία ηφηε, ζηε Γηνπγθνζιαβία, ζηελ Βιιάδα θαη αιινχ,

ζθφησλαλ θαη ηα πνπιάθηα θαη η‟ αεδφληα, θάηη θνβεξφ: ηα σδηθά κηθξνπηελά!
-Ναη, αιιά, δελ ήηαλ θαλαξίληα ζε θινπβηά, λα ηξψλε ηηο θαξδνχιεο ηνπο, νη ζξήζθεο,
ηφικεζε λα πεη, θεκηζκέλνο θαη αθξηβνπιεξσκέλνο ν γθνπξνχ. Κη σ ηνπ ζαχκαηνο,
νγθψδεο θαζψο είλαη, ιηπνζχκεζε ησλ πισλ θαη Ναξθσηηθψλ ε Ππξγνδέζπνηλα.
Έηξεμε ηνπ Πχξγνπ ηδησηηθφο γηαηξφο ηεο, αιιά ε Κπξία, ρακνγέιαζε θαη είπε:
-Σίπνηε γηαηξέ κνπ, φπσο πάληα, φηαλ κε δπζαξεζηνχλ, ηηκσξψ ηνπο βάλαπζνπο δηά
«ιηπνζπκίαο».
-Πνηνο έρεη ηνικήζεη λα δπζαξεζηήζεη ηε γελλαία Οηθνδέζπνηλά καο; είπε ν γηαηξφο.
-Χ, γηαηξέ κνπ, ηη θαιφο πνπ είζαη. ε θαιψ ζην ηδησηηθφ κνπ ην κπαξάθη, γηα νπδάθη κεδεδάθη, κε θαξδηέο θαλαξηληψλ. Ώιι‟ επ‟ επθαηξία ζέισ λα κνπ πεηο ηε γλψκε ζνπ, πεξί
Σηκνχξ - Λελγθ ή Σακεξιάλνπ, ηνπ νπνίνπ ν ηξαηφο έζθαδε ηφζν πνιινχο άνπινπο θαη
γπλαηθφπαδα, ψζηε κε θξαλία ηνπο, είπε θη έρηηζαλ Παιάηη, κέζα ζην νπνίν ζπληεξνχζε
σδηθά κηθξά πηελά, πεο κνπ, ζε παξαθαιψ, γηαηξέ κνπ, ήηαλ αζπλάξηεηνο ν Σηκνχξ Λελγθ ή Καηαθηεηήο ηνπ θφζκνπ;
-Βπγελεζηάηε, αο ξσηήζεηο επ‟ απηνχ, ην Μέγα Κεληξηθφ Διεθηξνληθφ Βγθέθαιν, ηνπ 666.
-Ήηαλ αζπλάξηεηνο, γηαηξέ κνπ, φπσο ηνλ ραξαθηεξίδεη ε Μεγάιε ησλ αλζξψπσλ
Εζηνξία, ηελ νπνία, ηψξα ηειεπηαία κειεηψ, λα παξεγνξεζψ;
-Βίζαη ζξήζθα, πνιχ ζξήζθα, Ππξγνδέζπνηλά κνπ, ξψηεζε ηνλ άγην εμνκνιφγν ζνπ.
-Χ, ηνλ ξψηεζα πξν εκεξψλ, θαη κε παξέπεκςε, ζε θάπνηνλ ζηηρνπιφθν, άθξσο
αζπλάξηεην, δήζελ εθ ζαηηξηθήο αδείαο. Ρψηεζα ηνλ κέγηζην Γθνπξνχ, Αηδάζθαιφ κνπ, ηη
πξαγκαηηθά ζεκαίλεη Ώζπλαξηεζία ζηε δσή, θαη κνπ είπε, δελ ζπκβαίλεη αζπλαξηεζία ζε
θαλέλαλ: είκαζη‟ φινη ελ ηε Ώζπλαξηεζία ζπλεπέζηαηνη. Βπνκέλσο, αθνχ είζαη
πάκπινπηε, κε Υξήκα νινθάζαξν δηά ηεο Βιβεηίαο, κνπ ρξσζηάο γη‟ απηή κνπ ηελ
απάληεζε, έλα ζεβαζηφ ρξεκαηηθφ πνζφ. Ο εμνκνιφγνο ζνπ θξνληίδεη, νπσζδήπνηε λα
πάεη ζηνλ Παξάδεηζν, αιιά γηα κέλα, είζαη ζπ, αγαπεηή Κπξία, ν παξάδεηζφο κνπ. Οη
Βπηρεηξήζεηο ηνπ ζπδχγνπ, είλαη θαη δηθφο κνπ Θεζαπξφο. Πεο κνπ ηψξα, ζπ γηαηξέ κνπ,
πνπ γλσξίδεηο φιεο ηηο αλίαηεο, βαζαληζηηθέο παζήζεηο κνπ, είκαη αζπλάξηεηε, νιηθά, ζην
βίν κνπ, αθνχ είκαη ζξήζθα, πνιχ ζξήζθα, φπσο ν εμνκνιφγνο βεβαηψλεη;
-Ώζπλάξηεηε; σ ζεζαπξέ κνπ, Ώζπλαξηεζίεο γξάθεη, κφλνλ, έλαο ηέηνηνο ζηηρνπξγφο.
-Ο εμνκνιφγνο κνπ θη εζχ, γηαηξέ κνπ, κνηάδεηε πνιχ ζηηο εθηηκήζεηο, θαη κ‟ απηφλ αθφκα,
ηνλ ρπδαίν, άθνκςεο ζηηρνπνηίαο, αζπλάξηεηεο έλλνηαο, απηνπξγφ. Ώιιά, πξέπεη λα κνπ
πεηο εηιηθξηλά, γηαηξέ, γηαηί φινη ςηζπξίδνπλ πίζσ κνπ θαη κε ιέλε ηδηφηξνπε, ζξαζχηαηε,
πακπφλεξε, ζξήζθα ηνπ Αηαβφινπ, δνιηνθζνξίλα ησλ ιαψλ θαη δνινθφλα, κ‟
επηρεηξεζηαθά θπθιψκαηα παληφο είδνπο δειεηεξηάζεσλ θαη πνιέκσλ, πιηθψλ,
ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη λντθψλ, Αέζπνηλα Οπηηθναθνπζηηθψλ θη εθεκεξίδσλ, θαη βηβιηαθψλ
Βθδφζεσλ θαη θπβεξλήζεσλ θαη πηνχλα Αηεζλψλ Αηαθιαδψζεσλ κε Υξήκα Καζαξφ, δηα
ηεο Βιβεηηθήο Καζάξζεσο Κεξδψλ, εθ ησλ Ναξθσηηθψλ θαη πισλ. πσο φιεο νη
δνπιεηέο νη θεξδνθφξεο, είλαη θαη απηέο νη Βξγαζίεο καο, νη ζπγαηξηθέο, ηεο
Μεγαεηαηξείαο, αθξηβψο φπσο νη θξαηηθέο, εηαηξηθέο θαη άιιεο Βξγαζίεο, Μαδηθήο
Ανινθνλίαο, πιάγηαο θαη θαηεπζείαλ. Μήπσο θαη ε Γηαηξηθή Υαπηψλ, δελ
θξππηνδειεηεξηάδεη, ελαληίνλ Φχζεο θαη Θενχ; Καη ζηηο Φαξκαθεπηηθέο, ΐηνηερλνινγηθέο
θαη ζηηο Γελλεηηθέο Λεπηνκεραλνινγίεο, έρνπκ‟ απισζεί.
-ι‟ απηά, ιίγνη ηα γλσξίδνπλ, επνκέλσο, κελ αλεζπρείο.

-ρεδφλ φινη ηα γλσξίδνπλ, αιιά εππξεπψο ζπγθαηαλεχνπλ, φπσο αθξηβψο θη εζχ.
-ρη-δα: ε Άγλνηα, είλαη κήηεξ ηεο Καθίαο.
-Σέηνηεο θη άιιεο, δηθαηνινγίεο, κελ ηηο ιεο ζ‟ εκέλα, αλ δελ ζέιεηο λα ζε δηψμσ
θισηζεδφλ. Ώπαηηψ ηελ Βληηκφηαηα, ψζηε λα ηελ αθξηβνπιεξψλσ, φπσο έρσ αγνξάζεη
θαη ηνλ Βληηκφηαην Γθνπξνχ. Ώλ επίκνλε δελ ήηαλ Γήηεζε, ζα ππήξραλ πια θαη
Ναξθσηηθά θαη ν Πινχηνο ησλ Βπηρεηξήζεψλ κνπ, σο Εζρπξή, Ώμηνζέβαζηε Κπξία;
-Να, ινηπφλ, γη‟ απηφ εθείλνο ν καθαξηζηφο εμνκνιφγνο ζνπ, ζε νλνκάδεη ζξήζθα, πνιχ
ζξήζθα.
-Λάζνο έρεηο θαη ζ‟ απηφ: ηνπ απφδεημα θη επέβαια ζ‟ απηφλ, ηελ εληηκφηεηά κνπ,
απνδείρλνληαο ηα πνιχ βαζεηά ηνπ θίλεηξα, θαηαθηήζεσο ςπρψλ θαη νπξαλψλ, ελψ, εθ
κέξνπο κνπ, είκαη ηζνξξνπεκέλε κε απηά πνπ θάλσ θαη πνπ έρσ, εληφο ηεο
Ώληζνξξνπίαο ησλ θνηλσληψλ. Καη κάιηζηα, ηηο δέρνκαη ηηο βαζαληζηηθέο κνπ λφζνπο,
φιεο, πνπ ηζνξξνπνχλ ηελ‟ Άιιε ςε κνπ: αλ είκνπλ πγηήο, δπλακηθφηεξε, ζα θαηέηξσγα
ην Πεξηβάιινλ θχζεσο θαη θνηλσλίαο. Βπηπρψο γηα φινπο καο, ππάξρεη ζάλαηνο ηεο
ζάξθαο φισλ ησλ δηαβνιαλζξψπσλ, γηα λα γίλνπλ πην δηαβνιηθέο ςπρέο. πνηε
ςνθήζεηο, θίιε κνπ γηαηξέ κνπ, ε βαζεηά ππνθξηζία θαη θαθία ζνπ, ιεχηεξα ζα δξα,
εμάιινπ θφζκνπ, ελψ ηψξα, κε ηε ζάξθα ζνπ απηή, ηε θνξησκέλε, πην βαξεηέο
αξξψζηηεο θη απφ κέλα, καδηθφ θαθφ δελ θάλεηο: κφλνλ ην πξνζσπηθφ ην πνιπάξηζκν,
ηνπ Παιαηηνχ κνπ, ζπζηεκαηηθά ην ππνζθάπηεηο, κε ραπάθηα λνκηκφηαηα.
-Ση λα πσ; ηη λ‟ απαληήζσ; κνλάρα δίθην έρεηο.
-Κφιαθα, ππνθξηηή, ξηδηθά δηεθζαξκέλε, ηφικεζε λα πεηο, φηη ζε θξαηά ην ρξήκα πνπ ζνπ
δίλσ. Οκνιφγεζε λ‟ αγαιιηάζσ θαη λα πσ: λα έλαο Άληξαο πνπ δελ είλαη πνχζηεο θαη
πλεπκαηηθά δεηιφο θαη δνχινο.
-Χ, κεγάιε Αεζπνζχλε, δελ ζ‟ αλαγλσξίδσ, έηζη φπσο κνπ κηιάο.
-...Ώιιά ηψξα, πάκε ζην πξνζσπηθφ κνπ κπαξ, γηα λα ηα πνχκε, φπσο πξέπεη θη φπσο
είλαη: φια, φια, φια, πίλνληαο νπδάθη κε νξεθηηθνχο κεδέδεο: ηξπθεξέο θαξδηέο
θαλαξηληψλ.

ΦΡΗΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΗΜΑ
-ιεο ηηο θνξέο, ε εθκεηάιιεπζε, ν δησγκφο, ν πφιεκνο, ην ιάζνο, ηδεψδε επγελέζηαηα
θνξεί.
-Ώιιά ηνχηε ηε θνξά, έξρεηαη παξάδεηζνο. Οη ςεπηηέο ηειείσζαλ: δηνηθνχλ Ώμηνθξάηεο.
-πσο πάληνηε θαη ηψξα, Ώμηνθξαηίαο ιέμεηο λαλνπξίδνπλ, γηα λα παγηδεχζνπλ.
-Αελ ζα πξννδεχζεηο δίρσο θνιαθείεο πξνο Ώμηνθξάηεο γλήζηνπο, αγλνχο, εγγπεκέλνπο.
-Κάζε κηθξνζπκκνξία, μεθηλά κ‟ σξαίεο ιέμεηο θαη παλχςεια λνήκαηα, γηα λα γνεηεχζεη.
ηαλ φκσο πξνζειθχζεη κάδα, δείρλεη ηνλ πξαγκαηηθφ ζθνπφ ηεο, ηνλ ζαηαληθφ.
-Σνχηε ηε θνξά, φια δηαθέξνπλ. πεχζε λα σθειεζείο, αθνχ είζαη άμηνο.
-Έγηλε ινηπφλ ην Θαχκα. Πνηνη έρνπλ πηέζεη, Πιήθηξα Μεραλήο Θαπκάησλ;
-Βίζαη δχζπηζηνο πνιχ θαη απέρεηο πάληα. Σψξα φκσο, είλαη φια εχθνια θη επράξηζηα: αο
ξηρηείο ζην Νέν Ρεχκα θαη ζα επηπιεχζεηο σο θειιφο, φπσο νη Ώξρηαμηνθξάηεο. Σφζα
ρξφληα θνπηάδεηο κφλνο ζνπ θαη ππνθέξεηο. Υφξεπε θη εζχ, φπσο νη άιινη, ηη ζα ράζεηο;
-Οη θειινί ηεο Ώμηνθξαηίαο, έρνπλ θάηη γηα λα ράζνπλ; ιέμεηο ιέλε θαη λνήκαηα.
-ζηε γλψζεηο, είλαη κφλνλ γλψζεηο γηα ηερλνινγίεο, δίρσο ηε λνήκνλα δσή;
-Γλψζεηο έρνπλ θη ειεθηξνεγθέθαινη θαη νη καγλεηνηαηλείεο θη νη δηζθέηηεο.
-Οη Ώμηνθξάηεο φκσο, θάλνπλ ηηο ηερλνινγίεο θαη ηνπο ειεθηξνκεραληζκνχο.
-Βίλαη κεραλέο, πνπ παξάγνπλ κεραλέο, φπσο νη θειινί, γελλνχλ θειινχο.
-Αελ ππάξρνπλ άλζξσπνη; κήπσο είκαζηε Αηαβφινπ ηέθλα, φρη ηέθλα θχζεο θαη Θενχ;
-Βθ ησλ ζηειερψλ θαη αξρεγψλ, ηεο θάζε Ώμηνθξαηίαο, αλ ππάξρεη, δείμε έλαλ άλζξσπν.
ινη ηνπο είλ‟ «άλζξσπνη», αλαξξηρεκέλεο, έλδνμεο Ώμίαο, κε αλαξξηρφκελα ζηειέρε θαη
ηδίσο κε πιεζσξηθνχο αθφινπζνπο, ζαπκαζηέο θαη καρεηέο θειινχο, εκθπιίσλ
ζπαξαγκψλ.
-Σνπο πνιέκνπο ησλ θειιψλ, πνηνη ηνπο νξγαλψλνπλ θαη ηνπο θαηεπζχλνπλ;
-Οη θειινί πνπ έρνπλ αλαξξηρεζεί θαη νη αλαξξηρφκελνη, απ‟ ηνπο ππφ αλαξξίρεζηλ.
-Έρνπλ αίκα νη θειινί; έρνπλ ςπρή; πνλνχλ; έρνπλ θάπνηα ηνπο λνεκνζχλε θαη αγάπε;
-Ώλ αηζζαληηθή λνεκνζχλε είραλ, δελ ζα ήηαλ νη θειινί, αξρεγνί θαη νπαδνί. Έρνπλ
φκσο δφληηα, λχρηα ζαλ απφ αηζάιη θνθηεξά, θαη καραίξηα ζθνηεηλήο αηρκήο, πνπ
θαξθψλνπλ εθ ησλ φπηζζελ, κε Ώζθάιεηα νξγαλσκέλνη θξαηηθά θη εηαηξηθά, σο
αλαμηνθξαηνχληεο.
-ε ηη θφζκν έρσ πέζεη;
-Αελ αλαγλσξίδεηο θνηλσλίεο, φπσο ηηο θαηαζθεπάδνπκε;
-Με ηπθιψλνπλ πιήζε ησλ πνιχ σξαίσλ ιέμεσλ θαη λνεκάησλ Ώξρηκαθηφδσλ
Ώμηνθξαηψλ, πνπ ηηο πηπηιίδνπλ νη πιεζψξεο ησλ θειιψλ ηνπ θάζε Ρεχκαηνο θαη ηδίσο νη
δηαλννχκελνη. Ση ξφιν παίδνπλ νη δηαλννχκελνη πνπ μέξνπλ λα ηα γξάθνπλ, λα ηα ιέλε;
-Βίλαη ησλ καθηφδσλ αμηνθξαηψλ, θσινγιείθηεο θαη ηζαλαθνγιείθηεο φπσο πξέπεη.
-Μνπ ην έρεηο πεη ρίιηεο θνξέο, αιι‟ εγψ ζαπκάδσ ηελ επηκνλή ηνπο. Αελ αεδηάδνπλ
θάπσο;
-ε νξγαλσκέλα ζχλνια, φινη θάλνπλ ρξήζηκν ιεηηνχξγεκα. Γηαηί φρη θαη απηνί;
-Ναη αιιά, ζπγθξνηνχλ πξσηνπνξίεο, φπνπ Νέεο Βπνρέο Ρεπκάησλ θαη Θαπκάησλ
Βπηαμίαο.
-Βίλαη Ώλεπίδεθηνη Μαζήζεσο, φζεο Καηαξξεχζεηο θη αλ ζπκβνχλ.

ΣΑ ΕΠΣΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ, ΣΗ ΜΕΓΑΔΟΜΗ
-Μπνξείο λα θαληαζηείο, ηη γίλεηαη, ζηνλ ρινεξφ πιαλήηε Γε, εληφο κηαο φπνηαο κέξαο,
ιφγνπ ράξηλ, ηεο ζεκεξηλήο;
-Γηαηί λα θαληαζηψ ζπκβαίλνληα, πνπ καο πξνζθέξνπλ Φηιειεχζεξεο Βηδήζεηο; Κάπνπ,
ιηγνζηνί παξαζθεληαθνί, ηξψλε, πίλνπλ θαη ρακνγεινχλ πνιπηειψο θεθνξεζκέλνη θαη
απνθαζίδνπλ γηα ηε Μνίξα ησλ ιαψλ, επί ηνπ Υάξηνπ. Χο εθ ηνχηνπ, Πφιεκνο μεζπά ζε
θάπνηα πεξηθέξεηα ή θεληξηθφηεξα, ρξεκαηηζηεξίσλ Κξαρ, Ώλεξγία, Πείλα θαη Ληκνθηνλία.
γηα λ‟ αλζίδεη ζ‟ άιιεο ρψξεο, ξππαξφηαηε, επηθεξδήο Βηξήλε, ηνπ Αηαβφινπ Βπδνθία,
ππεξζηηηζκνί, εθθπιηζκνί, γλσζενβξηζή πλέδξηα, Παξαζπλέδξηα Πξαθηφξσλ, ησλ
θνηλψο ραθηέδσλ θαη ιαθέδσλ, ζθφδξα ζνβαξψλ εηδηθεπκέλσλ, γεληθψλ,
θνζκνινγνζενιφγσλ θη άιισλ ζνθηζηψλ, πνπ ηα πάληα δηθαηνινγνχλ, θαη καο ιέλε: ηη λα
γίλεη; ε δσή, ν βίνο κφλνλ έηζη γίλεηαη, επνκέλσο, ε Σπθιή καο Τπνηαθηηθφηεηα, είλαη ε
Οπζία ηεο Βπδσηθήο Πξνφδνπ: ζαλ αθξίδεο λα γελλάηε, ζαλ Υνιέξα θαη Παλψιεο λα
πεζαίλεηε, γηα λα ζπλερίδεηαη ν Υεηξηζκφο ηεο αλζξσπφηεηαο θη φισλ ησλ κνξθψλ δσήο
επί ηεο Γεο, εθ κέξνπο ησλ αηαληζηψλ ηνπ θφζκνπ ηνχηνπ, επζαιψλ Ώξρφλησλ
Ώληηρξηζηηθψλ.
-Μεηά ηνλ Πφιεκν ησλ Πεηξειαίσλ, ηελ Καηάξξεπζε ηνπ Βθηθηνχ Κνκκνπληζκνχ, ηε
Λχζζα ησλ θπιψλ θαη ησλ θπιάξρσλ, αθξηθαληθήο δνκήο, κεηά ηε νκαιία, ηε
Γηνπγθνζιαβία, ιεο λα κελ αξθνχλ απηά πξνο ην παξφλ; ιεο λα ζρεδηάδνπλ θη άιια, νη
Πνιπηειείο πλδαηηπκφλεο; Βμ απηψλ νη πιένλ γεξαζκέλνη, ηη ειπίδνπλ θη επηκέλνπλ ζην
Καθφ;
-Βίλαη Μεραλέο Ώξίζηεο Ώπνδφζεσο, φζν Καχζηκα δελ δηαθφπηνληαη. Κη αλ δηαθνπνχλ
επί ηνπ Τινελεξγεηαθνχ Πεδίνπ, ζπλερίδνληαη αφξαηα, ζην Ώηζεξνελεξγεηαθφ Πεδίν
-Βάλ, αο ππνζέζνπκε, κηα Εδενηερλνκεγαδνκή, εθδηψμεη θάπνηνλ Μεγαθαθνδαίκνλα, ν
πιαλήηεο Γε, δελ ζα γίλεη, επηηέινπο, δίρσο Ρχπνπο πινςπρηθνχο, εηξεληθφο;
-Άξα, λα κελ απνβάιινπκε, νχη‟ έλαλ Καθνδαίκνλα, απφ ηα Βληφο καο θη απ‟ ηα Έμσ;
-Σέηνηα εξκελεία εκπνξεχεηαη, απ‟ ηα Κέληξα Ώπνθάζεσλ θαθνδαηκφλσλ αξθνάζαξθσλ
γηα λα κε πξνζέρνπκε, ην Πφζν Αχζθνιν ην ΐίν πεξηπιέμακε σο αηαλνπξεπείο.
-Πνηνο, πξαγκαηηθά, ν Ρφινο, Κνζκνινγνζενιφγσλ θαη ινηπψλ, ζεσξηνπξαθηηθψλ;
-Βίλαη Άξηζηνη ρηζκαηηθνί, κε Πιεζψξεο Βθαηέξσζελ Ώηξέζεσλ θαη άιισλ θνκκαηηψλ,
πνπ ηα ελψλεη Μίζνο, Αηαβνινζαηαληθφ.
-Σφζα ηδεψδε καο Παλχςεια, Βπγελέζηαηεο Τςήο θαη Ήζνπο, ηη καο ρξεζηκεχνπλ;
-Ώθξηβψο απηά είλαη ε Σχθια καο, γηα λα κελ πξνζέρνπκε, ηη ιέκε θαη ηη θάλνπκε.
-Μηαο κέξαο γεγνλφηα, ηφζν Ώιινπξφζαιια θαη Ώληηθαηηθά, εάλ πξνζέρακε, νη
Καθνδαίκνλεο Βληφο καο θη Έμσ καο, ζα καο εγθαηέιεηπαλ, αιιά, νη θαθνδαηκνληζκέλνη,
θνζκνινγνζενιφγνη, θη άιινη, σο Ναξθνκαλείο, γνεξά ζα ηνπο θαινχζαλ γηα λα
επηζηξέςνπλ.

Η ΘΤΕΛΛΑ
ην Αηεζλέο Μεγαζπλέδξην Αειηησηψλ θαη Οηθνλνκνιφγσλ, εηπψζεθαλ πνιιά, απφ
Καζεγεηέο θαη άιινπο θεκηζκέλνπο, ηεξνχο Πηζήθνπο, Παπαγάινπο θαη ΐαηξάρνπο. (δελ
απνιείπνπλ ηα Εεξαηεία, ζε φινπο ηνπο ηνκείο, ηνπ Αηαβνινζαηαληζκνχ). Ώιιά γηαηί ν
αηαλάο, αλζξσπνθηφλνο, πξνηηκά λα εδξαηψλεη Φάζκαηα; Γηαηί ν ηφρνο ηνπ, δελ είλαη
Κέξδε, Φήκε, Βμνπζία, αιιά ηα Παξαζθήληα; Κέξδε, Φήκε, Βμνπζία, λαη, αιιά γηα πνην
Κξπθφ θνπφ; Φάζκαηα - ζηειέρε Κπβεξλήζεσλ, Βηαηξεηψλ θαη Εδξπκάησλ,
πξνσζνχληαη, σο εχπιαζηα θαηξνζθνπίαο θαη ηπρνδησθηηζκνχ Ννκίζκαηα ησλ Απφ ηνπο
ςεσλ, κε Σξίηε ςε ηνλ Ώληίρξηζην θαη ηνπο Μεραληζκνχο ηνπ 666. ΐεβαίσο, φι‟ απηά
θαη άιια, είλαη Αήζελ Μχζνη ηεο Φαληαζηνπιεμίαο, αθνχ θαηέξξεπζε ν Βθηθηφο
Μαξμνθνκκνπληζκφο, γηα ηε Μνλνθξαηνξία ηνπ Εδίνπ, απ‟ ηελ άιιε ςε, φρη πηα ε
Ώπεπζείαο Κξαηηθή Ώξπάγε Κνκκαηνκαληαθή, αιιά ε Ώγνξνπσιεζία ησλ ζαξθψλ,
ςπρψλ, πλεπκάησλ, καδηθά θη αηνκηθά: είζζε, ζεηο νη αμηνπξεπείο θαη θηιειεχζεξνη θαη
κνξθσκέλνη, κφλνλ Βκπνξεχκαηα, κε θάπνηεο ηθαλφηεηεο θαη ηαιεληάθηα, κε δηπιψκαηα
εθ ησλ Βθπαηδεπηεξίσλ γηα ξνκπφη: δειηησηέο θαη νηθνλνκνιφγνη, είλαη κφλνλ δχν
πιήθηξα ζην κεγάιν Πιεθηξνιφγην ηνπ Διεθηξνκεραληζκνχ «ηζηψλ» θαη «ιφγσλ» θη είλαη
φινη επραξηζηεκέλνη: έρνπλ κλήκεο εμ Τπνβνιψλ θη Βπηβνιψλ θαη σο Τπνβνιείο θη
Βπηβνιείο ηερλεηνχ κλεκνληθνχ κηθξνκεγαθάζκαηα - θαληάζκαηα Λνγηζηηθήο Τδξνρνταο,
γηα ηε «Νέα» Βπηαμία, «Νέαο» Βπνρήο Ανπινπάξνηθσλ, αιιά πνηνο ν Μεγαθενπδάξρεο
ηνπ πιαλήηε Γε; Οη πνιχ - πνιχ λνήκνλεο θαη αμηνπξεπέζηαηνη, δελ πξνβιεκαηίδνληαη,
δελ εζραηνινγνχλ, κε θαηαδερφκελνη λα πιεζηάζνπλ Αήζελ Μχζνπο, αθνχ είλαη νη Καινί
Πξαγκαηηζηέο: αξηζκνί Ώγνξνπσιεζίαο θαη σο άξηζηα ηειέρε Λεπθνκέιαλσλ ηνψλ θαη
ηεο ΐαηηθαλίαο. Ώιιά πνηνο θαηαζθεπάδεη ηα Ανιψκαηα, πνηνη πξνζθέξνπλ, πνηνη ηα
ράθηνπλ; Ο Αηαβνινζαηαλάο εληφο καο θη έμσ καο, δελ δνιψλεηαη, δελ είλαη Υάραο γηα λα
ράθηεη, ράπηα θαη δηαθεκίζεηο θαη δνιψκαηα. Σφηε, πνηνη ηα ράθηνπλ φια απηά θαη άιια;
Μήπσο είλαη νη κσξνθηιφδνμνη θαη νη ζνθά ζπληαπηηζκέλνη πξνο Ώξρνκαλή Ρνκπφη; Σα
πνιχ δπλακηθά, Ρνκπφη Ώξρνκαλίαο, απφ πνηνλ θηλνχληαη; Έζραηα ηεο Βζραηνινγίαο,
δελ ελδηαθέξνπλ Φηιειεχζεξνπο, θαη άιινπο βιάθεο ηεο Μεγαπξνφδνπ. Σα ηνηαχηα θαη
παξφκνηα εθηφμεπζε, ησλ πλέδξσλ έλαο, εθ ηεο Αεκνθξαηηθήο Ώδείαο ρίιηεο ηφζεο ηνπο
απφςεηο, δελ κεηψλνληαη, κε ηελ πξφζζεζε θαη κηαο αθφκα: δεκνθξάηεο είλαη ηα ξνκπφη,
άθξσο θηιειεχζεξνη Ώλφεηνη, αθφκα κηα, ηφζν Φηιειεχζεξε Πξνζζήθε, γηαηί πξνθάιεζε
ηε Θχειια;

Ο ΠΟΤΣΟΝΑΡΚΟΟΤΡΛΙΑΦΣΟΣΡΑΓΟΤΔΙΣΗ
ΤΠΕΡΑΣΕΡΑ
-π πνπ θαηαγξάθεηο Υξνληθφ ηεο Βπνρήο καο, εληειψο σκά, γηα ιεπηεπίιεπηνπο
θνληάδεο,πεο κνπ γηα ηελ Εζηνξία ηεο ζπζίαο, επί ζπζηαζηεξίσλ ηνπ ζενχ ή ησλ ζεψλ.
-Θπζηάδακε αλζξψπνπο θαη θαηφπηλ δψα, φρη φκσο ηελ Βγσκαλία καο.
-Βίδεο εμππλάδα Πνλεξηάο; Σψξα, πιένλ, είκαζηε πνιηηηζκέλνη, ζπζηάδνληαο ηα ζθνηεηλά
καο πάζε, αιινπξφζαιιεο επηζπκίεο Φπρνινγηθέο θαη θξνληίδνπκε γηα ζηνηρεηψδεηο,
βηνινγηθέο θαη πλεπκαηηθέο αλάγθεο.
-Ο θαζέλαο ρίιηα δπφ θνκκάηηα, πνπ αληαγσλίδνληαη γηα Έιεγρν, δηακαρφκελα, φπσο νη
θνηλσληθέο νκάδεο, έζλε, θξάηε θαη ηδξχκαηα, κέρξηο Ώιιειεμνληψζεσο.
-Ση πεξί ηεο Παιαηάο Ββξαίσλ Αηαζήθεο θαη πεξί Υξηζηνχ;
-Σν έλα θαηαξγεί ην άιιν. Παιαηνδηαζεθίηεο, αγξηάλζξσπνη, ζθιεξνί θνληάδεο, είλαη ε
Ώλζξσπφηεηα.
-κσο, έρνπκε Πξνφδνπο.
-Πξάγκαηη: Ππξεληθά, Υεκηθά, Ώιρεκηθά, Ώθηηληθά, Μαδηθά ζπζηαζηήξηα, ππάξρνπλ.
-Ναη, αιιά ζπζίεο, φρη πηα γηα ράξε ηνπ Θενχ ή ησλ ζεψλ, Φφλνη ηφζν Μαδηθνί.
Πηζηεχνπκε, κφλνλ ζηνλ Άλζξσπν, φπσο ν Νέξσλ, ηάιηλ, Υίηιεξ θαη νη Νενδεκνθξάηεο.
Σν Θεφ ή ηνπο ζενχο, ην Υξηζηφ, θαη Πλεχκα Άγην, θαη φ,ηη άιιν εθ Θενχ, ηειείσο
άρξεζηα.
-Πφζα ηα εθαηνκκχξηα, θνξηηζηψλ θαη αγνξηψλ θαη «ψξηκσλ» ιαηξεχνπλ
ΠνπζηνΝαξθννπξιηαρηνηξαγνπδηζηάδεο θη Ώξρππφξλεο Σξαγνπδίζηξηεο;
-Κάπνηνο απ‟ απηνχο λαξθνκαλήο πνπ πέζαλε, ηνλ έζαςαλ, ζε νιφρξπζφ ηνπ, Σάθν θαη
πξνζθπλεηέο ζπξξένπλ δηεζλψο, θαη θιαίλε θαη νδχξνληαη. Γηαηί;
-Έραζαλ ηνλ ΠνπζηνΝαξθνΟπξιηαρηνηξαγνπδηζηή ηνπο, Βμεπηειηζηή θάζε Ώμίαο: θαη
Πνιπθεκηζκέλν Κνπξειάθη, θνπξειηάδεη δπζεθαηνκκχξηα ςπρέο θαη ζάξθεο.
-Πφζα θνξηηζίζηηθα βξαθηά, έξηρλαλ επί θελήο, ζηνλ Ώξρηπνχζηε;
-Σελ θάζε θνξά, είθνζη ρηιηάδεο θνξηηζίζηηθα βξαθάθηα κε θαθάθηα ράξηδαλ ζπκβνιηθά ην
ζεμ, ζηνλ θεκηζκέλν Πνχζηαξν.
-Πνηνη δηαθεκίδνπλ αληηπξφζσπνπο, ηνπ φ,ηη ρεηξφηεξνπ ζηνλ άλζξσπν ππάξρεη;
-αηαλνκαθηφδνη γηα Πνηφηεηα Κνπιηνχξαο θαη Γσήο, Βμνπζηαζηέο Κξαηψλ θαη
Εδξπκάησλ.
-Καη θαληάδεηαη απηφο ν δήζελ ζηηρνπξγφο, φηη ζα ζπγθηλήζεη, έζησ έλαλ, δχν
αμηνπξεπείο;
-Ώπφ ιάηξεηο Οιηθήο ΐιαθείαο ή Καθίαο, ηίπνηε δελ πεξηζζεχεη, νχηε αμηνπξέπεηαο ίρλνο,
επεηδή θαηέρνληαη, απ‟ ηα φζα κε Ώζθάιεηα θαηέρνπλ.
-Χ, ηη ζιίςε. Αηζεθαηνκκχξηα ιεγφκελσλ αλζξψπσλ, λα ιαηξεχνπλ ηηο
Γνπξνπλνθεθαιέο.
-Δ γνπξνπλνθεθαιή απνθνκκέλε, έρεη θάηη απφ ην δσληαλφ, αιιά, ηη ην δσληαλφ κπνξεί
λα έρεη, Σάθνο ΠνπζηνΝαξθνΟπξιηαρηνηξαγνπδηζηή θαη Ώξρηπφξλεο;
-Χο Μεγαβξπθφιαθεο, εληαθηάδνπλ, «ψξηκνπο» θαη ηε Νεφηεηα, πξνο Σέξςηλ ηνπ
Ώληίρξηζηνπ, πνπ πξφθεηηαη λα έξζεη.
-Γη‟ απηφ νη «Υξηζηηαλνί» θη νη Πάπεο δηαπξάηηνπλ θαθνπξγήκαηα θξηθηφηεξα; Ση κ‟ απηφ;
κήπσο ήζειεο λα ζπζηάζνπλ ηε ΐιαθεία ή Καθία, θαζψο πξέπεη «άλζξσπνη»;

ΓΙΑΣΡΟΙ ΚΟΣΑΔΙΣΕ ΚΙ ΑΠΑΣΕΨΝΕ ΕΠΙΗΜΨ
-Ση ζεκαίλεη πληεξεηηθφο, Μεηαξξπζκηζηήο, Ώλαξρηθφο, Βπαλαζηάηεο, επηζηήκσλ
γλσζενβξηζήο, επαξθψο ινγηζηηθά ζηεγαλσκέλνο ηερλνθξάηεο ησλ Κεξδψλ; Βίπεο ηηο
πξνάιιεο, φηη δελ ππάξρνπλ πγηείο θαη ηζνξξνπεκέλνη. Ση εζηίλ Ώξξψζηηα;
-ιεο νη αξξψζηηεο είλαη Ολφηεηεο, κε ζπκπηψκαηα θαη ζχλδξνκα θαηαρσξεκέλα φια ζε
Γηαηξφ - Ρνκπφη. Αελ ππάξρνπλ άξξσζηνη ζπγθεθξηκέλνη. πλδηάδεηο ηα ζπκπηψκαηα ή
ζχλδξνκα δηά ησλ Πιήθηξσλ – Βπξεηήξσλ θαη ηδνχ πξνβάιιεη ζηελ Οζφλε, αληίζηνηρε,
Οληφηεηα, κε ηε πλνδεία ηεο.
-Πφζεο νη Οληφηεηεο θαη πφζεο πλνδείεο, ελαληίνλ θπζηθψλ θαη ζετθψλ, αζψσλ φλησλ;
-Αχν ρηιηάδεο νη Οληφηεηεο θαη κπξηάδεο ηα κνηξαία χλνδά ηνπο,
-Μεραλήκαηα εβάζκηα ηεο Αηαγλψζεσο. Παλάθξηβα, πφζα είλαη;
-Ώλαξίζκεηα θη απηά, γηα λα εληππσζηάδνπλ αθειείο θαη ζνβαξνχο, πνλεξνχο θαη
ζπλελφρνπο.
-Έζηηλ αξηζκφο ησλ κηθξνβίσλ θαη θαξκάθσλ ηεο Βκπνξνβηνκεραλίαο ηεο
Βξγαζηεξηαθήο Υεκείαο, πεηξακαηνδψσλ ή Πεηξακαηαλζξψπσλ;
-Οπθ έζηηλ αξηζκφο, φλησλ ηεο ΐιαθείαο πνπ ραξίδεη ζε κηθξφβηα παληνδπλακία
-Φχζε θαη ν Γσλ Οξγαληζκφο, ζάξθα, ςπρή, πλεχκα, Θεφο θαη πεξηβάιινλ,
νπσζδήπνηε ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ, έζησ θαη σο Τπνηαθηηθνί, δνχινη κηθξνβίσλ.
-Αελ ππάξρνπλ άξξσζηνη θαη πγηείο, νχηε πεξηβάιινληα, νχηε πνηθηιίεο θαη δηαθνξέο νχηε
ψξεο, επνρέο ηνπ έηνπο, επελέξγεηεο ηνπ Ήιηνπ, ηεο ειήλεο θαη άιισλ Πιαλεηψλ.
-Σφηε, ηη πξαγκαηηθά ππάξρεη; ηα κηθξφβηα θαη ηα δαηκφληα, ηξψλε κφλνλ ηηο ζαπίιεο.
-Δ απφ αηψλσλ Φψξα, Μίαζκα, Υνιέξα, θαη Παλψιεο είλαη νη Γηαηξνί θαη νη ρνιέο πνπ
μεθνπξλίδνπλ ηα γηαηξάθηα θξαηηθήο θαηαζθεπήο, λα θαηαδηψθνπλ ηελ Τγεία, κε Εδξχκαηα
Βθκεηαιιεχζεσλ ηεο Άγλνηαο, ηεο Απζηπρίαο, ηεο Ώξξψζηηαο.
-Σνπιάρηζην λα ήηαλ νη γηαηξνί θαη νη ρεηξηζηέο ηνπο, Κξάηε - ΐηνκήραλνη Υαπηψλ, λα ήηαλ
πγηείο απηνί, επηπρείο θαη ηζνξξνπεκέλνη.
-Βίλαη ςσξηαζκέλνη, κηαζκέλνη, λνζεξνί θαη άξξσζηνη βαζχηεξα: πσο αιινηψο ζα
θαηαζθεχαδαλ θαη ζα ζπληεξνχζαλ επαπμάλνληεο, ηε αηαληθή απηή Μεγαδνκή; Έρνπλ
ππνβάιιεη θαη επηβάιιεη ζηνπο ιανχο, φηη δίρσο ράπηα δελ ππάξρεη ζεξαπεία νχηε ε
Πξνιεπηηθφηεηα θαη γη‟ απηφ, γηαηξφο ρσξίο ην ράπη, γηαηξφο δελ είλαη, αιι‟ απαηεψλαο.
-ζηε νη ζθνηαδηζηέο θη απαηεψλεο επηζήκσο, είλαη Εαηξνί εμ Βπηζήκνπ Οξηζκνχ Αηνξηζκνχ, ελαληίνλ Φχζεο θαη Φπρήο, Πλεχκαηνο θαη χκπαληνο θαη Τπεξλνκίαο ζείαο.
Οξθίδνληαη ζηνλ Εππνθξάηε, γηα λα δηαπξάηηνπλ αθξηβψο η‟ Ώληίζεηα. Πνηνη ινηπφλ ζα
καο γιηηψζνπλ, απφ Γηαηξνχο θαη Εεξείο, Κξάηε θαη ΐηνκεράλνπο;
-Άξξσζηνη θαη «πγηείο», άζξεζθνη, θαη ζξήζθνη, είλαη χκκαρνη θαη Λάηξεηο ησλ Αεκίσλ
ηνπο.
-Βπηπρψο ή δπζηπρψο, ππάξρνπλ ιηγνζηνί δηαθσλνχληεο. Μεηαμχ απηψλ θη ν
ζηηρνπξγφο. Βίλαη πηα θαηξφο, λα θαηαπληγεί θαη ε παξακηθξή δηαθσλία, ζε Αεκνθξαηίεο
ησλ Κεξδψλ.

ΚΤΜΒΑΛΑ ΠΟΤ ΑΛΑΛΑΖΟΤΝ
Κνπαδάθηα ζαπηνπφξλεο θνξησκέλεο αθξνδίζηα θαη άιια, έρνπλ ηφρν «ηεξφ» εμ
Βζπεξίαο: ηε Νενιαία ηεο Βιιάδνο. Σα κηθξφβηα πην έμππλα, ληθνχλ η‟ αληηβηνηηθά. Σα πην
χπνπια Ναξθσηηθά, επσκίδνληαη ηε Νέα Εδενινγία, γηα ηε Νέα Βπνρή. Πφζνη έιιελεο
ραθηέδεο, πξάθηνξεο θαη αθειείο ή πνλεξνί θαηεξγάδνληαη λα δηαιχζνπλ ηνλ ειιεληθφ
ιαφ, ηε Γιψζζα. ηελ Βιιάδα - Πλεχκα; Μελ πξνζέρεηο ηα ζπκβαίλνληα θαη ην ηη
ζεκαίλνπλ. Να θξνληίδεηο, ψζηε φ,ηη θάλεηο, λα ζηνιίδεηαη κε παηξησηηζκφ θη αλζξσπηζκφ.
Σνλ δηεζληζκφ κελ παξαιείπεηο, νχηε ηε ζξεζθεία, φιν Βιεπζέξαο Ώγνξάο ηεο
Παλεπξψπεο. Οχηε λα πξνβιεκαηίδεζαη ηη θξχβεηαη πίζσ απφ Οηθνλνκηθνπνιηηηθέο
Βλψζεηο, αιιά λα ράθηεηο φια ηα Ανιψκαηα, λα ζε νδεγνχλ πλζήκαηα, λα ζε
ζεξαπεχνπλ Υάπηα. Γηα ηε Νενιαία ηεο Βιιάδνο, λα ζπζηαίλεηο ηα λεφηαηα λαξθσηηθά,
νξηζηηθήο, θξππηνπαξάιπζεο δη‟ επηπινθψλ πνπ δείρλνπλ Άιινζη, ψζηε πξάθηνξεο,
γηαηξνί θαη άιινη, λα δηεπθνιχλνπλ εππξεπψο ηνλ Πφιεκν δηά ηεο Ρππαξήο Βηξήλεο θαη
ηεο άπηαο Βπδσίαο, επηζηεκνπξεπψο. Χο παηέξαο θαη κεηέξα θαη θαζεγεηήο θαη
ππνπξγφο, λ‟ απαηηείο επίκνλα ηε καδηθή δειεηεξίαζε ςπρψλ κε Σειενξάζεηο θη άιια
νπηηθναθνπζηηθά θαη κε θάζε ηππσκέλν ζε ραξηί, αιιά λα θαηαξηέζαη ζηίρνπο λνεκάησλ
ζαλ απηά, πνπ δηαθσλνχλ πξνο ηε αηαληθή Αηθηαηνξία ηέιεηα νξγαλσκέλσλ
Αεκνθξαηηψλ ζηειερσκέλσλ κε ραθηέδεο, πξάθηνξεο θαη αθειείο ή πνλεξνχο, πνπ λ‟
«αλνίγνληαη» ζηνπο πάληεο θαη ζηα πάληα, άξηζηνη παγηδεπηέο. Εεξείο θαη ζξήζθνη, μέξνπλ
ηε δνπιεηά ηνπο: Ώθνζίσζε ζηνλ Καίζαξα, αο πξνζέμνπλ κελ αλνίμνπλ ηα καηάθηα ηνπο,
νχηε λ‟ αθνχζνπλ, κφλνλ λα παπαγαιίδνπλ, ελαληίνλ ζπλαλζξψπσλ, ζενεκπαίθηεο
ςεπηνρξηζηηαλνί, παιαηνδηαζεθίηεο, ππέξ ηεο Βθιεθηήο Γεξκαλνεβξατθήο Φπιήο,
Υηηιεξνκαζψλαο Υηιηάζηξηαο. Καη βεβαίσο, ηφζν αζπλάξηεηα λνήκαηα, ζάηηξαο ρνληξήο,
αο κελ πξνζέμνπλ, νη Καηζαξνιάγλνη αζθαιέζηαηνη καδνρηθνί θαη άιινη θαζψο πξέπεη.
ρεηηθά πξνο ηελ Βιιάδα θαη ηε Νενιαία ηεο, θαλείο λα κελ αλεζπρεί: ηψξα πηα
θπθινθνξνχλ, άξηζηα λαξθσηηθά θαη Υξήκα Αηεζλνχο Καθίαο κε Αειηίν. Διεθηξνληθνί
Βγθέθαινη, έρνπλ ηφζν πξννδεχζεη, Ώηζεξνεηδψο πλδεδεκέλνη, ψζηε δελ ππάξρεη
θάηνηθνο, έλζαξθνο ή άζαξθνο, ηνπ πιαλήηε Γε, απαγίδεπηνο. Πνηνη ζα δψζνπλ ηα
πγραξηηήξηα, πξνο πνιηηηθνχο θξαηψλ - ρσξνθπιάθσλ; φινη ζηαδηνδξνκνχλ
ζαηαληζκέλνη, γηα ηελ επηζηήκε θαη θνπιηνχξα δνχισλ: ειεπζέξσο αγνξαία θαη
παλαγνξαία παιηνηφκαξα: νθζαικνί δελ βιέπνπλ, ψηα δελ αθνχλ. Ώλ δελ είλαη
παιηνηφκαξα, αο θάκνπλ Πξάμεηο θη Ώπνρέο σζηέο, φπσο ηαηξηάδεη ζε λνήκνλεο,
αηζζαληηθνχο κε ηφικε πλεχκαηνο, φρη θχκβαια πνπ αιαιάδνπλ, θαη ρεηξνθξνηνχλ ηνλ
Τπεξθαίζαξα.

ΜΕΘΤΜΕΝΟΤ ΡΗΣΟΡΙΑ
Βχθνιν ρξήκα, εχθνια φια‟ φ,ηη θαο, φ,ηη πηεηο, φ,ηη πνξλέςεηο, θαη χζηεξα Μεδέλ. αο
αγνξάδσ άλεπ φξσλ, φινπο: πνιίηεο, ππνπξγνχο θαη θξάηε. πρλάδσ ζε Φαγάδηθα,
θπιάδηθα, Πνξλεία. Πνξλνζηάζηα θαη Πνπζηνζηάζηα νη θνηλσλίεο. Οη ηξάπεδεο δηθέο
κνπ, αμηνηηκφηαηνο παληνχ. Σν Παλ ε Πνξηνθφια. ηα Φαγάδηθα ηα Ξελπρηάδηθα, δελ
ζπάδσ πηάηα πηα. Ραληίδσ ηξαγνπδίζηξηεο θαη ηνπο νπξιηαρηνηξαγνπδηζηάδεο, κε απφ
Κεδείεο άλζε: θαη ηα γξαθεία ηειεηψλ, δηθά κνπ: ζπγθεληξψλνπλ ηα γαξχθαια θαη άιια,
ηηο γπαιηζηεξέο θνξδέιεο απ‟ ηνπο πεζακέλνπο: αγνξάδσ θαη λεθξνηαθεία. Κάζε βξάδπ
ηηο κπξηδφιεο ηεο παξέαο θη φια η‟ άιια, ηα πιεξψλσ ηξψκε κπξηδνιάξεο, πίλνπκε
παλάθξηβα πνηά, θαπλίδνπκε θη εθηνμεχνπκε, φρη πηάηα θαη πηαηάξεο, φπσο πξηλ, αιιά,
πεζακέλσλ αλζνδέζκεο ζηεθαλψλνληαο ηηο ηξαγνπδίζηξηεο, ηνπο
νπξιηαρηνπνπζηνηξαγνπδηζηάδεο θαη ξνθάδεο: φινη θη φια χζηεκα αζηέξσλ θαη
ππεξαζηέξσλ. Με ην Υξήκα κνπ εμεπηειίδσ ηηο αμηνπξέπεηεο, ηειενξάζεηο, παηξηψηεο,
ζξήζθνπο θη φιν ην Ώιεηαξηφ ησλ Τςειψλ Κνκπηλαδφξσλ. Βίκαη ζπλ ηνηο άιινηο,
Τπνπξγφο Παηδείαο, Υεηξηζηήο Ναξθεκπνξίαο θαη Πνιηηηζκνχ. Ώλ ηνικάηε, αο
κεηαξξπζκίζεηε ην χζηεκα, ή αο επαλαζηαηήζεηε: πάληα είζζε θαη ζα είζζε δνχινη,
ςεχηεο, δνινθφλνη εθ ησλ φπηζζελ θαη δεηινί πνπ ππνθξίλεζζε: Μακκσλά ιαηξεχεηε θαη
αηαλά. Αελ κπνξείηε λα ηνικήζεηε σο «πλεχκα», ηεο ινγηζηηθήο ζαο, νχηε κηα
Πνκθφιπγα ηεο θνηλσληθήο ζαο Παξαζηάζεσο, σ ζεαηξίλνη εθ ηνπ Ώζθαινχο. Βιάηε ζην
Φαγάδηθν θπιάδηθν, λα θάκε κπξηδνιάξεο γνπξνπλίζηεο, σ Γνπξνχληα, ε παξέα λα ζαο
ζηεθαλψζεη κε ηα ζηέθαλα ησλ Κεδεηψλ: πηψκαηα δελ είζζε; γελλήκαηα, κνξθψκαηα,
θαξθίλσλ κεηαζηάζεηο είλαη νη παξέεο φπσο ε δηθή καο, κε καο παξαζηαίλεηε ηηο
Παξζελφπεο αξηζηνθξαηίαο ησλ πιεβείσλ πνπ αλαξηρήζεθαλ, ζαο γλσξίδνπκε απ‟ ηελ
θαιή θη απ‟ ηελ αλάπνδε, ζεβάζκηνη θνληάδεο ησλ ςπρψλ, γηα λα έρεηε ηηο ζάξθεο,
άςπρεο θαη απλεπκάηηζηεο: εχθνια θξέαηα. Δ ηαβέξλα ηνπ πξκνχ, είλαη θαη Υαζάπηθν,
εχθνιν θαγείν θαη Φπγείν γηαηί φρη ηξαηεγείν Παληνδχλακσλ, Τπνθηλεηψλ Πνιέκσλ
θαη Υξεκαηηζκψλ; Ώζθαιψο, είζζε αζψνη, εππαηξίδεο, επεξγέηεο, επζεβείο,
ζενθνβνχκελνη. Ση λα γίλεη, έηζη είλαη ε δσή, αιιά, φπσο ηελ θάλνπκε. Κάληε ηελ
αιινηψο, σο Λανπιάλνη, Καθνδαίκνλεο ηνπ 666.

ΟΙ ΣΡΟΤΘΟΚΑΜΗΛΕ
Άθνπζεο ή δηάβαζεο Φεπηηά, ηφζν κεγάιε; Θειπθέο θη αξζεληθέο Παγίδεο, δηαηξέρνπλ
θνηλσλίεο, παγηδεχνληαο αιιήινπο. ινη, ζρεδφλ φινη, έμππλνη, παλέμππλνη, φινη καο
Παγηδεπηέο, ηη καο παγηδεχεη; ηφρν καο Ώλνκνιφγεηνο: επραξηζηήζεηο, εδνλέο, αξπαγέο,
θπξηαξρίεο, πάληα Πξσηνθαζεδξίεο, επί Γεο θαη Οπξαλνχ. Ώπαξαίηεηα πνιηηηζκέλνη,
κνξθσκέλνη θη ελ αλάγθε ζξήζθνη, θαηαθξίλνπκε ηε βία, Καθνπξγίεο θαη Πνιέκνπο,
βηαζηέο, ιεζηέο, πνιεκνιάγλνη, αιιά, ν θαζέλαο γηα ινγαξηαζκφ δηθφ ηνπ, ην Μνλαδηθφ
Αηθαίσκά ηνπ: ν Ώπηνεμαηξεηένο, απνθιείεη φινπο: λα κελ θάλνπλ φ,ηη θάλεη. Χ, ηη θξίκα,
λα κελ έρνπλ φινη Βμνπζία, Παληνδπλακία, ΒΝΏΝΣΕΟΝ ΟΛΧΝ. Σελ Ώιήζεηα, ην Αίθαην,
ηελ Ώπφιπηε Βιεπζεξία, ηα θαηέρεη κφλνλ Νηθεηήο. Μφλνλ Νηθεηέο ππεξεηνχλ νη
επηζηήκνλεο, θνπιηνπξηθνί θαη ζξήζθνη θαη ιανί, έσο φηνπ γίλνπλ ληθεκέλνη, λα ηνπο
θαηαξηψληαη πξψελ πκλεηέο ηνπο. Παιαηνδηαζεθίηεο φινη, ζρεδφλ φινη, ελαληίνλ ηνπ
Υξηζηνχ, ρξηζηηαλνί Μαζσλνθίλεηνη. Σέηνην Φεχδνο, πνηνη ηνικνχλ λα γξάςνπλ ή λα
πνπλ; ,ηη ζθέπηεζζε ή θάλεηε, δελ ζαο παγηδεχεη, άιινπο παγηδεχεη. Μφλνλ ζεηο
παλέμππλνη. Άξρνληεο θαη Ανχινη, πνηα δηαθνξά; νη παγηδεπκέλνη παγηδεχνπλ ηνπο
Παγηδεπηέο θαη ηνλ εαπηφ ηνπο. Σέηνηνη θξίθνη Ώιπζίδαο, ζπλερίδνληαη ζε βηφζθαηξεο, φηαλ
ιείπεη Οιηθή Ώληίιεςε, ζπλερίδνληαη, κέρξη ηελ Ώπηνεμφλησζε, ησλ ελεξγνπκέλσλ ηεο
ΐιαθείαο ή Καθίαο. Οη ηξνπζνθακήιεο, είλαη φληα ηνικεξήο λνεκνζχλεο, θιείλνληαο ηα
κάηηα πξν Κηλδχλσλ, φπσο αθξηβψο επδσηζηέο θαη ζξήζθνη Πιενλέθηεο θάζε
«Παξακχζαο». Γεγνλφηα δελ ζπλέβεζαλ, νχηε ζπκβαίλνπλ. Αελ ππάξρνπλ θφζκνη,
βηφζθαηξεο: κφλνλ «Παξακχζεο» ησλ λαξθνκαλψλ, ηδενιεπηψλ, πακθάγσλ, θαη
παξαιεξνχλησλ «ζξήζθσλ» επεηδή, φζα δελ θηάλεη Ώιεπνχ, ηα θάλεη Κξεκαζηάξηα.
Ώιεπνχ: ηη ρπδαηφηεηα θαη Ρχπνο. Γψν ηέιεην ζην είδνο ηνπ, αιεπνχ ραξηησκέλε. Ο
άλζξσπνο δελ είλαη Καθνδαίκσλ, αιι‟ απνλήξεπηνο, αζψνο, θαζαξφο, αγλφο, πιήξεο
αγάπεο, ηαπεηλφθξσλ, θηιαιήζεο, αιιειέγγπηνο, ειεχζεξνο, θαη ηδίσο δεκνθξάηεο,
δίθαηνο, απφιεκνο, αξχπαληνο, ακίαληνο, αηζζαληηθφο, νπσζδήπνηε λνήκσλ, δίρσο
ππνινγηζκνχο εμ αθνξέζηνπ θηεηηθφηεηαο, θαηέρσλ θαηερφκελνο, νχηε θζνλεί, νχηε
δειεχεη, ιηηνδίαηηνο θαη πγηήο, επηπρήο, ραξνχκελνο δίρσο αηηία, δσηηθφο, πλεπκαηηθφο,
έληηκνο ζε δηαιφγνπο θαη ζπλεξγαζίεο, αλνηρηφθξσλ, δίρσο παξσπίδεο, έρεη θεθαιή,
θαξδηά θη άιια φξγαλά ηνπ, ζαξθηθά θαη ςπρηθά, φρη εθ κεηακνζρεχζεσλ, καζεηήο θαη
δάζθαινο ηνπ εαπηνχ ηνπ, δελ ρξεηάδεηαη Ώπζέληεο θαη Λεζηέο ςπρψλ, νχηε ηνπο
ΐαζαληζηέο ζαξθψλ, νχηε ΐέιε εμ νηθείσλ, φπσο ζηε Γηνπγθνζιαβία, ζηε Ρσζία, θαη
ηδίσο παλνηθεί ζηελ Οηθνπκέλε, κε αηαληζηέο ηνπο Πιαλεηάξρεο θαη Υηιηαζηνκαζψλνπο.
Άξα ζεβαζκφο αιιήισλ θαη εηξήλε, επδνθία, ζενζέβεηαο αγηνζχλε: φινη ιάηξεηο ηνπ
Καινχ θαη ηνπ Χαξίνπ, πιελ απηνχ ηνπ ζηηρνπξγνχ.

ΟΛΑ ΣΑΙΡΙΑΣΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΑ
-Πξηλ απφ δεθαεηίεο πέληε, είρε γξάςεη φηη Ώλαηνιηζκφο ζηε Αχζε, σο πξκφο, ζα
θαηαθιχζεη Βπηζηήκε θαη Αηάλνηα θαη ραδνδηαλννπκέλσλ πιήζε εξεκηθά. Καη πξάγκαηη, ε
λέα θπζηθή, εκπλεχζηεθε απφ ζξεζθείεο θαη θηινζνθίεο ηεο Ώλαηνιήο, αιιά ηα πιήζε ηα
εξεκηθά ησλ ραδνδηαλννπκέλσλ, έρνπλ καπξνκαγεπηεί, εμ Ώπνζηαζίαο εθ ηνπ Μαξμηζκνχ
ηνπ Καηαξξένληνο θη εθ ηεο Παξαθκήο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ. Πψο ηα εξκελεχεηο φι‟ απηά θαη
άιια;
-Σα θνπάδηα είλαη νη αθφινπζνη ησλ Βπηθξαηεζηέξσλ Λχθσλ.
-Βλλνείο ηνπο Γθνπξνπδνυπεξγθνπξνχδεο. ηνπ πζηήκαηνο ησλ ηαξ θαη Τπεξζηάξ;
-Κάπνηνπο πξνσζεί ν αηαλάο, γηα ηηο αξρεγείεο ησλ εθάζηνηε πξκψλ.
-Πνην ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Πνξλνζέμ, ηνπ Πνπζηνζέμ, ηνπ Ναξθνηξαγνπδηνχ,
ηνπ Τπεξζηηηζκνχ, ηνπ Οπηηθνζεάκαηνο, ησλ Λεπθνκέιαλσλ ηνψλ, ηνπ ΐαηηθαληζκνχ,
ηεο Οιφκαπξεο Μαγείαο, ηνπ Ώπνθξπθηζκνχ, ηνπ Γηνγθηζκνχ θαη άιισλ.
-Δ Μαλία ηνπ Βθβηαζκνχ, λα ππεξεμνπζηάδνπκε Γε θαη Οπξαλφ, γηα ηε Αηάιπζε.
-Οξηζκέλνη έρνπλ ηε καλία πνιιαπιψλ. Ώλαπλεπζηηθψλ Ώζθήζεσλ, γηαηί;
-Ώληί λ‟ αληηιεθζνχλ, ηα εληφο ηνπο ηίγκαηα Ώηψλσλ: φ,ηη ζάπην ή δπζιείηνπξγν, ην
θαηαπηέδνπλ θαη ην ζάπηνπλ κε ζπκπηεζκέλε ηνπο ελέξγεηα: γίλνληαη «ζενί»,
ζαπκαηνπνηνί ζηελ επηθάλεηα, κεγαγθνπξνχδεο, αιιά, ζηα βαζεηά ηνπο, ζάπηνη. Κάπνηε
ζα εθξαγνχλ: ε ελέξγεηα ζα θχγεη, ζα ηνπο κείλεη ε ζαπίια.
-Βχγε ζηνπο λνήκνλεο ατηνχο, θαη ζηνπο νπαδνχο πνπ ηνπο ζαπκάδνπλ.
-Γέκηζε ε Ώγνξά βηβιία. Λεπθνκαπξνκαγηθήο, γηαηί; πνηνη ηελ νξγαλψλνπλ;
-Οη ζαηαληθνί Μεραληζκνί, επελεξγνχλ πιαγίσο, κε ιακπξά Ανιψκαηα: ηνλίδνπλ ηηο
«σθέιεηεο», ηηο «απνιαχζεηο», ηηο «δπλάκεηο» γηα ηηο «Βμνπζίεο»: φινη ηνπο καληαθνί γηα
«Βμνπζίεο», έσο φηνπ πέζνπλ ζηελ Οκαδηθή Παγίδα.
-Κάπνην ιατθφ ξεηφ καο ιέεη, φηη πνιχ έμππλνη ραδνί, καδηθά πάλε ζηνλ Άδε.
-Ώθξηβψο απηφ ζπκβαίλεη. Ο θαζέλαο, φπσο ζπέξλεη, ην ζεξίδεη.
-κσο, ηφζε Λχζζα γηα Βθβηαζκνχο ηεο θχζεο, ηνπ Θενχ, εαπηνχ θαη άιισλ!
-Μήπσο έρεηο, θάπνηνπο ζπλαληήζεη, λα κελ είλαη κεζπζκέλνη - ιπζζαζκέλνη, γηα
«Τπεξνρέο»; φπσο νη πνιίηεο, θαη ηα θξάηε ηνπο, φπσο νη ππνθξηηέο, θαη νη «ζξεζθείεο»
ηνπο: φια ηαηξηαζηά θαη δίθαηα: φπσο ζπέξλνπκε, ζεξίδνπκε.
-Χ, ηη Ώδηθία! λα κελ έρσ ζχκπαληα - νηθφπεδά κνπ, θαη αγγέινπο δνχινπο κνπ.
-Αελ πεηξάδεη. ηε δηάζεζή καο είλαη, φισλ ησλ εηδψλ, ηα Ναξθσηηθά.
-Να δηαιέμσ, δπζθνιεχνκαη: ππεξζηηηζκφ, ηδενιεςία, ιεπθνκέιαλε καγεία, παπηζκφ;
πνξλνζεμηα, ζαπκαηνπξγηθέο αζθήζεηο; θαη λ‟ αθνινπζήζσ, πνηνλ απ‟ ηνπο πνιινχο
γθνπξνχδεο;
- Ώλ επηζπκείο Βπηηπρία, γηα ηελ έζραηε απνηπρία, γίλε φπνηαο πείξαο ζπκκνξίηεο,
εππξεπήο θαη κνξθσκέλνο, δηαβνινζαηαληζηήο.

ΟΙ ΠΙΘΗΚΟΠΑΠΑΓΑΛΟΒΑΣΡΑΦΟΙ ΚΑΙ Η ΜΤΡΜΗΓΚΟΥΨΛΙΑ
-Πνχ ππάξρεη Θεζαπξφο, Τπέξηαηε Ώμία, Αφμα, Αχλακε; θαη πνηνη η‟ αξπάδνπλ;
-νπ ην είπα, θίιε, ρίιηεο δψδεθα θνξέο, θαη δελ ην πξφζεμεο: κάδεο κεηνλεθηηθέο θαη
θνχθηνη φρινη επηζηήκεο, δηαλνίαο θαη ζξεζθείαο θαη πνιηηηθήο ζπληαπηίδνληαη εηθνληθά
θαη ιεθηηθά, κε ζθνππίδηα ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ησλ ζαινληψλ, ηα θαηαβξνρζίδνπλ φπσο
νη βαηξάρνη ηα ιαζπφλεξα, θνπζθψλνπλ θη απεηινχλ ηα ζχκπαληα.
-Ναη, αιιά, πνηνη πξνζθέξνπλ ζεζαπξνχο. Τπέξηαηεο Ώμίεο. Αφμεο θαη ηε Αχλακε:
-Οη Μεραληζκνί ηεο Μαδηθήο θαη Μαγηθήο Τπνβνιήο, γηα ηελ Βπηβνιή.
-Πνηνη ρεηξίδνληαη Μεραληζκνχο, θαη απφ πνηνπο αγνξαζκέλνη δνχινη;
-Βπηζηήκνλεο, θνπιηνπξηθνί θαη ζξήζθνη, γηα Λνγαξηαζκφ ησλ Ώξρηδνχισλ, πνπ θη απηνί,
σο Πηζεθνπαπαγάινη, δεζπφδνπλ Πιήθηξα ηνπ Πιεθηξνινγίνπ ηνπ Βληφο καο θαη ηνπ
Έμσ Ώξρηθιέθηε, παλαλζξψπηλεο δσηηθήο ελέξγεηαο.
-Καη πνηνο είλαη ηνχηνο καο ν Ώξρηθιέθηεο;
-αηαλάο θαη φινη καο εκείο, ζρεδφλ φινη ζπληαζζφκελνη, πξνο ηνλ Άξρνληα.
-Σνπ θφζκνπ ηνχηνπ Άξρσλ, είλαη ν Αηαβνινζαηαλάο;
-Ώλ δελ είρακε, πάζε ζθνηεηλά θαη αιινπξφζαιιεο επηζπκίεο, ζα είρε Αχλακε ν Άξρσλ;
-Ση καο θάλεη θνηεηλνχο, θαη αιινπξφζαιινπο, παξά ηηο Λνγηθφηεηέο καο;
-Μαο ραξίζηεθε ε δπλαηφηεηα, Βγξεγνξνχζαο Γσηηθήο Ώληίιεςεο, αιιά δελ έρεη
ηξέρνπζα ρξεκαηηθή, θνπιηνπξηθή, ζξεζθεπηηθή, πνιηηηθή Ώμία.
-Άξα, δελ ππάξρεη γηα βαηξάρνπο θαη γηα παπαγαινπίζεθνπο αλσηέξαο δηαζηάζεσο
έκπηζηνπο Μεραληζκψλ, πνπ είλαη δνχινη - ρεηξηζηέο θαη Ώξρηδνχισλ δνχινη. Βκείο νη
δπφ, πνιχ θαιά ηα ιέκε, θαη πνιχ θαιά ηα γξάθεη ηνχηνο ν ρπδαίνο ζηηρνπξγφο, φκσο,
πνηα ε Γλψκε ησλ Βπηζηεκφλσλ, ησλ Κνπιηνπξηθψλ, ησλ Θξήζθσλ, ησλ Πνιηηηθψλ;
-Αηζεθαηνκκχξηα νη Γλψκεο, ζπλαζξνίδνληαη ζε Μία: ε Μαγεία ηεο πλζήθεπζεο: νη
Ώξρηδνχινη ζαηαλνπξεπψο δηαβηβάδνπλ Βληνιέο θαη πληαγέο πξνο
Πηζεθνπαπαγάινπο, θνξησκέλνπο γλψζεηο, κεζνδνινγίεο, ηερληθφηεηεο, ηαιέληα,
ηθαλφηεηεο ηεο Σεξκηηνθσιηάο. Οη παλέμππλνη απηνί, Μχξκεγθεο φπσο εκείο,
θαηαηξψγνπλ ηα εληφο ηνπ Ξχινπ, ηεο Ανκήο θαη αθήλνπλ άζηθην ην ρήκα, φπσο
Φπκαηίσζε, Καξθίλνο, Θξεζθεία, Κνηλσλία.
-Ώπφδεημέ κνπ σο Ώλαιπηήο, ην Γεγνλφο απηφ.
-ρεδφλ φινη, Θαπκαζηέο ηνπ ρήκαηνο σο Αφμα - Αχλακε ηεο Βμνπζίαο, δελ βιέπνπλ ηε
απίια. ,ηη θξππηηθά επηζπκνχκε, θαλεξά ην έρνπκε, αιιά δελ ην βιέπνπκε ζην ΐάζνο
ηνπ Βληφο.
-Μελ ην πεηο απηφ ζηνπο επηζηήκνλεο, ηνπο θνπιηνπξηθνχο, ηνπο ζξήζθνπο, ηνπο
πνιηηηθνχο θαη άιινπο δνχινπο: ζα ζνπ πνπλ: ηα μέξνπκε απηά, γηαηί λα ηα καζαίλνπκε;
-Πξάγκαηη: αθνχ γλσξίδνπλ, δελ καζαίλνπλ νη Πηζεθνπαπαγάινη, θη απεηινχλ νη
βάηξαρνη, ηα Πάληα, θνπζθσηνί, γεκάηνη κε ζνιά ιηκλάδνληα, ςπρηθά ηνπο Έιε.

ΝΟΗΜΑΣΨΝ ΕΠΑΙΝΟ
-Σψξα πνπ ηα ιέκε ζαξξεηά κ‟ εκπηζηνζχλε κεηαμχ καο, ε αξξψζηηα ζνπ ηη ζνπ
ρξεηάδεηαη;
-Μεηαηξέπσ ηηο απνηπρίεο κνπ ζ‟ επηηπρίεο θη ελνριψ ηνπο γχξσ κνπ ερζξνχο.
-Δ αξξψζηηα ζνπ, εζέ, δελ ζ‟ ελνριεί; δελ ζε πεηξάδεη; δελ ζε βαζαλίδεη;
-Κάηη πξέπεη λα πιεξψζσ, γηα ηα θέξδε ηα κεγάια θαη πνιιά, πάξα πνιιά.
-Ώπαξίζκεζέ κνπ, ζε παξαθαιψ, ηα πην κεγάια θέξδε, απφ ηελ επηρείξεζή ζνπ.
-Πξψηνλ, δηθαηνινγψ ηα ιάζε θαη ηα πάζε ηεο δηαηξνθήο θαη δηαβίσζήο κνπ, θάλνληαο
πνιινχο γηαηξνχο ζπλέλνρνπο θαη βηνκήραλνπο θαξκάθσλ θαη ην θξάηνο. Αεχηεξν, θαη
ζπνπδαηφηεξν, απνζπψ αγάπε απφ απηνχο πνπ δελ κ‟ αγάπεζαλ. Σξίην, εθδηθνχκαη
φινπο, θαη ηελ θνηλσλία, θαη ηε θχζε, πεξηθέξσλ ηελ αξξψζηηα κνπ.
-Μήπσο εθδηθείζαη θαη ηνλ εαπηφ ζνπ σο ζπλέλνρνο;
-Πσο αιιηψο ζα ηηκσξνχζα ηνπο ερζξνχο κνπ, δίρσο λα ηηκσξεζψ θη εγψ;
-Δ απάληεζή ζνπ ινγηθή, ηξειφο δελ είζαη. ηαλ πνιεκάκε, έρνπκε λεθξνχο θαη
πιεγσκέλνπο.
-Μνπ πιήγσζαλ ηελ ςπρή θαη ηνπο πιεγψλσ, θη είκαη θάπσο επηπρήο.
-Σψξα δελ θαηαιαβαίλσ, ηνλ ςπρνζσκαηηθφ κεραληζκφ ζνπ. Ίζσο λα παξαινγίδεζαη.
-Έρεηο θάπνηνπο ζπλαληήζεη, λα κελ θάλνπλ παξαινγηζκνχο δηά ηεο Λνγηθήο;
-ρη, φρη: ηέηνην θξνχην είλαη ζπάλην, εμσηηθφ ή παξαδείζην.
-Γηαηί ηφηε, απαηηείο, λα είκαη παξαδείζηνο, εληφο θνηλσληψλ Κνιάζεσο;
-Αελ απαηηψ, κε ζπγρσξείο, κφλνλ ζπδεηνχκε θηιηθά.
-Ώλ ζηνλ εαπηφ κνπ επηηξέςσ λ‟ απνθαηαζηήζεη ηελ πγεία κνπ, ζα πξνθχςνπλ ηφζεο
δπζθνιίεο, αγσλίεο, θφπνη, εμαληιήζεηο, πφλνη θαη νδχλεο, φπσο πξηλ, ελψ ηψξα έρσ
κφλνλ έλα βάζαλν, ηε λφζν κνπ, θαη ηελ επραξίζηεζε, δη‟ απηήο λα εθδηθνχκαη.
-Δ αξξψζηηα ζνπ δελ αζηεηεχεηαη, ε ςπρνζσκαηηθή δπζιεηηνπξγία ζα ζε πλίμεη.
-ηαλ ήκνπλ πγηήο θαη αληνρήο, κ‟ έπληγαλ ηελ θάζε κέξα. Σελ πγεία κνπ αλαπνιψ θαη
θξίηησ. Πνηνη πφηε ηελ πξφζεμαλ; κφλνλ ηελ δνινθνλνχζαλ.
-Χο θαηεγνξνχκελνο, θαηεγνξείο ηνπο νκνηνπαζείο, ηελ αλζξσπφηεηα.
-Οκνηνπαζείο, πνπ ζπλερίδνπλ ηηο πεξί ειεπζεξίαο θαη δηθαίνπ, θιπαξίεο, εληειψο
ακεηαλφεηνη.
-Κνηλσλίεο ηεο ΐιαθείαο ή Καθίαο, δηαπγνχο θαη ινγηθφηαηεο.
-Καη κνπ ιεο εζχ θαη άιινη, λα ζεξαπεπηψ. Μήπσο γηα λα θάλσ ηα ρεηξφηεξα σο «πγηήο»;
-«Τγηείο» θαη «ινγηθνί», επηζηήκνλεο, θνπιηνπξηθνί θαη ζξήζθνη, θάλνπλ ηνπο πνιέκνπο
θάζε είδνπο, ελψ νη άξξσζηνη δελ πνιεκνχλ κε ηέηνηα ιχζζα, ψο ηελ έζραηε πλνή ηνπο.
-κσο απηνηηκσξνχληαη θη ελνρινχλ ηνπο άιινπο δηά ηεο αξξψζηηαο.
-ηαλ ζα πεζάλσ, ζα ηνπο ελνριψ σο άζαξθνο, φπσο φηαλ θαη απηνί πεζάλνπλ.
-ηακαηψ έσο εδψ. Σα πην πέξα είλαη άιιν δήηεκα.

Ο ΜΕΓΑΜΕΙΣΗ ΝΟΣΑΛΓΟ
-Ννζηαιγψ ηελ Ώγξηφηεηα, ηε Ανιηφηεηα, ηνλ Φφλν. Βίκαη κνξθσκέλνο θη επηζηήκσλ.
-Έρεηο ηθαλφηεηεο, ηαιέληα, ψζηε λα εθπιεξσζνχλ, φιεο νη επηζπκίεο ζνπ, σ θίιε:
κνξθσκέλε δνιηφηεηα, ζξήζθα βαξβαξφηεηα θαη αηειεχηεην δη‟ επηζηήκεο Φφλν.
-Αηαζέησ δχν δηπιψκαηα θαη πεξηκέλσ ηε ζεηξά, ζνβαξνχ δηνξηζκνχ, πξνζσξηλά
ηαιαηπσξνχκελνο, ζε κηθξήο αθηίλαο δξάζε, θξππηνδειεηεξηψδε.
-ζηε είζαη ζαξξαιένο, επξπηέξαο ηθαλφηεηαο, εθ ηνπ Ώζθαινχο Φνληάο.
-Έρσ πείξα εκθπιίνπ ζπαξαγκνχ θαη θαλνληθνχ πνιέκνπ σο πεδφο, αιι‟ ε Άζθεζή κνπ
είλαη γηα ηειεθαηεχζπλζε ησλ ππεξθαηαζηξνθηθψλ ΐνιίδσλ, κε γνκψζεηο δειεηήξηα θαη
γηα ππξαχινπο Patriot. Βίκαη θαη εηξεληζηήο.
-Ση άιιν είζαη, κνξθσκέλε θίιε; κήπσο είζαη θαη αληηξππνιφγνο - νηθνιφγνο,
λαξθνιφγνο;
-Οπσζδήπνηε θη απηά. Γξάθσ θη άξζξα Αηθαηνινγίαο θαη Αηθαίνπ Αηεζλνχο, κεζεηεχσλ
επηζηήκνλεο ππξεληθνχο, αθηηληθνχο, ρεκηθνχο, αιρεκηθνχο, εθ Ρσζίαο θαη απ‟ φπνπ
πεξηζζεχνπλ γηα λα πσιεζνχλ ζε ρψξεο πάκπησρεο, αιιά κε ππέξπινπηεο θηινδνμίεο,
γηα λα θηάζνπλ θαη λα μεπεξάζνπλ ηελ Ώκέξηθα.
-Πεξί ΐαιθαλίσλ, πεο κνπ θάηη: θαίλεηαη λα γίλεηαη θάηη ην πνιχ θαιφ.
-Οη κεγάινη Καθνδαίκνλεο, ππνθηλνχλ κηθξνχο, θαη ην αίκα ηξέρεη πνηακάθηα. Πάλησο νη
θηιαλζξσπφηεξνη θξνληίδνπλ λα επεθηαζεί ν πφιεκνο, πξνο φπνπ πξέπεη. Βθ ησλ πην
κεγάισλ κέγαο, ππνδαπιηζηήο ν Πάπαο, καραηξψλεη επινγψληαο.
-Ώκ ηη λφκηδαλ, κνλάρα πξνζεπρέο ζην αηαλά, ν Παπνρίηιεξ ελαληίνλ νξζνδφμσλ.
-Βίλαη θπζηθφ απηφ, εθ ηεο Εεξάο ηνπο Παξαδφζεσο, λα θαίλε δσληαλνχο.
-Σ‟ φλεηξφ κνπ σο εμέρσλ επηζηήκσλ θη άλζξσπνο βαζεηάο κνξθψζεσο, είλαη βφκβεο εθ
Μεγάινπ Όςνπο, δίρσο ίρλε πξνειεχζεσο, θαη γελίθεπζεο λαξθσηηθψλ.
-Μήπσο ελλνείο απφ ηε ειήλε ή ηνλ Άξε, ψο ηα λέα Οπινζηάζηα;
-Βλλνψ πνιχ πξννδεπκέλε, Βπηζηήκε Παξαθπζηθή, εμαυιν-πινπνίεζεο.
-Οπσζδήπνηε, πεξί ησλ Οχθν πξφθεηηαη.
-ρη, φρη, πεξί Ώπνξξήησλ, πέξαλ θάζε Καθνπξγίαο. Λέμε δελ ππάξρεη.
-Βπηζηήκσλ ζπ, θαη κνξθσκέλνο, δεκνθξάηεο άθξσο θηιειεχζεξεο Παλαγνξάο, δελ
εθεχξεο θάπνηα ιέμε, γηα ηα Τιν-εμαυια, Άξηζηα Αηαβνιηθά Παηγλίδηα;
-Έρσ αλαζέζεη ην θαζήθνλ ζηνπο θαθνπνηνχο ηεο Γιψζζαο ηεο Βιιεληθήο γηα λα ζβήζεη
εληειψο, Γιψζζα θαη Βιιεληθφηεηα πνπ ζθαλδαιίδεη, ηε ησλνκαζνλία, Πάπεο θαη
Σνπξθία.
-ΐιέπσ, θίιε, θάλεηο θαη άιιεο κεζηηείεο, πνιεκνπλεπκαηηθέο. Πέο κνπ, ηη ζεκαίλεη,
επηηέινπο, Πλεχκα;
-Βίλαη κηα εθεχξεζε καθηφδσλ, πνπ ζεκαίλεη Πηψκα. ζνλ αθνξά ηα πεξί Γιψζζαο,
θάλνπλ ςήθηζκα ηε λχρηα, βνπιεπηέο - αλδξείθεια, κε ππνθηλήζεηο ηεο ησλνκαζνλίαο
θαη παπψλ ηηο επινγίεο. Κη νπσζδήπνηε πηζηεχσ θαη θξνληίδσ, λα επηθξαηήζεη Οιηθή
Ναξθνκαλία, δεκνθξαηηθή, θαη Οκνθπινθηιία Πάλδεκε, ψζηε λ‟ απαγνξεπζεί, θάζε
ζρέζε εηεξνθπιφθηιε.

ΒΑΛΚΑΝΙΨΝ «ΠΑΡΑΜΤΘΑ» ΚΑΙ ΛΟΙΠΨΝ
-Ώληηζηξνθή ησλ δψξσλ ηνπ Θενχ θαη ηνπ Υξηζηνχ θαη ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο, είλαη
ησλνπαπίαο ην Βπηηειείν, κε δηαβνιηθά ρακφγεια.
-Υζεο κνπ είπεο γηα ηελ ηξαγσδία ηεο Οξζφδνμεο εξβίαο πνπ ηελ ηειεπεξηδψλεη ησλ
ησλνηξαπεδψλ θαη ηνπ ΐαηηθαλνχ ην Μίζνο, ζπγρνξδίδνληαο ηηο Πξνπαγάλδεο φιεο. Λεο
λα ηελ εκπιέμνπλ ηελ Βιιάδα νη Γξαηθχινη, ζην ζαηαληθφ απηφ Υνξφ;
-Έρνπλ δηεζλείο Αηαζπλδέζεηο, κε πξσηνπνξία ηελ Τπνθνπιηνχξα, γηα λα εθθπιίζνπλ ην
ιαφ ηεο. πλεξγνί Γξαηθχισλ, ζξήζθνη, άζξεζθνη θη φια ηα Εδξχκαηα, επηζηεκψλ θαη
παξακχζαο.
-Χ, ηη ιέμε: παξακχζα! πφζεο δηαζηάζεηο έρεη;
-Σε δηάζηαζε λαξθσηηθψλ, πνξλείαο, πιεζψξαο πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ γηα
ζχγρπζε, βιαβεξψλ ηξνθψλ, αέξσλ θαη πδάησλ θαη ραπηψλ θαη ζπλζεκάησλ θαη
ςπγείσλ γηα η‟ αλζξσπνθξέαηα.
-Γηα ην εληαίν αηαλείν ηεο Παπνζησλίαο, είλαη ςφθηα θξέαηα νη άλζξσπνη;
-Ρψηεζε Γξαηθχιν θνξπθαίν, λα ζνπ πεη ηα‟ απφξξεηα, πνπ δελ ηα ιέλε ζε πηζηνχο θαη
γλψζηεο.
-Αελ κπνξψ λα θαηαιάβσ: αλαξίζκεηνη πηζηνί θαη γλψζηεο, είλαη βιάθεο ή θαθνί;
-Βίλαη ηα πλεπκαηηθά δεηιά θαη δνπιηθά θνπάδηα ζπλζεθεχζεσλ: είκ‟ αλεχζπλνο,
αιαδνλνκεηνλεθηηθνθηιφδνμνο επηζηήκσλ, θνπιηνπξηάξεο, άλεπ φξσλ ππνηαθηηθφο.
-Σφζεο γλψζεηο θαη ζενινγίεο θαη θνπιηνχξεο θαη πνιηηηζκνί, πνχ θαηαιήγνπλ;
-Ρψηεζε ηνλ Σίην θαη ηνλ ηάιηλ θαη ηνλ Υίηιεξ θαη ηνλ Πάπα θαη ηε Μαζνλία ησλ Βζλψλ.
-Βμηζψλεηο άζαξθνπο πξνο έλζαξθνπο θαη ζην δξάκα ηεο Γηνπγθνζιαβίαο; θαηαξγείο ηα
φξηα;
-Δ δσή δελ έρεη ζχλνξα, αιιά ην αηζζάλεζζαη ηεο αζπλζήθεπηεο Οξάζεσο, πνπ είλαη ε
ζσζηή Θξεζθεία.
-Να ηα πεηο απηά ζηνπο παπηθνχο θαη κνπζνπικάλνπο ηεο ΐνζλίαο, νπαδνχο ηνπ
Υηηιεξνβξπθφιαθα. Κάλνπλ θαη ην επγελέο εκπφξην, εμαγσγήο ησλ αλζξσπίλσλ
εληνζζίσλ γηα κεηακνζρεχζεηο.
-Βχγε Πάπα θαη ηψλ θαη Μέθθα: είζζε πξαθηηθφηαηνη εζείο. Οη ρηιηαζηέο θαη νη καζφλνη
θνξπθαίνη, θαη νη θαξδηλάιηνη θαη άιινη, ζηηο θαηψηεξεο βαζκίδεο, θαλαηίδνπλ ηνπο
πηζηνχο, κε «ζενινγίεο», ζεσξίεο θαη παξάζεκα. ηελ Βιιάδα νη Γξαηθχινη, ίζσο γίλνπλ
πην ζθιεξνί θαη πνλεξνί Αεμηναξηζηεξνί, γηα λα παξαδψζνπλ ην ιαφ, δηά ηεο
Παξακχζαο.
-Βηδηθνί δηαλννχκελνη, ζηειερψλνπλ ηε Γελνθηνλία.
-Πφζεο νη ηηκέο θαη ηα αξγχξηα ηεο εθιεπηπζκέλεο Πξνδνζίαο θαη ηεο γιψζζαο θαη
γξαθήο;
-Μάιινλ δσξεάλ εξγάδνληαη, απφ βιαθεία, φπσο θη επί εκθπιίνπ ζπαξαγκνχ.
-Σφζεο γλψζεηο, ηφζεο εκπεηξίεο, ηφζεο Καηαξξεχζεηο, ηφζα ηνπο Παζήκαηα, ηφζεο ηνπο
αηζζεηηθέο, λνεηηθέο, ζξεζθεπηηθέο Βμάξζεηο θαη Θπζίεο, πνηνπο ππεξεηνχλ;
-Μφλνλ απηνλφεηα θαη απηαπφδεηθηα: ηεο Ώξρηκαθίαο ηε Μεγαδνκή.
-Χ, επδσηζηή ειιεληθέ ιαέ, θαηαβξφρζηδε θαη πίλε Παξακχζεο, γηα λα κελ ζε θαηαπηνχλ
ηα «θφπηα», ηεο αηαληθήο Αηπισκαηίαο, νβαξφηαησλ Κξαηψλ.
-Σελ Βιιάδα πνιιαπιά εθπνηεκέλε, ζα ηελ θαηνηθήζνπλ νη βνξεηνδπηηθνί καθηφδνη:
«αμηνπξεπείο εηξεληζηέο» έκπνξνη ιαψλ θαη φπισλ.
-Πξάγκαηη, κε θακαξηέξεο Βιιελίδεο, κε βαξθάξεδεο ηνπο λεαξνχο, νη Καηαθηεηέο ζα
επηπρνχλ.
-Απζηπρψο ππάξρεη θαη ε άιιε φςε ηνπ Ννκίζκαηνο, ελαληίνλ ησλ καθηφδσλ ηεο
Πνιηηηθήο.
-Μήπσο ελλνείο, αληάξηηθα, κηθξνβνκβηζηέο θαη άιινπο, ζε βνπλά θαη πφιεηο;
-Πάλησο, ζα θαινπεξάζνπλ νη λενθεξκέλνη Άξπαγεο θη Βθπνξλεπηέο.
-Σα ππνινγίδνπλ φι‟ απηά θαη άιια, θαη γη‟ απηφ πξνζθέξνπλ Παξακχζεο: εθθπιίδεηο θαη
λαξθψλεηο ηνπο ιανχο, ηνπο ππνθηλείο λ‟ αιιεινζθάδνληαη,

θαη απνιακβάλεηο ηε «δσή», κε θξνπξνχο ζνπ ηνπο γξαηθχινπο θαη ηνπο λενθαλαξηψηεο.
-Δ ησλνκαζνλία, ε Παπία - Εζιακία, έρνπλ έηνηκνπο Γηαλίηζαξνπο εζλψλ θαη
κηζζνθφξνπο.
-Ώγαπάεη ζεφο ηνλ Κιέθηε, αιιά θαη ηνλ λνηθνθχξε, ιέεη ν ειιεληθφο ιαφο.
-Φίιε, φι‟ απηά θαιά, αιιά πξνβιεκαηίδνκαη: νη Παξακχζεο λφκηκα πξνζθέξνληαη:
θφκκαηα, ηδξχκαηα, ηειενξάζεηο, ξαδηνθσλίεο, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο θαη βηβιία θη
εθπαηδεχζεηο, δειεηεξηάδνπλ ηηο ςπρέο. Καη θαλέλαο έληηκνο δηάινγνο απφ
«εληηκφηαηνπο».
-Μνπ ιεο εζχ γη‟ αφξαηεο ςπρέο, αθνχ ξππαίλνπλ νξαηά θαη καο ρνξηαίλνπλ ξχπνη. Δ
πνιχ κεγάιε Παξακχζα, είλ‟ Βπίζεκε θαη Ασξεάλ, γηα επδσηζηέο ιανχο ηνπ Πξφηππνπ.
Μχξηεο ηφζεο νη παγίδεο θαη νη λάξθεο, φπνηα πξνηηκήζεηο, είζαη ηπρεξφο.
-Αελ ην αληηιήθζεθεο φηη ζ‟ επηζήκαλε εππξεπήο αηζζεηηθφο λενγηαλίηζαξνο;
-Σε δνπιεηά ηνπ θάλεη, ηε δνπιεηά κνπ θάλσ, ζε Αεκνθξαηίαο Ώλζνθήπην.
-Έραςεο θη εζχ ην ράπη, ηεο γλήζηαο δεκνθξαηηθφηεηαο; ιεο νη κεγάιεο Καθνπξγίεο απφ
Γλήζηεο Αεκνθξαηίεο ζρεδηάδνληαη κε Παξακχζεο, αιιά εθηεινχληαη απ‟ ηνπο δηεζλείο
λενγηαλίηζαξνπο, δίρσο ηνπο νπιηάλνπο.
-ζηε Νέα Βπνρή θαη Νέα Βπηαμία, είλαη κφλνλ Γήηεκα Λεπθνκέιαλσλ ηνψλ;
-Άζαξθνη ζπλεδξηάδνπλ, κ‟ εθζσκαησκέλνπο έλζαξθνπο, θνξπθαίνπο κάγνπο: ζηνλ
αηζέξα παίξλνπλ απνθάζεηο θαη ηηο ράθηνπλ ηα θνπάδηα ησλ ηνψλ «θηινζνθίαο».
-Άιιε Παξακχζα θαη απηή. Ο ειιεληθφο ιαφο, πψο λα γιηηψζεη; Εεζνχ Υξηζηέ καο, εθ ηνπ
Άθνζκνπ θαη Άρξνλνπ πνπ ήξζεο ηφζν ρακειά, Νννγλψζηε, Καξδηνγλψζηε θαη
Φηιάλζξσπέ καο, π πνπ επί ηνπ ηαπξνχ καξηχξεζεο, αο παξαθαιέζεηο ην Θεφ
Παηέξα, ψζηε λα κεηξηαζηεί, ησλ ακαξησιψλ ιαψλ ην Νενκαξηχξην, θαη αο κελ γελεί
ζαλάζηκνο, ηνπ ειιεληθνχ ιανχ ν Βλαγθαιηζκφο, εθ κέξνπο ησλ Ώξρηιεζηψλ ηεο
Φεπηνπαλεπξψπεο, νχηε Κνξπθαίαο Σξνκνθξάηεηξαο, ηα ζαηαληθά ρακφγεια θηιίαο, λα
παξαζχξνπλ ηελ αγαπεκέλε καο Βιιάδα ζηελ Ώπψιεηα.
-Οη λενγηαλίηζαξνη θη νη κηζζνθφξνη ησλ αηαληζηψλ, πηζηνί ζηελ Ώξρηζπείξα, απφ ηέηνηεο
ηξπθεξφηεηεο, ησλ πνηθηιηψλ ηνπ Υξνληθνχ ηεο Βπνρήο, δελ ζπγθηλνχληαη, νχηε ζνβαξά,
νχηε αζηεία, κε ξεαιηζκφ απεξηφξηζην, ηζρχνπλ, ελψπηνλ απηήο ηεο Φξίθεο θαη ηεο
Σξέιαο, πνπ ηελ νλνκάδνπλ Αχζε Αηεζλνχο Πνιηηηζκνχ.

ΟΙ ΠΑΝΚΑΝΝΙΒΑΛΟΙ
-Μεηά ηνλ Μαξμηζκφ, μαλά ν Νηνζηνγηέθζθη θαη ην Υάνο. Ώλάκεζα ζηνλ Ώηνκηθηζκφ θη
Οκαδηζκφ, ην Μηξ (θνηλφηεηα, εηξήλε), νξζφδνμνο θαζεδξηθφο λαφο (νκπφξ), θαη
ζπκκεηέρνπζα ςπρή, (νκπφξλνζη). Σν Άιιν Υάνο: Παλακέξηθα θαη ε Λνγηζηηθή
Μεγαδνκή, ηεο Αχζεο. Ώπηά ςηζχξηζε, ζρεδφλ παξείζαθηνο, θάπνηνο ζην πλέδξην
νβηεηνιφγσλ, Ρσζζνιφγσλ, ηλνιφγσλ, θαζψο δηαπιεθηίδνληαλ αθφκα κηα θνξά,
παηαγσδψο δηαςεπδφκελνη, απ‟ ηα πκβαίλνληα, ηηηινχρνη βιάθεο θαζεγνχκελνη,
Εδξπκάησλ ηεο ηξαηεγηθήο. Καλέλαο ηνπο δελ είπε θάηη γηα ην ηη ζηνηρίδνπλ ζε ιανχο θαη
δσηηθέο παηξίδεο, νη κσξνκεγακαλίεο, ζειεληαδφκελσλ πνιηηηθψλ, επηζηεκφλσλ θη
επηρεηξεκαηηψλ πνπ έρνπλ ηνλ πιαλήηε γε, εχθνιν Φένπδφ ηνπο. Κάπνηνο
θνηλσληνιφγνο είπε, φηη φζα έκαζε απφ έλα Μπζηζηφξεκα δελ έκαζε, απφ ρίιηνπο,
θνηλσληνιφγσλ, ηφκνπο. Οη λεθξέο καο ζθέςεηο εθ ηνπ Παξειζφληνο, δελ εγγίδνπλ
δσληαλά παξφληα. Με ηε Νέθξα κέηξα θαη ζηαζκά, εκπινπηίδνπλ νη ΐξπθφιαθεο, ηε
ηξαηεγηθή ηνπο.
-ζηε ιεο ΐξπθφιαθεο, ηνπο Κνξπθαίνπο Αηαλνεηέο θαη Παλεπηζηεκηαθνχο, πνπ
ζηειερψλνπλ ηε Μεγαδνκή, ηνπ Αηεζλνχο Πνιηηηζκνχ καο;
-Τπελζπκίδσ ηηο πλέπεηεο, ηεο ΐαζπζηφραζηεο ΐιαθείαο ή Καθίαο.
-Πνηνη κειεηνχλ ζπλέπεηεο, θαη άιια ηηπνηέληα;
-ια γίλνληαη κνηξαία, είζζε πνιχ έμππλνη εθ ησλ πζηέξσλ, σ έλζαξθνη ΐξπθφιαθεο.
-Βθηεινχκε πληαγέο, Αηαηαγέο, ηε Ανπιεηά καο θάλνπκε θη εκείο, θαη φ,ηη βγεη. Πνηνη
πίζηεςαλ ζηε νβαξφηεηα, Τπεπζπλφηεηα, ηειερψλ θαη Οδεγψλ; Άξπαγεο πιεξψλνπλ,
δνχινη εθηεινχλ. Εθαλφηεηεο, ηαιέληα πιεζσξίδνπλ, κφλνλ Βληηκφηεηα θαη Σφικε
Πλεχκαηνο καο ιείπεη, σο ηξφπνο δσήο., «Εζκνί», κεηα-«ηζκνί», έξρνληαη θαη θεχγνπλ, ν
Πφλνο ησλ Ώλζξψπσλ κεγαιψλεη, θαη ηα Παπαδαξηά ησλ ζξεζθεηψλ θαη
παξαζξεζθεηψλ, ζηνψλ «ζνθίαο» ησλ αξρνκαλψλ, ηξνρίδνπλ δφληηα ηνπο θαη λχρηα, σο
επιαβηθνί Καλλίβαινη. Πφηε ζα ζνβαξεπηείηε, φινη ζεηο, Ώθφξεζηνη, Βθκεηαιιεπηέο ηεο
Άγλνηαο θαη Απζηπρίαο; Απζηπρείο θαη ζεηο, ζειεληαζκέλνη πην βαζεηά, ληνζηνγηεθζθηθνί
Ααηκνληζκέλνη.
-Να ζνβαξεπηνχλ; πνηνη; νη Νενθαλλίβαινη δελ ηξψλε ηηο θαηεςπγκέλεο ζάξθεο
ζπλαλζξψπσλ, αιιά ηνπο ιανχο πνπ ηνπο ςεθίδνπλ, κεζπζκέλνη απφ Βληππψζεηο,
εθηνλνχκελνη, ελαληίνλ Οκνηνπαζψλ ιαψλ: φινη ελαληίνλ φισλ. ινη Παλθαλλίβαινη.
-Βίζαη ινγηθφο θαη ζνβαξφο εζχ, απφδεημέ κνπ ηηο ππεξβνιέο απηέο.
-Ση ζα πξνηηκνχζεο, λα ζε ζθάμνπλ λα ζε θάλε νη θαλλίβαινη, εληφο κηαο ψξαο, ή λα
βαζαλίδνπλ ζάξθα θαη ςπρή θαη λνπ,ζε νιφθιεξν ην βίν ζνπ, βαζαληζηηθέο αλίαηεο
αξξψζηηεο, ηαηξνγελείο, πνιηηηζκνγελείο θαη δηαπιεθηηζκνί ζηελ νηθνγέλεηα, ζπλ
θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο, πφιεκνη, ηειενξάζεσλ θελέο Ώηέξκνλεο ΐίαο, κε ηνλ εαπηφ
θνκκαηηαζκέλνλ ςπρνινγηθά, θνηλσληθά, πνιηηηθά, ζξεζθεπηηθά...
-Με κνπ πεηο θαη ηε ζπλέρεηα ζε απηφ θαη ζε άιινλ θφζκν: πξνηηκψ αξθνθαλλίβαινπο
πνιχ κεγάινη επεξγέηεο νη ζαξθνθαλλίβαινη: ζε ζθάδνπλ παξεπζχο, ζε ηξψλε θαη σκφ,
δελ ζνπ ςήλνπλ ζάξθα θαη ςπρή θαη λνπ, θηιηθά, πνιηηηζκέλα, κηα νιφθιεξε δσή
-Ναη, αιιά θη εζχ, θάλεηο ην ίδην πξνο ηνπο άιινπο θαη ζηνλ εαπηφ ζνπ.
-ρη - δα, κε κε πξνζβάιιεηο: δελ είκαη ζαλ ηνπο άιινπο.
-Ώθξηβψο ην ίδην ιέκε φινη. Βπνκέλσο, δνχκε ζε παξάδεηζν.
-Πνηνο είλ‟ απηφο πνπ ζα δερζεί ηε πλεπζχλε, σο Καλλίβαινο, εθ Καλληβάισλ;
αμηνπξεπείο, πνιηηηζκέλνη, κνξθσκέλνη, ζξήζθνη, γλσζενβξηζείο, θαη ηερλνιφγνη,
ζενιφγνη, παπαδηέο, παπάδεο, Πάπηζζεο θαη Πάπεο, θαη Τπεξζηνψλ Μάγνη
Βθζαξθνχκελνη Μεκειαλσκέλνη,

θξαηαηνί Υξεκαηηζηέο, θαη Πνιηηηθνί εθ ηεο Αηεζλνχο Μαθίαο, έρνπλ κελ Βπηρεηξήζεηο, ηηο
κηθξέο ή ηηο κεγάιεο, αιιά Καλλίβαινη δελ είλαη.
-Πξάγκαηη, Καλλίβαινη δελ νλνκάδνληαη, νη πηέδνληεο ηα Πιήθηξα, πνπ θηλνχλ, φια ηα
πκβαίλνληαη, ζηε Αηεζλή Οζφλε. Οη εθηειεζηέο - ξνκπφη εθ ηνπ Πιεθηξνινγίνπ, δελ
θαλληβαιίδνπλ, νχη‟ απηνί, εμεπηειηζηέο, βαζαληζηέο θαη δνινθφλνη πνπ δνινθνχληαη.
εμεπηειηζκέλνη θαη βαζαληζκέλνη.
-κσο, φινη ηνπο, απνιακβάλνπλ, φζα θαη απηνί ζα ππνζηνχλ: κεγάιν θέξδνο. Πάλησο,
δελ κε αξέζεη ηέηνηα ιέμε: ν Καλλίβαινο! Βίκαη, μέξεηο, ινγηθφο θη σξαηνιφγνο! φια ηα
άπιπηά κνπ θαη νη θαλληβαιηθέο κνπ ηάζεηο, είλαη ην ςπρηζηηθφ κνπ Μπζηηθφ. Κη αλ ηνλ
ζπκπαζείο, απηφλ ηνλ ζηηρνπξγφ, ζπκβνχιεπζέ ηνλ, λα πξνζέρεη, θάπσο πην θνκςά θαη
απαιά λα πεξηγξάθεη γεγνλφηα: ε Μεγάιε Σέρλε δελ θσηνγξαθίδεη, αλ θαη λα
θσηνγξαθίδεηο, είλαη Σέρλε Μέγηζηε.
-Οη Καλλίβαινη, εληνχηνηο, παξακέλνπλ γεγνλφο.
-Πφιεκνη γηα ην Πεηξέιαην, η‟ Ώηζάιη, ηα ηξαηεγηθά εκεία, είλαη Εεξνί: ν Ώξπάδσλ ηνπ
Ώξπάδνληνο. Οη λεθξνί εθαηνκκχξηα θαη απφ ηελ πείλα, δελ πξνθηαίλνπλ λα ηνπο ηξψλε
νη Ώλζξσπνθάγνη. Να ηνπο ζάπηνπλ νη παπάδεο, δελ πξνθηαίλνπλ, θαη ηνπο ηξψλε
γχπεο θαη ζθνπιήθηα. ζνη απνκέλνπλ «δσληαλνί», αιιεινβαζαλίδνληαη κε ηξφπνπο
αλαξίζκεηνπο.
-Ναη, αιιά, ηηο ζάξθεο ηνπο, δελ αιιεινηξψλε, κφλνλ ηελ ςπρή, ην λνπ κε αξγφξπζκα
ΐαζαληζηήξηα.
-Σηο ζάξθεο ηξψλε νη γηαηξνί ηεο Ώιινπαζεηηθήο Βπηρεηξήζεσο, Αηεζλψο Παλίζρπξεο.
Φχζε, ληα, χκπαληα, Υξηζηφο, Θεφο είλαη Ώλίζρπξα, Παληνδχλακν ην Υάπη,
απνθιείνληαο ηα πάληα.
-Βπηηέινπο, ηη δεηά ν ζηηρνπξγφο απηφο λα κελ είκαζηε Καλλίβαινη, λα κεηξηαζηεί ην Υάπη;
ή κε ηα πλζήκαηα, σο ηζρπξά λαξθσηηθά, ζσξεδφλ αλ κελ απνδεηρλφκαζηε,
δαηκνληζκέλνη βιάθεο. Δ Σέρλε, κφλνλ γηα ηελ Σέρλε ηελ Παλχςειε, νχηε κηα ζηηγκή λα
κελ ηνικά, λα πεξηγξάθεη θαλληβάισλ πνηθηιίεο.
-Μφλνλ κηα ηέρλε νβαξφηαηε ζπκβαίλεη, σο Αηπισκαηία: φια πξναπνθαζίδνληαη θη
αξρίδνπλ κε ρακφγεια πξνο ηνπο ιανχο - πνιηνχο. Οη θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ ρσξνθπιάθσλ θαη θξαηψλ «αλεμαξηήησλ», θαηαιαβαίλνπλ ηη έζηηλ ρακφγειν θαη
ρακνγεινχλ κε ηε ζεηξά ηνπο, ζηα δηθά ηνπο ππνθένπδα πάξνηθσλ δνπιηθψλ ςπρψλ
εξψσλ, φισλ ησλ «ηζκψλ» θαη κεηά «ηζκψλ», ηεο πνιπεπίπεδεο απάηεο.
-ζηε νη κηθξέο δηπισκαηίεο, είλαη δνχιεο ησλ κεγάισλ;
-Μφλνλ έηζη δνπλ θαη θπβεξλνχλ, νη πνιηηηθνί κηθξψλ θξαηψλ.
-Αειαδή κηθξνθαλληβαιίδνπλ, ράξηλ ησλ κεγάισλ Καλληβάισλ.
-ινο ν πιαλήηεο Γε, κνηάδεη ζαλ ηε Νήζν Μπφξλεν, ησλ Καλληβάισλ θαη καο ιέλε
κεξηθνί, πεξί πνιηηηζκνχ, θνπιηνχξαο θαη ζξεζθείαο.
-Μειέηεζεο, ηελ Παιαηά Ββξαίσλ Αηαζήθε;
-Βίλαη ζαλ λα κειεηψ, Εζηνξία φισλ ησλ εζλψλ θαη ηε ζεκεξηλή, ζηελ πην βαξβαξηθή θαη
θαλληβαιηθή ηεο θάζε. Σίπνηε δελ παξαιείπεη, θαη κε θιεξηθνκαλίαο ιεπηνκέξεηεο. Σψξα,
κε κνπ ζέζεηο δήηεκα, κέγηζηεο δηπισκαηίαο ησλ «θνπίσλ» πνπ δηαθσκσδνχλ ηφζνλ
θαηξφ, Έιιελεο πνιηηηθνχο, κε ηίλσλ ζεζε;
-Οη νλνκαζίεο, αζθαιψο, αιιάδνπλ, αιιά ε βάζε παξακέλεη: νη κεγάινη ζνβαξφηαηνη
Ώπαηεψλεο, ρξεζηκνπνηνχλ κηθξνχο ζνβαξεπηνχο.
-Βζχ, εγψ θαη ν ζηηρνπξγφο, κήπσο ζνβαξνινγνχκε;
-Αελ ππάξρεη πην αζηείν θαη γεινίν, φηαλ είλαη φινη ζνβαξνί, καδί κε ηξεηο γεινίνπο.
-Πνην ην νβαξφηεξν θαη Πνιηηηζκηθφηεξν, ή ζξεζθεπηηθφηεξν:

κήπσο νη Καλλίβαινη, κήπσο νη γεινίνη;
-Ώο ξσηήζεηο ηνπο Εζηνξηθνχο ησλ Νηθεηψλ, ηνπο Βληηκφηαηνπο.
-Αειαδή, φηαλ ζε θάσ, θαηά θάπνην ηξφπν, έρσ δίθην ζνβαξφ;
-Πάλησο, είζαη ε Ώιήζεηα, ε Πξαγκαηηθφηεηα θαη ε Βιεπζεξία, επνκέλσο είζαη θαη ν
Βκπλεπζηήο, Αηπισκαηηψλ Παλχςεισλ, νη νπνίεο, φκσο, Καλληβαιηζηί
Ώιιεινηξψγνληαη.
-Βπηηέινπο, λα αλαπλεχζνπλ θάπσο, νη κηξθνδηπισκαηίεο ππνηαθηηθψλ. Σειηθά, ηη
απνκέλεη, απ‟ απηή ηελ αγξηφηεηα;
-Σνπ ζαηαλά, ν Γέισηαο θαη ην 666 ησλ πηζηψλ ηνπ.
-Άξα, γηα ηε Νέα Βπηαμία, λα ε Νέα Βπνρή.

ΙΔΟΤ ΣΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ
ην Μέγα Αηεζλέο Αεθαήκεξν πλέδξην, πεξί ηεο Νέαο Βπνρήο, εηπψζεθαλ πνιιά, πάξα
πνιιά, πεξί Αεκνθξαηίαο θαη ΐην-Σερληθήο. Οκίιεζελ ε Παλζπεξκία θαη ε Παλδαηζία
ηνπο Νεν-«ηζκψλ» θαη άιισλ, πάζεο ειηθίαο επγελέζηαηνη, φινη ηνπο παζφληεο απφ
Ώκλεζία: ζηαιηληθνί, ρηηιεξηθνί, ζνζηαιηζηέο θαη νη ζνζηαιδεκνθξάηεο θαη νη
Νενθηιειεχζεξνη, αζηνδηθηαηνξηθνί θαη βαζηιφθξνλεο θαη δεκνθξαηνρξηζηηαλνί θαη
βαηηθαληζηέο, ηκπεξηαιηζηέο - ιεζηέο, πνιεκνυπνθηλεηέο θαη πνιεκφραξνη θαη
ρνληξέκπνξνη δειεηεξίσλ, φπισλ θαη παηξίδσλ θαη ιαψλ, πθππνπξγνί λαξθσηηθψλ θαη
ηαηξνθαξκαθεπηηθψλ θξππηνδειεηεξίσλ, αλαηδψο ιεγφκελσλ ραπηψλ, κεγαιέκπνξνη
ζαξθψλ - ςπρψλ θαη πνξληζκψλ θη άιινη αλαξίζκεηνη δηά ησλ Μνλνπσιείσλ
Ανιηνθνξείο, φινη επηζηήκνλεο, θνπιηνπξηθνί, φινη ηνπο παζίγλσζηνη, κε ην έλα ρέξη
θαζαξφ θαη ην άιιν ρέξη άθξσο ξππαξφ, ζπλδπαζκέλνη κε ηε Αηεζλή Μαθία θαη νη
ΐαηηθαλναληηβαηηθαληζηέο «ζενινγνχληεο», πιαζηνπξγνί ηεο Εζηνξίαο ησλ «αλζξψπσλ»
φπσο ηνπο ζπκθέξεη, θαη νξζνηνκνχληεο αιήζεηεο θαη πξαγκαηηθφηεηεο, θνπιηνχξεο,
ιεπηεξηέο, δηθαηνζχλεο θαη Αηπισκαηίαο, φκσο δπζηπρψο ή επηπρψο, ηα Γεγνλφηα καο
ζπκβαίλνπλ κ‟ Βπηηάρπλζε θαη δελ πξνθηαίλνπλ πξάθηνξεο, ραθηέδεο θη αθειείο ή
πνλεξνί, λα ηα δηθαηνινγνχλ. Ώθφκα θαη νη Σξφπνη Μαδηθψλ Τπνβνιψλ, Μαχξεο ηνέο
θαη Μειαλφηαηεο Μαγείεο, αλεπαξθψο επελεξγνχλ θαη παληειψο δελ πλίγνπλ, ακπδξέο
θσηφο αθηίλεο. Έηζη, απνκέλνπκε γπκλνί, ρπδαίνη, άζρεκνη, δίρσο επελδχζεηο
Βππξεπνχο Τπνθξηζίαο. Χο εθ ηνχηνπ, νη ΐξπθφιαθεο εληφο καο, ππνβάιινπλ Ώκλεζία,
κέρξη πξηλ θαη κίαο ψξαο, ψζηε φηαλ ζνβαξνινγνχκε, εηδηθφηεξα ζε Αηεζλή θη άιια
πλέδξηα, λα θξχβνπκε ηε Ρππαξή ηε Υέξα, λα πςψλνπκε ηε γαληνθνξεκέλε ηελ
Οιφιεπθε, ράξηλ Βπηαμίαο πξνο ηε Νέα Βπνρή, ηελ Τδξνρφηθή. Έρεη πηα παξέιζεη, ηεο
Ερζπαθήο ην Έξεβνο θη νη πλαηζζεκαηηθνί ηεο Πφιεκνη, γηα λα πνιεκνχκε δηα λνεθψλ
Πνιέκσλ Ώζπγθηλεζίαο Παγεηψλσλ. Έλαο Αάθηπινο θηλεί ηα Πιήθηξα, Κεληξηθνχ
Ώηζεξνειεθηξνεγθέθαινπ: φρη πηα πγξφηεηεο ησλ ζθνηεηλψλ παζψλ θη επηζπκηψλ καο
αιινπξφζαιισλ, αιιά, κφλνλ ν ηεγλφο, Ώπξφζσπνο, Τπεξαθξηβέζηαηνο ησλ
Πιήθηξσλ Τπνινγηζκφο, ράξηλ ησλ Πνιηψλ - Λαψλ ηεο ΐιαθψδνπο Μάδαο, πνπ ζηεξίδεη
ηνπο αηαληζηέο. Εδνχ ηα Γεγνλφηα η‟ Ώδηάςεπζηα. Καη ηη κ‟ απηφ; πνηνπο πείζνπλ; αλ ηνπο
πείζνπλ; ηη; Πηψκαηα Κηλνχκελα, δελ είλαη Πηψκαηα, άξα «δνπλ» αθφκα γηα ηνπο
Βμεπηειηζκνχο, ΐαζαληζκνχο θαη Ανινθνλίεο Ώιιήισλ. Βλδεδπκέλα πηψκαηα κε
πδξνρντθέο ζηνιέο ηεο «Νέαο» Βπνρήο, θαη κάιηζηα, εξγαζηεξηνρεκηθψο πνηθίισο
αξσκαηηδφκελα, ηθαλά θαη κε ηαιέληα ηερληζκέλα, φπσο αξκφδεη ζε Κιεξνλνκηά Ώηψλσλ,
Αηαβνινζαηαληθήο Ώηζζεηηθφηεηαο.

ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΜΟΤ ΤΠΕΡΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΕ ΣΑ ΠΛΗΘΨΡΙΚΑ
ΚΟΜΜΑΣΙΑ ΕΝΙΑΙΟΤ ΜΙΟΤ
-Ώπνξψ, θαιέ κνπ θίιε: ηη ζε δπζθνιεχεη θαη δελ πξνζαξκφδεζαη;
-ινη ζπδεηνχλ ζεξκά, γηα ησλ Ώμηψλ ηελ Πηψζε, ηελ Ώλεληηκφηεηα, θη φκσο, φινη,
ζρεδφλ φινη, παληειψο αλέληηκνη, παξαζηαίλνπλ θνζκνγνληζκνχο, σο πάκθζελνη θαη
ηξαγηθά πνιχ αζηείνη ζεαηξίλνη. Ξεθπιιίδσ ηε ηαηηζηηθή ρηζκάησλ θη εθαηέξσζελ
Ώηξέζεσλ θαη άιισλ θνκκαηηψλ, ζ‟ επηζηήκεο, ηδενινγίεο, θφκκαηα, πνιηηηθέο, ζξεζθείεο
θαη νηθνλνκίεο θαη θνπιηνχξεο. Ώλαξίζκεηεο νη Μάληξεο. Καη ζε θάζε Μάληξα,
πιεζσξίδνπλ ηα καληξάθηα θαη ηα θνκκαηάθηα. Μαληξσκέλνη ζε Οξζνδνμίεο, ρίζκαηα,
Ώηξέζεηο θαη θνκκάηηα ησλ Ώηξέζεσλ, φινη ηνπο «αζθαιηζκέλνη», «άλεηνη» θαη βνιεκέλνη,
φπνπ θη αλ αλήθνπλ, ζαλ ηηο πνδνζθαηξηθέο νκάδεο, αιιεινκηζνχληαη θαη
αιιειναπνθιείνληαη ράξηλ ηεο «Ώιήζεηαο», ηεο «Ώγάπεο», ηεο «Πξαγκαηηθφηεηαο», γηαηί
φρη ράξηλ ηνπ Υξηζηνχ θαη άιισλ ηνπ Θενχ απνζηαικέλσλ, ράξηλ ηνπ Θενχ ηνπ Ίδηνπ, θη
φια απηά θαη άιια, ζαλ λα ήηαλ Μπάιεο Πνδνζθαίξσλ, γηα Κισηζέο - Λαηξείεο. Φίιε
κνπ, ζα ήζεια θη εγψ λα βξσ αζθάιεηα ζε κάληξα ή καληξάθη ή ζε θάπνην θνκκαηάθη,
θάηη ηππηθφ λα θάλσ, ή λα πηπηιίδσ ιέμεηο, λα θισηζψ, φπσο θαη ηφζνη άιινη. π πνπ
είζαη βνιεκέλνο, επηπρήο θαη ρεηξηζηήο, Πξαγκαηηθφηεηαο Ώιήζεηαο, Οηθνπκεληθφηεηαο θαη
γλσξίδεηο ηα γλσξίζηκα θαη κε - γλσξίζηκα, θαη ηνπ Τςίζηνπ ηηο ΐνπιέο πεο κνπ ζε
παξαθαιψ, ην Μέγα Μπζηεξηαθφ ζνπ Μπζηηθφ Βπηηπρίαο, ψζηε λα ιαθηίδσ φια η‟ άιια
κε πεξίθεκεο θισηζέο, εθηφο απ‟ ην Μαληξί φπνπ ζ‟ αλήθσ, κε ηε βεβαηφηεηα φηη θαλέλαο
δελ ζα κε θισηζήζεη, σο Μνλαδηθφ Πξνλνκηνχρν, φπσο αθξηβψο θαη ν Καζέλαο
Πξνλνκηαθήο Μνλαδηθφηεηαο Πνδνζθαηξνχλησλ, γηα λα είκαη Νηθεηήο Μνλαδηθφο, φπσο
φινη ζέινπλ ηε Μνλαδηθφηεηα, Βλαληίνλ ισλ. Ή, ηνπιάρηζην, πάληα λα ληθά ε Μάληξα ε
Μεγίζηε κε θαθεισκέλνπο φινπο ηνπο ιανχο, λα αηζζάλνκαη ην Μεγαιείν ηεο Ώμίαο θαη
ηεο Αχλακεο σο Τςίζηεο Βμνπζίαο ηνπ Ώληίρξηζηνπ, λα ηνπο βιέπσ ηηπνηέληνπο φινπο
θαη λα ηνπο θισηζψ σο κεζπζκέλνο απ‟ ην Θξίακβν. Πεο κνπ θίιε, ην σηήξην ην
Μπζηηθφ ζνπ ΐεβαηφηεηαο θαη κεγάιεο Βπηπρίαο, δηά ηνπ Ώπνθιεηζκνχ ή ηνπ Πληγκνχ
φισλ ησλ άιισλ, θάζε θνπαδηνχ θαη κάληξαο, ψζηε, κφλνλ έλαο κνπ, Βγψ θη ν Κνχθνο,
λα θισηζψ κε άλεζε θη αζθάιεηα, ζαλ Τπεξθπβέξλεζε ηνπ Οηθνπκεληζκνχ ηεο
ησλνκαζσλίαο θαη Παπίαο, Αίκνξθεο Πιαλεηαξρίαο γηα ηελ Εζνπέδσζε ησλ Πάλησλ, θη
ε κηθξή Βιιάδα λα πληγεί απ‟ ηηο «Βηξεληθέο» Νενβαξβάξσλ Βηζβνιέο, λα ζβεζηεί θαη
απ‟ ηελ Εζηνξία, κε ζπλεξγαζίεο ησλ γξαηθχισλ κεηά ηνλ Οιηθφ ηεο Πιεηζηεξηαζκφ. Ο
θαιφο ηνπ θίινο, δελ απάληεζε, ζθεπηφκελνο ηε δπζηπρία ηε δηθή ηνπ, εληφο Ώβχζζνπ
Μεηνλεθηηθφηεηαο. Ώιιά θάπνηνο ηξίηνο πνπ ηπραία παξεπξέζε, θη άθνπζε ην ηη ειέρζε,
ήηαλ ρξηζηηαλφο Οξζφδνμνο, θάπσο καληξσκέλνο, Μάληξαο νξζνδφμσλ θνκκαηηψλ,
ελεζπκήζε ελδνκάληξηνπο πηζεθνπαπαγαιηζκνχο αγέιεο ιπζζαζκέλσλ Λχθσλ Εεξψλ, θη
εμαίθλεο, εμ αγλψζηνπ επελέξγεηαο, πξνο ζηηγκήλ, απνιέζαο ηηο αηζζήζεηο, δελ ζπλήιζε
πηα, ζηε ζπλεζηζκέλε ηνπ πηζεθνπαπαγαιίζηα βεβαηφηεηα: σο εθ ηνχηνπ, αγαπνχζε
καληξσκέλνπο θαη ακάληξσηνπο, Λχθνπο πγηείο θαη ιπζζαζκέλνπο, απφβιεηνο απ‟ φιεο
ηηο Οξζνδνμίεο θαη ηα ρίζκαηα θη Ώηξέζεηο, θη άιια ηνπο θνκκάηηα θαη πην πέξα
θνκκαηάθηα Μίζνπο, αλαξίζκεηα, εληαίνπ Φζφλνπ θαη Πιενλεμίαο, γηα Λεειαζία Γεο θαη
Οπξαλνχ,

εθ κέξνπο Λνγηθφηαησλ Πνιηηηζκέλσλ.
-Πεο ηα πην ζπγθεθξηκέλα: πνηνη Παγηδεπηέο θαη πνηνη παγηδεπκέλνη;
-Ο Αηεζλήο αηαληζκφο θαη νη Ώθειείο ή Πνλεξνί ιανί: ζε θνιαθεχσ, ζε ρατδεχσ, ζε
ηαΎδσ, ζε πνηίδσ γιπθνδειεηήξηα, είζαη ιεχηεξνο λα ράθηεηο φια ηα Ανιψκαηα, γηα λα
είζαη αξηζκφο εμ Ώξηζκψλ ζηελ Κνηιηά ηελ Ώβπζζψδε ηνπ Σεξαηψδνπο
Διεθηξναηζενξππνινγηζηή. Καη ηα έζλε φια θαη νη θπβεξλήζεηο ηνπο, θηιειεχζεξα θαη
ζνζηαιηζηηθά ζηηο ιέμεηο, κε ηε Αηεζλή Ώζηπλνκία θαη κε Οιηθφ Φαθέισκα, ζα
δεκνθξαηεχνληαη, κε ηνλ Ώηζαιέλην πγθεληξσηηζκφ ηεο Κάησ Εεξνπζαιήκ: Έλα ην
Πνίκλην, Έλαο ν Πνηκήλ, ν εθ Μεγαπφξλεο Ώληίρξηζηνο.
-Καη ε Άλσ Εεξνπζαιήκ, ή ν Ώιεζεηλφο Πνηκήλ;
-Ρψηεζε ηνπο ρξηζηηαλνχο, φισλ ησλ δνγκάησλ θαη ζρηζηναηξέζεσλ, πνπ ηνπο έρεη
ζθηρηνδέζεη, θηιειεχζεξα θαη ζνζηαιηζηηθά, ζηελ Παλππεξαγνξά, ησλ Δπείξσλ εθ
Παξαζθελίσλ, Ανιηφηαηε, Πνιηηηθννηθνλνκηθή ηεο Γεο Τπεξεμνπζία: κηα Πνιηηηθή, κηα ε
Σξάπεδα, κηα Τπεξαζηπλνκία, κηα ε αηαλνπαγίδα.
-Πνην ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν: ηα Πιεζσξηθά Κνκκάηηα , ή κηα ηέηνηα Εζνπέδσζε;
-ηαλ καο ρσξίδεη Αηάβνινο, καο ελψλεη αηαλάο, επνκέλσο, γηα ηε Νέα Βπνρή, ηεο
Νέαο Βπηαμίαο, ν θαζέλαο καο, ζηε ζέζε ηνπ: φινη λφεο δνπιηθνί, θαη ηπθινί αληάξηεο.
Βκπεηξία ελαληίνλ εκπεηξίαο θαη ε απνθάιπςε, ελαληίνλ θάζε άιιεο απνθάιπςεο ψζηε
λα καο έξζεη σηεξία Αηθηαηνξηθήο Μαθίαο, αθνχ πξψηα εμαληιήζεη, φια ηα ζαηαληθά
παηγλίδηα φισλ ησλ πνιηηεπκάησλ, ειεπζεξηζκψλ θαη ζνζηαιηζκψλ. Οη Μεραληζκνί
Βπηβνιήο θη Τπνβνιήο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, δελ ζα ζθνπξηάζνπλ, θαη νη πληερλίεο
Βηδεκφλσλ θαη Ααηκφλσλ λα είλαη ππεξήθαλνη αλειεήησο, ππνηαθηηθφηαηνη ζηελ
Κνξπθαία Γξαθεηνθξαηία ηεο Ώηζεξνειεθηξνληθήο Μαγείαο κε ιανχο καγεπηηθά
ζπληαπηηζκέλνπο πνιχηξνπα θαη ζεηηθά θη αξλεηηθά, ψζηε πάληα λα ζπκβαίλνπλ
Ώλαηαξαρέο θη Ώλαζηαηψζεηο, γηα λα έξρνληαη σηήξεο ηέιεηα δηθαησκέλνη απ‟ ηνπο
έμππλνπο ραθηέδεο θαη ηνπο αμηνπξεπείο πηζηνχο.
-Ώπνξψ: ηφζεο κνξθψζεηο, γλψζεηο, κέζνδνη, ηερλνινγίεο, αληηιήςεηο πεξί θφζκνπ θαη
ζενινγίεο, εκπεηξηζκνί θαη δηαιεθηηζκνί, θπζηθνπαξαυπεξθπζηζκνί θαη κεηά - «ηζκνί», ηη
θάλνπλ ηφζεο ηέρλεο, θη άιιεο θαιιηέξγεηεο, ζξεζθείεο θαη πνιηηηθέο θαη ζνβαξέο
Οηθνλνκίεο, ηη πεξίπνπ θάλνπλ, γηα λα έρνπκε ηφζνπο πνιέκνπο, ξππαξέο εηξήλεο,
δπζηπρίεο, λνζεξφηεηεο;
-Ρψηεζε ηνπο θαθνκνίξεδεο θνξείο θαη δξάζηεο, λα ζνπ πνπλ ηα ηδησηηθά ηνπο, ηα θξπθά
θαη απφ ηνλ εαπηφ ηνπο, θη απφ αλαξίζκεηνπο παξάγνληεο Βηεξνπξνζδηνξηδφκελνπο.
-Μελ πβξίδεηο ειεπζέξνπο, δεκνθξαηηθνχο πνιίηεο, νη νπνίνη, επηπιένλ, είλαη θη
άλζξσπνη! Να ζέβεζαη ηνπο ηίηινπο θαη ηε ξεηνξεία ησλ ηεξσκέλσλ, φζνπο δηραζκνχο θη
αλ δηαπξάηηνπλ, επεηδή σο αιαδφλεο ςεπηνηαπεηλφθξνλεο, νξίδνπλ, θχζε θαη ζεφ θαη
ζχκπαληα, φπσο νη πνιηηηθνί.
-Ώιι‟ ν ζηηρνπξγφο απηφο, ηη ξφιν παίδεη, ζην Μεγάιν Θέαηξν ηεο Ώθξνζχλεο;
-Κη νη θνκπάξζνη φισλ ησλ εηδψλ, ρξεηάδνληαη, γηα λα δίλνπλ γθν, ζηελ πνηφηεηα ησλ
άιισλ.
-Βπνκέλσο, επνκέλσο, είλαη φια Αίθαηα, πκπιεξσκέλα. Πνην ην πξφβιεκα;
-Σν Όςηζην Κξηηήξην Ώμίαο γηα λα ην κηκνχληαη νη ραδνί, είλαη ε Κνηλσληθή Παξάζηαζε,
ζπζθεπαζκέλεο Κνηλήο Γλψκεο θη εμ απηήο Σπθιήο Ώληίδξαζεο πξννδεπηηθψλ
δπλάκεσλ ζθνηαδηθψλ, θνπιηνπξνεπηζηεκνληθήο, Τπεξπνιηηηζκέλεο Οιηθήο
Ανπινπξέπεηαο, ψζηε ηα πιεζσξηθά θνκκάηηα εληαίνπ Μίζνπο, λα ζπλζέηνπλ Αηεζλή
Αηαθπβέξλεζε, φινη καο αξηζκεκέλνη θαη θαθεισκέλνη ελζθξαγίζησο, κε ην
Αηαβνινζαηαληθφ, 666.

ΣΟ ΑΦΗΜΟ ΑΣΑΝΙΚΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ
-Σέρλεο θαη Σερλνηξνπίεο Ώληηζέζεσλ έρνπλ έλαλ κφλν ηφρν: ππλσηίδνπλ θαη ην ιίγν, ην
παξακηθξφ Κξηηήξην.
-Με πνηνπο ηξφπνπο, πεο κνπ ζε παξαθαιψ, δελ αιιεινζπκπιεξψλνληαη η‟ Ώληίζεηα;
-ια λα ζπκβαίλνπλ γξήγνξα θαη «απνιαπζηηθά» ή εξεζηζηηθά σο εληππψζεηο, ιέμεσλ εηθφλσλ, ψζηε λα θαξθψλνληαη, απεπζείαο ζηνπ εγθέθαινπ θαη ζηεο ςπρήο ην Έξεβνο,
σο ΐία ηνπ Παληφο. ηξψκαηα επαλσηά ζθνηαδηθά, επηζπκνχλ θαη ηξέθνληαη
λαξθσβξηζψο, κε λεφηεξα επαλσηά ζθνηάδηα, ηεο πνιχ κεγάιεο Πειαηείαο ή
Ώθνινπζείαο Οπαδψλ. Δ ηέηνηα Καηαλάισζε - Ώπηνθαηαλάισζε, ζπλεξεί δηά Κεξδψλ,
ηελ Βμνπζία ηνπ Ώληίρξηζηνπ: ζψκα θαη ςπρή θνηλσληψλ, είλαη ε αηαληθή
Παλακεξηθαλνηερληθή.
-Οη ζαηαληζηέο, έρεη θαιψο, θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, αιιά ηη θάλνπλ νη θαινί πνιίηεο; δελ
ππάξρνπλ άλζξσπνη ζηηο θνηλσλίεο, αιιά κφλνλ Πειαηείεο θαη ηεο Σχθιαο Οπαδνί; Πνην
ην Τγηέο, Δζηθφ Κξηηήξην Ώμίαο θαη Εζνξξνπίαο;
-Μφλνλ ν Μεγάινο Ώξηζκφο ησλ Πειαηψλ, ησλ Οπαδψλ, ησλ Καηαλαισηψλ. Ση άιιν; Σα
Πνιιά γίλνληαη Αχν, Μαρεηέο κέρξη Θαλάηνπ, κε Αηθηάηνξα ηνλ αηαλά ή Πάπα.
Έληερλε, θσδηθνπνηεκέλε, εμ Τπνβνιψλ θη Βπηβνιψλ, Πξνζθνξά θαη Γήηεζε:
Παλππεξαγνξά Παλειεπζέξα, δειαδή αηαληθά θαη Οιηθά Αηεπζπλφκελε. Δ παξακηθξή
Υαιάξσζε, ζεκαίλεη Ώπαξρή ηεο Πξνζνρήο γηα ηε σζηή Ώληίιεςε δξάζεο θη απνρήο,
δειαδή Καηαζηξνθή ηεο αηαληθήο Παλεμνπζίαο. πεχδε γξήγνξα θαη βηαζηηθά,
εληαηηθά, κέρξηο εμαληιήζεσο, ζε ια. πεχδε γηα Ναξθσηηθά: βιαβεξή πνιιή - πνιιή
ηξνθή θαη Πνξλνζέμ θαη Πνπζηνζέμ, Οπηηθναθνπζηηθά, Κνκκαηηθέο Αεκαγσγίεο,
Εδενινγίεο θαη πλζήκαηα θαη Υάπηα, Υάπηα, Υάπηα, ζπλ ησλ ζξεζθεηψλ θαη
παξαζξεζθεηψλ Παξεγνξηέο πνπ θαιχπηνπλ ζετθέο εληφο Ώθηίλεο. Έιπηδε γηα λ‟
απειπίδεζαη, λα γίλεηο πηψκα πνπ θνπληέηαη.
-Πνηνη ζηεξίδνπλ, ζηειερψλνπλ θαη απμαίλνπλ ηηο Σερλνινγίεο Ανιηνθζνξψλ;
-ζνη έρνπλ Υξήκα ή Αειηία γηα ηνλ Βμνπζηαζκφ: Μεγαηξαπεδίηεο θαη Μεγακαθηφδνη.
-Ώιι‟ απηνί, θαη σο Φηιφηερλνη, πξνσζνχλ ηα Οπηηθναθνπζηηθά θαη ηα Εδξχκαηα
ηειέρσζεο, εληζρχνπλ θαη Θξεζθείεο θαη ηνέο, Κνπιηνχξεο θη Βπηζηήκεο, Έξεπλεο θαη
Βθαξκνγέο.
-κσο, φρη θαη Πεξηγξαθέο φπσο Ώπηή, Σαηξηαζηή γηα ηε δηθή ηνπο Υπδαηφηεηα.
-Κάζε Παξαζθήλην γηα Ανιηνθζνξά, δηαζέηεη άμηνπο θαη ηθαλνχο θαη κε ηαιέληα,
«έληηκνπο» ΐηηξηληθνχο. Σνπο ρξεηάδνληαη σο Σηκσξνχο, θαη ηειηθά σο Ώπνδησπνκπαίνπο
Σξάγνπο, ψζηε νη Κξπθνί αηαληζηέο, λα πξνσζνχλ ηελ «Κάζαξζε», κε «θαζαξνχο»
άιινπο Πξνζθήληνπο. Ώηειεχηεηεο εηξέο κε ρέξηα «θαζαξά» θαη ςπρέο δηαβνιηθέο,
δηαδέρνληαη ην Άζρεκν, αηαληθφ Παηγλίδη.
-Υπδαηφηαηεο θαη Άθνκςεο Ώιήζεηεο, δίρσο Κέξδε θη Βμνπζίεο, νχηε Πνξλνζέμ θαη
Πνπζηνζέμ, ελνρινχλ πνιχ, φια ηα Καιαίζζεηα ηειέρε ηνπ αηαληζκνχ θαη ηνπο
αηζζεηηθνχο ραθηέδεο. Λεο, απηφο ν ζηηρνπξγφο λα ηηκεζεί, κε θάπνην ηνπο Ώπνζηνκνηηθφ
ΐξαβείν;
-Γίλεηαη θη απηφ, ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, πνπ αθήλνπλ πεξηζψξην: ζε «ηηκψ» λα γίλεηο
δνχινο, ηεο Ναξθνκαλνχο Μεγαδνκήο - Παλκαζνλίαο, ή Παιαηνδηαζήθεο, ελαληίνλ ηνπ
Υξηζηνχ.

Ο ΠΟΛΙΣΙΚΟ, Ο ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΠΑΣΗΡ, Ο ΓΚΟΤΡΟΤ ΚΙ Ο
ΔΙΑΒΟΛΟ
ια ηα Υαξίζκαηα, φιεο ηηο Ώμίεο θαη ηα Λχζε - Αέζε, αλήθνπλ ζηνλ Πνιηηηθφ, ζηνλ
Πλεπκαηηθφ Παηέξα θαη ζηνλ ζχγρξνλν Γθνπξνχ. Παηδηά ζενχ θαη Φχζεο, άλζξσπνη,
είλαη κφλνλ ηα ζθνππίδηα ηνπ Σπραίνπ. Έρνπλ ηα ζθνππίδηα αίζζεκα θη αληίιεςε, δξάζε
θη απνρή ζσζηή; Οχηε ηα ζθνππίδηα, νχηε ζθνππηδάξεο, νχηε ζθνππηδηψλεο, έρνπλ θάηη
θπζηθφ θαη ζετθφ. Σα εξεκηθά ηα Πιήζε, επ‟ απηνχ δελ ακθηβάιινπλ, σο θνπιηνπξηθνί,
επηζηήκνλεο θαη ζξήζθνη. Δ Πξνζθφιιεζε σο Βλαιιαθηηθή θαη Μνλνθξαηνξηθή, γελλά
Αηθηαηνξίεο θαη ηηο Αηαβνινδεκνθξαηίεο. Ώιι‟ απηφ ην Γεγνλφο, δελ ην πξνζέρνπλ ηα
ζθνππίδηα, ζθνππηδηψλσλ δχζνζκσλ. ιεο νη απίιεο, είλαη αξσκαηηθέο, αλεχζπλεο,
«επράξηζηεο», «πγηεηλέο»: πνηνο ν Κξηηήο; Μφλνλ ν Πνιηηηθφο, ν Πλεπκαηηθφο Παηήξ, ν
Γθνπξνχ θη ν Αηάβνινο. Πψο αιινηψο ε αλζξσπφηεηα ζα ήηαλ, Μέγαο θνππηδηψλαο;
Παξσπίδεο είλαη απαξαίηεηεο θαη Πιχζεηο Βγθεθάισλ, εμ Τπνβνιψλ, Βπηβνιψλ θαη
Φφβνπ. Σα θαθφκνηξα ηα επηζηεκνληθάθηα, ηα θνπιηνπξηθάθηα, ηα ζξεζθεπηηθάθηα πψο
αιινηψο ζα δνχζαλ, δίρσο θεθαιή, θαξδηά θαη πλεχκα ηνπ Αηαβφινπ; Άιινη ζθέπηνληαη
γηα κέλα θαη απνθαζίδνπλ, ηη λα θάλσ, ηη λα ιέσ, πψο λα δσ θαη ηδίσο, πψο θαη πφηε λα
πεζάλσ ή λα δνινθνλεζψ εξσηθά, απφ βιαθεία.
Άξηζηεο νη Παξσπίδεο, πνπ κε νδεγνχλ ζε «Παξακχζεο» φισλ ησλ εηδψλ ηεο Νάξθεο.
Μέγηζηα Ναξθσηηθά καο: ν Πνιηηηθφο, ν Πλεπκαηηθφο Παηήξ θαη ν ζχγρξνλνο Γθνπξνχ:
δειεηεξηψδεο Σξίν, θνππηδηψλσλ Άλζε ηνπ Αηαβφινπ. Βμνπζηαζηψλ Ώξπάγεο.
Αίρσο ηνπο Φνληάδεο ησλ Φπρψλ θαη ησλ ζαξθψλ, ηη ζ‟ απνγίλνπλ νη ιανί θαη νη
παηξίδεο; Πίζηεπε ηηο «Παξακχζεο», ησλ Αηαβνιεκέλσλ, θαη κελ εξεπλάο, αλ επηζπκείο
πληγκνχο: ηη ρξεηάδεζαη πησκαηηθέο ειεπζεξίεο, σο αφκαηνο, θνπθφο, ή λνκηκφθξσλ ηεο
Καθίαο; Μελ αλνίγεηο Οθζαικνχο θαη ψηα, πνπ ζνπ ράξηζαλ ε Φχζε θη ν ζεφο. Βίζαη
κφλνλ ζάπην, δχζνζκν ζθνππίδη ζηνπ Πνιηηηθνχ, ηνπ Πλεπκαηηθνχ θαη ηνπ Γθνπξνχ ην
κέγα έιενο: ηζηνξία θαη παξφληα γεγνλφηα, είλαη Μάζηηγέο καο, αιι‟ εζχ, φπσο θαη φινη,
ππλσηίζνπ πην βαζεηά, γηα Αηαξρηθά Παηγλίδηα ηνπ αδνκαδνρηζκνχ, θη «αγσλίζνπ»
κέρξηο έζραηεο πλνήο ζνπ, ζθνππηδάθη θνππηδηψλσλ, δίρσο Φχζε θαη ζεφ, νχηε
Υξηζηφ, γηα λ‟ «απνιακβάλεηο», φιεο ηηο απίιεο, αξσκαηηθέο κ‟ εξγαζηεξηαθέο ρεκείεο
Βκπνξνβηνκεράλσλ θαη Πλεπκαηηθψλ Σαγψλ, ηεο Παλαγνξαίαο Βμνπζίαο,
Παλθηιειεπζέξαο, ζξήζθαο: πβξηζκέλνο πβξηζηήο, δίρσο ηελ Ώηδψ, κφλνλ ηεο Νεκέζεσο
θνπξψλπκν ηεθλίν, θη φπνπ ζπλαληήζεηο, ζηίρνπο ζαλ απηνχο, λα ηνπο θαηο
παλεγπξίδσλ. Γηα ηηο ρπδαηφηεηεο θη αζρήκηεο Παηγληδηνχ αηαληθνχ, ηα θνκςά θη
επράξηζηα Ανιψκαηα ηαηξηάδνπλ. Ξναλάθη άζεκν, αθέθαιν εζχ, ζπληαπηίδεζαη θαη
πξνζθνιιηέζαη, πξνο ηα Μεγαμφαλα Αηάζεκεο Μαλίαο, αλ δελ απνκέλεηο, ην θνπθάξη ηεο
Ώθαίξεζεο: ή ςνθίκη ή ηνκάξη: δηάιεμε.

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΑΤΡΨΜΕΝΗ
Σψξα ζηε Γηνπγθνζιαβία, ε εκθχιηα Μαλία, απνθάιπςε θαη ηελ ρηηιεξνπαπηθή:
ζηξνγγπιφ έλα εθαηνκκχξην, παηδηά, γπλαίθεο, άληξεο, έξβνη Οξζνδφμνπ Αφγκαηνο,
δνινθνλήζεθαλ θαη‟ εληνιήλ ηνπ Πάπα θαη ηνπ Υίηιεξ, θη νη πεξηνπζίεο ηνπο
κνηξάζηεθαλ, εθθιεζίεο νξζνδφμσλ εξεπψζεθαλ θαη ηεξείο νξζφδνμνη εζθαγηάζζεζαλ.
Ανινθφλνη παπηθνί, νπξιηάδαλ: Γήησ ν Ώιάζεπηφο καο Πάπαο, ν επινγεηήο ηνπ Υίηιεξ.
ήκεξα, φπσο θαη ηφηε, κφλνλ έξβνη θηαίλε. Τπνθηλεηέο ησλ ρσξηζκψλ ησλ Πνιέκσλ,
είλαη αζψνη.
-ζηε βξέζεθαλ νη ηάθνη ηεο νκαδηθήο ζθαγήο;
-Μηα ηνπνζεζία κε πνιιέο ζπειηέο θαη ηξχπεο γέκηζε κε πηψκαηα θαη θαιχθζεθε κε
ηζηκεληέληεο πιάθεο. Ο Σξηπξάθησξ Σίην δελ ηηο απνθάιπςε.
-Ο κεζαίσλαο ηεο δνινθφλαο παπνζχλεο μαλαεκθαλίδεηαη θαη ηψξα: ππνθίλεζε ηνπο
παπηθνχο Κξνάηεο, ελαληίνλ νξζνδφμσλ έξβσλ: Ίδηα γιψζζα θαη ζξεζθεία ρξηζηηαληθή.
-Ώθξηβψο γη‟ απηφ νη αηαλφπαπεο, εθεχξαλ ηελ Οπλία, Ίππν Ανχξεην.
-Με κνπ πεηο φηη ην παξειζφλ δελ μαλαδεί ζην ήκεξα: ηη Καίζαξεο, ηη Πάπεο.
-Αελ πεηξάδεη. ινη καο πνιηηηζκέλνη, κνξθσκέλνη, επηζηεκνεκβξηζείο.
-Ώιιά γηαηί ηφζε καλία, ελαληίνλ γπλαηθψλ θαη ηέθλσλ, νη ζξήζθνη γελνθηφλνη;
-Δ απηνθξαηνξία ησλ ηξειψλ Καηζάξσλ, είλαη απηνθξαηνξία ησλ Ώιάζεπησλ Παπψλ.
-Καη ηη ιέλε, ηφζνη έληηκνη θαη ηνικεξνί, επηζηήκνλεο θαη ιατθνί θαη ηζηνξηθνί.
-Γηα ηε ζηαδηνδξνκία κνπ θξνληίδσ, εμνπζηαζηέο ππεξεηψληαο, φπσο θάλνπλ φινη.
Γεγνλφηα θαη αιήζεηεο, δελ αξέζνπλ, η‟ αλαπιάζσ ιεθηηθά, λ‟ αξέζνπλ.
-Βίδεο ην ινηπφλ, απαηεψλεο, εμππεξεηνχλ Ώιάζεπηνπο θαη άιινπο Βμνπζηαζηέο.
-Άκ, ηη λφκηζεο, πψο αιινηψο ηνπο εκπηζηεχνληαη, ηίηινπο, αμηψκαηα, ζέζεηο - θιεηδηά;
-Φίιε κνπ, νχηε Θεφ θνβνχληαη, νχηε ηηο πλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπο, νχηε ηχςεηο
έρνπλ.
-Βίλαη κεραλέο ησλ αξηζκψλ: θάλσ ππνινγηζκνχο γηα λα ληθψ.
-Καη ηη ιέλε ηψξα, θαζψο αξηζκνχληαη ζθειεηνί;
-,ηη ιέλε θη νη ζηαιηληθνί θη νη ρηηιεξηθνί, κε ηελ απνθάιπςε ησλ δηθψλ ηνπο εγθιεκάησλ.
-Κη φκσο, νη Αεκνθξαηίεο, είλαη φιεο ηνπο αζψεο, θηιειεχζεξεο, θαιέο.
-πλδπάδνπλ παπηζκφ, ζηαιηληζκφ, ρηηιεξηζκφ, ζησλνκαζσλίεο, επηηξέπνληαο απφςεηο:
ιέηε φ,ηη ζέιεηε, νη ραδνί εζείο, φηαλ νη ζαηαληζηέο ζαο παγηδεχνπλ.
-Πνηα ε ηηκσξία ηνπ σκνχ, ρπδαηνηάηνπ, ζηηρνπιφθνπ ηνχηνπ;
-Βλζαξξχλνπκε ή ηηκσξνχκε, αλ δελ είκαζηε, νη παληειψο λεθξνί. Πνηνο λα ηηκσξήζεη,
πνηνλ; φινη απηνηηκσξνχκελνη, δηά ησλ πξάμεψλ καο θαη ησλ ζθέςεψλ καο.
-Δ λνεκνζχλε, νκνξθηά, ζπκπφληα, ηαπεηλνθξνζχλε θαη αγάπε;
-Βηδηθφηεξνη απ‟ φινπο, λ‟ απαληήζνπλ, είλαη Πάπεο αηκαηνβακκέλνη.
-Σφζν αθειήο κνπ είζαη, ψζηε λα θαηαδερζεί ν Πάπαο, λα παηήζεη, γηα λα ιηψζεη ην
ζθνπιήθη; Βίλαη Πιαλεηάξρεο θη εξσηνηξνπεί κε ηνπο ζησλνκαζψλνπο, κεγαηξαπεδίηεο
πνπ ππνθηλνχλ πνιέκνπο. Δ Οξζνδνμία είλαη ζηαπξσκέλε, εμ αξραίσλ επνρψλ.

ΜΗΣΡΕ ΣΨΝ ΔΑΙΜΟΝΙΜΕΝΨΝ
-Ώπ‟ ηε ρζεζηλή ζπδήηεζή καο, έρσ θάπνηεο απνξίεο: πνπ ηππψλνληαη παλνκνηφηππα,
ζθέςεηο, ιέμεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη καο θπβεξλνχλ ην βίν.
-πνπ αζπλείδεηε επαηζζεζία θαη παζεηηθφηεηα: έκβξπν, λήπην, παηδί, λφζνο θαη
ιηπνζπκία.
-Πεο κνπ ηψξα, πνηνη θαθνπνηνχλ, σο νη πιεζίνλ θαη νηθείνη, νξαηνί θαη αφξαηνη;
-Οη γνλείο, νη ζπγγελείο, νη παξεπξηζθφκελνη ηπραίνη, νη γηαηξνί θη νη άζαξθεο νληφηεηεο.
Οη εληάζεηο, ηα ηξνκαθηηθά βηψκαηα, πφιεκνη θαη δηαπιεθηηζκνί, θξπθά θαη θαλεξά καο
κίζε, σο νκίριεο θαη ππθλψζεηο αεξίσλ δειεηεξηάζεσο ςπρψλ, επαλαιακβάλνληαη πην
βίαηα.
-Πνηνη επζχλνληαη γη‟ απηέο ηηο Μήηξεο, γπλαηθψλ, θνηλσληψλ, φπσο ηηο ιεο.
-Βκείο νη ίδηνη σο απξφζεθηνη, παζηαζκέλνη θαη δαηκνληζκέλνη θαπινθπθιηθνί.
-Δ γπλαίθα κνπ εγέλλεζε, άηαθην θαη πνλεξφ παηδί, ζαλ δαηκνλάθη.
-Πξηλ απφ ηε ζχιιεςε θη έσο ηε γέλλεζε, θαη ηδίσο ζην θξεβάηη, πσο θεξλφζαζηαλ;
-Αηαπιεθηηζκνί, βξηζηέο, αηζρξφηεηεο, βνπβφ θη εθδεισκέλν κίζνο θαη ππνθξηζία.
-Μήπσο είζαζηε θαη ζξήζθνη θαη θαινί θαη αμηφηηκνη πνιίηεο θαη νηθνθπξαίνη;
-Σελ θνηλσληθή εθηίκεζε ιαηξεχνπκε, ζπγθξηλφκαζηε θη αληαγσληδφκαζηε κε ιχζζα, σο
θαλαηηθνί δειηάξεδεο, θζνλεξνί θαη δεκνθξάηεο πξννδεπηηθφηαηνη, απηαξρηθνί. Δ γπλαίθα
κνπ μαλά ζ‟ εγγπκνζχλε, ηξψεη θνλζεξβαξηζέλα, θαγεηά, θάλεη θαη μελχρηηα κε κηα
ζπληξνθηά ξνπθήρηξα θιπαξίαο θαη θαθέδσλ, νχδνπ θαη θαπλνχ ηζηγάξσλ.
-Σψξα ζα γελλήζεη ηέξαο, θνξησκέλν ηηο ςπρνζσκαηηθέο αξξψζηηεο.
-ην θξεβάηη δηαπξάηηνπκε φια ηα αίζρε, κέρξηο εμαληιήζεσο, κε παξεγνξηά θη ειπίδα,
φηη ην παηδί απηφ, ην δεχηεξν, ζα είλαη αγγεινχδη, φρη ζαηαλνχδη.
-Βχγε ζαο: είζζε δεπγάξη ηεο θνηλσληθήο Παλνκνηφηεηαο, δεκνθξαηηθήο ηδίσο.
-Βίκαζηε λεφπινπηνη θαη λενθψηηζηνη πνιίηεο ηεο Πξνφδνπ.
-Οη εγγπκνζχλεο ηεο γπλαίθαο ζνπ, είλαη θαη θνηλσληθέο εγγπκνζχλεο.
-Πνηνη ελγαζηεξψλνπλ ή γθαζηξψλνπλ θνηλσλίεο;
-Άλζξσπνη φπσο εζείο θαη θαθνδαίκνλεο, νξαηνί θη αφξαηνη, έλζαξθνη θαη άζαξθνη.
-Μήπσο είζαη ηφζν θαζπζηεξεκέλνο ή ζθνηαδηζηήο, ψζηε λα πηζηεχεηο ζε δαηκφλνπο.
-Αελ πηζηεχσ ζε δαηκφλνπο, βιέπσ ηνπο δαηκφλνπο θαη ηα έξγα ηνπο.
-ζηε, θίιε, κ‟ εθηηκάο θη εκέλα θαη ηε ζχδπγφ κνπ σο δαηκνληζκέλνπο;
-Βίζηε ινγηθνί, θεξδνκαλείο νηθνθπξαίνη, δηαθσηηζκέλνη, πνιπθάγνη. Φιχαξνη,
ππεξζηηηδφκελνη, πακθάγνη θαη πακπφηεο θαη πακπφξλνη, λνζεξνί θαη λνζνγφλνη,
αθξηβέζηαηα παλνκνηφηεηα θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίαο δηεζλνχο Παλαγνξάο: εκπνξεχεηαη
ηα βιαβεξά, ηα ζάπηα θαη αλζξψπνπο φπσο νη θαινί καο δεκνθξάηεο, πνπ κηινχλ γη‟
αληηξππάλζεηο θαη εηξήλεο, αιιά είλαη ξππαξνί θαη ξππνγφξνη θαη ηδίσο πξννδεπηηθνί
πνιεκηζηέο, καληξσκέλνη απ‟ ηε Αηεζλή Μαθία.
-Με πβξίδεηο, κε πξνζβάιιεηο, είκαη παηξηψηεο ζξήζθνο, νηθνθχξεο γλήζηνο. Ώλ ηα πσ
ζηε ζχδπγφ κνπ, ζα ζνπ θφςεη παξαζηάζεηο θαη ζα ζε κελχζεη, επεηδή έρεη ζθνπφ λα
θάκεη δέθα γέλλεο, ζχκθσλα κ‟ εζέλα, δέθα δαηκνλάθηα, ζπλεξγφο κε ηφζεο άιιεο, γηα
εκπινπηηζκφ, ησλ δηαθσηηζκέλσλ δεκνθξαηηψλ.

Ο ΕΞΟΡΚΙΜΟ
ε δηεπηζηεκνληθή, δηαθνπιηνπξηθή, δηαζξεζθεπηηθή, δηαπνιηηηζκηθή Μεγαδηάζθεςε, έγηλε
ην Παλδαηκφλην, θνκκαηηαζηψλ, δηαπιεθηηδφκελσλ, ζνβαξφηαησλ πλέδξσλ. ινη ηνπο
απέδεημαλ, φηη αγαπνχλ ηελ Οκνξθηά, ηελ Βπηαμία, ηελ Ώιήζεηα, ηελ Ώγάπε, ην Λαφ.
-Γηα ζηαζείηε, κηα ζηηγκή, ηνπο είπε θάπνηνο, θάπσο ηδηφξξπζκνο ή νιίγνλ ηη ραδφο: φινη
ζαο, γηαηί, ππεξεηείηε θαη ζηεξίδεηε καθίεο ηεο Ώξρηκαθίαο, ξχπνπο θαη Πνιέκνπο;
Έληξνκνη θαη ζχζζσκνη, φινη επεηέζεζαλ ζηνλ δήζελ αθειή:
-Πψο ηνικάο, αλαίζρπληε, λα πβξίδεηο θνξπθαίνπο ηίηισλ, δηπισκάησλ, επαγγεικαηίεο;
-Βπζεβάζησο ζαο ζπκίδσ κε ιεμνχιεο, ηηο ζαηαληθέο ζαο Πξάμεηο. εηο νη θνξπθαίνη
Βληηκφηαηνη, γηαηί αξλείζζε ρνληξηθά θαη ιηαληθά, ηα Γεγνλφηα; Κάπνηνο άιινο αθειήο,
ζπκπαζψο πξνζθείκελνο, πξνο ηνλ «πβξηζηή» απαξίζκεηε ηηλά, εθ ηεο κεγάιεο
Πξνδνζίαο, αλαθέξνληαο Αηαζπλδέζεηο. Παληθφβιεηνη εμαγξηψζεθαλ, νη ιίγν πξηλ,
γαιήληνη θαη αμηνπξεπείο:
-Θπξσξνί, Φξνπξνί θαη Ώξρηθχιαθεο, έμσ λα θισηζείζηε ηνλ παξείζαθην. ξκεζαλ, ηνλ
άξπαμαλ, ηνλ έιησζαλ σο ζθψιεθα ηεο Βπηζήκνπ ήςεσο, θαη θαηφπηλ νη ελ Ώζσφηεηη
θαη νη ελ Βηξήλεη, ζπλερίδνπλ, αιιά ηη λα πνπλ; Δ ηξνκαθηηθή ζηγή Ερζχσλ, είλαη
θαηαζιηπηηθή ζηελ Σεξαηψδε Ώίζνπζα. Σφηε ν επί ηεο Πξνεδξίαο, ςηζπξίδεη πξνο
Ώξρηεξέα, λα δηαβάζεη ηνλ Βμνξθηζκφ. Ο Ώξρηεξεχο κεγαινζηφκσο αιι‟ επδηαθξίησο, φζα
δηάβαζε δηά ησλ κεγαθψλσλ, ήηαλ αθξηβψο, εθ ηνπ άιινπ επηπέδνπ Καηεγνξεηήξην,
πξνινγηθφ θαη ππεξινγηθφ, πνπ απφδεηρλε δαηκνληζκέλνπο ηνπο Βπηθαλείο καο
χλεδξνπο, έλαο κπζηηθφο καθηφδνο, πνπ δελ γλψξηδε ην ηη ζεκαίλεη Παλδαηκφληνπ ν
επίινγνο. Κάπνηνο εθ ησλ ππεπζχλσλ, αγλνψλ επίζεο ηνπ εμνξθηζκνχ ην ιεθηηθφ,
αλέθξαμε:
-Να εξεπλεζεί ακέζσο, πνηνο ζπλέηαμε θη επέδσζε, ηνλ Βμνξθηζκφ απηφ.
-Πξηλ απφ δεθανθηψ αηψλεο έρεη ζπληαρηεί, απφ θάπνηνλ άγην, ν Ώξρηεξεχο απάληεζε.
-Ώζηεηεχεζαη ή ςεχδεζαη; είλαη ζχγρξνλν θαη ησξηλφ απηφ ην θείκελν. Σφηε ήηαλ φινη ηνπο
ζθνηαδηθνί, ηψξα είκαζηε ιανί, πνιχ πξννδεπκέλνη.

ΕΤΓΕΝΕΣΑΣΕ ΧΤΦΕ ΚΑΙ ΝΟΕ
-Ώλ θαηαβξνρζίζνπλ ηνλ πιαλήηε, ην ειηαθφ ην ζχζηεκα, ην ζχκπαλ, ζα ρνξηάζνπλ
επηηέινπο, κεξηθνί κεηνλεθηνχληεο, άθξσο αιαδνληθνί;
-Ση πξαγκαηηθά είλαη πγεία, επηαμία, επηπρία, εληηκφηεηα, ηζνξξνπία;
-Βίλαη φηαλ ζπκκνξθψλεζαη ηπθιά θη αληαξηεχεηο πην ηπθιά.
-Ναη, αιιά, πνηνο ν Καλφλαο, πνην ην Πξφηππν, δηά ηνπ νπνίνπ θξίλεηο;
-Με ξσηάο γηα θάηη ην Παζίγλσζην, πνπ καο θάλεη Πιχζεηο Βγρεθάισλ θαη ζε βξίζθεη
φπνπ παο, φπνπ ζηαζείο κ‟ φ,ηη δεηο θη φ,ηη αθνχζεηο, θη επηπιένλ ζνπ ηππψλεηαη, ήδε απφ
έκβξπν επαίζζεην, πνπ απνξξνθά ηα πάληα.
-Με κνπ πεηο φηη Ώπηφ είλαη ην Όςηζην Κξηηήξην, ν Όςηζηνο Καλφλαο ή ζεφο καο.
-Δ πλζήθεπζε απηή καο νδεγεί, σο «κπζηεξηψδεο» Κίλεηξν.
-Οδεγεί θαη κνξθσκέλνπο θαη ζνθνχο θαη ηεξείο θαη κεγάινπο επηζηήκνλεο θαη ηνπο
πνιηηηθνχο;
-Ώληηθαζηζηά ηε θχζε, ην Θεφ, ηε ινγηθή, ηελ ππεξινγηθή, ηελ πξνινγηθή, ην ελζηηθηψδεο.
-Γηα λα είκαη πγηήο, έληηκνο θαη ηζνξξνπεκέλνο ή παλεπηπρήο, πεο κνπ ηη λα θάλσ.
-Να είζαη Πιενλέθηεο, Φζνλεξφο, Γειηάξεο, Ώληαγσληδφκελνο κε Λχζζα, Πνιεκνραξήο,
θαη λα παξαζηαίλεηο ηνλ Καιφ, ηνλ Θξήζθν, ηνλ Φηιάλζξσπν, ηνλ Βπεξγέηε, ηνλ Ώζψν,
ηνλ αγλφ Βζληθηζηή, Αηεζληζηή, Παλαγνξαίν Παηξηψηε, ηνλ Λατθηζηή. Καη λα είζαη
Άξπαγαο, Ώρφξηαγνο, Πακθάγνο, Λεχηεξνο Πνιίηεο, εθ Παλδήκνπ Παξαλνίαο.
-Σα ηνηνχηα θάλνπλ φινη. Γηαηί πξέπεη λα ηα θάλσ, νπσζδήπνηε θη εγψ;
-Βίλ‟ απιφ θαη απηνλφεην, θαιέ κνπ θίιε, γηα λα κελ ραξαθηεξίδεζαη ηξειφο.
-Σψξα κφιηο μεθηλψ λα θαηαιάβσ, ηη ζπκβαίλεη κε ηνπο Τγηείο θαη Λεχηεξνπο πνιίηεο πνπ
δελ είλαη άλζξσπνη, νχηε νξπθηά, θπηά, ή δψα. δαίκνλεο ή άγγεινη,
-Ση λνκίδεηο φηη θάπσο είλαη; κε δηζηάδεη, πεο κνπ ην.
-Καη ηα νξπθηά ζπκπεξηθέξνληαη πνιχ επαίζζεηα, κ‟ επηαμία θαη λνεκνζχλε.
-Θεο λα πεηο, εκείο νη άλζξσπνη, δελ είκαζηε, νχηε νξπθηά ή κέηαιια;
-Ώο κνπ ππνδείμεηο άλζξσπν, ή έζλνο, νηθνγέλεηα, νκάδα, πγηνχο βηνγξαθίαο.
-κσο φινη ρξεζηκνπνηνχλ ηε Λνγηθή, ιατθή θη επηζηεκνληθή, θαη ηδίσο γλψζεηο, γηα λα
θάλνπλ κεζνινγίεο θαη ηερλνινγίεο φπισλ, νπζηψλ θαηαζηξνθήο, θαη Μεγαδνκέο
Πνιηηηζκνχ ηεο Ανιηνθζνξάο θαη ηεο απίιαο, έσο ηελ Καηάξξεπζε.
-Πνηνη ηα παξαδέρνληαη απηά, πψο αληηδξνχλ, βηνινγηθά ή πλεπκαηηθά σο πγηείο;
-Βίλαη Ώπαζείο, ζρεδφλ ζαλ Πηψκαηα. Γέλνο Βηνηκνζαλάησλ: αλζξσπφηεο!
-Μεηαμχ καο φι‟ απηά, γηα λα κελ καο πνπλ, νη Σξεινί, ηξεινχο. Μφλνλ ν ραδφο απηφο ν
ζηηρνπξγφο, ηφζν άθνκςα ηα ιέεη θαη ηα γξάθεη δεκνζίσο.
-ηηρνπξγφο ρπδαίνο, άηερλνο θαη αζπκκφξθσηνο, πνηνη ηνλ ινγαξηάδνπλ;
-Βπηπρψο γη‟ απηφλ, έρνπκε ηε Λεπηεξηά Αεκνθξαηίαο θαη Παλαγνξάο δηεζλσκέλεο. Αελ
πεηξάδεη, αλ ν άλζξσπνο πξνο άλζξσπν, είλαη Λπζζαζκέλνο Λχθνο.
-Γεγνλφηα ηφζν ηηπνηέληα θαη αζήκαληα, επγελέζηαηεο ςπρέο θαη λφηεο, δελ εγγίδνπλ.
-ζηε είκαζηε πνιχ - πνιχ Βλ Σάμεη, ινη;
-ινη, ινη πιελ ελφο: ηνπ ζηηρνπξγνχ.
-Πξάγκαηη, εθηφο ησλ φζσλ δήζελ ζαηηξίδεη, πβξίδεη θαη ππεχζπλνπο,
ζησλνκαζνλνπαπηθνχο θαη πξάθηνξεο ηεο Παληνπξθίαο, κεηαξξπζκηζηέο ηεο Γιψζζαο,
δίρσο ηεο Ώξραίαο ηε πλέρεηα, ψζηε κφλνλ εθαηφ, γνπξνπληψλ γξπιίζκαηα, λα είλαη
γιψζζα ησλ λενειιήλσλ ηεο ιαηηληθήο γξαθήο θαη ηεο δπηηθήο Μαλίαο.
-ια πξέπεη λ‟ απινπνηεζνχλ, ζνπ ιέλε, γηα κεγάιεο επθνιίεο θαη αλέζεηο, φια έηνηκα,
κεραλνπνηεκέλα: δελ ρξεηάδνληαη νη ιεηηνπξγίεο λνπ, αηζζήζεσλ θαη άιισλ.
-Ώιιά πνιηηψλ γξπιίζκαηα, δπζιεηηνπξγίεο θαη απάζεηεο πνιχ ζπκθέξνπλ.
-Πνηνπο, πνιχ ζπκθέξεη, λα γξπιίδνπλ νη πνιίηεο, δήζελ άλζξσπνη;
-Ώξρεγνχο θαη ηα ζηειέρε ησλ θξαηψλ θη εηαηξεηψλ, κπζηηθψλ θαη θαλεξψλ.

-Βίλαη ινγηθφ απηφ θαη πνιχ επφκελν, ηεο ηαρχηαηεο Πξνφδνπ κέρξηο Βμαληιήζεσο. ζηε
πξννδεχσ λα ζεκαίλεη, απφ ηα εληφο ζαπίδσ, αιι‟ απέμσ ιακπεξίδσ, ζαλ ηνλ
ζθνπξηαζκέλν, ρξσκαηνβακκέλν, ζπκπνιίηε - ληελεθέ.
-Φίιε κνπ, ζηγά, κήπσο αθνχζνπλ, κεξηθνί ηνπ Τπνπξγείνπ Θξεζθεπκάησλ θαη Παηδείαο.
-Μελ αλεζπρείο πνιχ: Πφιεκνη, εηζκνί, Καηαθιπζκνί, έσο εθεί πνηέ δελ θηάλνπλ.
-ινη ηνπο νπξιηάδνπλ: αιιαγέο, κεηαξξπζκίζεηο, ξηδηθέο επαλαζηάζεηο θαη θνζκνγνλίεο.
-ζν πην θνηαδηθνί πληεξεηέο γπαιηζηεξήο απίιαο, ηφζν πην Πξννδεπκέλνη. Γεχγε
ηεο Ώληίζεζεο δελ ππεξβαίλνπλ, νχηε ζπκπιεξψλνπλ άιιεια, γηα εμηζνξξφπεζε.
-Γη‟ απηφ, ινηπφλ, αιιεινηξψγνληαη, άληξαο θαη γπλαίθα, άλζξσπνη - απάλζξσπνη;
-Βίκαζηε ςπρέο επγεληθέο θαη λνήκνλεο σο λφεο.
-Πφηε, ιεο, ζα εθαξκφζνπκε, ηελ επγέλεηα θαη ηε λνεκνζχλε;
-Ρψηεζε πνιηηηθνχο ή εξγνδφηεο ή εθ ηνπ ηεξαηείνπ θάπνηνπο θαη απινχο πνιίηεο.
Ώιιά πην ζσζηφ ζα ήηαλ, λα ξσηήζνπκε ηνλ εαπηφ καο, πνπ δελ θηαίεη, νχηε ζε
παξακηθξά.
-Βχγε ζνπ, σο θίιε, είπεο ηελ γιπθεηάλ αιήζεηα: άιινη πάληα θηαίλε, θαη δελ θηαίκ‟ εκείο.

ΝΕΟΠΛΟΤΣΟ Ο ΜΕΓΑ
-Έια δσ παιηέ κνπ θίιε, λα ηα πνχκε κεηαμχ καο: πφζα απ‟ ηνλ Σνπξηζκφ θεξδίδεηο;
-Απφ εθαηνκκχξηα ηε κέξα, ηξία ζηξνγγπιά ηε λχρηα, εθαηφλ πελήληα θάζε κήλα θαη ηνπο
αγνξάδσ φινπο θη φιεο: πξνεζηνχο, πνιηηηθνχο, παπάδεο, εθνξίεο θαη αζηπλνκίεο,
φκνξθεο γιπθέο γπλαίθεο θαη ζεβάζκηεο θπξίεο.
-Έζησ θαη αξγά, έκαζα, κνξθψλεζαη, γηα λα είζαη ν ηζάμηνο αγνξαζκέλσλ.
-Φίιε κνπ, κελ αζηεηεχεζαη: ην θισηζψ ην Πλεχκα. νπ ην είπα, ρίιηεο δπφ θνξέο. Πνηνη
κπνξνχλ λ‟ αληηζηαζνχλ, ζηα εθαηνκκχξηά κνπ;
-κσο, δελ ζα θαηαθέξεηο λ‟ αγνξάζεηο θαη ηνλ ζηηρνπξγφλ απηφλ.
-Να ην δεηο, ε πέλλα ηνπ ζα γξάςεη θαη γηα κέλα, δσξεάλ: πψο κπνξεί λα παξαιείςεη, ην
θαηλφκελν πνπ είκαη;
-Ώλ ζε πεξηγξάςεη φπσο είζαη θαη κε φια ζνπ ηα θέξδε θαη κε φιεο ηηο εμαγνξέο, κήπσο
ηνπ ζπκψζεηο θαη πιεξψζεηο γηα λα ηνλ ζθνηψζνπλ;
-Βθηηκψ πνιχ ηελ πάκπινπηε δσή κνπ, θαη δελ θάλσ ηηο αλνεζίεο άιισλ. Άιισζηε, δελ
θηλδπλεχσ απ‟ ηηο ιέμεηο ζπγγξαθέα, φζν θη αλ κ‟ εθζέζεη. ινη ζα κ‟ ππεξαζπίζνπλ θαη
ζα κείλεη κφλνο, ζαλ ηελ ηήιε Άιαηνο, ηνπ Λση.
-Να, ινηπφλ, εζχ, αγξάκκαηνο, έκαζεο θαη πεξί Λση.
-Πξνζθαιψ παπάδεο δέθα θη απφ άιια κέξε, λα δηαβάδνπλ γηα ηε ζχδπγφ κνπ. Κάηη
άξπαμε θη εκέ η‟ αθηί κνπ, πεξί Λση, νδφκσλ θαη Γνκφξξσλ θαη Καηαθιπζκνχ. Ώιι‟ απηά
ζπλέβαηλαλ, εθείλν ηνλ θαηξφ. Σψξα φια ηα ληθά ην Υξήκα.
-Έκαζα, έρεηο δπν - ηξεηο, βαζαληζηηθέο, αλίαηεο αξξψζηηεο.
-Ναη, θαιέ κνπ θίιε, νη μαλζηέο παιηνγπλαίθεο κνπ ηηο θφξησζαλ.
-Σφζν έμππλνο, θαη δελ ηηο μεθνξηψλεηο, ζηηο αγνξαζκέλεο λεαξέο;
-Ώκ, δελ μεθνξηψλνληαη, θαη πιεξψλσ ηνπο γηαηξνχο κ‟ επηπιένλ θαθειάθηα θνπζθσηά.
-Βίδα δψδεθα ςπγεία ζηελ ηξαλή ζνπ ζπηηαξψλα - παιαηάξα. Δ θνηιηά ζνπ πηα ζα
εθξαγεί: ηεξαζηίσλ δηαζηάζεσλ: απνξψ πψο θαηνξζψλεηο, έξσηεο κε ηηο γπλαίθεο.
-Βίκαη θαη δπζθνίιηνο, καξηπξίνπ καθξνεκεξεχνληνο, φπσο είπαλ νη γηαηξνί. Σα καιιηά
κνπ έπεζαλ νιφηεια. Έρσ άγρνο θαη θνβία κήπσο ράζσ ηα σξαία ρξήκαηά κνπ.
-Σε δσή ζνπ δελ ηελ ράλεηο, κελ αλεζπρείο.
-Υάθησ ράπηα κε ηηο ρνχθηεο θαη κε βαζαλίδνπλ αυπλίεο.
-Μελ αιιάδεηο ηε δσή ζνπ, νχηε ηηο ζπλήζεηέο ζνπ θαη βαζίζνπ ζε γηαηξνχο θαη ζε
παπάδεο.
-Έηζη θάλσ θη έρσ εγψ γίλεη θφιαζε.
-Σν Υξήκα ζνπ αγφξαζε ηνπο πάληεο θαη ηα πάληα. Γηαηί θαη ηελ πγεία ζνπ δελ αγνξάδεηο;
-Γλψζε κνπ ζηεξλή, έπξεπε λα ζ‟ έρσ πξψηα.
-Ώιιά δελ ιππάκαη ηε δσή κνπ. Γηα ηα Υξήκαηά κνπ, θιαίσ θαη νδχξνκαη.

Η ΠΑΝΕΤΣΤΦΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Ώλάκεζα ζηα πιείζηα φζα γηα ηνπο πάληεο απφ πάληεο, θαζεκεξηλά πλέδξηα, γίλεηαη θαη
γηα ην ηη ζεκαίλεη κέγαο άμηνο, απηνχ ή άιινπ είδνπο. ινη ηνπο ή ζρεδφλ φινη ηνπο,
πάληα ζπκθσλνχλ, φηη κέγαο είλαη, φπνηνο έρεη νπαδνχο ή θαηαλαισηέο πιεζσξηθνχο,
φρη ην ηη θάλεη, αιιά κφλνλ αλ καο γνεηεχεη - παγηδεχεη - καδηθά δηαζθεδάδεη, ή δνινθνλεί,
φπσο νη κεγάινη εθεπξέηεο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, νη κεγάινη «άλδξεο», ηεο
πνιηηηθήο, ηεο επηρείξεζεο, ηεο ππνθνπιηνχξαο, ηεο ςεπηνζξεζθείαο θαη ηεο θάζε
ηέρλεο. κσο, είλαη θαη νη ιηγνζηνί δηαθσλνχληεο, απαηηψληαο ηφζν άςνγε δηαγσγή θαη
πξάμε, ψζηε, γελλεκέλνη άγηνη, δελ ζα ηνπο επραξηζηνχζαλ, αλ δελ ήηαλ αγηφηαηνη
αξράγγεινη. χλεδξνη, θαζψο πνιχ ζπρλά δηαπιεθηίδνληαη, σο πξάθηνξεο ή αθειείο,
δίλνπλ ηφλν θη έληαζε, ζηα πνιχ ζπρλά πλέδξηα, Παξαζπλέδξηα θη Ώληηζπλέδξηα, απ‟
ηελ Κνξπθή ηεο Ππξακίδαο, έσο ην ππφγεην δσκάηην, ηεο παλζέπηνπ Μνχκηαο.
-Δ δηαθνξά θακηά, είπε θάπνηνο, νιηθήο δηαθσλίαο: κεηαμχ ησλ Κνξπθαίσλ θαη ηεο
ππνγείνπ Μνχκηαο ηεο παλζέπηνπ, σο δηαηεξνχκελε ΐιαθεία θαη Καθία. ρεδφλ φινη,
πάληνηε δηαθσλνχλ, εηδηθφηεξα επί ηνπ πξνθεηκέλνπ:
-Ση ζα γίλνπλ νη Μεραληζκνί ηεο Εζηνξίαο θαη νη αηαληζκνί ησλ γεγνλφησλ ηνπ παξφληνο,
ηνλ Οιφρξπζν Καλφλα ηεο Γσήο, αλ ηνλ θαηαξγήζνπκε;
-ζηε, άιιε δπλαηφηεηα ή πηζαλφηεηα, δελ βιέπεηε, παξά κφλνλ ηελ ΐιαθεία ή Καθία;
-Έρνπκε ηα ηδεψδε αξθεηά επγεληθά θαη πςειά.
-Άξηζηα πξνζρήκαηά ζαο θαη θαιχκκαηά ζαο, ηέθλα ηνπ Αηαβφινπ.
-Βίλαη δηαβνιάθηα επηζηήκνλεο, πνιηηηθνί, πλεπκαηηθνί θη επηρεηξεκαηίεο, νη δεκνθξαηίεο
δελ αλέρνληαη, ηφζν βάξβαξν δηαθσλνχληα, παξφηη άθξσο θηιειεχζεξεο. Έμσ, έμσ
θισηζεδφλ, ξχπαλε ηελ πάλαγλε, αξχπαληε ησλ πλεδξίσλ Ώίζνπζα. Σελ Πεγή ηνπ
Βπηγείνπ Παξαδείζνπ, ηελ νλφκαζε Καθίαο ή ΐιαθείαο Πξαθηνξείν: κέγαο Τβξηζηήο
δίρσο Ώηδψ, αξρηπξάθηνξαο ησλ Αηθηαηνξηψλ, θαη Καηαιπηήο ησλ Ώμηψλ, κέγηζηνο
Βρζξφο, φισλ ησλ αμηψλ θαη ησλ έξγσλ καο. Ώπνξψ γηαηί ηνλ πξνζηαηεχεη ηφζν θαλεξά,
ε ιανθηιήο, παλεπηπρήο Αεκνθξαηία.

ΗΡΨΕ ΣΗ ΗΡΨΪΝΗ
-Γηαηί γέκηζε ε Γε, εζηέη, ζεξαπεπηέο. σηήξεο, δηδαζθάινπο, κχζηεο θαη γθνπξνχδεο; Ο
πιαλήηεο είλαη άξξσζηνο θαη άζρεκνο θαη πιήξεο αγλσζίαο. Να κνπ πεηο πνηνο ηνπο
παξάγεη, ηνπο νξίδεη θαη ηνπο ξίρλεη ζηελ Παλαγνξά
-Θα ζνπ πσ ηα κπζηηθά πνπ ηα γλσξίδνπλ φινη.
-Φίιε, θάζθεηο θη αληηθάζθεηο: ηα γλσζηά δελ είλαη κπζηηθά θη απφξξεηα.
-,ηη δελ ζπκθέξεη, δελ ην βιέπσ, δελ η‟ αθνχσ, δελ ζπκβαίλεη, δελ ππάξρεη.
-Ση, γηα ζέλα είλαη ην ζπκθέξνλ, ην θαιφ, ην πγηέο, ην ζσζηφ, ην σξαίν, ην αγλφ;
-Κέξδε, Βμνπζηαζκφο, Ανιηνθζνξά θαη Πφιεκνο, νξαηφο θη αφξαηνο, έσο θαη
Παλνιεζξία.
-Ώζηηεχεζαη, ή έρεη πάζεη ην κπαιφ ζνπ;
-Λέσ ηα φζα φινη θάλνπλ: νη εζηέη,. ζεξαπεπηέο, ζσηήξεο, κχζηεο θαη γθνπξνχδεο.
-Πνηνο εζέλα ζε δηφξηζε λα ιεο, απηά πνπ θάλνπλ άιινη;
-Βίλαη κηα δνπιεηά θη απηή, Βιεπζέξαο Ώγνξάο, ζ‟ έληηκεο δεκνθξαηίεο.
-Πνηα ε εληηκφηεηα, φηαλ άιια ιέλε θη άιια θάλνπλ; Βίλαη δηάβνινη.
-Έληηκνο ν Αηάβνινο πνπ πξνθαιεί σο Βσζθφξνο.
-Ώλ παξαζπξζνχκε απ‟ ηελ πξφθιεζε, δελ ζα έξζεη ε Ώπγή;
-Σφηε ζα παξαδνζνχκε ζηνλ ζαηαληθφ Ώληίρξηζην.
-Λεπηεπίιεπηα λνήκαηα θαη λεθειψδεηο απνρξψζεηο: Βσζθφξνο, Αηάβνινο θαη αηαλάο.
Οη ιατθηζηέο θαη άιινη, απαηηνχλ απιντθά, επηθεξδή θη επρείξηζηα γηα Βμνπζίεο
-ιν είλ‟ επρείξηζηα: θχζε, παξαθχζε, ζετθή Τπεξλνκία θαη Θεφο: φια φπσο καο
αξέζνπλ. Ναη, αιιά εθαηνκκχξηα ηα επαγγέικαηα, εμαθνινπζνχλ λα ππνδηαηξνχληαη θη
αιιεινζπγθξνχνληαη, εθ ησλ Έζσ θη εθ ησλ Έμσ, φπσο θαη νη ζενιφγνη ησλ ηεξαηείσλ.
-Μήπσο πίζηεςεο θη εζχ ζηηο ξεηνξίεο ησλ ζπληερληψλ θη εμνπζηψλ;
-Έρσ πεπνηζήζεηο θαη απφςεηο θαη ηδίσο γλψκεο, επί δηαθφξσλ δεηεκάησλ: είκαη πάληα
δεκνθξάηεο φπσο φινη, θαη πνηέ δελ ζπκθσλνχκε: δήησ ε Βιεπζεξία.
-Πφζνπο ηφλνπο ηζρπξψλ λαξθσηηθψλ, δηαθίλεζαλ απηή ηε λχρηα πξνο Βπξψπε;
-Μέξα κεζεκέξη ηα δηαθηλνχλ ειεχζεξα θαη δηεζλψο.
-Ση ην πην εθζηαηηθφ, ε ηειεφξαζε, ν ηχπνο - ξχπνο, ηα ζρνιεία ή ελέζεηο;
-Δ θξππηνδειεηεξίαζε πξνηηκεηέα, ζαλ ηα ράπηα ησλ γηαηξψλ. Υίιηεο δπφ θνξέο, ην
είπα. Υζεο κνπ πεξηέγξαςεο, πνιέκνπο ανξάηνπο θαη ηξνκνθξαηήζεθα: είλαη παξακχζηα
Αελ κπνξψ λα θαηαιάβσ, κνξθσκέλνο, λα πηζηεχεηο άπηαζηα θαη θαληαζίεο.
-πσο νη δεκνθξαηίεο θη νη ζαηαληθέο ηνπο ηερλνπξγίεο.
-Ο πιαλήηεο είλαη άξξσζηνο θαη άζρεκνο θαη πιήξεο αγλσζίαο: γέκηζε ε Γε εζηέη,
ζεξαπεπηέο, ζσηήξεο, δηδαζθάινπο, κχζηεο θαη γθνπξνχδεο, ζαλ βηνκεραληθά,
πνιχρξσκα θνπηηά, ζηε ζεηξά θαη ζσξεδφλ.
-Ση λαξθσηηθά, ηη βηνκεραλεκέλα ζηε ζεηξά θαη ζσξεδφλ, θνπηηά, ηη δεκνθξαηίεο, ηη
δηθηαηνξίεο, ηη θαηζαξηθέο ζξεζθείεο, ηη δηαβνινπφιεκνη. Πεο κνπ, πνπ λα εληαρζψ θαη
εξσηθά λα πνιεκήζσ, κ‟ εμαζθαιηζκέλεο δφζεηο εξσίλεο; Χο θνηλσληθφο παξάγσλ, εθ
ησλ εθιεθηψλ, είκαη θαη αμηνθξάηεο θεκηζκέλνο.
-Ώθξηβψο απηφ.

ΤΠΝΟ ΜΑΚΑΡΙΨΝ
-Ο Σξηπξάθησξ Σίην, κέγαο ζνζηαιηζηήο, έλσζε πνιχ βαζεηά θαη δίθαηα, ηνπο ιανχο θαη
ηα εδάθε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη ηνλ ζαχκαδαλ νη πξννδεπηηθνί θαη ν ηξίηνο θφζκνο
-Ώθξηβψο, φπσο ελψλεηαη ε Παλεπξψπε, δίρσο Λχθσλ θαη Ααηκφλσλ αληαγσληζκνχο.
-ησπή αλφεηε ζπνπξγίηε, κε κνπ θάλεηο θιπαξίεο, ζέκαηα ζαλάηνπ θαη δσήο.
-Βίκαη ζνβαξφο αλαιπηήο, θαη κέινο Αηεζλνχο Ώλάιπζεο ηεο Εζηνξίαο.
-Μπξάβν! θνπξακπηέο γιπθχηαηνο. Πνησλ ζπκθέξνληα ζηεξίδεηο;
-Σψξα πηα, δελ είκαη, εηο εμ εηδηθψλ ζνβηεηνιφγσλ θαη βαιθαλνιφγσλ.
-Πνπ ζε βφιεςαλ, θαιέ κνπ, νη Ώξρηκαθηφδνη;
-Με πξνβίβαζαλ Μπζηηθνζχκβνπιν, ηνπ Μπζηηθνζπκβνπιίνπ, ησλ Βζλψλ πνπ είλαη
Βλσκέλα.
-Φπζηθφ θη απηφ: νη Βλψζεηο γίλνληαη, γηα ρσξηζκνχο, δνινθνληθφηεξνπο.
-Σα ιάζε καο αλζξψπηλα, πνιχ αλζξψπηλα.
-ζν πην κεγάια θαη βιαθψδε, ηφζν πην ζπρλά ηα δηαπξάηηνπκε.
-Πάλησο, είλαη φινη ζνβαξνί θαη γλψζηεο θαη θηιάλζξσπνη θαη ρξηζηηαλνί.
-Υξηζηηαλνί; δελ ακθηβάιισ. Υξηζηηαλνί θη νη Πάπεο θη νη ησληζηέο θη νη Βπξσπαίνη, πνπ
ρεηξίζηεθαλ ηνλ Σίην θαη ρεηξίδνληαη ηελ Παλεπξψπε. Άιινο ηνπο ρεηξίδεηαη θη απηνχο.
-Λεο λα κελ γλσξίδσ πνηνο, σο Μπζηηθνζχκβνπινο Μπζηηθνζπκβνπιίνπ ηνπ πιαλήηε;
-Ώιιά ηψξα, ηη ζα γίλεη κε ηα πιήζε ησλ πξνζθχγσλ εθ ηεο αλαηνιηθήο Βπξψπεο, εθ ησλ
ΐαιθαλίσλ θαη απφ αιινχ, ζ‟ εθηάζεηο δηεζλψο;
-Ώο ςνθήζνπλ, δελ πεηξάδεη. Οη κπζηηθνζχκβνπινη ζα δνπλ.
-ε ζπγραίξσ: είζαη ινγηθφο αλαιπηήο θη έληηκνο ππάιιεινο. κσο, φηαλ θαη ε ζάξθα
ζνπ ςνθήζεη, ίζσο έρεηο θαη ςπρή θαη πλεχκα.
-Κάπνηνο παξαθπζηθφο κνπ είπε, φηη απνθιείεηαη λα έρσ πλεχκα, κέζα ζηελ ςπρή κνπ.
-Ναη, αιιά, ζνπ είπε, ηεο ςπρήο ζνπ ηελ πνηφηεηα, εθ καθξνρξνλίσλ πξάμεψλ ζνπ;
-Ώλ δελ κεηαλνίσζσ, είπε, ζα βξπθνιαθηάζσ.
-Αελ ζε βιέπσ αλαζηαησκέλν. Μάιινλ έρεηο βνιεπηεί θαη σο έλζαξθνο βξπθφιαθαο.
-Σν αηζεξηθφ Βπηηειείν Ώξρηβξπθνιάθσλ, ζα κε πξνζηαηεχζεη.
-Ώιιά πνηνο ηνπο πξνζηαηεχεη ηνπο Πξνζηάηεο ζνπ;
-Βίκαη ν Μπζηηθνζχκβνπινο εθ Μπζηηθνζπκβνπιίνπ, θαη γλσξίδσ πνηνο: ν αηαλάο.
-Ο Σξηπξάθησξ Σίην θαη νη Πάπεο θαη ν ηάιηλ θαη ν Υίηιεξ θαη ν Υηξνρίην θαη ινηπνί, ηη
ξφιν παίδνπλ, ζην αηζεξηθφ ηεο Γεο;
-πκβνπιεχνπλ ηε «Μεγάιε» ΐξεηαλλία θαη ηελ Παλακέξηθα, ηηο ηλνηδαπσλίαο, γηα ηελ
αλαραίηηζε ηεο Γεξκαλίαο. Σε Γαιιία, πνηνο ηε ινγαξηάδεη;
-Ώιι‟ απηφ ην θξάηνο - ρσξνθχιαθαο, πνπ ιέγεηαη Σνπξθία, είλαη φπσο ε δεκνθξαηία,
ησλ θνπίσλ, θπθεψλαο παξαλντθψλ πνιηηηθψλ. νπ ην είπα θάκπνζεο θνξέο θαη ην
μαλαιέγσ: φπσο νη ζπνπδαίνη «ζηξαηεγνί», θαη νη ρσξνθχιαθέο ηνπο, δηεζλψο.
-Πάλησο, νη βξπθφιαθεο, είλαη φινη βνιεκέλνη, ινγηθφηαηνη θαη πεηζηηθνί. Ώθξηβψο απηφ.
Οη ιανί θαη ηα ηδξχκαηα θη νη εθθιεζηαδφκελνη, αο θνηκνχληαη ήζπρνη, ηνλ χπλν καθαξίσλ.

Η ΑΛΛΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΡΡΕΤΗ
-Χ, θίιε αγαζέ, ζπ πνπ έρεηο θήκε ςεπδνιφγνπ, αο κνπ πεξηγξάςεηο κε ζπκπφληα, ηεο
Δ.Π.Ώ. ηεο επδαίκνλνο, ηελ κνλνθξαηνξηθή, απηαπφδεηθε ζαπίια, εθκαπιίζηξηαο θαη ηεο
λεναζηηθήο Ρσζζίαο θαη ηεο ηβεξίαο ηεο ηζιακηθήο, φπνπ ζπλαληψληαη Κίλα, Παληνπξθία
θαη Εαπσλία παλακεξηθαληθήο νιθήο.
-Σψξα πνπ νηθνθπξεχεηαη ε Παλεπξψπε κε ηηο πνιιαπιέο Πιεγέο, θαη αγσληνχλ νη
έγρξσκνη θαη ην θαλαηηθφ Εζιάκ, ηψξα πνπ ζησληζκφο θαη παπηζκφο, ιπζζσδψο
αληαγσλίδνληαη, θαζψο εθξήμεηο πιεζπζκψλ θαη γλψζεσλ θηινηερλνχλ Σερλνινγίεο ηνπ
Οιέζξνπ, ε απίια ηεο καζσλνγέλλεηεο Ώκέξηθαο, ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ραθηέδσλ, ηνλ
πιαλήηε Γε, ζα δηαζψζεη, δηα λέσλ, ανξάησλ φπισλ, ηεο Αηαπιαλεηηθήο.
-Ώπνξψ θη εμίζηακαη, σ θίιε, πσο ηα ζάπηα ζψδνπλ θαη πιαλήηεο.
-Βίλαη παληειψο απιφ θαη νινθάλεξν: φζν ζξηακβεχνπλ νη ραπηνγηαηξνί θαη
κεηακνζρεπηέο, ηφζν πιεζπζκνί ζαπίδνπλ, ελψ νη βηνκεραλίεο ησλ θαξκάθσλ,
θπβεξλνχλ ηαηξηθέο ρνιέο θαη Κπβελξήζεηο…
-Ση ηηο θάλνπλ, έρσ αγσλία, επί έηε, λα ην κάζσ.
-Κη αλ ην κάζεηο, ηη; Ο Αηεζλήο καο Απηηθφο Πνιηηηζκφο, είλαη ν Ώξρηθαθνχξγνο.
-Ώξρηθαθνχξγνο, ν Θξηακβεπηήο ν Πάλνπινο, ν κέγαο Βπεξγέηεο ησλ Μεραληζκψλ, ν
γλσζενβξηζήο θαη ζαπκαηνπνηφο πιφθξσλ θαη αλζξσπνθεληξηθφο αλζξσπηζηήο,
παλεπηζηεκηαθήο, κπζηηθναζηπλνκεχνπζαο θαζεγεηηθήο ξνκπνηνζχλεο, πνπ ζε ιίγν ζα
πξνζθέξεη θαη ην Υξπζσκέλν Υάπη θαη Μεηακνζρεχζεηο Κεθαιψλ;
-Αηζεθαηνκκχξηα νη ζάπηνη, εθ ησλ βαζαληζηηθψλ, αλίαησλ, ηαηξνγελψλ, πνιηηηζκνγελψλ
θαη ειεθηξνγελψλ πιεζσξηζκέλσλ, ζάξθαο θαη ςπρήο θαη θνηλσλίαο Νφζσλ, φινη
πξνζδνθνχκε κ‟ αλνηρηφ ην ζηφκα, σο εγθεθξηκέλνη Υάρεο, ηελ «αλάζηαζε». Κάζε
θνπθηνθεθαιάθηαο, σο θνλζεξβνθνχηη άδεην, ζα θνξέζεη θεθαιή κηθξνχ παηδηνχ.
-Πξάγκαηη, έρσ αθνχζεη πεξί καδηθήο Λαζξεκπνξίαο, Ώξπαγήο γηα ηε θαγή, αγνξηψλ
θαη θνξηηζηψλ εμ Ώκεξηθήο Ννηίνπ, παπηζηψλ επινγεκέλσλ –πεηλαζκέλσλ.
-ζηε, θη ε «αγία» Έδξα, έρεη ηελ ηγή Ερζχσλ είδνπο ηξηζκεγίζησλ ηνπο θπιφςαξσλ.
Έκαζα πσο παπηθνί παπάδεο, απαηηνχλ αξζεληθνχο ή ζειπθνχο ζπδχγνπο, δίρσο
θνκπνζθνίληα. Αελ αληέρνπλ πηα ηελ αγακία θαη παξαθαινχλ γηα επηζήκνπο γάκνπο,
έζησ εμ ηδίνπ θχινπ. Πέο κνπ, πνπ, ιεο, θαηνηθεί κνλίκσο ν εξρφκελνο Ώληίρξηζηνο; ζηελ
ηψλ; ζηε Ρψκε;
-Κάζε ηφζν, επηζθέπηεηαη ηελ Άγθπξα ηεο Βπμείλνπ πλνκνζπνλδίαο.
-Ναη, αιιά, ην κφληκν Παιάηη ηνπ, πνπ βξίζθεηαη;
-Ώλ ην βξεηο, θαη πνηνη εμνπζηάδνπλ παλεπηζηεκηαθνχο θαη θπβεξλήζεηο. κσο, φ,ηη έρεη
κηαλ αξρή, έρεη θη έλα ηέινο: ν Παλαζηηζκφο ζα θαηαξξεχζεη, επηηέινπο!

ΣΑ ΧΑΡΑΚΙΑ ΣΟΤ ΓΛΤΚΟΤ ΝΕΡΟΤ ΣΗ ΓΤΑΛΑ
-Αηαηξψ θαη βαζηιεχσ, άιια ιέσ θαη άιια θάλσ. Πεο κνπ, ζπ, ηη πξνηηκάο; πιεζπζκηαθή
επίζεζε, παπηζκφ, ζησληζκφ ή θαζηζηηθή δηθηαηνξία, εμ απηψλ καγεηξεκέλε;
-Δ ιεγφκελε θνπιηνχξα, απφ πνπ εμαπνιχεηαη, γηα πεο κνπ.
-Θεο λα πεηο ην «πλεχκα» ησλ ΐξπθνιάθσλ, Υξήκαηνο ησλ ιηγνζηψλ ΜνλνπσιίσλΣξαπεδψλ; Πεο κνπ ηα κε άιιεο ιέμεηο.
-Να κνπ πεηο ηη πξνηηκάο: εζληθηζκφ, δηεζληζκφ, ή ηελ Παλεηθφλα ηεο Ώηζεξνειεθηξνληθήο
Οζφλεο;
-Ση, ζην δηάβνιν, ζεκαίλεη, Παλεηθφλα;
-Υεηξίδνκαη ιανχο θαη θπβεξλήζεηο, επηζηήκεο θαη θνπιηνχξεο θαη ζξεζθείεο, κε ηηο
Μαδηθέο Τπνβνιέο, εθ κέξνπο ιηγνζηψλ Μνλνπσιίσλ Βληαίαο Βπηζέζεσο.
-Θεο λα πεηο, ιηγνζηνί αηαληζηέο, εμνπζηάδνπλ ηνλ πιαλήηε θαη πην πέξα. Ώιιά, πνηνπο
κνρινχο ππνθηλνχλ, πνηαο Απλακηθήο ΐιαθείαο;
-Μέξα - λχρηα καο ζθπξνθνπνχλ, δηα ησλ αθειψλ θαη ησλ πξαθηφξσλ.
-Σνπο αθειείο ηνπο ζπγρσξψ. Ώιιά, νλφκαζέ κνπ, επαγγέικαηα πξαθηφξσλ.
-Αεκνζηνγξάθνη, ζπγγξαθείο, θαη ηδίσο παλεπηζηεκηαθνί Καζεγεηέο ζεζκψλ ηνπ
Παλακεξηθαληζκνχ θαη απεπζείαο κε ηηο Μπζηηθέο Ώζηπλνκίεο.
-Αελ αλήθσ ζηηο επίζεκεο νκάδεο. Βίκαη ζθνπεπηήο ειεχζεξνο.
-Σέηνηα ζηέθηα θαπλνγφλα, ζηηο κεγαινπφιεηο δελ καο ιείπνπλ: Καθεδάθη, κεδεδάθη θαη
νπδάθη, κε παρεηά ηελ θιπαξία, θαη ηζηγάξα ζηε ζεηξά θη ειαθξά λαξθσηηθά, πνξλεία θαη
νκφθπινο ν «έξσηαο», θη φι‟ απηά ηα «ιεχηεξα» θνκκαηάθη εθ ηεο Οιηθήο Τπνβνιήο ηεο
Παλεηθφλαο.
-Αειαδή, ηα εληζρχνπκε, ηα φζα σο «αδάκαζηνη, καρεηέο», ηα πνιεκάκε;
-Καθνκνίξεδεο πνπ είζζε, δίρσο παρπινχο κηζζνχο πξαθηφξσλ.
-Βθηνμεχεηο ηελ Πηθξή Ώιήζεηα, πξνο θησρά ζαξαβαιάθηα. Αελ ηα ζπκπνλείο;
-Σζηγαξάθεδεο, κηθξφςπρνη, κνηξαίνη, κεηαμχ ζαο αζπκπφλεπηνη, γιείθεηε ηα θφπξαλα,
ηεο Παλαγνξάο, θαη «δείηε»: δπηηθνκαλείο θη ηζαγελείο.
-ζηε, εηζρσξείο ζηα ηδηαίηεξά καο. Έρνπκε θη εζηέη θη ειίη, αλάκεζά καο, κε βξαβεία
Νφκπει - ηάιηλ, εππξεπψο ζηεθαλσκέλνπο. Αελ ηα ζέβεζαη απηά, πνπ ηα ζέβνληαη
δεμηνθεληξναξηζηεξψζελ, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, θξάηε, θνπαδάθηα θξαηηθψλ,
αλαγλσζηψλ θαη άιισλ, ηεο Παλαγνξάο θαη Παλεηθφλαο.
-Βχγε ηνπο, σο πξσηνπφξνη, ηεο Απλακηθήο βιαθείαο ή Καθίαο.
-Αελ αληέρσ άιιν. Θα ζε βξίζσ ή ζα ζε θισηζήζσ, φπσο ζπλεζίδνπκε ζηα ζηέθηα.
-Μνπ αμίδνπλ νη θισηζέο θαη νη βξηζηέο, αιιά πην πνιχ, νη ζηγέο Ερζχσλ.
-Έρνπκε ζηε Γπάια κεξηθά Φαξάθηα ηνπ γιπθνχ λεξνχ, πνπ θάλνπλ θαη γεσπνιηηηθέο
επαλαζηάζεηο, ράθηνληαο πλζήκαηα θαη Υάπηα. Σα πξνβάιινπλ θαη ηειενξάζεηο θη
έθηαθηεο εθδφζεηο, αιιά έμσ απ‟ ην γιπθφ λεξφ ηεο Γπάιαο, δελ αληέρνπλ, νχηε
δεπηεξφιεπην, εθηφο αλ ζπγθξαηνχληαη, απφ πξάθηνξεο θαινχο θη απφ
παξαθνηκφκελνπο.
-Πέο ηνπο ραηξεηίζκαηα πνιιά θη εγθάξδηα, εθ κέξνπο κνπ, θαη κηα ζπκβνπιή: λα κελ
αθθίδνληαη θαη λα κελ πεξηαπηνινγνχλ ζηηο πλεληεχμεηο, θαη ηδίσο θαη‟ εμαίξεζηλ, λα κελ
θαπλίδνπλ ηηο ζηηγκέο εθείλεο, ηεο αζηείαο ηξαγηθφηεηαο.

Ο ΝΕΟΫΠΕΡΥΑΙΜΟ ΣΨΝ ΜΑΤΡΟΜΑΓΨΝ
-Βίζαη κηθξνρεηξηζηήο θνπιηνχξαο γηα ινγαξηαζκφ αθεληηθνχ επξχηεξνπ θπθιψκαηνο
αιιά έρεηο χθνο, ήζνο, χςνο, κέγηζηνπ πνιηηηθνχ, πιαλεηηθήο νιθήο.
-Έηζη, ην Κξπθφ Βπηηειείν, κε ρξεηάδεηαη. Μεηαμχ καο ε ζπδήηεζε: πξνο ηη λα
παξαζηαίλνπκε θαη λα ππνθξηλφκαζηε:
-Πεξί ηίλνο πξφθεηηαη ζη‟ αιήζεηα; αο καο πεηο απηά πνπ θάλνπκε, δίρσο ηελ παξάζηαζε.
-Βίκαζηε, πνιχ ιακπξέο, θεκηζκέλεο κεηξηφηεηεο, αξηζηνπξγεκαηηθέο, πξάθηνξεο ζηελ
πξάμε, θαη θξαγκνί αδηαπέξαζηνη πιαζηνγξάθνη θηιειεχζεξνη.
-Ώιήζεηεο θαη πξαγκαηηθφηεηεο θαη πλεχκα θη νκνξθηά θη αγάπε θαη ιαφο;
-Ώο αθήζνπκε ηηο θνχθηεο ιέμεηο, λα ηηο ράθηνπλ βιάθεο. Βίκαζηε νη ρεηξηζηέο. Κάπνηνο
απφ καο, κπνξεί λα πξνβιεκαηηζηεί, φηη θάπνηεο ηθαλφηεηέο καο, θάπνηα ηαιεληάθηα
ζπλππάξρνπλ κε ζαηαληθά καο πάζε θαη ζαπίια ζαξθηθή θαη ςπρηθή. Σνπ απαληψ,
ινηπφλ, ηνπ πξνβιεκαηηζκέλνπ θίινπ καο, αλ δελ ζπκκνξθσζεί, ζα γίλεη θισηζεδφλ
απφβιεην, εθ ησλ άλσ θη εθ ησλ θάησ θαη ζα ράζεη ηα πξνλφκηα. πσο φινη θάλνπλ ηε
δνπιεηά ηνπο, θάλνπκε θη εκείο, δίρσο ηνπο ζπλαηζζεκαηηζκνχο, πεξί ειεπζεξίαο θαη
δηθαηνζχλεο, πεξί αλζξσπηζκνχ, πεξί ζξεζθείαο θη άιισλ θνχθησλ ιέμεσλ. Οη ιέμεηο καο
ρξεηάδνληαη σο άγγηζηξα, φπσο καο ρξεηάδνληαη εηθφλεο χπλνπ λάξθεο. Ώπηφ ζεκαίλεη
ζηέιερνο θαη αξρεγφο, έζησ θάπνηαο ιεπηνκέξεηαο ζηε Μεγαδνκή. Αίρσο ηνλ Μεραληζκφ
ηνπ Φεχδνπο, ηη ζα είκαζηαλ εκείο; κφλνλ νη παξαθνηκψκελνη, κφλνλ ζπξσξνί, κφλνλ
πξάθηνξεο θαη ζιηβεξφ ραθηεδνιφτ, ελψ ηψξα. είκαζηε ην παλ. πνηνο δελ ππεξεηεί, ηνλ
εθάζηνηε Ώπζέληε, ζ‟ νπνηνδήπνηε ηνκέα, ή ζπλνιηθά, αλάζεκά ηνλ. Ώζθαιψο, κπνξνχκε
λ‟ αληαξηέςνπκε, αιιά γηα λ‟ αγθαιηάζνπκε, άιινλ Ώλαξξηρεζέληα. Οη σξαίεο ιέμεηο θαη
εηθφλεο πνπ ζεξβίξνπκε, είλαη κφλνλ γηα ηνπο νπαδνχο θαη ηνπο πειάηεο, αιίκνλν αλ ηηο
πηζηεχακε θη εκείο. Κη αλ ζα ηηο πηζηεχακε, δελ ζα εθαξκφδακε θαη ζα είκαζηαλ
ζρηζκαηηθέο ςπρέο, απηνπεξηθξνλνχκελνη, απηνθνπξειηαζκέλνη. Ώιιά ηψξα, ην
δηαπηζηψλεηε θη εζείο θαη ην ιέλε φινη, πφζν βέβαηνη ζηεθφκαζηε, ππεξακπλφκελνη εληφο
ηεηρψλ, θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ θαη ησλ νπψλ, αήηηεηνη, κε ηε ζησπή Ερζχσλ πξνο ηνπο
δηαθνξηθνχο, κε ηηο θνιαθίεο καο πξνο αθειείο θαη ππνηαθηηθνχο.
-Ναη, αιιά, παλάθξηβα, ην πιεξψλνπκε απηφ, δηα ηεο νινθιεξσηηθήο Ώζθπμίαο θαη
απίιαο.
-κσο, ηελ ηηκή καο δηαζψδνπκε θαη ηεο Βπνρήο ην Πλεχκα, θαη ηελ έλδνμε Παηξίδα.
-Βίζαη πηψκα δπζσδίαο, αξσκαηηζκέλν ρεκηθψο, θαη πνχζηεο κε ην θάπνην ηαιεληάθη.
-Ση ζηαπξψζαηε ηα ρέξηα, ζεθσζείηε θαη θισηζείζηε πξνο ηα έμσ, ηνλ Πξνδφηε, αλ δελ
ζέιεηε λα ράζνπκε ηηο ζέζεηο καο, κεηά πνιιψλ επαίλσλ θαη απνδνρψλ. Μεηαμχ δχν
ππξψλ, έρνπκε Έμνδν κνλαδηθή, ηελ Καηάκαπξε Μαγεία, Γνεηεία Οιηθή. Ο Ώληίρξηζηνο
σηήξαο: Τπεξρίηιεξ, Τπεξζηάιηλ, Τπεξδεκνθξαηηθφο Φνληάο.

ΜΕΟΝΤΚΣΙΟ ΣΟΤ ΕΣΟΤ ΦΙΛΙΑ
-Σα πξαγκαηηθά ζπκβάληα, ππεξβαίλνπλ Φαληαζίεο, Σέρλεο, Βπηζηήκεο θαη Καλφλεο
-Ώιιά, χκπαληα, Θεφο, Υξηζηφο, Πξνθήηεο θαη ΐαζκίδεο „λησλ ηεο Γσήο,
ππνηάζζνληαη θαη θάλνπλ φ,ηη δηαηάζζνπλ θαη ζπληάζζνπλ ηα Εεξαηεία θαη νη Πάπεο.
-Ώπφ πνπ πεγάδεη ηφζε Λχζζα, Εεξέσλ ησλ Καηζάξσλ, ελαληίνλ ησλ ιαψλ;
-Παπαδίζηηθνο Μεζαίσλαο, ηξεηο κέξεο αθξηβψο, πξηλ απφ ην έηνο ρίιηα κέγαο ν
Ώλαβξαζκφο, «ζξεζθεπηηθφο», ηδίσο πξνο Απζκάο: Σέινο ηνπ Κφζκνπ, ε πληέιεηα. ινη
θξνληίδνπλ λα θεξδίζνπλ ηνλ παξάδεηζν, πινχζηνη, θησρνί θαη ιηκνθηνλνχληεο.
Φενπδάξρεο θαη παπαδαξηφ ηνπο, δηαλέκνπλ ζηνπο θησρνχο, ηα θιεκέλα πινχηε ηνπο ζα
ηα ζηεξεζνχλ ηξεηο κέξεο, αιιά ζα θεξδίζνπλ αησλίαλ επηπρία θαη καθαξηφηεηα. Βπί ηξεηο
εκέξεο, δηαξθψο ραξίδνπλ, αιιά πάληνηε θξαηνχλ θαη θάηη έσο ηελ Τζηάηε ξα, ψζηε,
νχηε κηα ζηηγκή λα κελ ηελ ζηεξεζνχλ ηελ θαινπέξαζε ηεο Κνηιηνδνπιείαο. Οη θησρνί επί
ηξηήκεξν, γιεληνθνπνχλ: θαγνπφηη ν επίγεηνο παξάδεηζφο ηνπο, επηηέινπο, θαη ζξελνχλ.
Γηαηί ζξελνχλ παλεγπξίδνληεο; Σν παπαδαξηφ ηνπο ζπγρσξεί ζηεξήζεηο, πείλεο θαη
βαζαληζκνχο αηψλσλ: επηηέινπο θαη απηνί ζα πάλε ζηνλ νπξάλην παξάδεηζν, κε ηα
δσξεάλ ζπγρσξνράξηηα Ππξγνδέζπνηλεο θαη ππξγνδεζπνηλίδεο κε ηε ζηδεξφθξαθηε
ζειπθή αγλφηεηα, ηα δεζκά ηνπο αθαηξνχλ Εππφηεο θαη Ππξγνδεζπφηεο, Καξδελάιηνη θαη
ν Πάπαο, ινγαξηάδνπλ Πξψηε Θέζε ζηνλ Παξάδεηζν, αιιά, εληειψο δελ παξαηηνχληαη
λα δηαιέγνπλ ηα σξαία θησρνθφξηηζα θη αγφξηα ησλ «εξψησλ» ηνπο. Μφλνλ ιίγεο ψξεο
πξηλ απφ ηα κεζάλπρηα, θαζψο ζ‟ αξρίζεη ην Υηιηνζηφ κεηά Υξηζηφλ, θησρνί θαη πινχζηνη
πξνζεχρνληαη θνπαδηαζηά, σο ίζνη, αγθαιηάδνληαη, αζπάδνληαη αιιήινπο, «αγαπηψληαη»
θαη δηαβάδνπλ απαγνξεπκέλεο Εεξέο Γξαθέο, ηε ΐίβιν.
-Γηαηί ηελ απαγφξεπε ν Πάπαο θη άιινη, ηε ΐίβιν λα ηελ έρνπλ νη θησρνί θη αγξάκκαηνη;
-Κάπνηνη απφ απηνχο, κπνξεί λα δηάβαδαλ, λα έβιεπαλ, φηη άιια ιέλε νη Γξαθέο θη άιια
νη παπάδεο. Πεο κνπ, ηη απέγηλε φηαλ άξρηζε ην Υίιηα θαη δελ έγηλε πληέιεηα ηνπ Κφζκνπ;
-Φξίθε «κεηαλνίαο»: νη ππξγνδεζπφηεο θη νη παπάδεο, απαηηνχζαλ κε ηε βία ηα «ειέε»,
αιιά νη θησρνί θαη νη πεηλαζκέλνη, δελ επέζηξεθαλ ηα παξαδείζηα Αψξα. Οη
δηαλννχκελνη δπκψλαλ ηελ Ώπγή ηεο Ώλαγέλλεζεο, επηγείσλ «απνιαχζεσλ» θαη
«θψησλ».
-,ηη πεη ν Πάπαο θη ν παπάο ηεο ελνξίαο, είλαη λφκνο ηεο Τπεξλνκίαο ηνπ Θενχ φισλ
ησλ θφζκσλ: δελ θηλείηαη ν πιαλήηεο Γε. Σνπ ζχκπαληνο ην θέληξν, είλαη ην ΐαηηθαλφ
ησλ «ηεξψλ» δαηκφλσλ. Θάλαηνο ζε φζνπο ιέλε γηα ηελ θίλεζε ηεο Γεο, θαη αξλνχληαη φηη
πην Θεφο απ‟ ην Θεφ είλαη ν Πάπαο.
-Σψξα, φκσο, είλαη ζχκκαρνη ηεο επηζηήκεο.
-Παπνζχλε θη επηζηήκε, ζπκκαρνχλ κε ηηο Μαθίεο φπισλ, θαηαθηήζεσλ, πνιέκσλ θαη
λαξθσηηθψλ.
-Σε πληέιεηα ηνπ Κφζκνπ σο ρξνλνινγία, εμαθνινπζνχλ λα ηελ νξίδνπλ νη αηξέζεηο,
αιιά δηαςεχδνληαη, θαη μαλαδηνξίδνπλ, θχζε θαη Θεφ θαη ζχκπαληα.
-Δ αλζξψπηλε Παξάλνηα, Καθία θαη ΐιαθεία, πφηε ηειεηψλεη επηηέινπο; Νέα πια θαη
Οπζίεο γηα ην ηέινο ηνπ πιαλήηε, επηζηήκε θαη πνιηηηθή επηλννχλ.

-Μφλνλ ηφζε-δα, κηθξή πληέιεηα. Βξγνδφηεο θη Βξγνιάβνη θαη Υνληξέκπνξνη,
πξνζθέξνπλ;
-ρεδηάδνπλ Ώλαηίλαμε, ηνπ Διηαθνχ πζηήκαηνο, γηα λα δηαζθεδάζνπλ.
-Κη χζηεξα κνπ ιεο, εζχ θαη άιινη, λα ηνπο ζέβνκαη ηνπο επηζηήκνλεο ηεο Αηαπγνχο
Παξαθξνζχλεο, καδί κε ην εκπαηθηηθφ ηνπ Θείσλ θαη ηεο θχζεο, ζχκκαρν Καηζάξσλ,
πληερληαθφ Παπαδαξηφ.

Η ΑΡΙΣΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΤΦΟΤΛΑ
-Πνχ ζπλήζσο ζα ζε βξίζθσ; πνπ ζπρλάδεηο;
-πνπ θεκηζκέλα, δνμαζκέλα, μαθνπζηά, δσληαλά θαη πεζακέλα, κνξθσκέλα, κε
παξάζεκα θαη ηίηινπο θαη βξαβεία θαη κε πινχην θηλεηφ θη αθίλεην.
-Βίζαη, νπσζδήπνηε, πνιχ πλεπκαηηθή θη αξηζηνθξαηηθή ςπρνχια, αλ θαη, φπσο έκαζα,
νη πξφγνλνί ζνπ ήηαλ πεηξαηέο, ιεζηέο θαη ισπνδχηεο.
-Φζνλεξνί ηα ιέλε ηνχηα.
-Πξάγκαηη. Μηα ςπρή ζαλ ηε δηθή ζνπ, πνπ ζπρλάδεη ζε κνπζείν θαη ζ‟ εθζέζεηο, θη
αγνξάδεη παλ ην βξαβεπκέλν θη φπνπ ζπλαπιίεο θεκηζκέλεο κνπζηθήο ληψζεη
θξαδαζκνχο, αλσηέξαο δηαζηάζεσο, δελ ηνπο θαηαδέρεηαη ηνπο φρινπο. Κάπνηνο απ‟
απηνχο ηνπο φρινπο, πξηλ λα ζε γλσξίζσ, ζ‟ είρε πεξηγξάςεη απεξίγξαπηα, σο θνχθηα,
θνπζθσκέλε κπαινλάξα, ζθνπξηαζκέλν ζθνππηδηψλ δνρείν, ρηππεηά ρξσκαηηζκέλν,
ξαληηζκέλν κε αξψκαηα, επθνιίαο εκεηνχ. Κη έλαο άιινο πνπ ηνλ άθνπζε, πξνζζέηεη:
αιιά, έρεη ηελ ςπρή αζάλαηε θαη κέζα ζηελ ςπρή, έρεη ην πλεχκα ην αξχπαλην. Σξίηνο
φκσο, δηαθψλεζε θαη είπε: ηη αζάλαηε ςπρή κνπ ιεο θαη πλεχκα, έρεη πξν πνιινχ
βξπθνιαθηάζεη θαη καο παξαζηαίλεη κχεζε αγγέισλ, εθ ησλ ηξηαληαηξηψλ βαζκψλ, ζηνπο
εβδνκήθνληα επηά βαζκνχο, Μαχξεο ηνάο. Ώιιά ν δεχηεξνο ξσηά ηνλ ηξίην: ηη
ζπκβαίλεη κε ηνπο βαζκηζκέλνπο ζάπηνπο; θαη ν ηξίηνο απαληά: κε ην ζάλαην ηεο ζάξθαο,
ε θαθή ςπρή βξπθνιαθηάδεη πξνο ηνλ θάησ θφζκν, θαη δελ έρεη πλεχκα ζηα εληφο ηεο,
κφλνλ ηε ζαπίια, θνξησκέλε ηίηινπο, δφμεο θαη παξάζεκα θαη ηνπο «κπζηηθηζηηθνχο»
βαζκνχο, ζηνψλ. Ώιιά ν δεχηεξνο ηνπ αληηηείλεη: ηφζεο γλψζεηο, ηφζεο κεζνδνινγίεο
επηζηεκνζχλεο, ηφζνη θφιαθεο παξαθνηκψκελνη, θαη παξάζηηα επηςπρίδηα, πνπ πάλε; Αελ
ππάξρεη αδηθία ζε αλζξψπνπο: φ,ηη ζπέξλεηο ην ζεξίδεηο. Αίθαηα ζηα ζχκπαληα, αιιά νη
θαξπνί, αξγνπνξνχλ λα σξηκάζνπλ. Πάληνηε ην Εζνδχγην, ζπκβαίλεη θαη ηα κεδελίδεη, φια
ηα βξαβεία, ηηο ζηνέο θαη ηηο αιαδνλίεο καο.

ΟΙ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΔΕ
-Ώπνξψ θη εμίζηακαη! πψο θαηάληεζαλ θνπβέιηα, θινγεξνί επαλαζηάηεο: δησθφκελνη,
δηψθηεο, θπλεγνί, θπλεγεκέλνη, δνινθφλνη, γελνθηφλνη θαη ραθηέδεο:
-,ηη Έζσ πεξηείραλ, Έμσ ην πξαγκάησζαλ δηά ηεο Βμνπζίαο ή Μαξμίαο.
-ζηε ζεσξίεο, ηδενινγίεο, ηδεψδε καο επγεληθά, λανί, θξχβνπλ ηα ζεξία;
-Σψξα πηα, δελ είκαζηε ζεξία, είκαζηε νη κειηζηάιαρηνη ραθηέδεο ηεο Παλαγνξάο θαη
ζπνγγνθσιάξηζα ηεο Μεγαιναζηνζχλεο.
-αο εχρνκαη θαιέο δνπιεηέο θαη κε ρεηξφηεξα, θαη ιηγφηεξν θνηάδη.
-Ώ, φια θη φια: νη λένη καο Ώθέληεο, καο ζέινπλ πξννδεπηηθνχο θαη καο εκπηζηεχνληαη
Μεραληζκνχο ηεο Όπλσζεο Μαδψλ.
-ε θάηη ηέηνηα είζζε εηδηθφηαηνη, ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ζηε ινγνηερλία.
-Ώκ ηε λφκηζεο: ζ‟ αθήζνπκε ηνλ ζηηρνπξγφ απηφλ, λα ρηνπκνξίδεη; ζα ηνλ ζβήζνπκε απ‟
φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, φπσο θαη νη ρξηζηηαλνί.
-Βίλαη θπζηθφ απηφ: δηθαηνζχλε θαη αγάπε ζπκκαρνχλ.
-πνπ ην ζπκθέξνλ καο, εθεί ηα πάληα θη ε ηηκή καο.
-Έρεηε θη εζείο ηηκή θαη ιίγε εληηκφηεηα;
-Άθεζε ηα ιακπεξά λνκίζκαηα, ηνπ άιινηε. Σψξα έρνπκε πιεζσξηζκνχο: πξνζαξκφζνπ,
ζπκκνξθψζνπ, πξηλ ζνπ δψζνπκε γεξή Κισηζά. Αελ αζηεηεπφκαζηε. ε πιεξνθνξψ γηα
λα ην μέξεηο.
-Γηα θαληάζνπ: δελ ην γλψξηδα. αο επραξηζηψ πνιχ: φινη ηεο Πξνφδνπ.
-Φφθεζε ζηε θσηεηλή γσληά ζνπ, γηα λα κελ ηδείο ρεηξφηεξα
-Πψο ηα θαηνξζψλεηε, εζείο, νη πνιχ εμειηγκέλνη, ηφζα θαηνξζψκαηα;
-Δ παιηά καο θφξα, εμαθνινπζεί, γηα λα θηάζνπκε θαη λα μεπεξάζνπκε ηελ Ώκεξηθή.
-Καθνκνίξεδεο δεηηάλνη: θαηαδέρεζζε Μαθηφδσλ η‟ απνθάγηα;
-Πείλα ηξψεη θαη ζθνππίδηα θαη θνξκηά ησλ δνινθνληψλ.
-Σηο γπλαίθεο θαη ηηο θφξεο ζαο πνπιάηε θαη ζηε Αχζε. ηε Γηνπγθνζιαβία ηη ζπκβαίλεη;
-ινη ηνπο, θνκκνπληζηέο ηνπ Σίηνπ, αιιά ν Πάπαο επεκβαίλεη: δηαηξεζείηε ρξηζηηαλνί,
αιιεινζθνησζείηε ράξηλ ηεο Οπλίαο θαη ησλ Μσακεζαλψλ. Έγηλε ηζιακηζηήο θη ν Πάπαο
θη φ,ηη άιιν πνπ απμαίλεη ηελ Πιαλεηαξρία ηνπ.
-Σελ Βιιάδα, ζα ηε δηαιχζνπλ, πνηνη;
-Έρνπκε ηνπο Νενθαλαξηψηεο θαη Νενγξαηθχινπο: φινη ηνπο θαιά παηδηά.
-Γηα θαληάζνπ: θαη αλεζπρνχζα, κήπσο ηειηθά καο κείλεη Πεινπφλλεζνο - Βιιάο.
-Ση πεηξάδεη; φπνπ γεο, παηξίο: ηη Ώκέξηθα, ηη Αχζε, ηη ηψλ, ηη Ρψκε, ηη Σνπξθία;
-Βίζαζηε δηεζληζηέο, ηεο Εζνπέδσζεο; Αελ πεηξάδεη: θαη νη ΐιάρνη, φπσο ιάρεη.

ΦΑΦΕ, ΦΑΥΣΟΤΝ Ο,ΣΙΔΗΠΟΣΕ
-ινη ελαληίνλ φισλ: φηαλ δελ παπαγαιίδεηο, ην γισζζάξηφ κνπ, ζνπ ην θφβσ ην θεθάιη,
γηα λ‟ αγηάζσ ή λα παξαζεκνθνξεζψ. Βίκαη ζξήζθν, κνξθσκέλν δψν, δεκνθξαηηθφ.
Έμσ απ‟ ηε Μάληξα φπνπ αλήθσ, φια είλαη ςέκαηα, αιι‟ αλ γίλνληαη θαη ζαχκαηα, είλαη
ηνπ Αηαβφινπ.
-Σψξα θαη νη άγηνη, αλ δελ είλαη καληξσκέλνη, είλαη κάγνη θαη θαθνπνηνί απαηεψλεο. Ο
Θεφο θαη ν Υξηζηφο, κφλνλ κηα Μάληξα επινγεί θαη πξνζηαηεχεη: ηε δηθή καο. Κάζε άιιε,
ζηελ απψιεηα.
-πλέδξηνλ εγέλεην, πξνζσπηθνηήησλ ηνπ πςίζηνπ Κχξνπο: λφκνο ν ιφγνο ηνπο. Ώιι‟ ν
Αηάβνινο θαηφξζσζε λα ηνπο πεηξάμεη: θάπνηνο είρε ράζεη ην αληίγξαθν θεηκέλνπ,
θαθνγξακκέλν θάπσο, δίρσο φλνκα θαη ηίηιν. Σν πεξηεξγάζηεθαλ απφ πεξηέξγεηα θαη
δηαζθέδαζαλ: πνηνο αλφεηνο θαηέγξαςε ηέηνηεο βιαθείεο; Κάπνηνο ησλ ζνθψλ
Καζεγεηψλ θαη Κξηηηθψλ, αλαγλψξηζε ην θεκηζκέλν θείκελν. Ώκέζσο φινη ηνπο, δίρσο
Ώηδψ, ζρεκάηηδαλ ρεηκάξνπο ζαπκαζκνχ θαη απνθάζηζαλ δηαηξηβέο θαη ζρφιηα λα
γξάςνπλ, ραξηησκέλνπ Κχξνπο θαη Βηζπξάμεσλ.
-Πνιχ ζσζηά. Γηα ηα γλσζηά θαη θεκηζκέλα δνπλ Καζεγεηέο θαη Κξηηηθνί ηνπ Κχξνπο.
-Σνπο ιείπνπλ Ώηζζεηήξηα αηζζήκαηνο, πξνγλψζεσο θαη δηνξάζεσο. Οχη‟ είλαη θάπσο
έληηκνη, λα πνπλ δελ μέξσ ηα πέξ‟ απφ κέλα. Πνηνη δεηνχλ ηελ εληηκφηεηα;
-Μελ είζαη ππεξβνιηθφο, πξνο ηνπο ζπλζεθεπκέλνπο Κέξβεξνπο ηνπ Κχξνπο.
-Να ηνπο αθήλνπκε, ινηπφλ, λα νπιίδνπλ ηνπο Μαθηφδνπο, ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά:
εμεπηειείζηε καο, ιεζηέςηε καο, βαζαλίζηε καο, δνινθνλείζηε καο, ιανχο θαη
πεξηβάιινληα, θαη λα κελ ηνικάο λα γξάςεηο, νχηε δπφ ρπδαίνπο ζηίρνπο, κελ ηπρφλ
εγγίμεηο Οηθνθηφλνπο.
-Αεκνθξαηίεο έρνπκε: γξάςε ιεχηεξα γηα ηνπο λεθξνχο θαη ηνπο ηπθινχο.
-Βπηηέινπο, πφηε ζα μππλήζνπλ νη ιανί θαη νη δεκνθξάηεο αληηπξφζσπνί ηνπο; φινη
πξννδεπηηθνί.
-ινη ηνπο ζπληαπηηζκέλνη πξνο ηνπο Αήκηνπο, ζέηνπλ ηε ζειηά ζηνλ εαπηφ ηνπο.
-Άξα, δελ ζα θξεκαζηνχλ απηνί, αθνχ είλαη Αήκηνη εθ πληαπηίζεσο.
-Ώθξηβψο απηφ. Βμαηξνχληαη νη Καζεγεηέο θαη Κξηηηθνί ζην καληξσκέλν Κχξνο.
Βμαθνινπζεί ν Φαχινο Κχθινο, κελ ηπρφλ κεηξηαζηεί ε Παλνπξγία ηνπο. Φνξησκέλνη
Κχξνο Γλψζεσλ, Μεζφδσλ, Σερλνινγηψλ θαη Σερλνηξνπηψλ, είλαη Παρχδεξκα.
-Μελ εγγίδεηο Βπεξγέηεο, φζν θη αλ ζπλσκνηνχλ δηά ηνπ Κχξνπο. Βίλαη άλζξσπνη θη
απηνί.
-Σε κνξθή αλζξψπσλ έρνπλ, αιιά είλαη άλζξσπνη; Μήπσο είλαη νξπθηά;
-Γηα λα είλαη θπηηθήο θαηαγσγήο, απίζαλν. Σα θπηά είλαη πνιχ αηζζαληηθά.
-Ώπ‟ ηα νξπθηά πην θάησ, ηη ζπκβαίλεη; Καη ηα νξπθηά έρνπλ ηε κλήκε ηεο Ννεκνζχλεο.
-Ώλ δελ είλαη νχηε νξπθηά, είλαη Καθνδαίκνλεο.
-Με απηφλ ηνλ ζηίρν Καθνδαηκνλίαο, ίζσο θάπσο αληηδξάζνπλ, εμ αληαλαθιάζεσο.
-Βίλαη παληειψο λεθξνί. Φαίλνληαη ζαλ δσληαλνί, φπσο ηα θηλνχκελα ξνκπφη.
-Σφηε, γηα πνηνπο γξάθεηο ηέηνηνπο ζηίρνπο; κφλνλ γηα ηνλ εαπηφ ζνπ, ζα ζε πνπλ ηξειφ.
-Γηα ηνπο Οηθνθηφλνπο δελ ηζρχεη, νχηε πξνβνιή ηνπ εαπηνχ πξνο άιινπο.
-Ση ζην Αηάβνιν ηζρχεη θαη γη‟ απηνχο;
-Μφλνλ νη Μεραληζκνί ηνπ Κχξνπο. Γηα θαληάζνπ, είλαη ε Κνπιηνχξα, Βπηζηήκε ή
Θξεζθεία, πνπ Οηθνθηνλίεο δηαπξάηηεη, θιπαξψληαο πεξί ηεο Βηξήλεο θαη
Ώληηξππάλζεσο.
-Σε δνπιεηά ηνπο θάλνπλ, πξννδεχνπλ, ζηαδηνδξνκνχλ κε Κχξνο.
-Ώπνξψ: δελ πλίγνληαη απηνί απφ ηνλ ξππαξφ αέξα, νχηε αξξσζηαίλνπλ βαζαληζηηθά;
-Σνπο θπιάεη ην θνθθαιάθη Νπρηεξίδαο θαη ην ρξπζσκέλν ράπη: ράρεο ράθηνπλ
νηηδήπνηε. Β, ινηπφλ, γη‟ απηφ αξγνπνξεί Παλσιεζξία.

ΟΙ ΣΕΓΑΝΕ ΟΝΣΟΣΗΣΕ
-Πεξί αιιειελέξγεηαο θη επηθνηλσλίαο επηκέλνπλ, πνηνη αλφεηνη;
-Βίλαη ιηγνζηνί αιιφθνηνη, πνπ πηέδνπλ έσο ηελ απφγλσζε, ηνπο ζηεγαλσκέλνπο,
εηδηθνχο θαη ππν - ππνεηδηθνχο, επηζηήκνλεο θαη άιινπο βνιεκέλνπο έγθιεηζηνπο.
-Δ παξαγσγή γηαηξψλ απμαίλεη, ηππνπνηεκέλε, ζαλ ηα θξέαηα ηα θνλζεξβνπνηεκέλα.
-ρη - δα; ην παξαιέο! Οη γηαηξνί θη άιινη ζσηήξεο είλαη άλζξσπνη, φρη θξεαηνθνλζέξβεο.
Εδίσο ηεο ηαηξηθήο ραπηψλ δελ είλ‟ ππάιιεινη. Αηεζλνχο Παληνπσιείνπ.
-Έζησ. Βίλαη φκσο Σξνκνθξάηεο, αιπζηδσηήο παξαπνκπήο ζην Κχθισκα.
-Θεο λα πεηο, αλ ηνπο εκπηζηεπζείο, δελ ζα θχγεηο ζψνο θη αβιαβήο.
-Σν κφλν ζεηηθφ, πνπ καο πξνζθέξνπλ, είλαη πεξηθξφλεζε ηεο Φχζεο θαη ηνπ άξξσζηνπ:
νχηε Φχζε, νχηε ν ζπγθεθξηκέλνο άξξσζηνο ππάξρεη, νχηε ε ςπρή ηνπ θαη ην πλεχκα
ηνπ.
-Ση ζην Αηάβνιν ππάξρεη;
-Μφλνλ αλαξίζκεηεο αξξψζηηεο, πνπ είλαη αλεμάξηεηεο, ζηεγαλέο νληφηεηεο.
-Αειαδή, ην εληαίν ζψκα θαη ςπρή θαη πεξηβάιινλ, είλαη παξακχζηα, ελψ Καζεγεηέο
Εαηξηθήο ηνπ Κξάηνπο θαη ησλ Βκπνξνβηνκεράλσλ, είλαη θχζε θαη Θεφο.
-Μάιηζηα, θαηαιαβαίλσ, πξφθεηηαη γηα πκκνξίεο, πνπ εθκεηαιιεχνληαη, ηελ άγλνηα, ηε
ζχγρπζε, ηνλ πφλν, ηελ αξξψζηηα θαη ηε δπζηπρία ησλ ιαψλ, απηνί πνπ είλαη φινη
γλψζηεο, δηαπγείο, αλψδπλνη θαη πγηείο, παλεπηπρείο.
-Σνλ θαθφ ηνπο ηνλ θαηξφ. Βίλαη λνζεξνί, αθφκα πην βαζηά θαη κε δηαχγεηα ηξεινί.
-Ώιι‟ έδσζαλ ηνλ ξθν, ζη‟ φλνκα ηνπ Εππνθξάηε, πνπ είπε φρη θάξκαθα, αιιά ην
θαζαξφ, πγεηνθφξν θαγεηφ, ν θαζαξφο αέξαο θαη ε γαιήλε ηεο ςπρήο, ραξίδνπλ ηελ
πγεία θη επηπρία.
-Ώπφ ηφηε, πξννδέςακε πνιχ, πάξα πνιχ: θχζε, ζψκα. πλεχκα θαη ςπρή, Θεφο, είλαη
παξαλντθέο θαληαζηψζεηο, ελψ Καζεγεηέο, Βκπνξνβηνκήραλνη θαη Κξάηε, αληηθαζηζηνχλ
ηα πάληα, σο Ώλεμάξηεηεο Οληφηεηεο, Ώιάζεπηεο, φπσο νη Πάπεο.
-ζηε, ηεγαλέο, Ώλεμάξηεηεο Οληφηεηεο. Γη‟ απηφ θαη ηηο αξξψζηηεο ηηο θάλνπλ
αλεμάξηεηεο, αξξψζηηεο ζηεγαλέο αθξηβψο φπσο απηνί θαη νη κεγαδνκέο ησλ ζηεγαλψλ
ηνπο.
-Τπάξρνπλ άλζξσπνη θαη άιια φληα ππεξάλζξσπα, πνπ κπνξνχλ λα ζπλελλνεζνχλ, κε
γηαηξνχο, θξάηε Πξνλνίαο θη εκπνξνβηνκεράλνπο ησλ ραπηψλ;
-Βίλαη αθαηφξζσην. Μπνξείο λα ζπγθηλήζεηο πέηξεο, φρη φκσο θαη απηνχο, ηνπο παληειψο
λεθξνχο, αιιά θάλνπλ ηηο δνπιηέο ηνπο, φπσο ηα ξνκπφη.
-Μελ θσλάδεηο θαη αιίκνλφ καο, αλ ηπρφλ αθνχζνπλ: είλαη παληνδχλακνη, ειέσ ΐιαθείαο
ιαψλ θαη ζπκάησλ ηνπο.
-Πξάγκαηη, ζσζηά δηαπηζηψλεηο. Ώιιά πνηνη ζα καο ππεξαζπίζνπλ, αλ ηπρφλ...
-Μελ αλεζπρείο, δελ θάλνπλ Μήλπζε, ελαληίνλ δχν ζηξνγγπιψλ κεδεληθψλ.

ΕΣΑΙΡΙΕ ΣΡΙΜΕΓΙΣΨΝ ΤΓΓΡΑΥΕΨΝ
Λίγα ρξφληα, πξηλ πνπ βξηζθφκαζηαλ, ηη ιέγακε, ηη θάλακε; Γλσξίδακε ζηαιηληθνί,
εζληθηζηέο, θεληξψνη, ζνζηαιηζηέο, «ηζηέο», ππεξ-«ηζηέο», κεηα-«ηζηέο» θαη νη
ζπλνδνηπφξνη εθαηέξσζελ ζρηζκάησλ θαη θνκκάησλ, θπθισκάησλ θαη θιηθψλ. Οη «Αχν
Κφζκνη» θαη νη «Θαιπσξέο» ηνπο γηα θαλαηηθνχο πηζηνχο, δελ ππάξρνπλ πηα. Μείλαλ θαη
νη ζπγγξαθείο, ζειπθνί, θη αξζεληθνί, δίρσο Τςεινχο Πξνζηάηεο. Σψξα καληηάξηα ηεο
αζθάιηνπ, πιεζσξίδνπλ θαη καξαίλνληαη θαη ιεηψλνπλ, θάησ απφ Σξνρνχο. ζνη θάπσο
επηδνχλ ηξαπκαηηζκέλνη, ςσξηαζκέλνη, κηαζκέλνη θαη ςπρηζηηθά θνπξέιηα, εληξπθνχλ κε
ηνπο θαπλνχο θαη ηνπο ζνξχβνπο, ηαθηηθφηαηνη ζε ζηέθηα θάπσο χπνπηα, νξγαλψλνπλ
λέεο εηαηξείεο, λέα πεξηνδηθά θαη ζε λένπο νίθνπο ησλ εθδφζεσλ παξαθνηκψκελνη,
πεξηζπιιέγνληαη θπξίσο απφ ζνβαξέο εθεκεξίδεο θαη ηειενξάζεηο Εζρπξψλ Ώθεληηθψλ.
Οχηε ηδενινγία, πηα, νχηε κηα θάπνηα Αηαθεθξηκέλε Πίζηε - Θέζε, σο θιεηδί «Ώγψλσλ»,
κφλνλ ηα ζπληξίκηα, ηα θνπξέιηα εθ δπζκψλ θη Ώλαηνιψλ πψο λα δνπλ θαη λα θαπρψληαη,
πσο λα δηαθξίλνληαη ζε ρηιηάδεο, θαη κπξηάδεο ξεπκαηάθηα ήδε εθ λεφηεηνο ξεπκαηηθνί,
αξζξεηηθνί, αγθπισκέλνη λέεο ησλ θνηλσληθψλ Καξθηλσκάησλ, ηξέθνληαη κε ράπηα, θαη
θνλζέξβεο ηδεψλ λαξθνεηδψλ, ηζηγαξάθεδεο αλειιεηπψο λαξθέκπλεπζηνη, θάηη
γξαηζνπλίδνπλ ζε ραξηί, θαη ηππψλνπλ θάηη, γηα λα γίλνπλ κέιε Οξγαλψζεσλ γηα
πγγξαθείο, αιιά, θαη απηέο νη νξγαλψζεηο πιεζσξίδνπλ, λα δερζνχλ πιεζσξηθνχο.
Βπηηέινπο, επιεκκχξηζελ ν ηφπνο, κε η‟ αξηζηνπξγήκαηά ηνπο, κε αγψλεο λένπο, πεξί
«Παλεπξψπεο», ή θαη «Παλακέξηθαο», γηαηί φρη θαη ππέξ ηεο «Παληνπξθίαο»; φπνπ
ηζηγαξάθη θαη ζηεθάθη, Πνξλνζέμ, ή Πνπζηνζέμ- θη ειαθξά λαξθσηηθά θαη «Αφμα», ηίλνο
είδνπο «Αφμα», κάιινλ θνξεζκέλε Λφμα, φπσο νη πιεζσξηθέο Κισηζέο Πνδνζθαίξσλ.
Πξνο ηα πνχ λα πάλε, θάπνπ λα πξνζθνιιεζνχλ φια Ρεπζηά, Βπηζθαιή, Υανηηθά ηα
Πάληα. Με θνξπθσκέλε αγσλία θαη θαηάζιηςε, αλακέλνπλ θάηη λα επηθξαηήζεη ηαζεξφ
θαη Ώηζαιέλην! κηα Αηθηαηνξία Οπνηαδήπνηε, λα ρξεηάδεηαη πξσηνπνξηαθνχο ραθηέδεο ή
«επαλαζηάηεο»: ηζηγαξάθη, θαθεδάθη, κεδεδάθη θαη νπδάθη θαη ζπδήηεζε σο ζχειια εληφο
ηνπ Πνηεξηνχ θαη αιίκνλν ζε θάπνηνπο πνπ ζα πξφηεηλαλ, ιίγε ζνβαξφηεηα θαη
πεξηζπιινγή ηνπ εαπηνχ: φι‟ απηά ηα θνπαδάθηα ζα ηνπο έπληγαλ, θνπαδάθηα έκπηζηα
Μεραληζκψλ ηεο Νάξθεο εθ ησλ Παζεκάησλ ησλ Πξνεγεζέλησλ νβαξψλ, πνπ δελ
έγηλαλ Μαζήκαηα. Με ηηο αμηνπξεπείο καθίεο θαη κε Φξάγκαηα Λακπξψλ Μεηξηνηήησλ,
φινη πηα βνιεχνληαη. Άιισζηε, Μεραληζκνί ηεο Νέαο Ανμνιφμαο, ζπληεξνχληαη ζε
ζπγγξαθηθά ζθνππίδηα φκσο θαζεκεξηλά, εληίκσο αμηνινγνχληαη θαη ηηκνχληαη, ρίιηα ηνπο
αξηζηνπξγήκαηα. Κάπνπ βξίζθνπλ θαη βνιεχνληαη νη αξηζηνχρνη θαη ζηε Νέα Βπνρή: δελ
ππάξρεη Νενέιιελ, λα κελ είλαη βνιεκέλνο έλδνμα, ππεξνπηηθά δηά ηεο ζξαζπηάηεο
Σεινςίαο, ή παξαθνηκψκελνη ζε Οίθνπο Σππσκάησλ, ή θαη ζε Αηεπζπληήξηα Πνηφηεηαο
Κνπιηνχξαο θαη Γσήο.

ΟΛΨΝ ΣΨΝ ΝΙΚΨΝ ΟΙ ΝΙΚΗΣΕ, ΠΛΗΝ ΣΗ ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ
-Κφξαθεο θαη Γχπεο, Άξπαγεο θαη Ανιηνθζνξείο, δελ έρνπλ ζχλνξα παηξίδσλ. Άξπαδαλ
θαη ηξψλε ηψξα, δάζε, δψα θαη αλζξψπνπο, θαη ηα πινχηε ηνπ ηαιηληζκνχ.
-Σν ζχκκαρφ ζνπ, λα ηνλ βξίδεηο, λα δνμνινγάο αληίκαρνπο: λα κηα πνηθηιία ρεηξηζκνχ
πξνζψπσλ θαη ιαψλ. Ώιιά ηα Αειεηήξηα πξνο άιινπο, δειεηεξηάδνπλ πξψηα, ηνπο
δειεηεξηαζηέο: είδεο ηη Ννήκσλ Άκπλα;
-Φίιε κνπ, ζσζηφ απηφ, ζπκβαίλεη, αιιά ζπκκαρίεο θαη αληηκαρίεο, ελαιιάζζνληαη γνξγά.
-Με ζε λνηάδεη, βιάθεο θαη ιανί δελ έρνπλ, νχηε ζηνηρεηψδε κλήκε, εθηφο απφ φζα
ππνβάιιεη θη επηβάιιεη ν Βθάζηνηέ ηνπο, Υεηξηζκέλνο Υεηξηζηήο.
-Πνηνη ρεηξίδνληαη ηνπο Υεηξηζηέο καο; κήπσο νη Βπηθπξίαξρνη Πνιηηηθνεπηρεηξεκαηίεο;
-Πξφζσπα, ιανχο, ζηειέρε, αξρεγνχο θαη Βπηθπξίαξρνπο, ηνπο ρεηξίδεηαη ν αηαλάο.
-Ώιιά, ηνλ αηαλά, φισλ εκψλ, πνηνο ηνλ ρεηξίδεηαη;
-Οη ζαηαληθέο ηνπ Πξάμεηο, πνπ θεξδίδνπλ φινπο ηνπο πνιέκνπο, Πιελ ηνπ ηειεπηαίνπ.
-Πεο κνπ δείγκα εθ ησλ γεγνλφησλ ηνπ παξφληνο ρξφλνπ.
-Οη αηαληζκνί ησλ «Αχν Κφζκσλ.» Μαξμνθνκκνληζηηθνχ θαη ηνπ Ώζηνκεγαινθεθαιαίνπ,
έρνπλ ηειεηψζεη, θη απνδείρλεηαη απιά, Μνλνζαηαληζκφο.
-κσο, ππνιείκαηα ησλ «δχν» επηδνχλ αθφκε.
-Ναη, ν ζαηαλάο «απηνκεξίδεηαη», γελλψληαο Νένπο εθηάιηεο. Αεμηνθεληξναξηζηεξά καο
δηαβνιάθηα – ζαηαλάθηα, επηζηεκνθνπιηνπξνζξεζθεπηηθά, ηα ρεηξίδνληαη μαλά νη
ρεηξηζκέλνη ρεηξηζηέο, ζαηαληζκέλσλ καο επηθπξίαξρσλ.
-Οινθάλεξν θη απηφ. Ώιιά, γηαηί ν Πάπαο Ρψκεο, ηε ζηθειηθή καθία θαηαξάζηεθε;
-Σν είπακε πνιιέο θνξέο: νη Μαθηφδνη θαηαξηψληαη ηνπο Μαθηφδνπο, φρη κφλνλ απφ
Ώληαγσληζκφ Λπζζψδε γηα Βπηθπξηαξρία, αιιά θαη γηα ράξε ηεο ΐιαθείαο ησλ ιαψλ.
ηθειία, Ρψκε θαη ΐπδάληην θαη Μφζρα, Μέθθα, Σφθπν, Πεθίλν θαη ινηπά…
-Με κνπ πεηο φηη ζπγθιίλνπλ φια, σο Μεξίδηα ηνπ αηαλά, δηά ηεο ησλνκαζνλίαο.
-Βθ ησλ θάζεσλ Υεηξηζηεξίνπ Φάζε, παξαζηαίλεη ηελ Βηξήλε, ηε Φηιαλζξσπία θαη
Ώληηξχπαλζε ζπλδαπιίδνληαο ηηο Μεηνλφηεηεο θαη Κξάηε – Υσξνθχιαθεο, γηα δείγκα,
αίθλεο, ηε ΐνζλία δάθξπα θηιαλζξσπίαο θαη ζπκπφληαο θαη εηξήλεο, ρχλνπλ νη
αηαληζηέο θαη νη „Βκπνξνη ησλ πισλ πια είλαη θαη ε Αηαθίλεζε Ναξθσηηθψλ, νη
Εδενινγίεο – Πίζηεηο, θαη Φπγεία Φεπηνθαγεηψλ. Ώιιά, πξφζεμεο πνηνη πηπηιίδνπλ ηψξα,
ηα λνήκαηα ησλ ιέμεσλ απηψλ:
-Παπαγαινπίζεθνη εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ, βηβιίσλ, ξαδηνθσλνηειενξάζεσλ θαη
ζξήζθσλ, αθξηβψο απηψλ πνπ ήηαλ, είλαη θαη ζα είλαη ζχκαηα θαη ζχηεο, πιήθηξα ηνπ
αηαληθνχ Πιεθηξνινγίνπ Πήγαηλε λα ζπδεηήζεηο κε ηνπο φπνηνπο απφ απηνχο: ήηαλ,
είλαη θαη ζα είλαη πάληα νη αγλνί θαη αζψνη, ελψ νη ιηγνζηνί δηάζπαξηνη κε ηε δσηηθή
αληίιεςε εγξεγνξνχζα πάληα, είλαη νη Βρζξνί, πνπ δελ ρσξνχλ ζε πκκαρίεο θαη
Ώληηκαρίεο θαη Αηαβφινπ «Οιηζκνχο».
-Πξάγκαηη, ζξαζχηαηνη, θνχθηνη αιαδφλεο: φπσο αθξηβψο ηνπο ζέινπλ, νη Ώγνξαζηέο
ηνπο.
-Πιεζίαζε αθφκα θαη ρηιηνζηφ ηξνρφ, εθεκεξίδαο, ηειεφξαζεο, νίθνπ ησλ εθδφζεσλ θαη
άιισλ, ή θάπνηνπ εθ καζνληθνχ θπθιψκαηνο, ζνθνινγηφηαηεο αμίαο, ή επηθαλή
παπνκαθηφδν, θαη ζα δεηο.
-ηε Ρσζία, ζηε Γηνπγθνζιαβία, θαη αιινχ, φινη ηνπο θεξδίζνπλ Νίθεο, Πιελ ηεο
Σειεπηαίαο.
-Αελ πέξαζε πνιχο θαηξφο, ζπκάζαη θνκκνπληζηνθάγνπο θαη κεγαιναζηνθάγνπο θαη
ηπθινχο αγσληζηέο ηνπο: θνηλσληνιφγνπο, ινγνηέρλεο, θαιιηηέρλεο, πνηεηέο θαη άιινπο,
πνπ καο ραξαθηήξηδαλ ζθνηαδηζηέο, απάηξηδεο, αλφεηνπο, ηπθινχο, επεηδή γξάθακε θαη
ιέγακε, φηη «Αχν Κφζκνη» δελ ππάξρνπλ, αιιά έλαο: ν αηαληθφο:

θνκκνπληζηνθάγνη θαη νη αζηνθάγνη, επηζηήκνλεο, θνπιηνπξηθνί θαη ζξήζθνη, βιαθσδψο
ππεξεηνχλ ηνλ αηαλά, σο έλζαξθνη θαη άζαξθνη, θάηνηθνη ηεο Γεο. Κάπνηνο ξψηεζε:
φινη, δίρσο εμαηξέζεηο, θαη νη άγηνη; Δ απάληεζε δελ άξεζε, ζε θαλέλαλ απ‟ απηνχο: νη
παληνεηδψο ηπθινί, δηαθξίλνπλ ηνπο αγίνπο; Πνηνη ηνπο αγηάδνπλ, φζνη αγηάδνπλ ηηο
θαθνχξγεο ζθνπηκφηεηεο. Φίιε, ηη καο γιίησζε, απφ ηα ρέξηα θαη ηα φπια, ηέηνησλ
ζηειερψλ θαη φρισλ; κφλνλ ζαχκα ζα νλνκαδφηαλ.
-Σψξα παξαζηαίλνπλ, ηέηνηνη ζπγγελείο θαη θίινη θαη άιινη πνιχ έμππλνη, φηη δελ
ζπλαληεζήθακε πνηέ, δελ ζπλνκηιήζακε.
-Βίλαη θπζηθφ απηφ: πάληνηε, παληνχ βνιεχνληαη, νη πηζηνί αγσληζηέο ηνπ αηαλά.
Ώιιάδνπλ ηνπο «ηζκνχο», κεηά - «ηζκνχο», ππέξ - «ηζκνχο», «αλαλεσκέλνη» νβαξνί
Φειινί.
-κσο, έρνπλ ηθαλφηεηεο, ηαιέληα, εγρεινεηδψο γιηζηξψληαο σο γινηψδεηο: φςεηο
δειεηεξηψδεηο, πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη απηνί, ζηελ Ώπηφξπζκε ηε Γνχγθια.
-Φίιε κνπ θαιέ, είκαζηε ζχκθσλνη, εκείο νη δχν καο, αιιά ζπκθσλνχλ ηα θίδηα;
-Ώο ξσηήζνπκε απηφλ ηνλ ζηηρνπξγφ, ζαλ ηξίηε φςε ηνπ λνκίζκαηνο.
-Αελ ζνπ θαίλεηαη πνιχ σκφο, άηερλσλ θαη άθνκςσλ, ρπδαίσλ λνεκάησλ;
-Πξάγκαηη, ζε θνηλσλίεο Ώξραγγέισλ θαη Ώγγέισλ, φπσο ε Ώκεξηθή, ην ΐαηηθαλφ, ε
Ρψκε, θη φπνηεο άιιεο πνπ ηηο θπβεξλνχλ πιαγίσο, νθνινγηφηαηνη ησλνπαπνκαζφλνη,
δελ ηαηξηάδνπλ ηέηνηεο ιέμεηο θαη λνήκαηα, φρη Λεπηεπίιεπηεο Ώηζζεηηθήο Ώμίαο.
-Ώιιά ππάξρνπλ θαη ρνληξνί Νεναγσληζηέο, πνπ εηνηκάδνπλ Νένπο Βθηάιηεο.
-Σξέιια ινγηθά νξγαλσκέλε, γλσζενβξηζνχο ηερλνθξαηίαο αζπγθίλεησλ Φνληάδσλ,
αληακείβεη ηα πνιιά θνπάδηα, Τδξνρντθνχ Παξαιεξήκαηνο, Πξνφδσλ. Ώλ ηνικάο, κελ
ακθηβάιιεηο, γηα ηελ Ώπαξρή ηεο Νέαο Βπηαμίαο, ηεο Νέαο Βπνρήο.
-Ση λα γίλεη; αλ ρξεηάδεηαη λα δήζεηο, έηζη είλαη ε δσή: νθνινγηψηαησλ Παηγλίδη θαη
Παξαιεξνχλησλ Κνπαδηψλ, Ρππαξφηαηε Βηξήλε, Σαθηηθφηαηε θαγή.
-Ναη, αιιά, ζπκθέξεη Βπξσπαηνδπηηθνχο, Πφιεκνο ζηε Γεηηνληά ηνπο, ράξηλ ηνπ
Ώκεξηθαληζκνχ;
-Γίλνληαη ρηδνεηδείο Γπκψζεηο, θαη ηνπ Μεγαειεθηξεγθεθάινπ, Κξππηνυπνινγηζκνί.
-ζηε δηαζέηνπλ Κξππηνκλήλε θαη Ανπξείνπο Ίππνπο, Αηεζλνχο Ώζηπλνκίαο νη
Καηαδξνκείο;
-Ώθξηβψο φ,ηη ρξεηάδνληαη, ηα Κνπάδηα ηεο θαγήο.
-Πνηνπο πνιχ - πνιχ ζπκθέξεη, νη ζξεζθείεο, θη νη αηξέζεηο ηνπο λα γίλνπλ θξάηνο;
-ζνη εμνπιίδνπλ θαη ππνθηλνχλ Κξνάηεο παπηθνχο θαη έξβνπο Μσακεζαλνχο, φινπο
γιψζζαο ζεξβηθήο.
-Σφηε ε Ώκεξηθή ζα γίλεη ρίιηα ηφζα θνκκαηάθηα - θξάηε κε δηθέο ηνπο γιψζζεο, θαη ε
Ώθξηθή θαη άιιεο ρψξεο, ζα πξνζθέξνπλ θξάηε δχν εθαηνκκχξηα, ζηα «Δλσκέλα
Έζλε».
-Οη Ώξρηαπαηεψλεο, έρνπλ πκπαγή ηα θένπδά ηνπο, γηα λα είλαη «Οηθνπκεληζηέο»
Μαθηφδνη. Μφλνλ δνπιηθνί ιανί, παγηδεχνληαη, αγσληδφκελνη ελδφμσο, κέρξη Πιήξνπο
Βμνληψζεσο, γηα ράξε ησλ Αεκίσλ ηνπο, ιανί κφλνλ ζην Υάξηε ησλ Γεσπνιηηηθψλ ηνπο
Τπνινγηζκψλ αιιά νη έξβνη ηεο ΐνζλίαο, γεινηνπνηνχλ ηελ Παλακέξηθα θαη νη Έιιελεο
πξνο Εηαινχο θαη Γεξκαλνχο Πάλνπινπο Νενβαξβάξνπο, είπαλ ΟΥΕ. Οη Μεγαδνκέο ησλ
Ώξρηδνινθφλσλ, ινγηθφηαηεο Σερλνινγίαο Βλψπηνλ ηνπ ΟΥΕ ηεο ςπρήο, απνδείρλνληαη
Ώδχλακεο, Παξάινγεο, Γεινίεο Καθνπξγίεο: ρηππάηε αλειέεηα, σ Γίγαληεο Αεηινί θαη
δνχισλ Ανπιηθφηεξνη: ζηφινη θαη αεξνπιάλα, ηειεθαηεπζχλζεηο ησλ ΐνιίδσλ, Αειεηήξηα
θη Ώθηίλεο ηνπ Θαλάηνπ, θη φ,ηη άιιν εθεπξίζθνπλ, επηζηήκνλεο - καθηφδνη, ηξέιαο
ινγηθνκαλνχο, ζαδηζηέο ξνκπνηηθνί, άλνεο, αλαίζζεηνη, κεραλέο ινγηζηηθέο σ
Καθνδαίκνλεο, εμνληψζηε άνπινπο, κηθξνχο ιανχο, αθνχ πιεζσξηθνί ζαο λενβάξβαξνη
ην επηηξέπνπλ σο πνιηηηζκέλνη, κνξθσκέλνη φρινη δαηκνλφπιεθηνη, εθ Μεραληζκψλ
Τπνβνιήο.
-Φίιε κνπ, κε ζπαηαιάο ηηο ιέμεηο ζνπ, κε ζπγθηλείζαη, δελ θαηάιαβεο αθφκα, φηη Αξάθνη
θαη Ρνπθήρηξεο είλαη θέςεσλ θηέο, πνπ επηδνχλ, ξνπθψληαο ησλ ιαψλ ηε Αχλακε;

Σα πάληα δηθαηνινγνχλ, γηα λα ππάξρνπλ, φπσο ηα παξάζηηα, έσο φηνπ εμνληψζνπλ
ηνπο θνξείο, θαη ζα ςνθήζνπλ: δίρσο αίκα θάζκαηα, δίρσο ηελ ςπρή θαξθίλνη.
-Παξάζηηα πνπ επηδνχλ, είλαη άθξσο Βθδηθεηηθά, Πιαγίσο: πνηέ δελ ζπγρσξνχλ ηα ΟΥΕ.
Πνπ λα ζπεχζεη λα θξπθηεί ν ζηηρνπξγφο θη εκείο νη δχν, νη γξαηθχινη πιήζελαλ, κε
πξσηνπνξία εθιεθηνχο αηζζεηηθνχο θαη θξηηηθνχο, θη άιινπο αγνξαζκέλνπο. Οη
θαθνδαηκνληζκέλνη απαηηνχλ, ππεξάλσ ηεο δσήο ηνπ ηέξαηνο ην θάιινο θαη σο ηέρλε,
δίρσο εμαηξέζεηο. Οη πεξηγξαθέο ηεο Έζραηεο Ώζρήκηαο, πξέπεη λα ραξίδνπλ Γνεηεία
Σερληθήο έσο ηελ Οξηζηηθή Καηάξξεπζε. ρη ιίβειινπο, φρη αζηεία, ηφζν ηξαγηθά, φρη
αξλήζεηο νιηθέο, ηεο Οιηθήο Καθίαο ησλ Μεδεληζηψλ, κεζνδεπκέλεο, ςεπηνδεκνθξαηηθήο
επεξγεζίαο.

ΠΕΡΑΝ ΚΑΘΕ ΤΠΟΧΙΑ
-Σν ζεκεξηλφ καο ζέκα είλαη ην Γηαηί θαθνί θη εγθιεκαηίεο, είλαη Παηξηψηεο
νθνινγηψηαηνη, Θξήζθνη, Παξαζξήζθνη, θαη ηδίσο Γεισηέο ηεο «Νέαο» Βπνρήο.
-ε παξαθαιψ πνιχ, θέξε κνπ έλα παξάδεηγκα, φρη ιεπηεπίιεπην, αιιά πνιχ ρνληξφ.
-Ο γλσζηφο ηεο γεηηνληάο θαη ηεο ελνξίαο καο, ρνληξνιηαλέκπνξνο λαξθσηηθψλ θαη
πνηνπψιεο: κεδεδάθη κε νπδάθη, θαθεδάθη, κνπζηθή ηεο Ρνθνπφπ θαη ία, θαη δηδάζθαινο
καχξεο καγείαο, φια ζχκκεηθηα κε ηνπξηζκφ θαη νκνθπινθηιία, θαη ζξεζθνθηινζνθίεο
αλαηνιηθνδπηηθηζκνχ.
-Αχν - ηξεηο ηχπνη απ‟ απηνχο θη ν ρνληξνιηαλέκπνξνο ηεο Οπδαξίαο, είλαη ηαθηηθνί ζηελ
εθθιεζία. Φίινη ηνπ εμνκνιφγνπ, παξαθίινη ηνπ δεζπφηε, επζεβέζηαηνη πξνο ηεξείο θαη
ςάιηεο, θαινπιεξσηέο γηα ιεηηνπξγίεο, αγξππλίεο, δσξεηέο εηθφλσλ κε αγίνπο θαη ινηπά.
Να ε απνξία ηψξα: ππνθξίλνληαη ζπλεηδεηά, γηα λα θαιπθζνχλ νη αλνκίεο Πξφηππνπ
Εηαιηθνχ;
-Ώλνκίεο ηίλνο είδνπο; έρνπλ ηζρπξνχο πξνζηάηεο, πςειά θαη ρακειά ηζηάκελνπο.
Βπηπιένλ, κε ην εβαζηφ ηνπο Υξήκα θαη ηηο Εδηνθηεζίεο, είλαη εβαζηνί ζρεδφλ απ‟
φινπο, σο Καηαρξαζηέο. Βπνκέλσο, δελ ζπκβαίλεη θάηη. Ώιιά εθείλν πνπ ζπκβαίλεη είλαη
ησλ Δζψλ – Θεζκψλ ε Έθιπζε.
-Ση ζην Αηάβνιν αλαθαηεχεζαη κε ιέμεηο, ελδηαθεξφκελνο γηα ησλ θαηνίθσλ θαη ηεο
λενιαίαο ηελ πγεία; Υξήκα φινη έρνπλ, εχθνιν, ηνπξηζηηθφ. Σα ςπγεία ηνπο γεκάηα
βιαβεξέο ηξνθέο, θαη ηξψλε ζαλ γνπξνχληα. Καη θαιιηεξγνχλ ην «πλεχκα», κε
νηλφπλεπκα θαη θζφλν θαη θνπηζνκπνιηφ θαη πνξλνηειεφξαζε.
-Υξηζηηαλνί θαη παηξηψηεο είλαη, άιιν ηη ρξεηάδνληαη; κφλνλ δελ εθθιεζηάδνληαη. Κάηη
γεξνληνγξατδηα ζπκνχληαη φηη ζάλαηνο ππάξρεη θαη Θεφο θαη άιινο θφζκνο.
-χκθσλνη. Ώιιά γηαηί, ν Υνληξνιηαλέκπνξνο θαη ία ζε ζξεζθεπηηθφ ηνπ δήιν,
ππεξβαίλεη φινπο;
-Ώθειψο ζθεπηφκελνο, έρεη θαηαιήμεη ζην εμήο: Υξήκα θαη Ασξνδνθία, Βμαγνξάδεη θαη
Ώγίνπο. Ώθνχ ηνπο ζέβνληαη θαη ηνπο ηηκνχλ θαη ηνπο θνβνχληαη θαη ηνπο Πξνζηαηεχνπλ
Τςειά θαη Υακειά Εζηάκελνη, ηη λαξθέκπνξνη, ηη θαινί νηθνθπξαίνη, ηη παπάδεο, ηη
αγηαζκέλνη, ηη Υξηζηφο θαη ηη Θεφο: Υξήκα θαη Ασξνδνθία, ληθάεη Γε θαη Οπξαλφ, κε ηνπ
Πάπα ηηο Τπνθξηζίεο - Βπινγίεο.
-Αελ ληθάεη, φκσο, ηνλ ραδφ θαη αθαιαίζζεην, δίρσο ηέρλε ζηηρνπιφθν.
-Σνπο ραδνχο θαη αθαιαίζζεηνπο, πνηνη ινγαξηάδνπλ; Μφλνλ έμππλνη θαγάδεο,
ρξεκαηάδεο, παηξηψηεο αμηνπξεπείο, ρξηζηηαλνί ηεο Σππνιαηξηθήο Μαλίαο, αγνξάδνπλ Γε
θαη ηνλ Παξάδεηζν. Βπνκέλσο, είλαη πλεπέζηαηνο ν Υνληξνιηαλέκπνξνο Ναξθσηηθψλ,
θαη Ώζθήζεσλ Μαγείαο Μαχξεο. Ση άιιν ππνιείπεηαη; έρεη πηα ηηαινπνηεζεί, ν
ζαηαλνπξεπήο πιαλήηεο Γε.
-Να κελχζνπλ ηνλ ραδφ ηνλ ζηηρνπξγφ, γηα λ‟ απνδείμνπλ Ώπηαπφδεηθηα. Ώιιά πνηνη
ηνικνχλ λα έξζνπλ κάξηπξεο; πνχ λα βξεη ην δηθεγφξν Έμσ απφ Κχθισκα; Βηαηξείεο
Ανινθφλσλ, ρη ηεο Ώκέζνπ Αξάζεσο, είλαη Ώθαλείο θαη Πέξαλ Τπνςίαο. Αελ
ιεζηεχνπλ Σξάπεδεο, νχηε ξίρλνπλ βφκβεο θαη κπνξεί λα είλαη κέιε ησλ Εεξαηείσλ. Ση
κπνξεί λα θάκεη, ν Ώλαθξηηήο, ν Αηθαζηήο, ν Ννκνζέηεο, φζν νη Αεκνθξαηίεο, ην Κξαηνχλ
Ώπφξξεην αιιά πιεκκπξίδνπλ ηελ Παλαγνξά, κε πνιχηηκα ζθνππίδηα, επαξέζησο
αξσκαηηζκέλα.

-Κη φκσο ρίιηνη ηφζνη Βππξεπείο Πνιηηηθνί, απηνθηφλεζαλ ζηελ Εηαιία θαη αιινχ.
-Ναη, αιιά ν Πάπαο δελ απηνθηνλεί: είλαη πέξαλ πάζεο ππνςίαο, βαηηθαληθφο Μαθηφδνο Βκπξεζηήο.
-Βκπξεζηήο ιαψλ ν Πάπαο; ελλνείο πιαγίσο, φπσο Κνξπθαίνη ησλνκαζφλνη.
-νθνινγηψηαηνη Ώξρηκαζφλνη θαη νη Πάπεο, είλαη Ώληαγσληζηέο γηα ηελ Πιαλεηαξρία.
-Ναη, αιιά δελ ξίρλνπλ βφκβεο εθ κεγάινπ χςνπο φπσο νη Πξνζηάηεο ησλ ιαψλ, νχηε
δειεηεξηάδνπλ χδαηα, εδάθε, πξντφληα θαη αέξεο, παξά κφλνλ ηηο ςπρέο θαη ηηο δηάλνηεο,
ψζηε Εζνπεδσκέλνη, Αηεζλήο Κνηλφηεηα – Πλεπκαηηθφηεηα, λα έρεη Πχξηλε Ώγάπε, θαη
ηδίσο ηελ Οιηζηηθή Βιεπζεξία. Σχπνπ· Εηαινκαθηφδσλ, Αηεζλνχο Πνιηηηθήο.
-Βπνκέλσο, νη Πνιεκηθέο Αηεηπεξσηηθέο ΐνιίδεο θαη ε Πιήξεο Ώζηπλφκεπζε, δείρλνπλ
Παλαλζξψπηλε Ώλάηαζε ηεο Ώεξν-Τδξνρντθήο Πλεπκαηνεπηαμίαο: ππνηάμνπ νιηθά θαη
«κπζηεξηαθά» ζηνπο νθνινγηψηαηνπο Ώξρηκαθηφδνπο, γηα λα κε δερζείο ΐνιίδεο θαη
«Οχθν» - Βπηδξνκείο, σ βιαθψδε Ώλζξσπφηεηα.
-ηελ θησρή, κηθξή Βιιάδα ηεο πλεπκαηηθήο θιεξνλνκηάο Ώξραίσλ, έρνπλ ηέθη έλα
Ίδξπκα, Βιιεληθνχ Πνιηηηζκνχ, επηηέινπο, ηψξα ηειεπηαία, γηα λα κελ καο απεηινχλ ηα
θφπηα ησλ Πξαθηφξσλ θη άιισλ ρσξνθπιαθίζηηθσλ θξαηψλ.
-Πνηνη ζα θιπαξνχλ ζην «ηέθη»;
-Μέηξεζα εθαηνληάδεο «ηέθηα Πλεχκαηνο». Έλα επηπιένλ, ηη ζα βιάςεη; Γήηεκα
κηθξνκηκήζεσλ θαη πηζεθνπαπαγάισλ, Σχπνπ θνπηαλνχ.
-Οη ΐνιίδεο ζα ηα ζεβαζηνχλ ηα ηέθηα, αλ ιαηξεχνπλ ηνπο Καηαδξνκείο. νπ πξνηείλσ
θίιε λα ζηήζνπκε θη εκείο νη δχν, κέγα ηέθη Πξνζηαζίαο καο.
-Με ηνλ φξν, λ‟ απνθιείνπκε ηνλ ζηηρνπξγφλ απηφλ, επεηδή ζηεξείηαη Ώλαηάζεσο. Σνλ
θαθνκνίξε καο: αο ηνπ ραξίζνπκε ηνλ ηίηιν αλαηεηακέλνπ: δήηεκα Ολνκαζίαο φια.
Πλεχκα Ίζνλ θνπηκφηεηα εθ ηνπ Πξνρείξνπ, θαη ζα θαηαθζάζνπλ ζνβαξά ζηειέρε νπαδνί, πνπ λα ηηαιίδνπλ θάπσο, ή θαιιίηεξα, λα ζηθειίδνπλ, λα παπίδνπλ, ή λα κελ
απηνθηνλνχλ.

ΑΡΦΕΙΟ ΣΟΜΑΡΙΨΝ
Πνηνη έρνπλ ην πξνλφκην ηεο Ώηαμίαο θαη ηνπ Υάνπο; κφλνλ νη καθίεο ησλ Πνιηηηθψλ θη
Βξγνδνηψλ; Οη ιανί εκείο φινη Καινί, Θενζεβέζηαηνη, Πνιηηηζκέλνη, Μνξθσκέλνη,
ζξήζθνη: δελ θάλνπκε πνιέκνπο, δελ είκαζηε εζληθηζηέο, δελ θζνλνχκε, νχηε
αληαγσληδφκαζηε κε Λχζζα θαη κε ρίζκαηα, Ώηξέζεηο ζξεζθεηψλ, δελ ιπζζνκαλνχκε:
ινγηθνί, θπζηνιάηξεο, θηινδστζηέο, αλζξσπηζηέο, δελ ξππαίλνπκε ςπρέο, εδάθε, ζάξθεο
θαη αέξεο πάληα δεκνθξάηεο, έρνπκε ηα Κνηλνβνχιηα, κε βνπιεπηέο πνηέ αλδξείθεια
επηρεηξεκαηηψλ, πξσζππνπξγψλ, πξνέδξσλ, ζησλνπαπηζκψλ, καπξνκαγηζκψλ θαη
άιισλ, ψζηε νη δηθηαηνξίεο φισλ ησλ εηδψλ θαη νη θαθνδαίκνλεο, νχηε πιάγηα λα κελ
επελεξγνχλ. Σα κεγάια Κξάηε, Αεκνθξαηηθά ηδίσο, δελ είλαη θαη Ώπαηεψλεο Μέγηζηνη.
Αελ ππάξρνπλ θξάηε - ρσξνθχιαθεο, κεηνλφηεηεο πνπ πξαθηνξεχνπλ, νχηε κπζηηθέο
αζηπλνκίεο πνπ εμνπζηάδνπλ θπβεξλήζεηο θαη ιανχο, κε ζηειέρε επηζηήκνλεο,
θνπιηνπξηθνχο θαη ζξήζθνπο. Σξφπνη Μαδηθήο Τπνβνιήο θη Βπηβνιήο, είλαη θνχθηεο
ιέμεηο, φρη θαζεκεξηλφηεηα. Βηαηξείεο, Μεγαηξάπεδεο θαη ησλνκαζνληνπαπηζκνί, δηά ησλ
«ηζκψλ», κεηά - «ηζκψλ», δελ καο αγνξάδνπλ, νχηε καο πσινχλ ςπρνζσκαηηθά, εκάο θαη
ηηο παηξίδεο καο, εκάο ηνπο αμηνπξεπείο, λνήκνλεο, εγξεγνξνχζεο αληηιήςεηο, πγηνχο,
πνηέ ζαηαληθνχ, ζπκθέξνληνο, ιανί, ζηειέρε θη αξρεγνί Πνιηηηζκνχ θαη Θξεζθεηψλ θαη
Πλεχκαηνο Ώγλνχ, δελ θαηαζθνπεχνπκε αιιήινπο, αθφκα θαη σο θίινη, ζπγγελείο θαη
ζχδπγνη θη εξσηεπκέλνη: φινη θαζαξέο ςπρέο, πλεχκαηα δηαχγεηαο, νιηθήο πγείαο ζψκαηα,
θνηλσλίεο παξαδείζνπ σο εθ ηνχηνπ, δελ ππάξρνπλ βηνςπρνηερληθέο πνπ εκπνξεχνληαη
Ώξξψζηηεο θαη απίιεο: ραπηνβηνκήραλνη, ραπηνγηαηξνί, ηξνκνθξάηεο, ηεξνεμνκνιφγνη θη
νηθνιφγνη, δελ ρξεηάδνληαη, νχηε ηδεν - ηξνθφ - λαξθν - καλίαο νη Υνληξέκπνξνη ιηαλέκπνξνη εμνπζηάδνπλ θπβεξλήζεηο. Βπνκέλσο νη Αηαθεκίζεηο, Πιχζεηο εγθεθάισλ
θαη Αεκαγσγίεο, δελ ππάξρνπλ θαλ σο ιέμεηο: άιισζηε, πνηέ δηαλννχκελνη, ινγνηέρλεο,
θαιιηηέρλεο, πνηεηέο, επγελέζηαηεο θαη ηνικεξέο ςπρέο, πνηέ δελ πξνζαξηψληαη ζε
Εδξχκαηα ηεο Φπρνλντθήο Αειεηεξίαζεο ιαψλ θαη ησλ λενιαηψλ, νχηε θνκκαηηάδνπλ,
νχηε ηξψλε θφπξαλα «ηζκψλ», κεηά - «ηζκψλ», ππέξ - «ηζκψλ». Αελ ππάξρνπλ
πνχζηεδεο θαη πφξλεο ιατθψλ θαη ηεξαηηθψλ ζηξσκάησλ θαη άιισλ επηζήκσλ. ινη καο
αγγειηθνί, παξαδεηζέληνη: πξνο ηη, ινηπφλ, νη ρπδαηφηεηεο απηνχ ηνπ ζηηρνπξγνχ; ςεχηεο,
δίρσο χθνο - ήζνο - χςνο ηέρλεο αηζέξηαο, αξαδεηάδεη ηα θαληαζηψδε θαη αλχπαξθηα,
πνιιαπιά, πνιπεπίπεδα, θαηαθξηηένο. Αελ ππάξρνπλ νχηε Πιεξσκέλνη Πνδνζθαηξηζηέο
Αεηλνί, γηα λα ηνλ θισηζήζνπλ, φπσο δελ ππάξρεη θαη Ρππαξνγξαθίαο Τπεξαγνξά, λα
θαηαδερζεί ην πξντφλ ηνπ: πνιχ θηελφ, πεδφηαην, αλφεην θαη κηαζκαηηθφ, πνπ απεηιεί
ζαλάζηκα, κφλνλ απηφ ιανχο, ζηειέρε, αξρεγνχο, παξαδεηζέληνπο παληνγλψζηεο,
παληνδχλακνπο αγγέινπο: γηαηί ηφζν επίκνλα, ηα επαλαιακβάλεη; κήπσο είκαζηε ηπθινί,
θνπθνί, ακλήκνλεο; ή κήπσο είκαζηε λεθξνί; παξ‟ φηη πηψκαηα, θηλνχκαζηε: παηξηψηεο,
νηθνπκεληζηέο θαη ζξήζθνη, φρη φπσο πεξηγξάθεη, Βθιεθηά ηεο Παλαγνξάο Σνκάξηα δίρσο
ηξίρεο, πνιππνίθηια βακκέλα, ζαλ λα ήηαλ ε Παλαγνξά, ην πην Μνηξαίν καο Καηφξζσκα,
Βιεπζεξίαο θαη Αεκνθξαηίαο, κε ηελ Ώξρηκεγαηξάπεδα σο Casa Nostra, ζπληεξψληαο ην
Ώξρείν Σνκαξηψλ ηνπ 666: κπζηθή θαη παπνζησλίζηηθε, εππξέπεηαο ηηαιηθήο,
νθνινγηφηαηε Μαζφλα Μαπξνκάγηζζα ηεο Πιαλεηηθήο Αηαθπβέξλεζεο, θη φινη εκείο,
ελζθξάγηζηα ηνκάξηα. Θα κνπ πεηο, εκείο πνπ ηαμηδεχνπκε ζη‟ αζηέξηα, πνπ
εθεπξίζθνπκε ηηο βφκβεο Οπδεηεξνλίνπ,

πνπ αλεβνθαηεβάδνπκε ηα Βπηηφθηα, πνπ δαλείδνπκε ηηο θπβεξλήζεηο γηα λα εξγάδνληαη
ιανί κφλνλ γηα ρξέε, πνπ ξππαίλνπκε ηνπο πάληεο θαη ηα πάληα, πνπ δηθαηνινγνχκε
Υσξηζκνχο θη Οινθιεξσηηζκνχο, επηζηήκνλεο, θνπιηνπξηθνί θαη ζξήζθνη δελ είκαζηε νη
Βπεξγέηεο, αιιά κφλνλ Παιηνηφκαξα; Οχηε δηαζέηνπκε λνεκνζχλε θαη αγάπε,
πξνλνεηηθφηεηα θαη ζάξξνο πλεχκαηνο, θνξησκέλνη γλψζεηο, ηθαλφηεηεο, ηαιέληα θαη
κεηακεζφδνπο Σερληθήο Ώζιηνηήησλ, είκαζηε ζαηαληζκέλα πιάζκαηα. Παλνπξγίαο
Βμεπηειηζκψλ. ΐαζαληζκψλ θαη Φφλσλ, πνπ κηζνχκε φζνπο ηζηνξνχλ θαη δσγξαθίδνπλ
ηελ πξαγκαηηθφηεηά καο; Χ κεγάιε Ώδηθία, ηνλ Πνιηηηζκφ λα νλνκάδεηο, Ώπνζήθε
ηνκαξηψλ. Έρνπκε ςπρή, επαηζζεζία θαη δσληάληαο ηφικε πλεχκαηνο δελ είκαζηε
γξαλάδηα ηεο Μνηξαίαο Μεραλήο ηνπ Υξφλνπ - θέςεο. Με ηε Νέα Βπνρή ηνπ
Τδξνρντθνχ Ώέξα, νη ΐνιίδεο νη Αηεπεηξσηηθέο ζα γίλνπλ θαη Αηαζηξηθέο, γηα ηηο
Καηαθηήζεηο πην πνιηηηζκέλσλ πιαλεηψλ, φλησλ θαιψλ, αγγειηθψλ λα ηνπο δηδάμνπκε ην
ηη ζεκαίλεη πφιεκνο, Ώξξψζηηα, Απζηπρία ηνπ ζαηαληθνχ πιαλήηε Γε. Παιηνηφκαξα, ζα
πεηο μαλά, ρίιηεο θνξέο, αιιά...

ΟΛΟΙ ΣΗ ΔΟΤΛΕΙΑ ΜΑ ΚΑΝΟΤΜΕ
-Βπίπεδα θαη είδε Παξαθξάηνπο, πφζα έρεηο αξηζκήζεη; ηηο πξνάιιεο έζεζεο ην Θέκα.
-Ο Βληφο καο πνιππξάγκσλ θαη πνιππαξάγσλ, δηαπιεθφκελνο, πξνβάιιεηαη Παληνχ.
-Θεο λα πεηο φηη ν εληφο καο Βιεγθηήο, πξαγκαηψλεηαη ζε φιεο καο ηηο ρέζεηο. ε θξάηε
θαη ηδξχκαηα, εηαηξείεο θαη ζξεζθείεο, λαη.
-Βίκαη νηθνγελεηάξρεο. Με κνπ πεηο φηη ειέγρσ θαη ειέγρνκαη θαη σο νηθνγέλεηα.
-Δ Καηαζθνπία θη ν Υαθηεδηζκφο, είλαη Οιηθνί, κ‟ εμαηξέζεηο ιίγεο.
-Γηα ζηαιηληζκνχο, ρηηιεξηζκνχο, ζξεζθεπηηθέο δηθηαηνξίεο θαη βηνκεραλνεκπνξίεο, λαη,
φπσο θαη γηα θξαηηθέο ππεξεζίεο θαη ηδξχκαηα, φκσο, πψο απηνθαηαζθνπεχνκαη, θαη
πψο θαηαζθνπεχσ ραθηεδίδσλ θαη ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο κνπ;
-ε δηθηαηνξίεο, είλαη Δζηθφο Καλφλαο, ε θαηάδνζε αιιήισλ, αιιά είλαη ην ιηγφηεξν απηφ.
Οη ιεγφκελεο δεκνθξαηίεο, δηαζέηνπλ, ζρεδφλ άδεινπο, απηφκαηνπο Μεραληζκνχο,
Ώιιήισλ Πξνδνζίαο, πνπ αληηζηνηρνχλ πξνο ηηο Τπνθηλήζεηο, άζαξθσλ Καθνδαηκφλσλ
ζ‟ εγθεθάινπο.
-Χο εδψ θαη κε παξέθεη: είζαη αληηεπηζηήκσλ θαη ζθνηαδηζηήο;
-Αίρσο ςπρνινγηθά, θνηλσληθά θη άιια πξνβιήκαηα, ζπάληα ππάξρνπλ άλζξσπνη.
Ήζνπλ έληηκνο ζπδεηεηήο, ζε άιιεο καο ζπλνκηιίεο, σο Βμαγνξεχζεηο θη Βμαηνκηθεχζεηο.
-Ναη, αιιά ε Βληηκφηεηα, θαζηζηά ηνπο έληηκνπο θνπξέιηα, θαη ηηο θνηλσλίεο Κφιαζε. Καη
κε κνπ πεηο, φηη Πνιηηηθνί θαη Πάπεο είλαη κφλνλ Ράθε.
-Βίλαη φπσο πάληα, Άγηνη, κεγάινη Βπεξγέηεο, φρη Πνιεκνκαλείο θαη Ρππνγφλνη: φπσο θη
αλ ηνπο νλνκάζνπκε, παξακέλεη Γεγνλφο, ην Γεγνλφο.
-Πνηνη ηνπο θάλνπλ έηζη; απνξψ θαη βηάδνκαη λ‟ αθνχζσ.
-Σνπο γελλάκε φινη καο καδί, σο Μήηξα ηεο Καθίαο θαη ΐιαθείαο.
-Μνπ ηα μαλαιέο, ηα ίδηα θαη ηα ίδηα, ρνληξηθά, σκά θαη άηερλα.
-Θεο λα ηα ηδεαιίζσ, λα ηα εμηδαληθεχζσ, φπσο θάλνπλ νη εκπνξηθέο γξαθίδεο;
-Αελ κπνξψ λα θαηαιάβσ, φζα πξν κελψλ κνπ είπεο: ζχκαηα θάλνπλ ηνπο ζχηεο,
εθκεηαιιεπφκελνη θάλνπλ εθκεηαιιεπηέο: ζηελ ίδηα φινη καο, Παγίδα, παγηδεπηέο παγηδεπφκελνη. Βάλ απηά, πξαγκαηηθά ζπκβαίλνπλ, αο ιηζνβνινχλ νη αλακάξηεηνη, φπσο
κνπ είπεο.
-Ληζνβνιεηέο αιιήισλ, παξαζηαίλνπλ φινη, Λεπηεξηέο, Αηθαηνζχλεο θαη Θξεζθείεο.
-Κη φκσο φινη, ηνχηνλ ηνλ θαηξφ, είλαη Ώλακάξηεηνη, πιελ εξβίαο θαη Οξζνδνμίαο.
-Τπνηάμνπ νιηθά, γηα λα κελ ζ‟ εθκεδελίζνπκε. Ο λνψλ, λνήησ. Ο θαζείο κε ηε ζεηξά ηνπ.
-Άξα, φινπο ζα καο πάξεη ν Αηάβνινο, πιελ ηνπ νιηθά δηαβνιεκέλνπ Πάπα.
-Πφζα δηζεθαηνκκχξηα ηνλ ιαηξεχνπλ ζαλ ζεφ αιάζεπην;
-ισλ ησλ πνηθηιηψλ ηδεν - λαξθνκαλείο θαη πνχζηεδεο θαη άιινη αμηνπξεπέζηεξνη.
-Ση βξίζθνπλ ζ‟ έλα Σέξαο Αφινπ θαη Τπνθξηζίαο, ηφζνη αμηνπξεπείο; ινη ηε δνπιεηά
καο θάλνπκε. Πην πνιχ κελ μεζθεπάδεηο, κελ αλαζθαιεχεηο: καο αξθεί ψο εδψ,
Απζνζκία, Βκεηφο.

ΕΠΙΣΗΜΟΝΕ ΚΑΙ ΘΡΗΚΟΙ
-Πνηνπο λνκίδεηο, σ θαιέ κνπ θίιε, κέγηζηνπο ππνθξηηέο θη απαηεψλεο θη εξγαιεία πην
ηπθιά Καηζάξσλ, ησλ ιεγφκελσλ πνιηηηθψλ;
-ζνη απνζηξέθνληαη ηα γεγνλφηα ζε δηάθνξα επίπεδα, θνιιεκέλνη, πξνθαηεηιεκκέλνη.
-Μήπσο ελλνείο, ηνπο ιεγφκελνπο λεπξσηηθνχο, ςπρσηηθνχο, ζρηδνπαξαλνΎθνχο, ή ηνπο
κέγηζηνπο θαθνχξγνπο, πνιεκνραξείο, ξππαληηζηέο ή ηνπο καπξνκάγνπο;
-ι‟ απηά θαη άιια, είλαη ηθαλφηεηεο, ηαιέληα θαη πξνζφληα, γηα θαληάζνπ, πνησλ;
-Με σζείο πξνο Πεηξαζκφ, γηα λα νλνκάζσ θάπνηνπο, αλ κπνξψ λα θαληαζηψ.
-Δ αληίιεςή ζνπ, αλ εγξεγνξεί, ζα πξνζέρεηο γεγνλφηα, φρη θνχθηεο ιέμεηο.
-Κφιαζε εληφο κνπ θαη ζηηο θνηλσλίεο: λα ην Γεγνλφο. Ώιιά, πνηνη νη πην ηπθινί
παξάγνληεο, ηεο δηπιήο απηήο θνιάζεσο;
-Βξεχλεζε ην δήηεκα, λα βξεηο.
-Δ ηέηνηα Έξεπλα, δελ κε ζπκθέξεη.
-ρεδφλ θαλέλαλ δελ ζπκθέξεη, αιιά θάπνηνη αληηδξνχλ ηπθιφηεξα.
-Πνηνη, απ‟ φινπο πην ηπθιά ιπζζνκαλνχλ, αξλνχκελνη ηα θίλεηξά ηνπο;
-ζνη θξχβνληαη, φπηζζελ κεγίζησλ ιέμεσλ: Πξαγκαηηθφηεηα, Υξηζηφο, Θεφο, Πξνθήηεο.
-Βίλαη, αλ ζσζηά θαηαιαβαίλσ, επηζηήκνλεο θαη ζξήζθνη, γλψζεσλ, κεζφδσλ,
ζξεζθεηψλ, αιιά θνβάκαη ην Λπζζψδεο Μίζνο ηνπο, ζαηαλνπξεπψο θξπκκέλν, πίζσ
απφ ιέμεηο. Βπηζηήκνλεο νπιίδνπλ ηηο Ανκέο, θαη ζξήζθνη θάλνπλ «ηεξνχο» πνιέκνπο.
Πιήθηξα πιήηηνπλ επηζηήκνλεο, αιιά ζξήζθνη ζθάδνπλ νκνζξήζθνπο θαη
αιιφζξεζθνπο.
-Ώζθπμίαο είδνο, πνην, ζα πξνηηκνχζεο; επηζηεκφλσλ δειεηήξηα, ή ζξήζθσλ ηνλ
θαλαηηζκφ;
-Πηέδσ ην θνπκπί: θαζψο ε ΐφκβα πέθηεη, δελ βιέπσ, δελ αθνχσ ζάλαηνπο, πφλνπο,
νδχλεο, αιιά σο ζξήζθνο, πλίγσ κε ηε ζηελνθεθαιηά κνπ, ηε ζηελνθαξδία κνπ, ηε
ρσξηζηηθφηεηά κνπ: ηα εληφο κνπ θνκκαηάθηα, θνκκαηηάδνπλ θνηλσλίεο θαη ζξεζθείεο θαη
ηα πάληα θη φηαλ ηα Εεξαηεία αληηθαζηζηνχλ πνιηηηθνχο, ηφηε βαζαλίδσ, θαίσ δσληαλνχο.
-Ναη, αιιά, γηαηί πιαζηνγξαθείο ηελ Εζηνξία θαη Παξφληα Γεγνλφηα, θαη ηηο Εεξέο Γξαθέο;
-Ρψηεζε ηνπο επηζηήκνλεο πνπ επηκέλνπλ γη‟ Ώπνδείμεηο θαη αξλνχληαη Ώπηαπφδεηθηα.
-Ώπηαπφδεηθηα δελ βιέπνπλ θαη νη ζξήζθνη, γηα λα δηαπξάηηνπλ Καθνπξγήκαηα.
-Ώλ νη ζξήζθνη ήηαλ ζξήζθνη θη αλ νη επηζηήκνλεο δελ ήηαλ Σερλνιφγνη ηεο Καθίαο, νη
ιανί θαη νη παηξίδεο δελ ζα ήηαλ κφλνλ Κφιαζε.
-κσο, ηψξα, δχν εκείο θη ν ζηηρνπξγφο, απηφο, απφ ηελ Οξγή ησλ ζξήζθσλ, δελ
γιηηψλνπκε. Βπηπρψο, γηα καο, πξνο ην παξφλ, νη Πνιηηηθνί θξαηνχλ Βθεδξηθφ,
Θξεζθεπφκελσλ ην Μίζνο. Με ηα Πιήθηξα Βπηζηήκνλεο, θάλνπλ ιεο ηηο αηαληθέο
Καηαζηξνθέο ζην Πεξηβάιινλ θαζψο Θξήζθνη δειεηεξηάδνπλ ηνλ πιαλήηε, κε
ςπρηζηηθέο ηνπο εθπνξεχζεηο ζθνηεηλψλ παζψλ, γηα λα πάλε θαηεπζείαλ ζηνλ Παξάδεηζν,
απαηψληαο θαη ζεία, «κπζηεξησδψο».

ΝΕΑ ΚΙ ΟΜΟΡΥΗ ΓΤΝΑΙΚΑ
-θέθηνκαη γηα λα επηλνήζσ ηξφπν βίνπ, αλεμάξηεηνπ, δίρσο ηελ πιαλεηηθή παλαγνξά.
-Μφλνλ αλ απηνθηνλήζεηο, ππνηίζεηαη φηη γιηζηξάο απφ ηε ρξεκαηηθή πιεθηάλε.
-Ώλ θαηαξγεζεί ην Υξήκα θη έρνπκε κφλνλ Αειηία;
-Ώπηφ ζεκαίλεη νιηθή ζθιαβηά, ηελ νπνία ήδε ζρεδηάδνπλ.
-,ηη αγνξάδνπκε θαη θαηαλαιψλνπκε θαη ην γξακκαηφζεκν αθφκα, ζηεξίδεη ηε
Μεγαδνκή.
-θέςεηο, ιέμεηο θαη λνήκαηα, εηθφλεο, ζπλαηζζήκαηα, θξπθά θαη θαλεξά, βηνκεραλίδνληαη:
ηίπνηε απζφξκεην, ζε πνιηηηζκέλνπο ππεξβάξβαξνπο.
-Ώλαθάιπςα πξνο έθπιεμή κνπ, φηη πηζεθίδσ θαη παπαγαιίδσ: ηίπνη‟ άιιν.
-Βίζαη αθξηβψο, φπσο ζε ρξεηάδνληαη, δηαβνινδεκνθξαηίεο καδηθψλ ππνβνιψλ.
-Βμαλίζηακαη, ζπκψλσ, αιιά κάιινλ κε ηνλ εαπηφ κνπ είκαη δπζαξεζηεκέλε.
-Ώθνχ πξψηα θαηαβξφρζηζεο σο έκβξπν, λήπην θαη θφξε ηεο Παηξηαξρίαο, φια ηα
ζθνππίδηα ηεο ηψξα ίζσο «θεκηλίδεηο» θη αληαξηεχεηο ηπθισκέλε, γηα λα γίλεηο «άληξαο»
θαη ζην «ζεμ»
-Αηαβάδεηο ηα εληφο κνπ. Ώιιά, πψο λα γίλσ άλζξσπνο - γπλαίθα, φρη ην αλδξείθειν;
-Πξφζερε θαζψο εκέζζεηο ηα ζθνππίδηα Αξάθσλ, Ρνπθερηξψλ θαη άιισλ, θαη κελ
επηζηξέςεηο ζηα εκεηηθά απφβιεηα.
-Κη φκσο, λφκηδα, λ‟ απνζπξζψ πνιχ καθξηά, είλαη ε ιχζε.
-Ώλ δελ ην πξνζέρεηο ην ζθνππηδαξηφ εληφο ζνπ, ζε βνπλά, ζε κνλαζηήξηα, ζα ην
κεηαθέξεηο.
-Πψο θαηφξζσζαλ νη άιινη λα θνξηψζνπλ ηελ ςπρή, ην λνπ κνπ, θαη ηε ζάξθα κνπ λα
εθθπιίζνπλ;
-Καη νη ζχηεο είλαη ζχκαηα, νη θπλεγνί, θπλεγεκέλνη, θαη απφ ηνλ εαπηφ ηνπο. ινη
ελαληίνλ φισλ.
-Έηζη φπσο κνπ ηα ιεο, σο Οινθιήξσζε πνηνο είλαη ν Βρζξφο;
-Άγλνηα, ΐιαθεία θαη Καθία, δειαδή, εκείο νη ίδηνη.
-Βπηζηήκνλεο, θνπιηνπξηθνί θαη ζξήζθνη θαη πνιηηηθνί θαη νη επηρεηξεκαηίεο θαη νη ιανί,
αγλννχλ κε γλψζεηο θαη ηερλνινγίεο θαη ζενινγίεο θαη νηθνλνκίεο θαη άιια θνξησκέλνη.
-Ώο κνπ πεηο, ηη πξάγκαηη θαιφ εμ πγείαο θαη λνεκνζχλεο θαη αγάπεο, θάλνπκε.
-Ανιηφηεηεο, εθκεηαιιεχζεηο, δησγκνχο, ρσξηζκνχο, πνιέκνπο θαη λαξθψζεηο, φια
ζηνιηζκέλα κε πνιχ ειθπζηηθά, λφζηηκα, δνιψκαηα. Παληνχ παγίδεο θαη δεζκά. Βίκαη λέα
θη φκνξθε, ζήκα θσηνγξαθεκέλν ζε εκπνξεχκαηα. Βίκαη δηαθήκηζε. Ώεδηάδσ.
-Βπηηέινπο, θάλεηο εκεηφ. Φπρνινγηθά, αο κελ ζηξαθείο λα μαλαδείο ηελ Μεγαπφξλε
ΐαβπιψλα.
-Πνπ λα πάσ; πψο λα δήζσ;
-Έξεκνο νη θνηλσλίεο, κνλαζηήξη ην δσκάηηφ ζνπ, εθθιεζίαζκα, νη νκνηνπαζείο.
-Ο εμνκνιφγνο ζηνλ νπνίν είπα φια, θέξζεθε σο πξάθηνξαο ηνπ Καίζαξα, βιαθψδεο
θηήλνο. ηαλ πην βαζηά κεηαλνήζεηο, ζα ηνλ ζπγρσξέζεηο. Ο εμνκνιφγνο είζαη ζπ.

Ο ΘΑΝΑΣΟΠΟΙΝΙΣΗ
-Χο Αηεπζπληήξην Κνπιηνχξαο θη Ώπνθξπθηζκνχ, άξηζηα πνηήζακε. Καη ε λέα καο
θαηεπζπληήξηα γξακκή, απ‟ φινπο ελεθξίζε. Σα ζπγραξεηήξηά κνπ.
-Πιελ εκνχ, θχξηε Πξφεδξε.
-Πνηά ε ζεβαζηή δηαθσλία ζνπ, είκαζη‟ φινη έληηκνη θαη δεκνθξάηεο.
-Ώθξηβψο γη‟ απηφ ηνικψ λα πσ δηαθσλψ.
-Δ δηαθσλία ζνπ ζε ηη ζπλίζηαηαη:
-Έλαο θάπνηνο ζπγγξαθέαο κε πξνβιεκαηίδεη.
-Ώλ αλήθεη ζηελ παξέα θαη απηφο ν ζπγγξαθέαο, ε δηαθσλία ζνπ δεθηή.
-Ξεζθεπάδεη θάζε θχθισκα θαη θιίθα θαη η‟ Ώπφθξπθα ηνπ Αηεπζπληεξίνπ.
-ε πνηα δχλακε αλήθεη; πνηφο Μεραληζκφο ηνλ εληζρχεη;
-Οπδείο. Ώπηφ είλαη ην πξφβιεκα.
-Σφζα ρξφληα ζηελ Παξέα θαη δελ έκαζεο ηελ άιθα - βήηα; είκαζηε Αηεπζπληήξην.
-Έρσ ηχςεηο ζπλεηδήζεσο θαη αυπλίεο.
-Βηδηθά ραπάθηα θέξλνπλ χπλν, θαη λαξθψλνπλ ηε ιεγφκελε ζπλείδεζε.
-π, ν θνξπθαίνο ηεο Κνπιηνχξαο θαη ησλ Ώπνθξχθσλ, δελ γλσξίδεηο ζπλεηδήζεσο
δνκέο;
-ια είλαη ιέμεηο, κφλνλ γηα ηνπο άιινπο. Καη νη γλψζεηο είλαη φπιν εμνπζίαο Σίπνη‟ άιιν.
-ε ζαπκάδσ ζεβαζηέ καο Πξφεδξε.
-Θαπκαζκφο θαη κεηαμχ καο, είλαη θξχνο εκπαηγκφο. Μφλνλ άιινη πξέπεη λα καο
ζέβνληαη. ηηο γηνξηέο καο, φηαλ είλαη αλνηρηέο πξνο θαησηέξνπο, επηδείρλνπκε ηνπο
ηίηινπο θαη ηα κεηάιιηα, κεηαμχ καο φκσο, μέξνπκε ην απφ πνπ αληινχκε, Αηεπζχλζεηο,
Καηεπζχλζεηο θη Ώπνθξπθηζκνχο. Ώλ δηαθσλείο πξνο ηνχην, ζνπ ραξίδσ κηα Κισηζά,
πξνο ηνλ αλψλπκν ηνλ φριν, δίρσο παξνρέο, ηηκέο θαη δφμεο. Κη επηπιένλ θηλδπλεχεηο,
αλ πξνβείο ζ‟ απνθαιχςεηο.
-Μπξάβν εληηκφηεο, δεκνθξαηηθφηεο θαη θνπιηνχξα θη απνθξπθηζκφο.
-Ώκ, ηη λφκηζεο εζχ. Κη αλ ν θάπνηνο ζπγγξαθέαο ζε πξνβιεκαηίδεη, πξέπεη λα ηνλ
αγλνήζεηο. Μήπσο λφκηζεο φηη γηα ράξε ελφο θάπνηνπ, ηε ζθεγθνθσιηά καο ζα ηε
δηαιχζνπκε; είκαζηε αθξφθξεκα ηεο επηζηήκεο, ησλ γξακκάησλ, ησλ θαιψλ ηερλψλ θαη
ηεο θξππηνθηινζνθίαο. Παξηζηάκεζα εηο πάζαλ ηειεηήλ ζηεξίμεσο ηνπ αηαλά, κε ηηο
ειθπζηηθέο νλνκαζίεο.
-Πξφεδξε η‟ νκνινγψ: εθπιήηηνκαη. Πίζηεπα δηαθνξεηηθά.
-Φαίλεηαη λα είζαη ν λενθεξκέλνο. Πνηφο ζε ηνπνζέηεζε πξνζθάησο, ζην απφξζεηφ καο
Φξνχξην; απφ απηή ηελ ψξα, είζαη ν θξαηνχκελνο, ζαλαηνπνηλίηεο. Βθηφο εάλ... Ώιιά ηα
πην πέξα, ζα ηα πνχκε αχξην.
-Μελ ηαιαηπσξείο ηνλ θίιν, έρεη ζπάληα πξνζφληα, ζεβαζηέ καο Πξφεδξε.
-Ώο δηαιέμεη πνηφ εθ ησλ πνιιψλ Κιεηδηψλ πην απνδνηηθά ζα ηνπ ηαηξηάδεη: δηεπζχλσλ
θπθισκάησλ καδηθήο ππνβνιήο, ή πξσζππνπξγφο ή πξσζηεξέαο. Μήπσο σο
ηεξνθάληεο, καχξνο κάγνο, ή επί βσκνχ αλζξσπνζθαγέαο ή απνλνκεχο βξαβείσλ;
-Βίλαη άθξσο εηδηθφο, επί ζεκάησλ ηεο ππεξθνπιηνχξαο, ηεο ππνθνπιηνχξαο θαη
ππλνβαζίαο.
-Καη ππλνβαζίαο είπεο; ππνθέξσ απφ απηή ηελ ηξηζθαηάξαηε αξξψζηηα, επί έηε θη έηε.
Φφβνο - ηξφκνο κε θαηέρεη, κήπσο θάπνηνο κε μππλήζεη, φηαλ ζθαξθαιψλσ ζηέγεο θη
αλαπαχνκαη ζην ρείινο.
-Ώλαξξίρεζε ζε Πξνεδξίεο, αξθεηά επηζθαιείο, ζ‟ έρεη αλαδείμεη ήξσα, πνιχ κεγάιν. Με
θνβάζαη, ζα ηα θαηαθέξεηο ψο ην ηέινο, θαη σο κέγαο ππλνβάηεο.

-Ώλ θσιηάζεη λπρηεξίδα ζην ηζεπάθη ηεο κεηαμσηήο πηηδάκαο κνπ, ή αλ πέζεη θεξακίδα
κεηά θξφηνπ ηφζν άδνμα ζα ηειεηψζεη, ν ππέξιακπξνο ν βίνο κνπ.
-Πιεζπζκψλ δειεηεξηαζηήο ςπρνθζνξέαο, κε ην ζάλαην ηεο ζάξθαο ζνπ, ζα
πξνβηβαζηείο πέξαλ ηνπ ηάθνπ.
-Βίκαη βέβαηνο γη‟ απηφ, αιιά νη έλζαξθνη ερζξνί κνπ, ζα ραξνχλ πξηλ απ‟ ηελ ψξα κνπ.
-Ώο ραξνχλ θη απηνί ιηγάθη, λα κελ είλαη παξαπνλεκέλνη θαη λα κε θζνλνχλ ηε δφμα καο.
-Ση κηιάο εζχ γηα δφμα, έρσ δψδεθα βαξεηέο αξξψζηηεο, θαη ηε λχρηα κε παηδεχνπλ
εθηάιηεο.
-Βπηπρψο ή δπζηπρψο, μππλάο. Πξννξίδεηο εαπηφλ, εθηαιηηθφλ, δίρσο αληίθξηζκα! κεδέλ
ν θφζκνο! έηε δηζεθαηνκκχξηα ζα «δεηο» κε ηνπο αβπζζψδεηο εθηάιηεο σο ζαηαληζηήο,
έσο φηνπ εθκεδεληζηείο.
-θαζκφο, ζθαζκφο εζχ, θξαηνχκελε, ππφδηθε, θαληαζκνπιάζηε, ζαλαηνπνηλίηε. Ώλ ηε
ζεξαπεχζεηο ηελ ππλνβαζία κνπ, ζα ζε δηνξίζσ ζπλζεκάησλ θαη ραπηψλ Κιεηδνχρν.
-Σξίςε γηα λα γίλεη ζθφλε, θνκκαηάθη θεξακίδαο, ζπκβνπιεχζνπ αζηξνιφγν γηα ηελ ψξα
ηνπ θαηαπνηίνπ θη αζθαιψο, ζηελ θαζαξή ζνπ ρείξα, επί ηεο παιάκεο, ζα ππάξρεη, ίρλνο
ή γξακκή ηνπ είδνπο ζεξαπείαο ή ζαλάηνπ.
-Ώιιά, πψο, ηα πάληα θαηαγξάθνληαη;
-Ώκέ, ηη λφκηζεο: δελ δνχκε δίρσο ηηο ζπλέπεηεο, ηνπ θαινχ ή ηνπ θαθνχ ησλ πξάμεσλ θαη
ζθέςεψλ καο. Κη ε ζπλνκηιία καο απηή, θη ε ζηηγκή, θαηαγξάθνληαη, ζε πνιιέο βαζκίδεο
κλήκεο θη αληαπφδνζεο.
-Αελ ζπκθσλψ. Ρηδηθά δηαθσλψ, θαη ζα ζε ηηκσξήζσ.
-Έλαλ επηπιένλ εθηάιηε, ζα πξνζζέζεηο ζηνλ αηζεξηθφ εγθέθαιφ ζνπ, κε ηα κχξηα
πιήθηξα.
-Πνηφο θαηαζθεπάδεη ηέηνην βίν, ηέηνηνλ θφζκν ησλ θνιάζεσλ;
-Ο θαζέλαο καο θη εζχ, ησλ ςπρψλ δειεηεξηαζηή, παξαλντθέ καο Πξφεδξε.
-Μίιεζεο γηα θάπνηνλ ζπγγξαθέα πνπ πξνβιεκαηίδεη. Πψο ηνλ ιέλε;
-Χο απνδηνπνκπαίνο ηξάγνο, είλαη φ,ηη πξέπεη.
-Πέο κνπ η‟ φλνκά ηνπ, λα ηνλ αληακείςσ, φπσο ηνπ αμίδεη. Να ηνλ ζηεθαλψζσ κε
βξαβεία, λα ηνπ ζηήζσ άγαικα, λα ηνλ ιηβαλίδσ, λα ηνπ ζηείισ θαη ζσκαηνθχιαθεο, λ‟
αγηάζσ ηα νζηά ηνπ θαη βεβαίσο, λα πεξηθξνπξήζσ ηελ πνιχηηκε θάξα ηνπ.
-ζηε είζαη πξφεδξνο Θαλάηνπ θαη Γσήο, Πλεχκαηνο θη Τπεξθνπιηνχξαο ηνπ Πνιηηηζκνχ
καο;
-Ώλ δελ άμηδα παληνηνηξφπσο, ζα κε είραλ ηα ζηειέρε θη ν ιαφο ζηελ Κνξπθή; Πξάγκαηη:
φπσο ην Θεξηφ, θαη ε Οπξά ηνπ.

ΣΑ ΜΕΣΑ-ΤΠΝΨΣΙΚΑ ΥΑΙΝΟΜΕΝΑ
-Βθιεθηνί αηαληζηέο Γξαθεηνθξάηεο, νξίδνπλ ηε Γεσπνιηηηθή ηνπ Μνλνθξάηνξα.
-Ναη. αιιά, ν Μνλνθξάηνξαο, είλαη Πξφηππν Φπιψλ - Γισζζψλ Αεκνθξαηίαο, θη έρεη
Ώληαγσληζηέο, ηνπο Αξάθνπο, ηηο Ρνπθήρηξεο θαη ΐξπθφιαθεο: φινη ηνχηνη βεβαηψλνπλ
φηη πξφθεηηαη πεξί Μεγάινπ Κξάηνπο ηεο απίιαο ψζηε ην Βπηηειείν λα κελ έρεη εθ ησλ
Έζσ Απζθνιίεο: φ,ηη πεη ν Μνλνθξάησξ, νη πνιίηεο ηεο Αηθνκκαηίαο. ιέλε πάληα Ναη.
-Πψο ην θαηνξζψλεη λα ζαπίδεη ηνλ πνιππιεζή ιαφ ηνπ;
-Αηά ηεο Μαδηθήο Τπνβνιήο θη Βπηβνιήο, ηνπ ζαηαληθνχ Πξνηχπνπ Πνιιαπιψλ
Παγίδσλ: ηειεφξαζε, λαξθσηηθά, θξππηνδειεηεξηψδε ηξφθηκα θαη θάξκαθα θη άιια
πνιιά.
-Ση θάλνπλ ηα Παλεπηζηήκηα θη νη ρξηζηηαληθέο αηξέζεηο ηεο κεγάιεο ηνχηεο ρψξαο:
-Πξαθηνξεχνπλ επζπλείδεηα, ηνλ Ώξρηζαηαληζηή ηεο Γεο. Αελ ππάξρεη πηα ε Μφζρα.
-Τπάξρεη φκσο, ην Πεθίλν, Σφθπν, θη ε Παλεπξψπε, θη άιινη.
-Έλαο είλαη ν Θάιακνο ηνπ Αηεζλνχο Πιεθηξνινγίνπ, θη Έλαο ν Αεζπφδσλ Αάθηπινο.
-Ναη, αιιά, νη πάληεο έρνπλ ηελ Ώξρνκαλία θαη νη λάλνη θη νη αθξίδεο.
-Σα δηαβνιηθά ηα πια θαη ηηο ρεκεηναιρεκίζηηθεο Οπζίεο, δελ ηηο έρνπλ φινη. Οη
ζαηαληθνί Γξαθεηνθξάηεο, έρνπλ ζρεδηάζεη Υάξηε ησλ ιαψλ θαη ησλ παηξίδσλ, φπσο
ηνπο αξέζεη: αιαδφλεο, άζενη, καληνυιφθξνλεο, ρεηξηζηέο εθ ησλ αξίζησλ, ηεο Γλψκεο θαη
ηνπ Υξήκαηνο, είλαη Πφινο Έιμεσο, αξρεγψλ θαη ζηειερψλ ηεο Τδξνγείνπ θαίξαο,
πιελ Παπίαο ηεο ΐαηηθαλίαο.
-Έιθνκαη γηα λα ζ‟ αξπάμσ, λα ζε θαηαθάγσ, είλαη ε θξπθή επηζπκία φισλ. αηαλίδνκαη
λα ζαηαλίδσ, εηδηθφηεξα θαη ζξήζθνπο, άζξεζθνπο θαη ηνλ θαζέλα. Πφζνπο θφλνπο
εηεζίσο, ηα κηθξά παηδηά, απνιακβάλνπλ κε ηειενξάζεηο; Βίθνζη ρηιηάδεο ην ιηγφηεξν.
Ώιιά νη ζθελέο ηεο ΐίαο είλαη αλαξίζκεηεο. Σν αηαληθφ Βπηηειείν έρεη Αηεζλείο
Αηαζπλδέζεηο: πξαθηνξεχνπλ παηξηψηεο θαη ηδίσο «Υξηζηηαλνί» θαη δελ αληηδξά θαλέλαο:
ε απίια είλαη Ώκβξνζία θαη ην Νέθηαξ ησλ θηλνχκελσλ πησκάησλ.
-Υίιηεο δχν θνξέο έρσ αθνχζεη λα ηε ιεο απηή ηε θξάζε: πηψκαηα θηλνχκελα. Πνηνπο
ελλνείο;
-πλάληεζεο πνηέ ζνπ, δσληαλνχο αλζξψπνπο θαη πνιίηεο; Οη ζαηαληζηέο επί ηνπ
Υάξηνπ, παίδνπλ ην Πνδφζθαηξν, κε ηηο θεθαιέο ιαψλ. Ώλ ππήξραλ δσληαλνί, ζα έηεηλαλ
πξνο βηνινγηθή, αλ φρη θαη πλεπκαηηθή Ώληίδξαζε.
-Ση ηξνθέο ςπρήο θαη ζάξθαο, νη πην έμππλνη θαη δεκνθξάηεο, ράθηνπλ; αλαπλένπλ πνηαο
πνηφηεηαο αέξα, ηη αηζζάλνληαη θαη ηη λννχλ, ηη θάλνπλ;
-Βθηεινχλ Μεηαυπλσηηθά, ηηο Αηαηαγέο θαη πληαγέο ησλ Ώξρηζαηαληζηψλ.
-Βχγε ηνπο: δελ ακθηβάιισ, γηα ηελ ηέιεηα λνεκνζχλε ησλ, σο δεκνθξάηεο.
-Ναη, αιιά. πνχ ζα ζηαζεί, γηα λα ζσζεί, ν ζηηρνπξγφο απηφο;
-Βίλαη ζαλ λα ιεο, λα ηνλ δερηνχλ ηα πηψκαηα, ηεο Σειεπιεξνθνξηθήο, θαη νη
θνπθηνθεθαιάθεδεο θάζε Πεξηζπνχδαζηεο Πνπηαλνδεκνθξαηίαο.

ΟΙ ΣΟΤΡΚΟΥΙΛΟΙ
Κνξπθαίνη Φίινη ησλ Νεφηνπξθσλ, ζπλεδξηάδνπλ, φινη Αεκνθξάηεο ηεο ηψλ νθνί θαη
άιινη, φινη ηεο Βιιεληθφηεηαο Βρζξνί. χλζεκά ηνπο: Αηεζλήο Αηθαηνζχλε, Αηθαηψκαηα
θάζε αλζξψπνπ, θη έλα πην ζπνπδαίν χλζεκα: Βμαπάηεζε ιαψλ, Εζρχο Μνπ, ιέγνληαο
απηά πνπ «ζέινπλ», φπσο αθξηβψο ηα ζέινπλ, νη ησληζηέο Υξεκαηηζηέο.
-Μεηαμχ καο, ηψξα, δελ ππνθξηλφκαζηε: νη λεφηνπξθνη, απηά ηα παιηνηφκαξα, εηζβνιείο
πξνο ηελ Βπξψπε ηεο δηθήο καο Βπηθξάηεηαο είλαη ρξήζηκνη πνιχ σο Μάζηηγα ιαψλ,
πνιηηηζκψλ, ζξεζθεηψλ, γισζζψλ. Ώίκα Σνχξθσλ ζηε Μηθξάλ Ώζία, δελ ππάξρεη, νη
λεφηνπξθνη Γηαλίηζαξνη, απνζηάηεο παηδηψζελ, εθ θπιψλ θαηαθηεκέλσλ, ρξήζηκνη λα
δηαιχζνπλ ηελ Βιιάδα. Καη ε γιψζζα ηνπο κπαζηαξδεκέλε, Βιιελν - Σνχξθν Πεξζναξξαβηαλή, φπσο θη ε ζξεζθεία ηνπο. Σψξα πξνζπαζνχλ λα θαζαξίζνπλ γιψζζα,
έζηκα θαη θαζεζηψο, κηκνχκελνη ηε Αχζε. πιν ηνπο ε Καθνπξγία, ε πιεζψξα ησλ
γελλήζεσλ θαη ε Μεγαινκαλία: ζρεδηάδνπλ κπζηηθά, ηελ θαηάθηεζε ησλ ΐαιθαλίσλ θαη
θαηφπηλ κηαο Βπξψπεο ησλ «Κεξδψλ»: πνηά ηα Κέξδε ησλ ρπδαίσλ πιηζηψλ,
εθθπιηζκέλσλ θαη λαξθσκαλψλ γθντκ; Οη λεφηνπξθνη Μαο ρξεζηκεχνπλ, Μάζηηγα θαηά
ησλ Οξζνδφμσλ θη άιισλ ρξηζηηαλψλ: ηδίσο ησλ Βιιήλσλ θαη ησλ Ρψζσλ Φφβεηξν,
απεηιή θαηά ησλ ΐαιθαλίσλ, γηα λα ππνηάζζνληαη ζ‟ Βκάο. Ο Κεκάι θη ν ΐεληδέινο, ήηαλ
φξγαλα πηζηά, δηθά Μαο, ζπλεξγάηεο ζηα θξπθά θαη θαλεξά, ζησλνκαζφλνη, δήζελ
αληηκέησπνη: πάληα ην Παηγλίδη ησλ νθψλ Μαο αξηζηεχεη.
-χκθσλνη ψο εδψ. κσο, ε ησλνκαζνλία Μαο, κε ηνπο Πάπεο βξίζθεη δπζθνιίεο. Σνπο
βνεζήζακε θαη ηνπο βνεζάκε, γηα ηε ξηδηθή εμφλησζε, ηνπ Βιιεληζκνχ, αιιά, θάζε
ρξηζηηαλφο: γθνΎκ, γνπξνχλη, θηήλνο, θαη νη Πάπεο θηελσδέζηεξνη, Μαο θπλήγεζαλ
παληνχ, δηά κέζνπ ησλ αηψλσλ. Δλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ώκεξηθήο, θη ε Απηηθή Βπξψπε
σο Πνιηηηθή θαη Υξήκα, είλαη ησλνκαζνληθή: Μπζηηθή θαη Μπζηεξηαθή Καηάθηεζε Αηθή
Μαο. Μαο ζπκθέξνπλ νη «Βιεπζεξίεο» θη νη «Αεκνθξαηίεο» γνπξνπληψλ, θηελψλ, γθντκ.
Υξηζηηαλνί θη Εζιακηζηέο, γηα Αηθά καο ρέδηα εξγάδνληαη: πξάγκαηη γθντκ, γνπξνχληα,
θηήλε. Δ Ώξαβνπξηά, δελ ζα ληθήζεη. Άιινη πνιεκνχλ Τπέξ Τκψλ. ινπο ηνπο
εμαγνξάδεη, ην δηθφ Μαο Υξήκα θη ε θνπιηνπξηθή Μαο δηεζλνδειεηεξίαζε.
-Ναη, αιιά ν Ρφινο ησλ Νεφηνπξθσλ, είλαη Αίθνπν Μαραίξη. Έιιελεο εμαίκαηνο,
Γηαλίηζαξνη
-Έρνπκε θαη Γεξκαλνχο δηθνχο Μαο σο θαλαηηθά Σνπξθφθηινπο: κε εηζήγεζε δηθή Μαο,
δη‟ απηψλ, νη Νεφηνπξθνη εμφλησζαλ Ώξκελίνπο, Έιιελεο θαη Κνχξδνπο.
-Ση ζα γίλεη κε ηνπο Σνπξθνγεξκαλνχο ηεο Γεξκαλίαο ηψξα; Οη Νενρηηιεξηθέο Γεξκαληθέο,
Αεκνθξαηηθέο ηνπο Κπβεξλήζεηο, νξγαλψλνπλ Νενιαίεο, ησλ ρηηιεξηθψλ ρηηιεξηθφηεξεο.
Ώο κελ αλεζπρνχκε. Τγηαίλεηε. αιψκ.

ΝΕΑΡΟΤ ΟΜΟΛΟΓΙΑ
-πκβνπιεχηεθα ηνπο «ψξηκνπο», λεαξφο εγψ, πξνζσπηθφηεηα λα γίλσ.
-Ση ζνπ είπαλ, νη εθ Πείξαο, πκβνπιάηνξεο. Πνηνη ήηαλ;
-Ήηαλ εθ ηεο Ώθξφθξεκαο, θνξπθαίνη θνξπθαίσλ, ησλ Κνκκάησλ θαη Γξακκάησλ, θαη
κνπ είπαλ, θάπνην ηαιεληάθη, θάπνηαλ ηθαλφηεηα πξέπεη λα έρσ, αιιά, δίρσο ηα επφκελα
πξνζφληα, δελ ζα έρσ ηαδηνδξνκία θαη Πξνζσπηθφηεηα: απαξαίηεηα λα θνιαθεχσ ηνπο
πην πάλσ θαη ηνπο θάησ λα πεξηθξνλψ. Να κηζψ ην πγηέο, η‟ αιεζηλφ, ην δίθαην, ηε
ιεπηεξηά, θιχαξνο ππέξ απηψλ. Καη Ώπαξαηηήησλ Ώπαξαίηεην, λα είκαη πνχζηεο θαη
θιηθφβηνο θαη λνζεξφο, θζνλεξφο, δειηάξεο, θνπηζνκπφιεο θαη γινηψδεο θαη πηζψπιαηα
λα καραηξψλσ, φζνπο δελ δηαθεκίδνπλ ηε κεγάιε κνπ πξνζσπηθφηεηα, ζε φινπο ηνπο
Αηαχινπο.
-Θέινπλ φινη ην θαιφ ζνπ, ηέηνηνη ζπκβνπιάηνξεο, θαη είλαη παηξηψηεο, ζνβαξφηαηνη κεη‟
αμηνπξέπεηαο, πξννδεπηηθνί θαη θσηηζκέλνη. Καη ηδίσο αλαξξηρεκέλνη θαη πξνσζεκέλνη,
ζε Θέζεηο – Κιεηδηά, κε ιέμεηο - Κιεηδάξεο.
-Ση έθπιεμε: θη εζχ, απηνχο ζηεξίδεηο, ηηο ζηρακεξέο νρηέο;
-Ώλ δελ ηηο παηήζεηο ηηο νρηέο, δελ ζε δαγθψλνπλ.
-Πξφζεμε ινηπφλ, λα κε δεκνζηεχζεηο, απηή καο ηε ζπδήηεζε.
-Ώκ‟ απηέο, είλαη δεηιέο νρηέο, θη έρνπλ δειεηήξην ρσξίο ηα δφληηα.
-Θεο λα πεηο πσο έρεηο Ώλνζία, ή ηνλ εαπηφ ηνπο δειεηεξηάδνπλ; ή κήπσο δελ ην
θαηνξζψλνπλ λα ζε παγηδεχζνπλ ζηηο πιεθηάλεο ηνπο;
-Πψο θαηφξζσζεο εζχ, λεαξφο, λα κελ παγηδεπηείο, απφ ηνπο «ψξηκνπο»;
-Ώπνζχξζεθα εγθαίξσο, δηαθξηηηθά. Σα λαξθσηηθά ηνπο δελ κε λάξθσζαλ. Τπνθείκελα
γινηψδε, χπνπινη, θαθφβνπινη, εθδηθεηηθνί: πνχζηεδεο, ηη πεξηκέλεηο; Ώπηνηηκσξεκέλνη
κε αλίαηεο, βαζαληζηηθέο αξξψζηηεο. Καη λα θαληαζηείο καο παξαζηαίλνπλ, ηνπο σηήξεο
θαη Φσζηήξεο.
-Ώπ‟ απηνχο δηέθπγεο, αιιά πξφζεμε ηνπο παξαζξήζθνπο θαη ηνπο «ζξήζθνπο»:
αλαηνιηζηέο, δπηηθηζηέο, παξακάγνπο, κάγνπο θαη ζαηαληζηέο.
-Πξνζπαζείο λα εθκαηεχζεηο, θηλδχλνπο πνπ ηψξα δηαηξέρσ. Πψο ην μέξεηο;
-Υζεο κεηαρεηξίζηεθεο ιέμεηο ππεξβνιηθά γθνπξνπτθέο: απ‟ ηηο ρίιηεο δχν παγίδεο, θάπνπ
ζα ζε παγηδεχζεη ε ζαηαληθή Αεκνθξαηία. Οη δηθηαηνξίεο καζηηγψλνπλ αλνήησο, νη
δεκνθξαηίεο δειεηεξηάδνπλ κε «γιπθά» θαη κε ηηο Πιχζεηο Βγθεθάισλ, γηα λα γίλεηο,
φπσο ηφζνη, έλα επηπιένλ ξνκπφη. Έρεηο αίζζεκα θαη λφεζε, φρη κνιπζκέλα θαη
πξνζέρεηο: δπζηπρψο ή επηπρψο, δελ ζα ζηαδηνδξνκήζεηο σο Πξνζσπηθφηεηα.
-Σνπο ραξίδσ ηηο πνπζηηέο, ηηο αλαδείμεηο, ηηο δηαθεκίζεηο, ηηο αξξψζηηεο.
-Κη φκσο δνχκε ζε Οηθνθηνλίαο πεξηβάιινλ, θαη ζε θνηλσλίεο Σξέιαο δηαπγνχο.
-Ώγσλίδνκαη λ‟ αληέμσ θαη πξνζέρσ. ΐνεζφο κνπ ν Υξηζηφο θαη ν ζεφο.
-Γιίησζεο θαη απφ ηνπο γθνπξνχδεο, πξφζεμε κήπσο ζ‟ αξπάμνπλ νη παπάδεο, ή ηεο
θάζε Μφδαο νη γπκλέο, αλφεηεο «ελδπκαζίεο» θνξηηζηψλ θαη γπλαηθψλ ςπρξψλ,
δηεζηξακκέλσλ, δηαθεκηδφκελεο απ‟ ηηο ηειενξάζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε πνχζηεδεο,
λαξθνκαλείο, νπξιηαρηνηξαγνπδηζηάξεο.
-Βίκαη λεαξφο, αιι‟ απνξψ, γηαηί γνλείο, ηδξχκαηα, ζξεζθείεο, θη άιινη, δελ
δηακαξηχξνληαη. Σφζνη αμηνπξεπέζηαηνη θαη ζνβαξνί θαη παηξηψηεο θαη θξνπξνί πγείαο
ησλ εζλψλ, ηη θάλνπλ.
-Βίλαη ζχκκαρνη ηνπ αηαλά, δηά ηεο ηγήο Ερζχσλ, Τδξνρντθήο Πξνφδνπ, νιηθήο
Αηαζηξεβιψζεσο.
-Μπξάβν θξάηε, εηαηξείεο θαη πνιίηεο θαη ηδξχκαηα: Υνιέξα θαη Παλψιε ηα θαηέρεη.

ΣΟ ΑΡΨΜΑ
-Δ θαιή γπλαίθα, ζα πξσηνζηαηήζεη γηα ηε ΐαζηιεία ηνπ ζενχ επί ηεο Γεο.
-ζηε ζπ, δελ είζαη ζαπκαζηήο θαη ηνικάο λα κνπ ην ιεο; νχηε ινγαξηάδεηο ηη ζεκαίλεη λα
δπζαξεζηήζεηο, θάηνρν πνιιψλ Κιεηδηψλ;
-Αελ αξλνχκαη φηη θάπνην ηαιεληάθη έρεηο, θάπνηα ηθαλφηεηα, φκσο, είλαη απαξαίηεην, λα
καο ηνλίδεηο ηηο δηαζηξνθέο ζνπ, ηηο δηαζηξεβιψζεηο ζνπ θαη λα ιεο φηη ην θάζ‟ σξαίν
ζπγγελεχεη κε ηα φδνκα θαη Γφκνξα ηνπ 666;
-νδνκίηεο - Γνκνξίηεο είλαη ν αλζφο θνηλσληψλ θαη φινη ηνπο ζαπκάδνπλ, θάηνρνη ησλ
γξακσηψλ θσδίθσλ, γηα ηηο θεκηζκέλεο ζέζεηο, επί γεο θαη νπξαλνχ ησλ ζθξαγηζκέλσλ.
ζνη δπζθεκνχλ ην γεγνλφο απηφ, ράλνπλ εχλνηα, θαη πξφδνφ ηνπο. Άθνπζε ηε
ζπκβνπιή κνπ, λα ιακπξίλεηο, ζηαδηνδξνκία θαη δσή ζνπ: θέξζνπ πξνο εκάο, ζαλ λα
κελ αθνχο, νχηε λα βιέπεηο, κφλν λα πκλνινγείο.
-Να πκλνινγψ ηνπο αθθηζκνχο ζαο θαη ηα θφπξαλά ζαο;
-Ώθξηβψο απηφ ζεκαίλεη νκνξθηά, θαη αλψηεξνο πνιηηηζκφο θνπιηνχξαο.
-Σε δηθηαηνξία ζαο, δελ ηελ θνβάκαη, νχηε ηνπο δπλακηθνχο πξναγσγνχο ζαο.
-Κάλεηο ιάζνο, είκαζηε ιατθηζηέο, θαη ζξήζθνη παηξηψηεο 666. πνπ πάεη ν ιαφο, ν
ιανπηδίθνο, ζα καο βξεηο εθεί θη εκάο, θαη ζηα ζαιφληα.
-Πνηα ζρέζε θη ν ζθνπφο ζαο, κε παηξίδα θαη ζξεζθεία;
-Βίκαζηε ην άξσκά ηνπο: πξνζειθχνπκε θνπάδηα, γηα λα έξζεη ν Ώληίρξηζηνο. Ση ζα ήηαλ
θνηλσλίεο δίρσο νδνκίηεο - Γνκνξίηεο;
-Φαίλεζζε καδνρηζηέο, αιιά είζηε ζαδηζηέο, κηζεηέο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, θχζεο θαη
ζενχ.
-Βίκαζηε ην ηξίην θχιν, πνπ εμνπζηάδεη θαη ηα δχν. Βπηβήηνξαο θαη πνχζηεο πάλε ηαίξη,
παξάγνληεο πνιηηηζκνχ θαη νκνξθηάο.
-Βπηπρψο ή δπζηπρψο, είζαη ζθξαγηζκέλνο ησλ Γνκφξσλ θαη νδφκσλ.
-Κάηη επηπιένλ: ζαπκαζηήο ηεο Μεγαπφξλεο ΐαβπιψλαο Μηθξνπξνζζεζφξσλ. Αελ ηελ
θαηαξηέκαη, φπσο θάλνπλ νη πξνζαγσγνί ηεο. πνπ θαη λα παο, φπνπ θαη αλ θξπθηείο,
ζα ζε ζθξαγίζνπλ θαη ζα ζ‟ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο.
-Βθηηκψ ηελ εηιηθξίλεηά ζνπ, πνχζηε σξαηνπαζή.
-Έρσ πιήζνο ζαπκαζηψλ θαη νπαδψλ, ψζηε ε εθηίκεζή ζνπ πεξηηηεχεη. Υεηξηζηήο θαη ηεο
θνπιηνχξαο εθ δηνξηζκνχ θαη νξηζκνχ ησλ επηζήκσλ, πξέπεη λα κνπ είζ‟ επγλψκσλ, πνπ
ηπραία ζε ζπλάληεζα θαη ζπλνκηιψ κ‟ εζέλα, έλαλ εθ ησλ αλσλχκσλ θαη πεξηζσξηαθψλ,
δίρσο ηελ παξακηθξή αμία, κε δπζψδε ρλψηα απ‟ ηελ πείλα, δίρσο ην Αειηίν ηεο
ησλνκαζνλίαο, δίρσο ηνπο πξνζηάηεο. Φχγε απφ κπξνο κνπ ξππαξέ πιεβείε, ηνπο
ζσκαηνθχιαθέο κνπ ζα θαιέζσ, λα ζε ιηψζνπλ ζαλ ζθνπιήθη, άζρεκν θη αεδηαζηηθφ,
πξηλ ζ‟ εθκεδελίζνπλ σο ζεζεκαζκέλνλ, ηα κπζηεξηψδε θχκαηα.

ΟΙ ΠΑΡΑΜΤΘΑΔΕ
-Ώπνξψ: γηαηί ηα θνξπθαία ηνπ καξμνθνκκνπληζκνχ ζηειέρε, έρνπλ ρσξηζηεί ζε
λνκελθιαηνπξηθέο Μαθίεο θαη αιιεινπνιεκνχληαη; θαη γηαηί ιεειαηνχλ, πιεηζηεξηάδνπλ
θαη πσινχλ ζηε Αχζε, ηηο παηξίδεο, γπλαηθφπεδα, ηνλ εαπηφ ηνπο, θαη ηα έξγα ηέρλεο;
ηνπο ιανχο πξνζθέξνληαο ην Καιφ Παξάδεηγκα, φινη έγηλαλ ιεζηέο αιιήισλ. Πφζνη
ζπζηάζηεθαλ Τπέξ ηνπ Εδεψδνπο, δηεζλψο θαη πφζνη δηαλνεηέο θαη πνηεηέο ππφγξαςαλ,
ππέξ ηεο Μπζηηθήο Ώζηπλνκίαο Αησγκψλ θαη ηξαηνπέδσλ Μαδηθήο Ανινθνλίαο; Καη ηη
θάλνπλ, φζνη δνπλ αθφκα, Βμαηξεηηθά Βπαίζζεηνη θνπιηνπξηθνί θαη άιινη;
-Βίλαη Ώλαηδέζηαηνη, Θξαζχηαηνη. Κπθισκαηηθήο Ώιιειεγγχεο, ελζνπζησδψο
Βππξφζδεθηνη λα ζηειερψλνπλ. Ώζηηζκνχο θαη ηηο «πλεπκαηηθφηεηεο». Χο κεηαζηαιηληθνί,
έρνπλ θηάζεη θη έρνπλ μεπεξάζεη ηελ «Ώκέξηθα».
-ζηε, απ‟ ηνπο «Αχν Κφζκνπο» έγηλε ν θφζκνο Έλαο. ν Παξαδεηζέληνο; ε Μαθία
Οηθνπκεληθή, αιιά, επηθαιείηαη πξνο πξαγκάησζηλ. Ώλσηέξαο Δζηθήο Αεκνθξαηίαο,
Βπηαμίαο Ώηζαιέληαο θαη Ώγθπισηήο: Τπεξζηαιηλνρηηιεξηθήο, Νενιατθίζηηθεο.
-Αίρσο ην «Λαφ» θαη ηελ «Παηξίδα» ή ηα «ζεία», δελ ζηεξηψλεη θνηλσλία. Οη Μαθίεο φισλ
ησλ Βηδψλ θαη ησλ Ρεπκάησλ, είλαη Δζηθφηαηεο, Ώιάζεπηεο, θαηεπζείαλ εθ ηεο Μήηξαο
απηνπνξλνδεκνθξαηηψλ: δξάζε ηχθιαο, δελ γελλά ηπθιφηεξε αληίδξαζε, αιιά Πνιηψλ
Μεγαζσηήξεο.
-Άξα, πνηνη ζα καο θαηεγνξήζνπλ σο Ώπαηζηφδνμνπο θαη Μεδεληζηέο;
-Οη «πλεπκαηηθνί» θαη νη θνπιηνπξνραθηέδεο θνπζθσκέλσλ ιέμεσλ.
-Ώιιά γηαηί, νη εθ ησλ θάησ κηθξνηξνκνθξάηεο - κηθξνβνκβηζηέο, ζέβνληαη Σειενξάζεηο
Αειεηεξηάζεσο ςπρψλ θη «Βπαγή» Βπηζηεκνληθά Εδξχκαηα;
-Ώπνδείρλνπλ ηελ πγγέλεηά ηνπο, πξνο ηνπο Μεγαηξνκνθξάηεο, Μεγαβνκβηζηέο.
-Βμ Ώλαηνιψλ, ε Λεζηεία ησλ εθθιεζηαζηηθψλ εηθφλσλ, ζπκβαδίδεη κε Λαζξεκπνξίεο
πισλ, εθπνξλεχζεηο γπλαηθψλ θαη ηδεψλ θαη πσιήζεηο θνπαδηψλ ηεο Βπηζηήκεο θαη
Κνπιηνχξαο.
-Οη ζηαιηληθέο Ννκελθιαηνχξεο θαη ηνλ εαπηφ ηνπο εθπνηνχλ, αιιάδνληαο Ολνκαζίεο: ηη
πξαγκαθφηεηα, ηη ιέμε, ηη ςνθίκη, ηη ηνκάξη: φια ρξπζσκέλα, δηεζλή.
-Σν Φνθίκη ηεο Βιιάδαο, πνηνη ην γδέξλνπλ, γηα Σνκάξη ηεο επίρξπζν;
-Ώο κελ ιέλε ρνληξηθά, ηα Υνληξηθά: γεγνλφηα δελ ζπκβαίλνπλ. ζηε είκαζηε
παξακπζάδεο: δπφ εκείο θη ν ζηηρνπξγφο.

ΕΣΟΙΜΑΖΟΤΝ ΑΛΛΟΤ ΕΥΙΑΛΣΕ
-Ο θνκκνπληζκφο απηνθηνλεί, άξα ζξίακβνο ηνπ Άιινπ Πφινπ: ηεο Ώληίζεζεο Ώληίζεζε,
εληφο ηνπ Μνλνπφινπ, δελ ππάξρεη. Ο Βπζχγξακκνο ληθά Pax Americana. Νέα Βπνρή
ηεο Νέαο Βπηαμίαο, ησλ Τπεξπνιηηηζκέλσλ Μαθηψλ. Οη Πιαζηέο Βληππψζεηο, κφλν
ζεκαίλνπλ, αλ δελ παξαδνζείο, ζα ζ‟ εμνληψζσ. Να αηαληθή Αηπισκαηία, Κξαηψλ ηεο
ΐαβπιψλαο Μεγαπφξλεο. Μειεηψ ηελ Ώπνθάιπςε θαη θξίηησ, αθνχ ιέεη θαη απηφ: φζν
έπεθηε ην Ππξ θαη Θεηάθη, επί γεο θαη ζαιαζζψλ, ηφζν ιχζζαδαλ νη επηδψληεο, φινη
ελαληίνλ φισλ θη ελαληίνλ ηνπ Θενχ, σο αζψνη, εππξεπείο ηνπ Αηεζλνχο Αηθαίνπ.
-κσο νη Υηιηνζηέο ηεο ησλνκαζνλίαο, Βλαιιαθηηθή Παγίδα, ηζρπξίδνληαη, φηη αθξηβψο,
κφλνλ απηνί, νη Βθιεθηνί, ζα είλαη Άξρνληεο ησλ επηδψλησλ ζθιάβσλ.
-Καη ζηελ Βιιάδα εηζρσξνχλ παληνχ. Γηαηί;
-Βίλαη ην απινχζηαην: ιαφο, αξρηεξείο, θαη ηεξείο, δελ κειεηνχλ, λα θαηαλννχλ ηηο Άγηεο
Γξαθέο. Βπνκέλσο, νη πεξί Υξηζηνχ Παξεξκελείεο θαη πεξί Σξηάδνο, είλαη πνιχ Βχθνιεο
Βπηρεηξήζεηο.
-Μέλσ έθπιεθηνο: ψζηε ην Οξζφδνμν Παπαδαξηφ, θαλ δελ αληηδξά, σο πληερλία, έζησ,
αθνχ, φπσο είπεο ρζεο, νη Υηιηνζηέο, ησλνκαζνλίεο θη Ώλαηνιηζηέο, θεξδίδνπλ ηνπο
πειάηεο. Καη ηη θάλνπλ Κπβεξλήζεηο ηεο Βιιάδνο, ηα Εδξχκαηα θαη νη νξζφδνμνη πνιίηεο;
-πνπ Βπθνιίεο θαη Ώλέζεηο θαη Πηέζεηο ησλ Ώληίρξηζησλ, εθεί θη απηνί. Αελ θαηαλννχλ,
φηη πίζσ απφ ηδενινγίεο θαη ςεπηνζξεζθείεο, θξχβνληαη νη Ώξρηάξπαγεο.
-Ώιι‟ εγψ, ην εμεγψ, αιιηψο: δελ ελδηαθέξνληαη, παξά κφλνλ γηα ην ηνκαξάθη ηνπο: κελ
ηπρφλ ηνπ Φνθηκηνχ ε δπζνζκία, δελ κεηαδνζεί θαη ζηα πνιχηηκα ηνκάξηα.
-Κάπσο ππεξβνιηθφ απηφ.
-ηαλ πέθηεη Ππξ θαη Θεηάθη, αιιά δελ κεηαλννχλ νη «άλζξσπνη», δελ είλαη άλζξσπνη,
αιιά, ςνθίκηα, θαη ηνκάξηα.
-Έζησ. Ώιιά ζηα ςνθίκηα θαη ηνκάξηα, είλαη άπξεπν θαη ιαζεκέλν λα κηιάο σκά.
-Σφηε, λα εηζεγεζνχκε θαη ζ‟ απηφλ, ηνλ ζηηρνπξγφ, λ‟ αξσκαηίδεη ηα γξαθηά ηνπ, θη
επηπιένλ λα πξνζέρεη, κήπσο ζίμεη ηξίρεο ηνκαξηψλ, πνιχ επαίζζεηεο, θηιφηηκεο θαη
ηνικεξέο.
-Μάηαηνο ν θφπνο: ηα ηνκάξηα δελ αλαηξηρηάδνπλ απφ Θιίςε, Πφλν, Φφβν.
-Άξα, είλαη νη παλεπηπρείο απηνί. Ώιίκνλν ζ‟ εκάο θαη ζηνλ γξαθηά, ηνλ θηιαξάθν.
-Σα πνιιά θαη ηα βαξεiά ηεο Ώπνθάιπςεο, αξγνπνξνχλ. Ληγνζηά έρνπλ αξρίζεη, θαη
θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο: έλαο πγηήο ζηνπο εθαηφ, ξχπαλζε ζσκάησλ, εδαθψλ, ςπρψλ
πξνζσπίδεο γηα ξχπνπο ησλ αέξσλ, δηυιίδνληαη ηα πφζηκα λεξά, νη γηαηξνί πιεζαίλνπλ,
φπνπ παο θη φπνπ ζηαζείο, ράπηα θαη ζπλζήκαηα.
-Ώπφ ινγηθνχο πξνο ινγηθνχο, είλαη φ,ηη πξέπεη φι‟ απηά, ηα ζσζηά θη πγηεηλά, θη αο κελ
κεκςηκνηξνχκε, νχηε, φπσο ιέλε, λα γθξηληάδνπκε, σο δεκνθξαηηθνί πνιίηεο, ιεχηεξνη θαη
δίθαηνη, θαη ςεθνθφξνη, λα κελ ξίρλνπκε πνηέ ςήθνπο ιεπθνχο, κελ ηπρφλ πάλε ρακέλνη,
θη απ‟ ηα δχν δελ θπβεξλήζεη ην παλνκνηφηππφ ηνπο άιιν θφκκα.
-Βηνηκάδνπλ Κφκκαηα ησλ Άθξσλ, πνπ δελ αζηεηεχνληαη, σο Άιινη Βθηάιηεο.
-Βίδεο ην ινηπφλ; ν κνλαδηθφο αζηείνο, ρνληξηθνχ χθνπο θαη ήζνπο απνκέλεη ν ζηρακεξφο
απηφο, ν ζηηρνπξγφο, θαζψο μαλαιέεη ηα ίδηα, πην πεπνηθηικέλα, ίζσο αθνπζηεί ζηελ
Έξεκν.

ΤΠΟΚΡΙΙΕ ΚΟΡΤΥΨΝΟΝΣΑΙ
-Αηαπίζησζεο πνηέ, πξφζσπν, θξάηνο, νκάδα, πνπ λα ιέλε θαηεπζείαλ: ζέισ λα ζ‟
αξπάμσ, λα ζε θαηαθηήζσ, λα ζε πλίμσ, λα ζε γδάξσ, λα ζε θάσ;
-Σέηνηα Βληηκφηεηα θαη Σφικε, ζε αλζξψπνπο δελ ζπκβαίλεη.
-Ώο κνπ αξαδεηάζεηο, ζε παξαθαιψ, κεξηθά ζαηαληθά πξνζρήκαηα.
-Λεπηεξηά, Αηθαηνζχλε, Αφμα θαη Σηκή, Παηξίδα, Οηθνγέλεηα, Υξηζηφο, Θεφο, Βπεξγεζία
Άγηνη, Πξνθήηεο, Ώγαζφ, Καιφ, πνιχ Χξαίν, Τςειφ, Βπράξηζην, Μπζηεξηψδεο, Βθιεθηφ.
-Σψξα πνπ ηα ιέκε, κφλνλ κεηαμχ καο, πνηνη εθ ησλ αλζξψπσλ είλαη πην ζαηαληθνί;
-Οπσζδήπνηε, νη δεκνθξάηεο θαη νη ζξήζθνη, ρίιηεο κχξηεο δπν θνξέο ην επί.
-Μελ ην πεηο απηφ ζε άιινπο, ζα ζε πνπλ ηξειφ ή αγλννχληα, ηζηνξίεο θαη Παξφληα.
-Έρνπκε δεκνθξαηίεο, πνπ ηηο ιέμεηο θαη ηηο ζθέςεηο επηηξέπνπλ θαη ζξεζθείεο έρνπκε,
Ώγάπεο, Σαπεηλφηεηαο θη Ώιήζεηαο.
-Ώπηά ζσζηά ηα ιεο, θη φινη καο, ζσζηά ηα ιέκε, φκσο, άιια δηαπξάηηνπκε.
-Ώκ‟ ηη ηνπο λφκηζεο, νη άλζξσπνη, μέξνπλ ηη ιέλε θαη ηη θάλνπλ: άζπξν είζ‟ εζχ, καχξν
είκ‟ εγψ. ‟ εμνληψλσ γηα λα κείλεη κφλνλ άζπξν, κφλνλ καχξν. Κάζε Αηθνκκαηηζκφο ή
Απαξρία, θνκκαηηάδεηαη ζε Ώλαξρία ή Πνιπαξρία.
-ζηε είκαζηε, ππνθξηηέο, αιιά γηα πνηνχο;
-Βσζθφξνο, Αηάβνινο θαη αηαλάο, είλαη θάζεηο ζην αηκαηεξφ, Άζρεκν Παηρλίδη.
-Θεο λα πεηο, φηη ν Αηάβνινο σο Πεηξαζκφο, ζέηεη Αίιεκκα: Ώπγή θσηφο ή Έξεβνο. Ώιιά,
γηα πνηνχο ππνθξηλφκαζηε, ηφζν πνιχ, ηφζν βαζεηά, ηφζν πξνο χςε;
-Καζέλαο καο πηζηεχεη, φηη είλαη ν κνλαδηθφο ζηνλ θφζκν έμππλνο, έληηκνο, έλδνμνο,
ελαληίνλ ησλ γεηηφλσλ ηνπο θαη άιισλ.
-Πεο κνπ κεξηθέο νλνκαζίεο, σο εξαζηηέρλεο γισζζνιφγνο.
-Γεξκαλνί: εκαίλνληεο, ιάβνη: Ανμαζκέλνη, ελψ γηα Ρψζνπο, γεξκαλνί είλαη νη
Νηέκηζνη, νη ΐνπβνί, επεηδή δελ μέξνπλ ξσζηθά. Ώεηνί κεγαιεηψδεηο είλαη κφλνλ Ώιβαλνί
θαη ηα ινηπά.
-ζηε ν θαζέλαο είλαη ν ζεφο, αιιά, γηα λα είλαη ηηπνηέληνη δηάβνινη, κφλνλ νη άιινη.
-Μαληψδεηο παξαλντθνί, αγλσζίαο εαπηνχ, αδηαπέξαζηεο.
-Ώιι‟ νη ζξήζθνη ιέλε: είκ‟ ακαξησιφο ζεέ, ζπγρψξεζέ κε. Καη θάλνπλ ηα ρεηξφηεξα.
«Εεξνί» ηνπο πφιεκνη είλαη ιπζζνδέζηεξνη, γηα ηε δφμα ηνπ ζαηαληθνχ ηνπο Μίζνπο. Κη
εκείο πνπ ιέκε φι‟ απηά, πνηφο μέξεη απφ πνηά καο εξεβψδε θίλεηξα.
-Β, φρη - δα, ππνθξηζίεο δεκνθξαηηθέο θαη ζξήζθεο, θνξπθψλνληαη. Κάηη, επηηέινπο, αο
αλνίμνπκε θη εκείο ην ζηφκα, γηα λα πνχκε.
-Βίκαζηε αθάιππηνη. Άιινη θξχβνληαη, πίζσ απφ κεγάιεο ιέμεηο: Παηξίδα, ζεφο θαη ινηπά.
-Ώο ππξνβνιήζνπλ άνπινπο, γπκλνχο, νη κεγαιφςπρνη, αιάζεπηνη, αλδξείνη.
-Οη εζηέη, ειίη, παληίη θαη νη ξνκαληηθνί ιηπνζπκνχλ, κε ηέηνηεο ιέμεηο ζηίρσλ άηερλσλ,
σκψλ.
-κσο, δελ ιηπνζπκνχλ, φηαλ ζπλεξγνχλ, γηα θάζε Καθνπξγία θαη Ώζρήκηα.

Η ΜΕΓΙΣΗ ΕΤΝΟΙΑ
-Μία θαη Μνλαδηθή, ε Πεγή ηνπ Κνηλνβίνπ Γλεζηφηεηαο, Πνηφηεηαο, Ώιήζεηαο, αγάπεο,
ηαπεηλνθξνζχλεο, ιεπηεξηάο, δηθαηνζχλεο, νκνξθηάο ηνπ παξαδείζνπ, πξαθηηθφηεηαο,
αγηνζχλεο, επηπρίαο, επθξνζχλεο, έθζηαζεο, πγείαο, επηαμίαο, παλαμίαο,...
-ηάζνπ κηα ζηηγκή, αγσληψ λα κάζσ η‟ λνκα, κηαο ηέηνηαο Παλδαηζίαο θνηλνβηαθήο.
-Ώληηξχπαλζεο, εηξήλεο, παλεπδαηκνλίαο, ζεξαπείαο, ζσηεξίαο επί γεο ή Οπξαλνχ,
Τπεξλνκίαο...
-Ώξθεηά έσο εδψ. Σ‟ άιια ζα ηα ζπλερίζεηο αλεηφηεξα: πάξε κηαλ αλαπλνή: πξφζεμε
κήπσο πληγείο. Πεο κνπ: ε Πεγή φπνπ αλήθεηο, δηαζέηεη άιιν γλψξηζκα; κχξηεο άιιεο
Μηθξνζπκκνξίεο κε ηηο νξηζκέλεο πειαηείεο, ιέλε, αθξηβψο ηα ίδηα ή θαιχηεξα.
-Ναη αιιά, δελ θάλνπλ ζαχκαηα, ηεο θπζηθήο, ηεο παξαθπζηθήο, ηεο ππεξθπζηθήο νχηε
ζαχκαηα ηεο Τςειήο, ηεο Φαλεξήο θαη ηεο Κξπθήο, Μέγηζηεο θαη δηά ηνπ Βιαρίζηνπ
Σερληθήο.
-ι‟ απηά θαη άιι‟ αθφκα, δηαπξάηηνπλ νη δηάθνξεο νκάδεο, θξάηε, πξφζσπα, εηαηξείεο,
κνλνπψιηα, παηξίδεο, έζλε, πκκνξίεο θη ε Μαθία ε εθ ηθειίαο θαη Ώκέξηθαο.
-Λέσ θαη ηα μαλαιέσ: κία θαη κνλαδηθή, ε Πεγή ηεο Γλεζηφηεηαο: εκείο, φρη εζείο.
-Έλαο είλαη ν πιαλήηεο Γε, έλαο ν Θεφο βηνζθαηξψλ θαη θφζκσλ, κία ε πκπαληηθφηεηα.
-ι‟ απηά, είλαη δηθά καο. Σέθλα γλήζηα Θενχ θαη Φχζεο είκαζηε. εηο νη άιινη, φινη,
είζζε νη θαθνί. Καθνδαίκνλεο θαη ηξηζθαθνδαηκνληζκέλνη, άζενη, αηξεηηθνί, ςεχηεο,
άξπαγεο, ακαξησινί, θαηαδηθαζκέλνη πνιιαπιά: εθ ησλ πξνηέξσλ, ζην παξφλ θη εθ ησλ
πζηέξσλ, δίρσο έιενο θαλέλα: κία, κφλνλ κία ε θπιή, ε πίζηε ηεο πξνφδνπ, ζεξαπείαο,
ζσηεξίαο ή Οδφο: ε δηθήο καο Μάληξα.
-Άξηζηα νξγαλσκέλε, θαίλεηαη λα είλαη ε Παξάλνηά ζαο. Μήπσο είλαη δεκνθξαηηθή;
-Καηαγφκαζηε εθ ηθειίαο, αιι‟ ε Υέξα είλαη Οηθνπκεληθή.
-Πφζα πνζνζηά δεηάηε απφ θάζε άπηζην θαη απ‟ ηηο άιιεο Μάληξεο, πνπ ηηο ίδηεο ιέμεηο
ηηο παπαγαιίδνπλ, θάπσο, δίρσο πεηζηηθφηεηα θαη γνεηεία παξαλντθή;
-Σα ζπγρσξνράξηηα καο δελ είλαη αθξηβά, αξθεί λα έξζεηε, πηζηνί ζηε δηθή καο Μάληξα.
-Ναη, αιιά, γηαηί κηα ηέηνηα Λχζζα παληνδχλακήο ζαο Ώπνθιεηζηηθφηεηαο;
-Έρνπκε ηα χκπαληα ζην ρξεκαηνθηβψηηφ καο, ην Θεφ ζηε ηζέπε καο θη φια ηα
ππφινηπα: Υξηζηφ, πξνθήηεο, Ώγίνπο θαη άιινπο ηνπ Θενχ Ώπνζηαικέλνπο, φπσο θαη
ηνπο επηζηήκνλεο, ηνπο θνπιηνπξηθνχο, ηνπο ζξήζθνπο θαη ηνπο άζξεζθνπο, ηνπο έρνπκε
θιεηζκέλνπο ζε ηξαηφπεδα πγθέληξσζεο, ζε Νανχο, ζε Μνλαζηήξηα, θαη ζησλ
Μεγαηξαπεδψλ ηνπο Μεγαθνκπηνχηεξο, θαηαρσξεκέλνπο σο Μπζηήξηα. ζνπο
απνθιείνπκε, έμσ απ‟ απηά ηα Εεξά, είλαη νη πιεζψξεο θνιαζκέλσλ.
-ΐιέπσ, δελ αζηεηεπφζαζηε: πφζα πξέπεη λα πιεξψζσ θη επηπιένλ, ηη λα ιέγσ ζαλ
παπαγαιάθη, γηα λα ηχρσ ηεο Μαθηαθήο ζαο Βπζπιαγρλίαο ή Βπηείθεηαο;
- Βπεηδή, παξάγσλ είζαη, άιιεο Μάληξαο, ζα ζνπ θάκσ έθπησζε, αλ ηελ πξνζειθχζεηο
πξνο Βκάο.

ΟΙ ΑΜΕΣΑΝΟΗΣΟΙ
-Ώξάδεηαζέ κνπ ηξφπνπο, γηα ζαηαληθή θαηάρηεζε, δηά ηνπ Ώηζεξνειεθηξνληζκνχ. ρη
ζεσξίεο δίρσο ηνλ θξπθφ ηνπο ηφρν, νχηε πίζηεηο δίρσο ηηο λπράξεο θαη δνληάξεο.
-ΐιέπσ, έζησ θαη αξγά, ρξεηάδεζαη ηα κάηηα ζνπ λ‟ αλνίμεηο.
-Μηα δσή νιφθιεξε κνπ έθαγαλ, γνεηεπηηθνί ζαηαληζηέο θαη καχξνη κάγνη.
-Ώλ αλνίμεηο ηα καηάθηα ζνπ. πνχ ζα ζηαζείο, κέζα ζηελ πιεζψξα ησλ ηπθιψλ,
-Βίλαη ηπθινί φινη απηνί: επηζηήκνλεο, θνπιηνπξηθνί, ζξήζθνη θη άζξεζθνη; Πνηνο
κεραληζκφο ηνπο ζπλζεθεχεη,ηνπο ζθξαγίδεη, ηνπο ρεηξίδεηαη; ζηε είλαη ζάξθεο θαη
ςπρέο θαη λφεο εμ ππνβνιψλ θη επηβνιψλ, δελ είλαη δεκνθξάηεο ιεχηεξνη, πνπ γλσξίδνπλ
φζα ιέλε, φζα θάλνπλ;
-Οη καγλεηνηαηληαθέο ηνπο κλήκεο, ηνπο σζνχλ: είλαη παξνξκεηηθά ξνκπφη, ηνπ 666. Οχηε
αλαζεσξνχλ, φπσο ηα δψα θαη δελ έρνπλ παξά κφλνλ ην θνηλσληθφ παξάζεκν.
-Σφζεο δηαζηάζεηο ηεο αληίιεςεο, νξηδφληηα θαη θάζεηε θαη άιιεο, ιείπνπλ. Σέινο
πάλησλ, πεο κνπ, πψο ηνπο θαηαθηά, ν ζαηαληθφο Μεραληζκφο ηεο Ώηζεξνειεθηξνληθήο
-Αηά ηνπ Υσξηζκνχ θαη ηεο Βλφηεηαο, δηά ηδαληθψλ πνιχ επγεληθψλ, ηεο πξνπαγάλδαο.
Υάθηνπλ ηα δνιψκαηα νη βιάθεο νη παλέμππλνη, θαη παγηδεχνληαη, απφ εληφο θη απ‟ έμσ.
-Πνηα ε ινγηθή δηαθνξά, σξαίσλ ιέμεσλ θαη ηαηξηθψλ ραπηψλ ηεο βηνκεραλίαο;
-Οη ράρεο είλαη κφλνλ έμππλνη θη ππεχζπλνη πνιίηεο δεκνθξάηεο, ηεο Πξνφδνπ: θιπαξψ,
άξα ππάξρσ, θαηαπλίγσ ηα ζπκπηψκαηα θαη ζχλδξνκα, άξα είκαη πγηήο, πίλσ, ηξψγσ
παλ ην βιαβεξφ, ειθπζηηθφ ρξσκαηηζκέλν, θαη ρνληξέκπνξνπο ζηεξίδσ, φπισλ θαη
λαξθσηηθψλ.
-Κη φκσο, θχζε ράξηζε ηηο πγηείο αηζζήζεηο θη ν Θεφο ηηο δπλαηφηεηεο. Ση πεξί ηηηντθήο
Γηνπγθνζιαβίαο θαη ζηαιηληθήο, ηζάξσλ απηνθξαηνξίαο; Πεο κνπ θαη γηα ηεο Ώκεξηθήο ηηο
Δλσκέλεο Πνιηηείεο θαη γηα Παλεπξψπε, θη άιια. Πνηα ε πην ζαηαληθή ζηξαηεγηθή,
Σερλνθξαηηθνχ Οινθιεξσηηζκνχ γηα δνχινπο;
-Δ ειαζηηθή θαη «θηιειεχζεξε»: ππνβάιισ ηα δηθά κνπ ζαλ λα ήηαλ θαη δηθά ζνπ. Αελ
ζνπ ζθίγγσ ην ιαξχγγη θαη ην ζηφκα θαη ηε κχηε, δειεηεξηάδσ ηνλ αέξα, ηηο ηξνθέο, ηηο
θαηνηθίεο, ηα εδάθε, ηα λεξά, ην γεηηνληθφ δηάζηεκα θαη αθήλσ «Οηθνιφγνπο» λα
θσλάδνπλ, ζαλ λα κελ νηθνθηνλψ.
-ζηε, πίζσ απφ «Βιεπζεξίεο», νη ζαηαληζηέο, αλέησο δξνπλ; Πιήζπλαλ νη
πξνπαγάλδεο, ζξεζθεηψλ, αηξέζεσλ θαη παξαζξεζθεηψλ, ηνχην ηνλ θαηξφ θαη πνχ
πξέπεη λα ηξππψζσ, λα γιηηψζσ ή λα παξεγνξεζψ;
-Οη παγίδεο θαη νη λάξθεο, φισλ ησλ εηδψλ, είλαη παληνχ. Ανξπθφξνη θαηνπηεχνπλ
φινπο.
-Με ζεκεησηφλ ην βήκα, ιεο λα κελ παηήζσ λάξθε, λα κελ πέζσ ζε παγίδα;
-Αηάβαδε ηα έληππα, πεξί ησλ πνιηηηθψλ ηερλνινγηψλ θαη ζξεζθεηψλ, γηα λα γιηηψζεηο:
απ‟ ηελ Κφιαζε ηνπ ηψξα, παο ζηνπ κέιινληνο ηνλ Άδε, φπσο νη ακεηαλφεηνη, θαη γηα λα
ζσζείο, λα βιέπεηο, κε ηελ νηθνγέλεηά ζνπ, κέξα - λχρηα φιεο ηηο ηειενξάζεηο: δσξεάλ
πξνζθέξνπλ φια ηα καζήκαηα: πνξλείαο, δηαξξήμεσο, ιεζηείαο, πιεξσκέλνπ θφλνπ,
εθρπδατζκνχ ηεο γιψζζαο, βαξβαξφηεηαο εζψλ - ζεζκψλ, Μακκσλνιαηξείαο θαη
Μαγείαο Μαχξεο,
-Πνηα Βπηηειεία θνπηάδνπλ ηφζν, γηα λα καο κνξθψζνπλ;
-Βπηζηήκνλεο, θνπιηνπξηθνί, θαη ηδίσο θαιιηηέρλεο - ινγνηέρλεο ηεο ζαηαληθήο Πξνφδνπ.
-Βίκαη πξννδεπηηθφο θη επηζηήκσλ κνξθσκέλνο θαη κνπ ιεο γηα ζεξαπεία, φπνηε ηα ιέκε
θηιηθά, κ‟ εκπηζηνζχλε ακνηβαία. Ήζεια λα γελλεζψ πνιηφο, λα κε θαηαπαηνχλ, λα κε
δηαπιάζνπλ, λα κνπ ιέλε ηη λα είκαη, ηη λα ιέσ, ηη λα θάλσ έσο φηνπ μεξαζψ, λα γίλσ
ζθφλε ηνπ εδάθνπο, θνζκηθή.
-ΐιέπσ θαη σο ζθφλε, επηκέλεηο γηα λα είζαη θάηη ην ζπκπαληηθφ, αθξηβψο φπσο θη νη
άιινη: ήδε θνξηηζάθηα θαη παηδάθηα ζπλσζηίδνληαη λα κάζνπλ Κνκπηνπηεξηθή Μηθξνληθή,

πξφζπκνη ζαλ ηνπο γνλείο ηνπο, λα γίλνπλ αξηζκνί, ηνπ 666, άζξεζθνη θαη ζξήζθνη.
-Άλζξσπνο, γηαηί λα γελλεζψ; κε θαηαζπαξάδνπλ νη ιπθάλζξσπνη.
-Ώο κελ παξαζηαίλνπκε, ηνπο πνιχ - πνιχ θαινχο, ζαλ ηνπο Υεηξηζηέο ηνπ Αηεζλνχο
Αηθαίνπ, πνχ θαη ζηα ΐαιθάληα, δηαηξνχλ θαη βαζηιεχνπλ, επί ησλ πησκάησλ θαη νζηψλ.
-Αίλνπλ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα ζηα ζχκαηά ηνπο, φπσο πάληα θαη παληνχ.
-Παλεπξψπεο Αείγκα, ηα ΐαιθάληα, ην Μεηαζηαιηληθφ ην Υάνο, θη ε Σνπξθία. Δ
ηλνταπσλία πεξηκέλεη, ηεο ησλνπαλακέξηθαο ηνλ Πφιεκν, ελαληίνλ ησλ εγρξψκσλ θαη
ηνπ Παληζιάκ. Άιισζηε νη Καξδελάιηνη, εληζρχνπλ ηελ ζαηαληθή Οπλία, θαη
πξνζεχρνληαη ζην αηαλά, ππέξ ησλ δνινθφλσλ Κξναηψλ ηνπ Υίηιεξ, γηα ρεηξφηεξα.
-Οη αλαιπηέο ησλ γεγνλφησλ, δηεζλψο, ηη ιέλε;
-Βξγνδφηεο θη Βξγνιάβνη δηαηάζζνπλ, θαη νη δνχινη εθηεινχλ. Μήπσο έρεηο θαληαζηεί,
φηη ηέηνηνη ζηίρνη, ιηγνζηνχο ζα ζπγθηλνχζαλ;
-Βίλαη απαζείο πξνο θαπηεξά θη επαπηνθφξσ γεγνλφηα, θαη ζα ήηαλ εκπαζείο πξνο σκέο,
ρπδαίεο ιέμεηο πεξί Γεγνλφησλ Φξίθεο, απεξίγξαπηεο;
-Ο Υηηιεξηζκφο καο πιένλ, είλαη δεκνθξάηεο Παλγεξκαληζηήο, φπσο ν ζηαιηληζκφο
Παλζιαβηζηήο θαη ν άγγινο πνλεξφο απηνθξαηνξηζηήο ακεξηθάλνο, θαη λαπνιεφληεηνο ν
γάιινο, θη φινη ηεο Πξνφδνπ, πνπ ρατδεχνπλ ην Παληνπξθνδαηκνλάθη, ηφζν Έληηκνη, φζν
θαη νη πιαζηνγξάθνη ζθνπηαλνί.
-Γηα λα γελλεζεί ην Νέν, ηέηνηα παξειζφληα, εκπνδίδνπλ. ιεο νη επαλαζηάζεηο ηνπ απ‟
Έμσ, είλαη αληεπαλαζηάζεηο εθ ηνπ θφηνπο.
-Καη ν ρξηζηηαληζκφο ησλ θαηαθάζεσλ, είλαη ζαηαλνεηδήο, πνπ ζηαπξψλεη ην Υξηζηφ;
-Βίλαη νινθάλεξν θη απηφ, κε ηνπο Πάπεο αξρηζηαπξσηήδεο.
-Πφζνπο εμεπηέιηζαλ, βαζάληζαλ θαη δνινθφλεζαλ νη Καξδελάιηνη;
-ζνπο φι‟ νη άιινη: θαζηζκνί, ζηαιηληζκνί, αζηηθέο δεκνθξαηίεο θαη δηθηαηνξίεο
-Ναη, αιιά, νη καξμνθνκκνπληζηέο, κεηαλννχλ θη νκνινγνχλ, θάπνηνη εμ απηψλ, ελψ νη
Πάπεο είλαη Καθνδαίκνλεο ακεηαλφεηνη.
-Σν Ώιεζηλφ, ην απ‟ ηα Βληφο, σο ηξπθεξφ βιαζηάξη, ζα ζπληξίςεη ηνπο Αεηλφζαπξνπο, ηα
Σέξαηα, ηνπο Αξάθνπο, ηηο Ρνπθήρηξεο θαη ην Έξεβνο πνπ ππνθξίλεηαη ην θσο.
-Έρεη ηφζε Βλεξγφ Εζρχ, ε Σξπθεξφηεηα;
-Σ‟ απνιηζψκαηα θη νη πνχζηεδεο, φζν θη αλ ηεξαηίδνπλ, είλαη ηεξφζπινη. Έρνπλ ηελ
Βπηξξνή, ηελ Βμνπζία, θαη ην Μίζνο, πνπ ηνπο θαίεη.
-ζνπο εμεπηειηζκνχο, βαζαληζκνχο θαη θνληθά θη αλ θάκνπλ, ε Ώγάπε επηδεί, απαιή,
αλππνρψξεηε, ηξσηή θαη ππεξαγψγηκε πκπφληα.

Η ΥΡΙΚΨΔΗ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΣΨΝ ΠΟΛΨΝ
-ξηκνη θαη λενιαίεο, απαηηνχλ Μαζηηγσηέο, Οπξιηαρηνηξαλνπδηζηάδεο θη ηζρπξά
Ναξθσηηθά: δελ ηνικνχλ λ‟ απηνθηνλήζνπλ απεπζείαο, νη ζπλέλνρνη καδνρηθνί, ησλ
ζαδηζκψλ. ‟ επνρέο Βθπηψζεσλ θαη ηδίσο Αηαιχζεσλ, εκθαλίδνληαη πνιινί Αηδάζθαινη,
Ώλαλεσηέο, Θεξαπεπηέο, Ώλζξσπηζηέο, ζαπκαηνπνηνί θαη αιινπξφζαιινη ζσηήξεο: φ,ηη
αξπάμεη ν θαζέλαο δηα κέζνπ αλνήησλ νπαδψλ θαη ζαπκαζηψλ. „Οληα, ζχκπαληα, Θεφο,
Τπεξλνκία ζεία. Κιίκαθεο, βαζκίδεο ηνπ Παληφο, πνηα ζξεζθεία, επηζηήκε, φ,ηη άιιν ησλ
αλζξψπσλ, ηα ρσξάεη.
-Κάζε ηη ζξεζθεπηηθφ, επηζηεκνληθφ θαη άιιν, είλαη κχξηα θνκκαηάθηα ρσξηζκψλ,
ζρηζκάησλ, αληαγσληζκψλ θη αηξέζεσλ ηνπ Μίζνπο, σο «Ώγάπε».
-Πνπ ζα βξσ ηε ζεξαπεία, επηπρία, ζσηεξία, έρσ ακαξηίεο. Άιιαμα πλεπκαηηθνχο
παηέξεο θαη κεηέξεο δηαθφξσλ ζξεζθεηψλ, αηξέζεσλ, ζρηζκάησλ: φινη αιινπξφζαινη,
απηαξρηθνί, γεκάηνη κίζνο: φινη ελαληίνλ φισλ.
-Γηαηί παξαμελεχεζαη; είλαη θπζηθφ απηφ, θη αλζξψπηλν, φπσο ε πνιηηηθή.
-Ση σξαία πνπ ηα ιέλε φινη: κ‟ έρνπλ θαηαγνεηεχζεη.
-Κάπνπ, φκσο, θαίλεζαη παγηδεπκέλνο: ζ‟ επηζηήκε; ζε ζξεζθεία; ζε θνπιηνχξα; ή ζε
θάπνην θνκκαηάθη εμ απηψλ, ή ζε πνιηηηθή καγεία;
-Βπηηέινπο, βξήθα ηνλ πλεπκαηηθφ παηέξα θαη κεηέξα, ηαηξηαζηνχο γηα κέλα.
-Πνηνο, ζπκθψλσο πξνο απηνχο, είλαη ν ζσζηφο πλεπκαηηθφο παηέξαο ή κεηέξα;
-Αελ ππάξρεη γεληθφο θαλφλαο. Μφλν ν ζπγθεθξηκέλνο άλζξσπνο πξνο ηνλ
ζπγθεθξηκέλν.
-Ση ζα γίλνπλ πίζεθνη θαη παπαγάινη, ζπληερληαθνί θαη αμησκαηνχρνη;
-Καλνλίδνπλ ζχκπαληα, Θεφ, ηνπ Θενχ ιανχο θη Ώπνζηαικέλνπο, θαη βαζκίδεο ηεο δσήο:
έηζη απεθάλζε ν εμνκνιφγνο επηηέινπο, πνπ κνπ είλαη ηαηξηαζηφο.
-π πνπ πέξαζεο απ‟ φινπο, γλψζεσλ, κεζφδσλ, ζπληαγψλ ηεο επηπρίαο, πφζα
θνκκαηάθηα ζ‟ έρνπλ θάκεη, θαη πσο ηα ζπγθφιιεζε, ην ηαηξηαζηφο ζνπ;
-Μ‟ ακνηβαίν ζεβαζκφ, σο καζεηήο πξνο καζεηή, ζπλνκηινχκε.
-ζηε θαηαδέρεηαη, λα κάζεη θάηη θη απφ ζέλα;
-Καλελφο δελ είλαη κνλνπψιην, ην Πλεχκα ην Άγην, ην εθ ηνπ Παηξφο.
-Ώλ καο εμνπζίαδε ηεξαηείν, ζα ζε θαίγαλ δσληαλφ.
- Παξά ιίγν λα κε θάςεη επηζηήκεο βφκβα θαη πνιηηηθήο ραςηέο.
-Βπηπρψο, νη θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίεο, νχηε ραθηεδίδνπλ, νχηε βνκβαξδίδνπλ, αιιά
πλίγνπλ ηνπο πνιίηεο κέζα ζε λπρζεκεξφλ ζηξνβίινπο ησλ απφςεσλ: φινη ιεχηεξα
ζπγθερπκέλνη θαη δαηκνληζκέλνη δεκνθξαηηθά, επηηέινπο πγηείο: φζν πην πνιιά
ζπλζήκαηα θαη ράπηα, ν θαζέλαο θαηαπίλεη, ηφζν πην επδαίκνλεο. ληα, ζχκπαληα, Θεφο,
Τπεξλνκία ζεία θαη βαζκίδεο ησλ βηνζθαηξψλ θαη θφζκσλ, είλαη δήηεκα ραπηψλ θαη
ζπλζεκάησλ Οιηθήο Εζνπεδψζεσο, δηα ηήο Σειεπιεξνθνξηθήο.
-Βκθαλίζηεθε ην λέν ζχλζεκα, πεξί Οιηζκνχ, φρη πηα Οινθιεξσηηζκνχ, ή δηθηαηνξίαο.
-,ηη ξππαξνί εγγίδνπλ, ην ξππαίλνπλ λα ηαηξηάδεη, ζηε ξππνκαλία ηνπο. Ώιιά, πξφζζεζε:
αθφκα θαη νη ξχπνη, αλ πξνζέμνπκε, δηδάζθνπλ. Μφλνλ επηζηήκνλεο θαη ζξήζθνη, είλαη
ακαζψλ, νη ακαζέζηεξνη. Μέγηζηα εγθιήκαηα, εμ απηψλ πξνέξρνληαη, φπσο δείρλνπλ
ηζηνξίεο θαη παξφληα γεγνλφηα.
-Ναη, αιιά, Βπηρεηξεκαηίεο θαη πνιηηηθνί, ζξήζθνπο θη επηζηήκνλεο θαη άιινπο, καο
ρεηξίδνληαη.
-Καη ηνπο ρεηξηζηέο, πνηνο ηνπο ρεηξίδεηαη; Έζεζα ην δήηεκα, ζηνλ εμνκνιφγν κνπ θαη είπε
ηη ηνπ είπαλ άιινη ζξήζθνη- παξάζξεζθνη: λ‟ αγαπάο ην ζεφ ηνπ πιεζίνλ ζνπ, θη φιεο ηηο
παγίδεο θη φια ηα δνιψκαηα, φισλ ησλ Ώπαηεψλσλ:

θαη κνπ αξαδηάδεη, ρίιηνπο εθαηφ λενζσηήξεο θαη ηνλ Πάπα, ηε ηψλ, ηε Μαζνλία θαη ηνλ
Μνπλ! Ώλαηνιηζηέο, δπηηθηζηέο θαη άιινη, εμνξκνχλ καλησδψο ελαληίνλ ηεο δηαιπζείζαο
αλαηνιηθήο Βπξψπεο θαη Ρσζίαο.
-Μήπσο ν εμνκνιφγνο είπε θαη πεξί Βιιάδνο:
-Βίλαη θήπνο θη ακπειψλαο, αλνηρηφο πξνο φινπο ηνπο «εηξεληθνχο» επηδξνκείο, κε
πξνκεησπίδεο γηα ηελ πξφνδν, ηε θηινζνθία, ηνλ αλζξσπηζκφ, η‟ απφθξπθα, ηηο
λενζξεζθείεο. νβαξά ηδξχκαηα θαη θξάηνο, ηεο κσξνθηινδνμίαο θαη κεηνλεμίαο,
πξνζαξηψληαη πνιχ εχθνια, δηα ησλ πξαθηφξσλ ζπλειιήλσλ θαη ησλ αθειψλ, ησλ
δήζελ κνξθσκέλσλ θαη ησλ πνχζηεδσλ. Σν λα είζαη παξαλντθφο θαη πνχζηεο ή
πνπηάλα, πξννδεχεηο πνιχ εχθνια θαη γξήγνξα.
-Ώιιά, πνηα θαιά πξνζφληα, ηθαλφηεηεο, ηαιέληα, γηα ηηο ζηαδηνδξνκίεο, είλαη ρξήζηκα;
-Βίζαη φ,ηη ιεο πσο είζαη, αλ αλήθεηο ζε ζθεθνθσιηά ή ζε αιεπνθσιηά.
-νπ πξνηείλσ λα ηδξχζνπκε θη εκείο νη δχν, θάηη ην κπζηεξηψδεο, γηα λα πξνζειθχζνπκε
ηνπο ράρεο.
-Ο εμνκνιφγνο είπε θαη ην βξίζθσ δηαπίζησζε ζσζηή: πξφδσζε λα ζηαδηνδξνκήζεηο,
πξφδσζε ηνλ εαπηφ ζνπ, ζπγγελείο θαη θίινπο, ηελ παηξίδα, ηνλ πιαλήηε, ηνλ Υξηζηφ θαη
ην Θεφ, ψζηε, φπνπ πξνηηκάο ή παγηδεχηεθεο, λ‟ αλήθεηο, έληηκνο θαη ηηκεκέλνο θαη
κπζηεξηψδεο, ρεηξηζηήο θαη ρεηξηδφκελνο, ζηεο Πξνφδνπ ηνπο Μεραληζκνχο, θσηηζκέλνο
κε ειεθηξηθνχο ιακπηήξεο. Πάκθζελε θη ε θψηηζε, θάζαξζε θαη ζέσζε: είλαη δήηεκα
βιαθείαο ή ρξεκάησλ θαη ζαπκάησλ.
-Βμαηξψ ηνπο αθειείο, αλ δελ είλαη θνπηνπφλεξνη. Πξάθηνξεο θαη αξρεγνχο, πνηνο ην
ρεηξίδεηαη
-Ο αηαλάο. Πνηνο άιινο; είλαη πξφδνξκνη ηνπ Ώληηρξίζηνπ.
-Παξακχζηα! ζα καο απαληήζνπλ, νη παλέμππλνη ζαηαλνθεληξηζηέο, νη θνξησκέλνη,
Σειεπιεξνθνξηθήο, εληειψο απιεξνθφξεηνη γηα νπζηψδε.
-Σα δηθά ηνπο παξακχζηα πξαγκαηψλνπλ θαη καο ιέλε: λα ε νιηθή πξαγκαηηθφηεηα.
-πκκνξθνχκελνη θη αληάξηεο, είλαη φινη ηνπο γηα θάςηκν, κε πνιηηηζκέλνπο ηξφπνπο
-Σν θαληάζηεθεο πνηέ ζνπ, θαη ηνπο δπφ καο λα καο θάςνπλ;
-Αελ αμίδνπκε ηνλ θφπν. Ώιι‟ απηφ ηνλ ζηηρνπιφ, ηνλ ρπδαίν, ζα βξαβεχζνπλ!
-Σνλ ιππάκαη απφ ηψξα. ηαλ ξψηεζα πεξί απηνχ, ηνλ εμνκνιφγν κνπ, θαη είπε:
πεξηγξάθεη γεγνλφηα πνπ ηξαληάδνπλ. Αελ πξνζέρνπκε εηζκνχο, ζα πξνζέμνπκε ηηο
ιέμεηο;
-Ση ζνπ έρεη πεη, πνηνη θηαίλε, γηα ησλ παξαζξεζθεηψλ ηνλ ζξίακβν;
-Σα ηεξαηεία ηνπ πιαλήηε: άξηζηνη ζαηαληζηέο ζηειερψλνπλ ηηο ζξεζθείεο.
-Βχγε ζηνλ εμνκνιφγν, ηαηξηαζηφλ γηα ζέλα. Θα ζαο θάςνπλ θαη ηνπο δχν.
-Δ Βθθιεζία ηνπ Υξηζηνχ, δελ εμνζηξαθίδεη. Μφλνλ νη παπάδεο καο κηζνχλ.
-Βίλαη θπζηθφ θη απηφ! θηαίρηεο ηζρπξνί, πνηέ δελ θηαίλε.
-Ώπ‟ ηεο «Νέαο Βπνρήο» ηηο δπλακηθέο παξαζξεζθείεο θαη καγείεο, έρνπλ βξεη ην
δάζθαιφ ηνπο. Οη θαθφκνηξνη παπάδεο: ηψξα πηα ηνπο απνκέλνπλ, ιηγνζηά
γεξνληηνγξαΎδηα, πνπ θεξδίδνπλ ηνλ παξάδεηζν, γηα λα πάεη βαζεηά ζηνλ Άδε, φι‟ ε
αλζξσπφηεηα. Δ Ώιήζεηα καο ζψδεη. Ώιιά, θνπηνπφλεξνη παπάδεο, ζπληερληαθήο
αθαηαλνεζίαο, ζχκπαληα εμνπζηάδνπλ θαη ρεηξίδνληαη Υξηζηφ, Θεφ, Πξνθήηεο θαη
παξαζξεζθείεο. Βκπηζηεχνκαη ην ζείν Άγλσζην θαη ηνλ θίιν κνπ εμνκνιφγν, κε ηνλ
ιχρλν κνπ, πνηέ ζβεζηφ, γηα λα κελ κε ζθνηεηληάζνπλ, εθ ησλ έζσ, έλζαξθνη θαη
άζαξθνη, δαηκνλνζπλάλζξσπνη.
-Σηο ππάλζξσπεο δπλάκεηο, δελ θνβάζαη;
-ρη. ρη. Μφλνλ άλζξσπνη, θάλνπλ κέγηζην θαθφ, ζ‟ αλζξψπνπο θαη ζην πεξηβάιινλ ηεο
δσήο.
-Δ Σξνθφο καο Γαία, είλαη Πξνλνεηηθή, εθ Παηξφο καο Οπξαλνχ.

-Πφηε ζα επέκβεη, επηηέινπο, γηα λα ζηακαηήζεη Καηαζηξνθηθέο Μαλίεο φισλ καο;
-Έλαο απ‟ ηνπο Σξφπνπο Βπεκβάζεσο, είλαη θαη ε Ώιιαγή ησλ Πφισλ, θάζε ηφζν.
-Ώιιαγή ησλ Πφισλ ηνπ πιαλήηε Γε: έρεηο θαληαζηεί ην ηη ζεκαίλεη;
-Εζεκεξηλνί γίλνληαη Πφινη θαη νη Πφινη θαηαθεθαπκέλεο δψλεο ηξνπηθψλ, ξνη θαη
ππζκέλεο αλαδχνληαη, κε αληίζηνηρεο Καηαβπζίζεηο - Καηαπνληηζκνχο Ξεξάο. Σν
Φαηλφκελν απηφ, καο πιεζηάδεη, κε κάξηπξεο ηα Εκαιάηα, ηελ ΏηγαηΎδα θη άιια. Λείςαλα
βπζψλ ζε βνπλνθνξθέο ηεο «ηεξεάο» θαη Καηαβπζίζεηο Ώηιαληίδσλ.
-Ση πεξί απηνχ, ιέλε ή λνκίδνπλ, αλ ην μέξνπλ, νη Μαθηφδνη, δηεζλψο θη νη ζξήζθνη;
-Άζξεζθνη θαη ζξήζθνη θαη καθηφδνη, φινη καο έλαο Πνιηφο ρηδνπαξάλνηαο.
-Σφζνη ινγηθνί, ηφζνη γλσζενκαλείο, ηφζνη ξηδηθά επδστζηέο θαη ζενιφγνη, θνζκνιφγνη θαη
ηδίσο ηερλνιφγνη, ηερλνθξάηεο, κεγαειεθηξνκηθξνληζηέο θαη άιινη, ιχζεηο δελ βξίζθνπλ;
-Βίκαζηε νη Ώπηνηηκσξνχκελνη θη ελαληίνλ ηνπ Παληφο καληαθνί.
-Σψξα ηελ θαηαιαβαίλσ ηε σηήξηα Βπέκβαζε ηεο Αήκεηξαο, Μεηέξαο Γαίαο. Ώλ ην
πιεξνθνξεζνχλ πνιινί θαη θαηαιάβνπλ, ίζσο ζα βξεζεί πην Ώπαιή κηα Λχζε.
-Γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο θαη ε «θαηαλφεζε» ηεο ζθέςεο, είλαη κφλνλ Άγλνηα θαη Μίζνο.
-ινη ηνπο ειπίδνπλ θαη βαζίδνληαη ζε Σερλεηέο Ννεκνζχλεο Μεγακηθξν - ππνινγηζηψλ
-Δ απηναπαηψκελή καο θέςε πνπ κνξθνπνηεί, βαζίδεηαη ζηα θφπξαλά ηεο, απαηψληαο
-Κφπξαλα θη νη Βπηζηήκεο θαη νη Πάπεο πλνκσζηψλ βαηηθαλίζησλ, θη νη θνπιηνχξεο;
-Ώλ δελ είλαη θφπξαλα θαη είλαη Ώγαζέο Φξνληίδεο θη Έξγα, γηαηί παξάγνπλ Κφιαζε;
-Σέηνηεο Βξσηήζεηο θη Ώπνξίεο δελ ζπκθέξνπλ θαη αιίκνλν ζ‟ φζνπο ηηο ζέηνπλ. Πνχ λα
θξχςνπκε ηνλ θίιν καο, απηφλ ηνλ ζηηρνπξγφ; πνιχ σκά θαη άθνκςα ηα ιέεη. Κάπνπ
πξφρεηξα λα εληαζζφηαλ, θάπνηα Μάληξα λα ηνλ κάληξσλε.
-‟ επνρέο Κνιάζεσλ, δελ ηζρχνπλ νη Ρνκαληηζκνί Μαληξψλ θαη καληξσκέλσλ
θνιαζκέλσλ.
-Πξάγκαηη, έρνπλ ιπζζάμεη φζνη, πάλδεκα ζηεγαλσκέλνη ςεπηνδεκνθξάηεο
αζθπμηνγφλνη. Ώο αιιάμνπλ, επηηέινπο θαη νη Πφινη, κήπσο ηχρεη θάπνην Μάζεκα λα
κάζνπκε.
-Αίρσο ησλ Βπηζηεκψλ ηε πγθαηάζεζε θαη ηνπ Πάπα θαη παπάδσλ ηε θξαγίδα, δελ
ππάξρνπλ θφζκνη, νχηε ζχκπαληα, Θεφο, δελ ζπκβαίλνπλ γεγνλφηα, νχηε Πφινη
κεηαθίλεζε ηνικνχλ.

ΣΟ ΔΡΑΜΑΣΙΚΟ ΤΜΠΑΝ
-Έρνπλ βνιεπηεί σο δνχινη θαη ηπθιά ππάθνπνη ζε κεγαιναζηηθέο δνκέο, ζε Κινχβεο
επηζήκσλ ζξεζθεηψλ θαη ζε ηδξχκαηα Πνιέκσλ θαη Οηθνθηνλίαο.
-Ώιι‟ εμ απηψλ νη ζξήζθνη, εμαηξνχληαη.
-Υίππεο, κεηαξξπζκηζηέο θη επαλαζηάηεο, ηεο δεθαεηίαο ηνπ εμήληα φινη ηνπο εηξεληζηέο,
εξσηεπκέλνη, αιεηνεηδείο θαη παξαζξήζθνη, αλαηνιηζηέο θαη άιινη, πέξαζαλ ηξηάληα
ρξφληα θαη ηη έρνπλ απνγίλεη, δηεζλψο;
-Θξήζθνη ζχδπγνη καιψλνπλ, γηα πνιιά θαη γηα εμνκνιφγνπο.
-Γηα ηα πιείζηα φζα, λαη, αιιά θαη γηα εμνκνιφγνπο, πάεη πνιχ.
-Καζ‟ εμνκνιφγνο ιέεη άιια, γηα ην ίδην πξφβιεκα θη ακάξηεκα θαη πξφζσπν.
-Κάλνπλ άξηζηα νη παπηθνί, πνπ ηα πάληα έρνπλ θσδηθνπνηήζεη.
-Μφλνλ Εζνπέδσζε, σο παλνκνηνηππία ησλ λεθξψλ, πνπ είλαη «δσληαλνί» άιινηε
«επαλαζηάηεο».
-Έηζη απνθεχγνπλ δηαζηάζεηο θαη δηαθσλίεο εμνκνινγνπκέλσλ θη εμνκνιφγσλ.
-Άιια δφγκαηα, εθεχξαλ άιιεο ιχζεηο. Να κηα εμ απηψλ: έλαο ν εμνκνιφγνο γηα η‟
αληξφγπλν ή ηνπο εξσηεπκέλνπο θαη κεδέλ δηαθσλία. Σαηξηάδεη, δελ ηαηξηάδεη γηα ηνπο
δχν, αδηάθνξν. Σν κπζηήξην ζπκβαίλεη.
-πκθσλψ: κπζηήξην. Ώιιά, ηα «κπζηεξηψδε» ησλ ζπδπγηθψλ πνιέκσλ, δηαξθνχλ
επηδεηλνχκελα κε ηνλ ίδην ηνπο εμνκνιφγν, απφ παπαδίζηηθνπο ινγαξηαζκνχο.
-Πξνθεηκέλνπ κε δηαθνξεηηθνχο εμνκνιφγνπο, λα ζπγθξνχνληαη νη ζπκβνπιέο, ηαηξηάδεη
εληαία ζπκβνπιή θαη ζπληαγή, αιιά η‟ αληξφγπλν, πνηέ ηνπ δελ ηαηξηάδεη θη ππνθξίλεηαη.
-Πάλησο, ηη λα γίλεη; νη ζηξαβνί, πψο μεζηξαβψλνπλ, πψο αηαίξηαζηνη ελαξκνλίδνληαη;
-Να ζνπ πσ: νη εληφο καο δαίκνλεο, θαινπεξλνχλ, αιιά θξίκα ζηα παηδάθηα.
-Οη δαηκνληζκέλνη, δελ γελλνχλ αγγέινπο, αιιά δαηκνλάθηα ζξήζθα.
-Κάηη πξέπεη λα ζπκβαίλεη θαη λα γίλεηαη: ηη άγγεινη, ηη δαίκνλεο, ηη εμνκνιφγνη: φζν ηα
ηζνπεδψλεη ν Καλφλαο, γηα ηελ επθνιία ησλ παπάδσλ ηφζν ζξήζθνη θη άζξεζθνη,
γίλνληαη δαηκνληζκέλνη, κ‟ επηθεθαιήο, Πάπεο θαη πνιηηηθνχο.
-Ση πεηξάδεη, αθξηβψο απηφ πνζνχλ θαη θάλνπλ, κε «κπζηεξηψδεηο» ηξφπνπο.
-Άζξεζθνπο θαινχο, έρσ ζπλαληήζεη, αιιά ζξήζθνλ, νχηε έλαλ: ηέξαηα ππνθξηζίαο.
-Μελ ην πεηο απηφ ζε άιινπο, θξάηεζέ ην κεηαμχ καο: ζξήζθνη γεγνλφηα ηνπο, δελ
βιέπνπλ.
-Βίζαη αθειήο αθφκα, θαληαδφκελνο, φηη ζπγθηλνχληαη θαη νη ζξήζθνη, ζαλ λα είραλ
αίζζεκα, επαηζζεζία, λνπλ, αληίιεςε ζσζηή. Ο αηξεηηθφο, ν άζενο, ζα πνπλ, ηδίσο νη
πνιχ ζπκκνξθσκέλνη, άιινηε ηπθινί αληάξηεο, ηψξα πηα σο ζξήζθνη πην ηπθινί.
-πσο φινη, θαη απηνί: εμ ηδίσλ θξίλνπλ θαη αιιφηξηα.
-σζηά κηιάο. Βκείο, πνπ δηαθέξνπκε απ‟ ηε Μάδα, δελ εξρφκαζηε θη εκείο;
-,ηη ηνπο ζπκβαίλεη, καο ζπκβαίλεη, φκσο...
-Ση αιιά, δελ έρεη φκσο, εηδηθφηεξα γηα φζνπο, ζηήξηδαλ ζηαιηληζκνχο αθξαίαο
«βεβαηφηεηαο» σο ηελ χζηαηε ζηηγκή, αιχγηζηνη, ζθιεξνί, απζηεξφηαηνη θξηηέο ηεο
Ώεηνζχλεο ηεο νπνίαο εκηκνχλην φια ηα ρεηξφηεξα, ηνπο βαξβαξηζκνχο, ηα ςεχδε, αιιά
αηθληδίσο ζαπκαζηέο ηεο, θαη δεηηάλνη δάλεησλ θαη γη‟ απνθάγηα, έσο φηνπ αλαδνκεζνχλ
ζξαζχηεξνη.
-νπ ην είπα εθαηφ θνξέο θαη ζε θάζε καο ζπδήηεζε: αο είκαζηε γεκάηνη επηείθεηα θη
αγάπε.
-Βίπεο φκσο, φηη Οκνξθηά θη Ώγάπε, δελ δηδάζθνληαη ζε φζνπο δελ ηελ έρνπλ, αλ είλαη
ζάπηεο νη ςπρέο ηνπο ή δηεζηξακέλεο παληειψο, νπφηε, κεηαηξέπνληαη ζε θαθνδαίκνλεο,
έλζαξθνπο θαη άζαξθνπο. Καη κεηά, νη εθηάιηεο δίρσο θφζκνπο αληηθξίζκαηνο, σο ηελ
εμάληιεζε. ζηε δνχκε ζε δξακαηηθνχ, ζχκπαληνο θφζκνπο, θαη πξέπεη λα πξνζέρνπκε.

ΘΛΙΧΗ ΠΑΝΑΝΘΡΨΠΙΝΗ
(απ‟ ηελ άθξσο ηδησηηθή, βηνγξαθία ηνπ Υίηιεξ)
-Οιφθιεξνη ιανί, φπσο αθξηβψο νη Ώξρεγνί ηνπο: είλαη ην πιεζσξηθφ ηεο Πξφζνςεο
Ώληίζεην. Έρσ κειεηήζεη ηηο θξπθέο βηνγξαθίεο Μέγηζησλ Ώλδξψλ ηεο Οηθνλνκίαο θαη
ηεο Εζηνξίαο: Ναπνιένληα θαη Υίιηεξ, ηάιηλ, Μεγαηξαπεδίηεο, Μεγαδεκνθξάηεο, ηεο
Πνιηηηθήο,ζενχο: Αεκνζίσο παληνγλψζηεο - παληνδχλακνη σηήξεο ησλ ιαψλ, αιιά...
-Πεο κνπ ηη λα ηνπο ζπκβαίλεη, κεηά θάζε ζξίακβφ ηνπο.
-ΐξίζθνπλ κηα Γσληά, δαξψλνπλ, ζαλ δαξκέλα Υακαηιενληάθηα, θιαίλε απφ ην Φφβν, θαη
κε νπξιηαρηά θσλάδνπλ: ήξζαλ πάιη Παληνδχλακνη ΐξπθφιαθεο! Απζηπρέζηεξνη ηεο
θάζε Απζηπρίαο πνπ δηέπξαμαλ, θαη δεηιφηεξνη θάζε Αεηιίαο ςπρηθήο, είλαη νη θνξείο, νη
«Ώβαηάξεδεο», ησλ Βπνρηθψλ Μεγαθαθνδαηκφλσλ.
-‟ επνρή πνιιψλ Πξνφδσλ, Αηαζηεκνπινίσλ θαη ινηπψλ, ζπ πηζηεχεηο ζε Φαληάζκαηα;
-Πηζηεχσ ζε Φαληάζκαηα. Έρνπλ ζάξθα θαη νζηά.
-ζηε νη Μεγάινη Άλδξεο θαη ινηπνί, είλαη Καθνδαίκνλεο κε ζάξθα, θαη θαηφπηλ άζαξθνη,
ρεηξηδφκελνη θνξείο θαθνδαηκνληζκέλνπο; Παπηθνί θαη Αηακαξηπξφκελνη, ιάηξεπαλ ηνλ
Υίηιεξ. Ση ζα πνπλ νη ζνβαξφηαηνη, θνηλσληνιφγνη θαη θηιφζνθνη θαη άιινη ιάηξεηο
θαληαζκάησλ έλζαξθσλ;
-Φάληαζκα ηνπ Υίηιεξ θαη ηνπ Πάπα, δηαιχεη ηψξα ηε Γηνπγθνζιαβία. Αελ θάλσ ζεσξίεο,
νχηε νπαδνχο αλαδεηψ. Γεγνλφηα ζνπ ππελζπκίδσ, ηα Βληφο.
-Γεγνλφηα απφ ηα Έζσ πξνο ηα Έμσ θη απφ ηα Έμσ πξνο ηα Έζσ, ζα κνπ μαλαπείο: Καη
ηη γίλνληαη ηα λαπνιενληάθηα, ρηηιεξάθηα, ζηαιηλάθηα, δεκνθξαηηθάθηα, ηα εξγνιαβάθηα
ζπλ ηνπο ιάηξεηο ησλ Μεγάισλ Ανινθφλσλ, ηνπο νπνίνπο εμπκλνχλ νη ηζηνξηθνί,
-Ώπηνχο θη άιινπο παξαπέκπσ ζηε θνηαδηθή Γσληά ηνπ Υίηιεξ: δαξσκέλνο,
παληθφβιεηνο ζαλ θαζκαηηθφ δσάθη, λα νπξιηάδεη απφ Φφβν ηφζν, φζν θαη σο Ώλειέεηνο
Ώξρηθνληάο.
-Μελ ηα ιεο απηά, ζε νπαδνχο θαη ιάηξεηο ηεο Μνηξαίαο Εζηνξίαο θαη Οηθνλνκίαο
«Βιεπζέξαο», αλ δελ ζεο λα ζε θαηαδηψμνπλ θαη νη δεκνθξαηηθνί πνιίηεο, ζαπκαζηέο ησλ
εξγνιάβσλ θαη παπψλ. Ναπνιενληάθηα, ρηηιεξάθηα, ζηαιηλάθηα, δεκνθξαηηθάθηα, φισλ
ησλ επαγγεικάησλ, λα νλνκαζηνχλ ηα έξγα ηνπο, φ,ηη ζεκαίλνπλ, δελ αθήλνπλ. Οη
κεγάινη άληξεο πνπ δαξψλνπλ θαη νπξιηάδνπλ ζηε θνηαδηθή Γσληά, κεηά θάζε ζξίακβφ
ηνπο φηαλ ιίγεο ψξεο ηνπο εγθαηαιείπνπλ, νη Καηέρνληεο Μεγαινδαίκνλεο, ζηελ επνκέλε
ηνπο Καηνρή, εμαπνιχνπλ ζξηακβεπηηθφηεξεο Καηαζηξνθέο, ελαληίνλ θαη δηθψλ ηνπο:
λαπνιενληάθηα, ρηηιεξάθηα, ζηαιηλάθηα θαη ηδίσο δεκνθξαηηθάθηα θηιειεχζεξεο βιαθείαο,
πάληα ιχθνη ιπζζαζκέλνη απφ ηνπο Ώξρηιχθνπο ζθαγηάδνληαη, σο Ήξσεο Κνπαδηαζηψλ
θαγείσλ. Ώλ δελ ζεο λ‟ απηνθηνλήζεηο απεπζείαο, λα ζηξαηεπηείο ζε θάπνηνλ απφ ηνπο
Άλδξεο ηνπο Μεγάινπο ζ‟ απνιαχζεηο Βμεπηειηζκνχο, ΐαζαληζκνχο, Ανινθνλίεο, γηα λα
δνινθνλεζείο, κε παπάδσλ Βπινγίεο. Δ Σηκή ζην Παιιεθάξη, ηνλ παπά ζεφ λα έρεη, θαη
ηνλ Καίζαξα θνληά.
-Σπρεξφο πνιχ ζα ήκνπλ, αλ κε ζθφησλε ν Πχξαπινο, ηχπνπ PATRIOT Τςίζηνπ Όςνπο.
-Ώζθαιψο, νη παηξηψηεο θαη νη ζξήζθνη, πνηα Σηκή θαη Αφμα πην Μεγάιε πεξηκέλνπλ; νη
παπάδεο επινγνχλ Φνληάδεο, νη νπνίνη ην Παπαδαξηφ αλαπαξάγνπλ, πξνο Αφμαλ ηνπ
Ώληίρξηζηνπ. Ώο κε δηαςεχζεη ην Παξφλ θαη νη Ώηψλεο, ηεο ΐαζαληζκέλεο Ώλζξσπφηεηαο.
-Θιίςε, Θιίςε Παλαλζξψπηλε, κε ηνπο ηεξείο καδί δαηκνληζκέλνπο, πιελ Ααηκφλσλ.
-Βάλ ήζνπλ πινχζηνο, ζνβαξφο αζηφο ή θαη ηεξάξρεο καπξνκάγνο ςεπηνηαπεηλφθξσλ
ξαδηελεξγά θαηάινηπα, βφκβεο, ξχπνη, λφζνη βαζαληζηηθέο θη ν ζάλαηνο, ζα ζε θνβφηαλ,
θαη ζα ζπκκαρνχζεο, φπσο ζπκκαρνχλ θη απηνί, πξνο ηνπο Ανιηνθζνξείο θαη ηνπο
Καηαζηξνθείο,

εθ Σαμηθνχ πκθέξνληνο θη Βμνπζηαζηηθήο Μαλίαο, νπσζδήπνηε Ώζάλαην, ξππαξφ
αξθίν.
-Απζηπρψο ή επηπρψο, δελ είρα ηέηνηα ηχρε, αιιά έρσ Νπρηεξίδαο Κνθθαιάθη πνπ κε
δηαζψδεη έσο ηψξα. Βίπα λα πσιήζσ θάπνηα θνκκαηάθηα εμ Ώπηνχ ηνπ Φπιαρηνχ.
Έζπεπζαλ ινηπφλ λα η‟ αγνξάζνπλ φζα - φζα, Μεγαιναζηνί θαη Μεγαηξαπεδίηεο, θαη
Πνιηηηθνζενί θαη Πιαλεηάξρεο θη Βξγνδφηεο, Βξγνιάβνη θη Βπηζηήκνλεο ηεο Μεγαβφκβαο.
Ώιιά ζθέθηεθα: είλαη Κνχθηνη φινη ηνπο απηνί, αθνχ ε Φφθηα Νπρηεξίδα ζα ηνπο ζψζεη,
ηαθηηθνί κεγαπειάηεο θαη ησλ Ώζηξνιφγσλ, θήκεο δηεζλνχο. Μηα Γξηά Παιηνπνπηάλα,
ραξηνξίρηξα - θαθεξίρηξα, απνδείρλεη φηη έρεη Πειαηεία εθ Μεγίζησλ, ζπλ δχν
Τπεξθνξπθαίνπο, ησλ επέθεηλα ΐαζκίδσλ, ηεο Μαζνληθήο Ώξρηζηνάο ηεο εβαζκηνηάηεο.
-ζηε ηνπο ρεηξίδεηαη, φινπο απηνχο θαη άιινπο, Νπρηεξίδαο Κνθθαιάθη θαη ε Γξαία.
-Ώκ ηη λφκηζεο: είλαη άθξσο Πξννδεπηηθνί, Γλσζενβξηζείο, Παλίζρπξνη φπσο ν Υίηιεξ,
αιιά φηαλ απνζχξεηαη γηα ιίγε ψξα, ν Καηέρσλ Καθνδαίκνλάο ηνπο γίλνληαη θνπξέιηα.
Ώλ ην Υξήκα, ηε ηνιή, ηνλ Σίηιν θαη ηε Θέζε - Βμνπζία ράζνπλ, κέζα ζηελ Ώλσλπκία,
είλαη ηα κεδεληθά, ηεο ςπρνινγηθήο Ώβχζζνπ.
-Ναη, αιιά πνχ βξίζθνπλ ηφζε Αχλακε, ηφζε Ώδηαιιαμία, ηφζε Καθνπξγία;
-Βίλαη «Ώβαηάξεδεο» ηεο Καθνδαηκνλίαο θαη ιαψλ Αξαθνξνπθήρηξεο θαη
Ρνπθεηξνδξάθνη.
-Λεο ηα ρηηιεξάθηα, ζηαιηλάθηα, ή ηα δεκνθξαηηθάθηα ηεο ειεχζεξεο βιαθείαο, θάηη λα
θαηαλνήζνπλ;

ΕΛΕΗΕ ΜΑ ΟΛΟΤ, ΙΗΟΤ ΦΡΙΣΕ
-Δ Βλέξγεηα ηνπ Μίζνπο εμεπηειηζηψλ, βαζαληζηψλ θαη δνινθφλσλ, ζηαιηληθψλ,
ρηηιεξηθψλ, ηζιακηθψλ θαη άιισλ ηνπ πιαλήηε Γε, αησξείηαη ππθλσκέλε σο ην Κέληξν ηεο
Θπέιιεο, ζε πνηνλ «Εζκφ» Θα ζαξθσζεί;
-πνπ βξεη θαλαηηζκφ θαη κεγάια Εδεψδε, σο ζπλήζσο.
-Λεο λα θαηαθηήζεη ζξήζθνπο ηεο Ώγάπεο, φπσο φρη ζπάληα, ζπκβαίλεη;
-Ξέξεηο ηη ζεκαίλεη λα ππεξαζπίδεηο ην Θεφ, Υξηζηφ ή φπνηνλ άιιν ηνπ Θενχ
Ώπνζηαικέλν; εμεπηειηζηήο, βαζαληζηήο θαη δνινθφλνο ζπλαλζξψπσλ; ζν πην
ζεκαληηθέο νη ιέμεηο, ηφζν πην ζαηαληθφο ν Τπεξαζπηζηήο.
-Εεξέο Γξαθέο ηνλίδνπλ Έιενο, Ώγάπε, Σαπεηλνθξνζχλε, Ώιήζεηα θαη πκπφληα: δελ
αξθεί ηππνιαηξία, νχηε ξεηνξεία εθ ησλ Εεξψλ Γξαθψλ. Ο κηζψλ αξπάδεη ιέμεηο θαη ηηο
θάλεη ππξνβφια, θη φξγαλα ησλ βαζαληζηεξίσλ, γηα ηνπ Παληνδχλακνπ θαη
Παληνγλψζηε, Θενχ, Υξηζηνχ ηελ ππεξάζπηζε θαη Άιισλ.
-Ώλ, αληί Θεφ, Παηξίδα ή αληί Υξηζηφ ή άιινλ ηνπ Θενχ απνζηαικέλν θηλεηνπνηψ ιανχο
ζε θαλαηηθνχο πνιέκνπο, δελ επελεξγεί ην ίδην Μίζνο;
-Ώθξηβψο, ην ίδην, δνινθφλε Άλζξσπε.
-Ώιιά δελ ππάξρεη Λνγηθή ζην Μίζνο. Μφλνλ ινγηθνπνηεί ηηο πξάμεηο ηνπ. Ξέξεηο ηη ζα
πεη, λα ππεξαζπίδεηο ην Θεφ ή ηελ Παηξίδα, επεηδή κηζείο;
-Ώλ ηα Νέθε Μίζνπο θαηαθηήζνπλ ηεξείο θαη άιινπο, ηη ζα γίλεη;
-Εζηνξία θαη ην ήκεξα, είλαη Πιήξε Γεγνλφησλ παπαδίζηηθνπ θαη άιινπ Μίζνπο.
-Άλζξσπνη, φπσο εκείο νη δχν, πνχ ζα πάλε λα θξπθηνχλ, λα γιηηψζνπλ απφ ηελ ηεξή
καλία, ηεξέσλ θαη παηξησηψλ;
-Σα εθαηνκκχξηα πνπ αιιεινζθάδνληαη, ππέξ «ζενχ», «παηξίδνο» θη άιισλ ιέμεσλ,
ιηγνζηνχο ζα ζεβαζηνχλ; Σνλ Υξηζηφ ζηαπξψλνπλ κέξα - λχρηα, ρξηζηηαλνί. Σηο παηξίδεο
θαη ηε θχζε θαηαζηξέθνπλ παηξηψηεο.
-Ση λα θάκνπκε κπξνζηά ζ‟ απηή ηελ Σξέια, εκείο νη ιηγνζηνί δηάζπαξηνη;
-ηνλ Βμνκνιφγν, ιεο λα πάκε, ζηνλ Φπρίαηξν ή ζηνλ Πνιηηηθφ;
-Βίλαη φινη ηνπο, απ‟ ηελ ίδηα Μάδα Σξέιαο, δηαπγνχο. Κχξηε εκψλ, Εεζνχ Υξηζηέ, ειέεζέ
καο φινπο, θίινπο δαίκνλεο θη ερζξνχο.

ΠΣΨΗ ΚΙ ΑΤΞΗΗ ΕΠΙΣΟΚΙΨΝ
Μέγα Αηεζλέο, φισλ ησλ Βπηζηεκψλ θαη «Κνπιηνπξψλ» πλέδξην κε πξσηνζηαηνχληεο
νηθνλνκνιφγνπο, θηινζφθνπο, ηεξάξρεο, φινπο ζνβαξνχο. ηε κεγάιε αίζνπζα, ζηνλ
ηνίρν θνιιεκέλα, η‟ αμηνπξεπέζηαηα πλζήκαηα. Παλαλζξψπηλε Ώδειθνζχλε,
Ώληηξχπαλζε, Αηθαηνζχλε θαη Βηξήλε, αιιά νπσζδήπνηε Αεκνθξαηία, Βιεπζέξαο
Ώγνξάο, Παλαγνξάο.
Πψο έηπρε, θαζψο ξεηφξεπαλ, νη αθειείο ή πνλεξνί ηνπ πλεδξίνπ, ζπκβαίλεη Θχειια ζε
φια ηα Υξεκαηηζηήξηα: πηψζε θη αχμεζε επηηνθίσλ, πηψζε λνκηζκάησλ κε αζξφα
πξνζθνξά ηνπο, αιιά δήηεζε ησλ πην ζθιεξψλ. Οηθνλνκνιφγνη ζχλεδξνη ιίγν πξηλ
βεβαίσλαλ φηη θαηαξγείηαη πηα ε Γνχγθια. Δ Αεκνθξαηία θαη ηδίσο ην Κεθάιαην ησλ
Πνιπεζληθψλ θαη ηεο ησλνκαζνλίαο είλ‟ Βπεξγεζίεο. Υξεκαηηζηεξηαθά Σερλάζκαηα, εηο
ην εμήο δελ ζα ηζρχνπλ, νχηε Παλεπξψπεο Πξνδνζία, γηα ηνλ Βπεθηαηηζκφ δηά ηνπ πην
θιεξνχ Ννκίζκαηνο, πξνο Ώλαηνιάο, Απζκάο, ΐνξξά θαη Νφηνπ. Σε ζηηγκή απηή,
αξρηεξέαο, επινγεί ηνπο πξνιαιήζαληεο, σο θηιάλζξσπνπο θαη πξνλνεηηθνχο.
κσο, ηε ζηηγκή απηή, θάπνπ κπζηηθά ζπλεδξηάδνπλ, Αέθα Μεγηζηάλεο ηεο Παλαγνξάο,
θαη απνθαζίδνπλ, ηελ θαηαζηξνθή, νξηζκέλσλ νηθνλνκηψλ, ρσξψλ θαη θπβεξλήζεσλ.
Σελ άιιε κέξα ην πξσί, πνλεξνί θαη αθειείο, νη ζχλεδξνη, έπξεπε λα ζπλερίζνπλ, ηη λα
πνπλ;
-Μαο αρξήζηεπζαλ νη Αέθα, είπε θάπνηνο, θαηλνκεληθά πξνζγεησκέλνο.
-Χ, κελ απειπίδεζζε, ζπλάδειθνη, αθξηβψο νη Αέθα ζα καο πξνβηβάζνπλ: είκαζηε ησλ
δεκνθξαηηψλ αλζνί, θαξπνί θαη ησλ Μαδηθψλ Τπνβνιψλ ηειέρε.
-Με ηη πξφζσπν ζα ιέκε, ζπλερίδνληαο ηηο αλαιχζεηο θαη ζπλζέζεηο θαη εηδήζεηο;
-Πξνζσπίδεο είλαη νη ιανί, πξνζσπίδεο είκαζηε θη εκείο.
-Κάπνηνη φκσο, έρνπλ ζηνηρεηψδε κλήκε: ζπλδπάδνπλ θαη αληηιακβάλνληαη.
-Άθεζε απηνχο ηνπο ράρεο, ζαλ θνλζεξβνθνχηηα, δίρσο ην πεξηερφκελν, λα ράζθνπλ,
έρνπκε δεκνθξαηίεο θάζε πνηθηιίαο θαη βιαθψδνπο πνιιαπιφηεηαο, γηα ηνπο ιανχο. Οη
δηθηαηνξίεο ηνπο πηέδνπλ, αιιά νη θαινί καο Αέθα, είλαη κφλνλ Υεηξηζηέο: φια θπζηθά θαη
ιεχηεξα ζπκβαίλνπλ: επηηφθηα, λνκίζκαηα, δειηία, πφιεκνη θαη αξπαγέο, θαη ξππάλζεηο,
ξππαξέο εηξήλεο, ιεζηξηθέο νηθνλνκίεο, δνινθνληθέο δεκνθξαηίεο άθξσο θηιειεχζεξεο.
-ζηε φια είλαη κάζθεο: ηα πλέδξηα, νη Αέθα, νη ιανί θη εκείο;
-Μάζθεο, κάζθεο: πίζσ απ‟ ηηο κάζθεο, ην Μεδέλ, είπε θάπνηνο ζηηρνπξγφο, φπσο απηφο.

ΣΨΡΑ ΠΙΑ, ΠΑΝΑΓΟΡΑΙΟΙ
-Έρσ θάπνηα εηδηθή επαηζζεζία γηα επαγγεικαηηθή κνπ θαηνρχξσζε θαη πξφνδν, αιι‟
αγλνψ ην θάζε ηη, έμσ απ‟ ηελ θιίθα κνπ ζην θχθισκα, θαη αδηαθνξψ. Βίκαη ην
παρχδεξκν κε πιήξεηο αμηψζεηο, θαη είκαη φ,ηη ιέγσ φηη δήζελ είκαη.
-Ο γεξκαληθφο, ν ξσζηθφο θη άιινη ιαν, επί Υίηιεξ, ηάιηλ, ήηαλ φπσο εζχ: απηαπάηε θαη
απάηε θαηαζηξνθηθή, ρεηξηδφκελε, απφ ηε Αηεζλή Αεκνθξαηηθή Μαθία.
-Ναη, αιιά, ε Αηεζλήο Μαθία, είλαη Μνλνθξαηνξία Αεκνθξαηηθή, Παλαγνξαία ηψξα:
επνκέλσο ε Παρπδεξκία κνπ αμίδεη θαη ε Πνιππιεξνθνξηθή κνπ έρεη Πιήξε χγρπζε.
-Βίζαη αθξηβψο ην Πξφηππν Ρνκπφη, Αεκνθξαηηθήο Παλνκνηνηππίαο.
-Αειαδή, εθ ησλ πξαγκάησλ, είκαη ζηέιερνο αζθαιηζκέλεο θαηαζηξνθηθφηεηαο;
-Μήπσο ελνριείηαη θάπσο, ε επαηζζεζία ζνπ, εηδηθήο απφρξσζεο, ηεο Οιηθήο
Βγσκαλίαο;
-Μ‟ εληζρχεη ηνπ Κπθιψκαηνο ην ζξάζνο, θαη ηεο θιίθαο κνπ ε θνκπνξεκσζχλε, θη φκσο
κε αλεζπρεί, ηνπ θαζηζκνχ θαη ηνπ θνκκνπληζκνχ ε ηχρε: ιεο λα θαηαξξεχζεη θη ν
Παλαγνξαίνο Παλακεξηθαληζκφο ηεο Παλεπξψπεο θαη ινηπψλ;
-Μελ αλεζπρείο, αθνχ ζην κεηαμχ ζα ζξηακβεχεηο δεκνθξαηηθά, φπσο νη
ζηαιηλνρηηιεξίηεο.
-Ση πεξί ηνπ επνκέλνπ χκπαληνο ηνπ Κπαλνχ, πεξί Θενχ, ςπρήο θαη πλεχκαηνο;
-ι‟ απηά θαη άιια, είλαη θνχθηεο ιέμεηο, αιι‟ ε θιίθα ζνπ είλαη ην ζχκπαλ θη φια η‟ άιια.
-Φίιε, κήπσο δελ ηελ μέξεηο, ηελ ζθαηνπαξέα κνπ; νκνθπιφθηιε, πνιηηηθνινγνχζα. Βίλαη
φκσο, δεκνθξαηηθή, ιατθνιατθίζηηθε, κε γιψζζα καιιηαξή. Πξάγκαηη, θχηξσζαλ καιιηά
ζηε γιψζζα καο ηε θιχαξε, θαη καο ζπλεράξεζαλ, ν Πάπαο, νη Μαζψλνη θαη νη Σνχξθνη,
φινη ηνπο θηιέιιελεο, πιελ ησλ θνπηαλψλ, νη νπνίνη απαηηνχλ θαη ηε καιιηαξή λ‟
αθήζνπκε, γηα λα κηιάκε βνπιγαξναιβαληθά. Δ ειιεληθή πνιηηηθή θαη ηα ηδξχκαηά ηεο,
καο έρνπλ πξνσζήζεη βηαζηηθά.
-Πνηνπο πξνψζεζαλ; πνχζηεδεο, λαξθνκαλείο θαη λαξθέκπνξνπο ησλ ηδεψλ;
-Βκάο, πνηνπο άιινπο, ηε ζθαηνπαξέα ηεο νκνθπινθηιίαο θαη παρπδεξκίαο, θη έρνπλ
εθηεζεί πνιχ, ηφζν πνιχ, ψζηε παληθφβιεηνη, αλαδεηνχλ ζσηήξεο. Σνπο ζπκβνπιέςακε
λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο πην ζπγθαιπκκέλε, δηαρξνληθή, αιι‟ απηνί θνβήζεθαλ, κήπσο
νη εληεηαικέλνη αληηπξφζσπνη ηεο Αηεζλνχο Μαθίαο, ηνπο αληηθαηαζηήζνπλ κε πην
πξφζπκνπο γξαηθχινπο, δπηηθνκαλείο. Ώιιά ηψξα, πνπ νη ζπκβνπιέο καο, απνδείρηεθαλ
ζσζηέο, είκαζηε παλίζρπξνη, ζε φια ηα Εδξχκαηα, πγθξνηήκαηα θαη Κφκκαηα,
Κπθιψκαηα θαη Κιίθεο. Χο εθ ηνχηνπ, ζ‟ απαηηήζνπκε, ηελ ηηκσξία ή ηελ εμαθάληζε, ηνπ
παξφληνο ζηηρνπξγνχ θη φζσλ άιισλ ζα ηνικνχζαλ, δεκνθξαηηθψ ησ ηξφπσ, ηελ
Ώπηνθξαηνξία καο λα ζίμνπλ.

Η ΑΘΙΚΣΗ ΠΡΟΟΧΗ
πλέδξηνλ εγέλεην, πεξί ηπθιήο ππαθνήο θαη πεξί ζηείξαο θαινζχλεο: λα είζαζηε πνιχ πνιχ αλφεηνη, φπσο νη θνηλσληθνί επαλαζηάηεο, θαζίζηεο, θνκκνπληζηέο. Ώιιά θαη
ρπδαίνη δεκνθξάηεο, φρινο ησλ θνκκάησλ, είλαη κέγηζην θαζήθνλ. Θξήζθνη, νπσζδήπνηε
λα είζζε, ρσξηζκέλνη θαη ρσξηζηηθνί, ζαηαλνυπνθξηηέο. Οη δηαλννχκελνη λα είλαη
θαθνκνίξεδεο ηζαλαθνγιείθηεο, αλεμάξηεηεο αμίαο. Καη νη επηζηήκνλεο αλεμαηξέησο, λα
ππεξεηνχλ ηε Ανιηνθζνξά, ηνλ Πφιεκν. Ώθθηζκνί, αλαξρηζκνί, αηζζεηηζκνί θαη άιιεο
πφδεο, ζε θνπιηνπξηθνχο αλήθνπλ, ψζηε λα ζηνιίδεηαη ην χλνιν, ηεο ζπληεξεηηθήο θαη
θηιειεχζεξεο απίιαο ησλ Παλαγνξαίσλ. κσο νη θηιφζνθνη, θπζηθνί θαη παξαθπζηθνί,
κεηαθπζηθνί θαη ππεξθπζηθνί, λα πλίγνληαη ζε αθαηξέζεηο επί αθαηξέζεσλ, λα κε ξίρλνπλ
κηα καηηά ζε θνηλσλίεο. Κνηλσληνιφγνη θαη πνιηηηθνί, λα είλαη πξάθηνξεο Βξγνδνηψλ θη
επγεληθψλ Μαθηφδσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί λα εθηεινχλ ζαλ ηα ξνκπφη, πξνγξάκκαηα γη‟
αλζξσπνξνκπνηάθηα. ηξαηηψηεο θαη ιανί λ‟ αιιεινζθάδνληαη ππέξ παηξίδνο ή «ζενχ»,
εηδηθήο θαηαζθεπήο θαη λ‟ απμαίλνπλ ζαλ αθξίδεο αθξηθάληθεο, κε ηηο επινγίεο ηνπ
Τπεξηνχδα Πάπα. πισλ θαη λαξθσηηθψλ ρνληξέκπνξνη λα ρεηξίδνληαη ηηο θπβεξλήζεηο
θάζε Ρχπαλζεο, κεγαηξάπεδεο λα πξνζηαηεχνπλ ηελ εηξήλε δηά ηεο ππνθηλήζεσο
πνιέκσλ, θαη βεβαίσο, λα πεξηκαδεχνπλ έξγα ηέρλεο θαη λα ρξεκαηνδνηνχλ θνπιηνχξεο,
λα ηδξχνπλ κέγαξα ηεο κνπζηθήο, γηα κνπζφθηινπο θνληάδεο θαη ραθηέδεο ψζηε λα
ππάξρνπλ ιηγνζηέο νάζεηο, ζηηο εξήκνπο πνπ ηηο ιέλε θνηλσλίεο. Καη βεβαίσο λα
ππάξρνπλ ινγνηέρλεο, πνηεηέο, ηφζν επαίζζεηα λνήκνλεο, ηφζν θαινί, γηα λα
παγηδεχνληαη ζηα φπνηα καδηθήο ππνβνιήο θη επηβνιήο Αηακνξθσηήξηα Βηξθηψλ, πάληα
θηιειεχζεξνη απηνί αγσληζηέο ηνπ θνπζθσκέλνπ κπαινληνχ ηνπ «πλεχκαηνο»,
πξνζθσλψληαο δχν ιεμνχιεο θνιαθείαο απφ ηε Υαθηεδία θξαηηθψλ θαη ηδησηηθψλ
δηαχισλ επαλαιακβάλνληαη ηα ίδηα θαη ηα ίδηα επεξγεηηθά, κφλνλ απηνί θαη θαλέλαο άιινο,
έηνηκνη γηα ηηο λεφηεξεο πξνζδέζεηο δνπιηθήο ηνπο αλεμαξηεζίαο...
Κάπνηνο εθ ησλ αγαζψλ ζπλέδξσλ, δηαθφπηεη επηηέινπο ηνλ Βηξκφ:
-Ώθξηβψο απηά θαη άιια είκαζηε θαη θάλνπκε ζηηο παξαδείζηεο θνηλσλίεο. Μήπσο
ακθηβάιινπλ θάπνηνη; αο ηνικήζνπλ λα καο πνπλ. Βίκαζη‟ φινη δεκνθξάηεο: ιεχηεξεο νη
ιέμεηο θαη νη ζθέςεηο, νη πξνθνξηθέο θαη νη γξαπηέο. Ώζθαιψο, ηηο Πξάμεηο φισλ,
ππνβάιινπλ θη επηβάιινπλ νη Ώξρηκαθηφδνη, δηεζλψο. κσο, φινη καο, εκείο, δεμηνί,
θεληξψνη θαη αξηζηεξνί, άζξεζθνη θαη ζξήζθνη, φινη καο θαιά παηδηά, επαγγεικαηίεο ηεο
ηπθιήο καο ζπκκνξθψζεσο θαη ηεο πην ηπθιήο καο αληαξζίαο, ρσξηζκέλνη θαη
ρσξηζηηθνί ζηηο ιεπηνκέξεηεο, ππνυπνεηδηθνί θη νκαδηθνί ηεξκίηεο εθ ησλ έζσ θαηαηξψκε
ηε δνκή θαη ηε δσή, αιι‟ απ‟ έμσ άζηθηε αθήλνπκε ηελ πξφζνςε: πνηνη ηνικνχλ λα πνπλ
δελ είκαζηε πνιηηηζκέλνη, κνξθσκέλνη θαη λνήκνλεο; ζν γηα ηνλ ζηηρνπξγφ απηφλ, ηνλ
ρπδαηφηαην, ζε Αεκνθξαηίεο, πεξηηηεχεη.

Ο ΜΗΦΑΝΙΜΟ ΜΟΝΟΝ ΝΑ ΖΕΙ
-Πνιχ ζηελνρσξηέκαη θίιε, γηα ην πξνο ηα πνπ ζα βνιεπηνχλ φινη απηνί: πξννδεπηηθνί,
δηεζληζηέο, αξηζηεξνί, καξμνθνκκνπληζηέο, ηφζα θνπαδάθηα θαη θνπάδηα, θαη
ζπλνδνηπφξνη εθ ηνπ θέληξνπ, δεμηναξηζηεξνί, φινη ζνβαξνί δηαλννχκελνη.
-Με ςεπηνπξνβιήκαηα κελ ελνριείο ηνλ εαπηφ ζνπ θαη κε ςεπηνζπλεηδήζεηο: απηνί φινη θη
άιινη, εμ αξρήο ζθνηαδηζηέο, αληεπαλαζηάηεο, θαηξνζθφπνη, πάληνηε, θάπνπ ζα
βνιεχνληαη, κφιηο θαηαξξέεη ησλ ειπίδσλ ηνπο ε Βμνπζία, επί γεο ή νπξαλνχ ζηεκέλε.
-Πξνο ηα πνπ, αλαηνιίδνληαη, θαιέ κνπ θίιε; ηη λεφηεξα κνπ θέξλεηο;
-ζνη παξακέλνπλ ζε πνιηηηθή ζθελή, γιείθνπλ ηηο θνηιηέο θαη άιια, κεγαιναζηψλ
-κσο, άιινη, πην ιεπηνκεξείο, λενηέξαο γελεάο, πνπ θαηαθεχγνπλ;
-Υάθηνπλ ράπηα παξαθπζηθήο, ή κεηαθπζηθήο θαη ππεξθπζηθήο, αλαξίζκεησλ
γθνπξνχδσλ, δίρσο λα πεξηθξνλνχλ ηα ράπηα ηεο ηαηξηθήο, κεγίζηεο βηνκεραλεκπνξίαο,
θξαηηθνχ ζηεξίγκαηνο. ινη ηνπο βνιεχνληαη, ηφζν βηαζηηθά, δπλακηθά θη αλαίζρπληα,
θξηηέο ρξεκαηηζκέλνη.
-Λεο λα κε ραξαθηεξίζνπλ θαζπζηεξεκέλν πξνβαηάθη, δίρσο κάληξα θαη θνπάδη;
-Έμσ απφ κάληξεο θαη θνπάδηα, Ρνπθερηξψλ θαη Αξάθσλ, ηίπνηε δελ βιέπνπλ.
-Ώο κ‟ αθήζνπλ ήζπρν, ηνπιάρηζην.
-ε δεκνθξαηίεο πάληα ζνβαξέο, νη πιεβεηαθνί αξηζηνθξάηεο, είλαη θζνλεξνί θη απφιπηνη.
-Λέγε κνπ, ζε ηη ζπλίζηαηαη, ε αξηζηνθξαηηθφηεηά ηνπο;
-Υξίδνπλ φινπο ηνπο Βιέσ ΐιάθεο, ή πνιίηεο, γλσκνδφηεο βαξπζήκαληνπο θαη
ζπλεξγάηεο, ησλ Μεραληζκψλ Τπνβνιψλ θη Βπηβνιψλ.
-Αειαδή, απηνηπθιψλνληαη νη ιεχηεξνη, δεκνθξαηηθνί, αλφεηνη πνιίηεο.
-Οη Μεραληζκνί δελ πξέπεη λα ζθνπξηάδνπλ, νχηε λα λννχλ θαη λα αηζζάλνληαη νη
ιεχηεξνη, θνξησκέλνη κε πιεξνθνξίεο θαη κε γλψζεηο γηα λα είλαη πηψκαηα εηεξνθίλεηα.
-Τπεξβάιιεηο, θάπσο, θίιε, αθνχ είλαη δσληαλνί πνιίηεο, επδσνχληεο, επηπρείο.
-Βίλαη πξνδηαγξακκέλνη φινη, θαη νη ρεηξηζηέο ησλ ρεηξηδφκελσλ, ν Μεραληζκφο κφλνλ λα
δεη.
-Να θηινζνθία, επηζηήκε θαη θνπιηνχξα θαη ζξεζθεία: ε Μεγακεραλή. Ώιιά πνηνη
ηνικνχλ λα ηνπο ην πνπλ;
-Κη αλ ην πιεξνθνξεζνχλ ηα πηψκαηα, ζα ζπγθηλεζνχλ ιηγάθη;
-Θεο λα πεηο, πσο έρνπλ πάξεη ηε κεγάιε, ηειεπηαία δφζε θνληθνχ λαξθσηηθνχ.
-Β, θαη ηη κ‟ απηφ; είκαζηε νη δεκνθξάηεο, ρξηζηηαλνί θαη ηα ινηπά.
-Να, αιιά, ηνπο ηέηνηνπο ζηίρνπο, αλ ηνπο δηάβαδαλ ππεχζπλνη θαη θαζψο πξέπεη;
-Λελ πξνζέρνπλ ζεκαζίεο γεγνλφησλ ζπγθινληζηηθψλ, θαη ζα πξφζεραλ ζηηράθηα;
-Θα ην πσ απηφ ζηνλ ζηηρνπξγφ, αλ ηπρφλ θνβάηαη ηηο δεκνθξαηίεο.
-Πεο ηνπ ραηξεηίζκαηα εθ κέξνπο κνπ, θαη πεο ηνπ, θσηεηλή αθηίλα εηζρσξεί, αθφκα θαη
ζηνλ Άδε.

ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΥΑΝΕΡΟ, ΣΟ ΑΝΟΜΟΛΟΓΗΣΟ ΜΑ
-Οκνιφγεζέ κνπ, ηη ζα ήηαλ, νη Ώξρηθαθνχξγνη ηνπ Παξφληνο θαη ηεο Εζηνξίαο, αλ νη
επηζηήκεο δελ ηνπο φπιηδαλ, νη θνπιηνχξεο δελ ηνπο δηθαηνινγνχζαλ, νη ζξεζθείεο δελ
ηνπο επινγνχζαλ, θαη δελ ηνπο ζαχκαδαλ εθηειεζηέο, ιανί;
-Φίιε, κνπ δεηάο ηε Αηαπίζησζε, ηελ νπνία ν θαζέλαο ζα κπνξνχζε λα ηελ θάκεη, αιιά
δελ ηνικά γηα λα δερηεί, ηε πλελνρή ηνπ.
-Σφηε, ζεο λα πεηο, λα ζπλερίδεηαη ν Πφιεκνο, αφξαηνο θαη νξαηφο, εληφο καο θη έμσ, έσο
ηελ απηνεμφλησζε ηεο αλζξσπφηεηαο, παξαζχξνληαο θαη φιν ηνλ πιαλήηε.
-Μφλνλ ηνχην θάλνπκε. ια η‟ άιια είλαη θιπαξίεο. Ώιι‟ αξλνχκαζηε ην Γεγνλφο
-Ώλ ζε πσ ζηξνπζνθακήια, ζα μεζπάζεηο ζ‟ αγαλάθηεζε παλίεξε;
-πσο νη πεξίπνπ φινη, κε βνιεχεη λα ζε πσ ηξειφ, αλ θαη ηίπνηε ηξειφ δελ θάλεηο.
-Σνπιάρηζην, αο αξαδεηάζεηο Πξάμεηο σθξνζχλεο, Λεπηεξηάο, Αηθαηνζχλεο, πγηψλ
ιεγφκελσλ, έληηκεο θαη αμηνπξεπνχο, πνιηηηζκέλεο, ζξήζθαο Σφικεο.
-Σε Λνγηζηηθή καο αλαηξέπνπλ αηθληδίσο, ηα δηθά καο γεγνλφηα. Νέα θχκαηα Πξνζθχγσλ
θαη Μεηαλαζηψλ, ηελ Βπξψπε απεηινχλ θαη ηδίσο ηελ Βιιάδα.
-Με ζε λνηάδεη έxoπκε ηα πνιπβφια, θαη ζηξαηφπεδα ζαλάηνπ δεκνθξαηηθνχ.
-ζν επηκέλσ γηα επηηπρία θη επηπρία, ηφζν λαπαγψ θαη δπζηπρψ, θαη πξνζθέξσ γχξσ
κνπ ηε δπζηπρία. Αελ γλσξίδσ ην γηαηί.
-Σν γλσξίδεηο πην βαζεηά θαη δελ η‟ νκνινγείο: ιαηξεχεηο ηελ Καηαζηξνθή, αθξηβψο φπσο
θαη φινη, θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν ηνπ.
-Μελ ην πεηο απηφ ζε άιινπο. Βίλαη απαξάδεθην, αλφεην. Βγψ ζε ζπγρσξψ. Ώιιά θίιε,
πψο θαηέιεμεο ζηε δηαπίζησζε απηή; ελψπηνλ ηφζσλ Πξνφδσλ;
-Αελ απηνθηνλνχκε απεπζείαο, δίρσο δηθαηνινγίεο θη νπιηζκνχο.
-Ώπνξψ: γηαηί κηζνχκε ηε δσή καο θαη ηνπο άιινπο θαη ηα πάληα;
-Ρψηεζε ηνλ εαπηφ ζνπ λα ζνπ πεη, αλ έρεη εληηκφηεηα.
-Πψο κπνξψ λα ηελ ηνικήζσ, ηελ αιιφθνηε νκνινγία; δελ ζα είκαη άλζξσπνο: ιάηξεο
ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ πνιέκσλ θαη ηεο ξππαξήο εηξήλεο γηα πνιέκνπο, νχηε ζξήζθνο
πνπ ιαηξεχεη ιέμεηο θαη ηεξσκέλνπο ηεο Τπνθξηζίαο θαη ηνπ Μίζνπο ελ νλφκαηη ηνπ Θείνπ
ηεο Ώγάπεο, ηεο Ώιήζεηαο, θαη ηεο Σαπεηλνθξνζχλεο.
-Σφηε, θάλε φπσο θάλνπλ φινη: ζξήζθνη θη άζξεζθνη, επηζηήκνλεο θαη κνξθσκέλνη, γηα λα
είζαη άλζξσπνο, ηεο Βπηηπρνχο Ώπνηπρίαο θαη ηεο Απζηπρίαο φισλ ησλ εηδψλ.
-Γηα λα κελ αηζζάλνκαη βαζεηά, νχηε θαλ επηθαλεηαθά, ην ρίζκα ηεο ςπρήο κνπ, ηη
πξνηείλεηο θηιηθά θαη κ‟ εληηκφηεηα;
-Ήδε ηνλ γλσξίδεηο ηνλ Καηάινγν ρηιηάδσλ ηξφπσλ, πιάγηαο απηνθηνλίαο: δηάιεμε θη
εθάξκνζε, παξφηη, πξν πνιινχ, απηνθηνλείο πιαγίσο, φπσο θάζε «άλζξσπνο».
-Ση παξάδνμν πνπ είλαη θαη ζπκβαίλεη: είκαη ν ππεξεπαίζζεηνο εγσκαλήο: αλ δελ ήκνπλ
βέβαηνο γηα ηε θηιία ζνπ, ζα ζε δνινθνλνχζα. Βίκαη κε-κνπ-άπηνπ
-Βίζαη φπσο φινη: «άλζξσπνο». Βμφξηζηνο εληφο ζνπ θη έμσ, δίρσο εμνξία Πξφζθπγαο,
φρη εθ ησλ εμ Ώλαηνιψλ θαη Καηαξξεχζνπλ αιι‟ Ώπηφρζσλ, Βχπνξνο, δπηηθνγελήο αζηφο.
-Αηαβνιάλζξσπνο λα ιεο, δαηκνληζκέλνο, επηζηήκσλ, κνξθσκέλνο, ζξήζθνο. Οχηε πξνο
εκέλα, ηνλ θαιφ ζνπ θίιν, δελ ηνικάο λα ιεο ηηο ιέμεηο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πξάμεηο.
-Αελ πηζηεχσ ζ‟ φηη αθνχσ: κήπσο παίδεηο ξφιν κηαο ςπρήο επαλαζηαηεκέλεο αηθληδίσο;
-Ώπηνθαηαζπαξάδνκαη, επεηδή αξξψζηηεο, πφιεκνη θαη άιινη, δελ κε ζθφησζαλ.
-Έλνρνο, ζπλέλνρνο, φπσο είλαη φινη, αιιά δελ η‟ νκνινγνχλ, γηα λα θαθνπξγνχλ.
-Πεο κνπ ιέμεηο ηεο Μαγείαο, λαλνπξηζηηθέο: Πξφνδνο, Πνιηηηζκφο, Θξεζθεία, Πλεχκα,
Βπηζηήκε, κε ηελ θνξπθαία ιέμε ηεο Παλθαθνπξγίαο, ηελ Πνιηηηθή.
-π, πνπ ηψξα επηηέινπο, δελ θνβάζαη ιέμεηο, δεκνθξάηεο, γλήζηνο,

γηαηί ηφζν ηνπο πνιηηηθνχο θαη θφκκαηα, σο θάηη ζείν, ιάηξεπεο, φπσο θαη νη ζξήζθνη;
-Βίπεο ήδε: δελ απηνθηνλνχκε απεπζείαο, δίρσο δηθαηνινγίεο θη νπιηζκνχο: λα ην
χλδξνκν η‟ αλνκνιφγεην, Σξέιαο Αηαπγνχο. Ώιιά, πνηνη, απ‟ άιινπο, πην ινγηζηηθά
ηξεινί θη επηζηεκνπξεπψο ινγηθεπκέλνη;
-Βίλαη νινθάλεξν παλ αλνκνιφγεην θαη δελ ζπγθηλεί θαλέλαλ, φηαλ κ‟ φιε ηελ
επηζεκφηεηα ηεο Βπηζηήκεο, ζπλνκνινγείηαη.
-Βξγνδφηεο θη Βξγνιάβνη, έρνπλ δνχινπο ηνπο πνιηηηθνχο, θαη ξνκπφη ηνπο επηζηήκνλεο,
φζν γηα ηνπο δηαλννπκέλνπο, θνπιηνπξηάξεδεο θαη ζξήζθνπο, κφλνλ ηηο θισηζέο αμίδνπλ.
-Καη νη Καξδελάιηνη ηνπ Πάπα, ηη ξφιν παίδνπλ;
-Βπινγνχλ ηνπο ξππαξνχο θαη ξππνγφλνπο Βξγνδφηεο Καηαζηξνθηζκψλ, σο Ρσκαίνη
ηξαηεγνί δειεηεξίαζεο ςπρψλ, κε Ώξρηθαίζαξεο ηνπο Πάπεο. Βίλαη πξφηππα ηνπ
Παξαλντζκνχ: καζαίλνπλ γηα ηα πάληα, πιελ ηεο εγσκαλίαο.
-Φπζηθφ θη επφκελν απηφ: ζα ήηαλ Καξδελάιηνη, αλ γλψξηδαλ ηα θίλεηξά ηνπο;
-ια είλαη θαλεξά, φζν θη αλ θξχβνληαη. Ώιιά, έρνπλ ηα ξνκπφη επίγλσζε;
-Ώλ ηνπο ππνβάιινπλ κλήκε Ώλαδξάζεσο, νη Ρνκπνηνθαξδελάιηνη επίζεο, ζα έρνπλ ηελ
ςεπηνζπλείδεζε ηνπ πσο λα δηθαηνινγνχλ ηηο ζπηνπληέο ηνπο, φπσο νη πνιηηηθνί,
δηθαηνινγνχλ, ησλ Μεγαβηνκεράλσλ ηελ Οηθνθηνλία.
-Οχηε ην Θεφ θνβνχληαη, νχηε Φχζε ζέβνληαη, νη Πιαλεηάξρεο - Καθνδαίκνλεο;
-Βίλαη δήηεκα Καπζίκσλ αξθνκεραλήο.
-Καη νη Μεραλέο θνπξάδνληαη θαη θζείξνληαη, αιι‟ νη Ώξρηθαθνχξγνη επηκέλνπλ.
-Ναη, αιιά, ηη θάλνπλ νη ιανί; ηη θάλνπλ επηζηήκνλεο, θνπιηνπξηθνί θαη ζξήζθνη;
-ινη απηνί, ζηειερψλνπλ ηνπο Μεραληζκνχο, ηεο Ώξρηθαθνπξγίαο.
-Μήπσο ππεξβάιινπκε; κήπσο δελ ζπκβαίλνπλ Γεγνλφηα;
-Πεξηγξάθνπκε ηα Γεγνλφηα, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλνπλ.
-Άξα, θηαίκε εκείο νη δχν θαη θαλέλαο άιινο. Οη ησλνκαζνλίεο θαη νη Πάπεο, είλαη θαη
ηνπ αηαλά, ζαηαληθφηεξνη, ρεηξηζηέο ηνπ Αηεζλνχο Αηθαίνπ, αιιά, ζηα ΐαιθάληα, δελ
δηαίξεζαλ λα βαζηιεχνπλ, επί ησλ πησκάησλ θαη νζηψλ;
-Αίλνπλ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα, ζηα ζχκαηά ηνπο, φπσο πάληα θαη παληνχ.
-Παλεπξψπεο δείγκα, ηα ΐαιθάληα θαη ε Σνπξθία. Δ ηλνταπσλία πεξηκέλεη, ηεο
Μαζσλνπαλακέξηθαο ηνλ Πφιεκν, ελαληίνλ ησλ εγρξψκσλ θαη ηνπ Παληζιάκ.
-Ώ, γη‟ απηφ νη Καξδελάιηνη, εληζρχνπλ ηε ζαηαληθή Οπλία, θαη πξνζεχρνληαη ζην αηαλά,
ππέξ ησλ δνινθφλσλ Κξναηψλ ηνπ Υίηιεξ γηα ρεηξφηεξα.
-Οη αλαιπηέο ησλ γεγνλφησλ, δηεζλψο, ηη ιέλε;
-Βξγνδφηεο θη Βξγνιάβνη δηαηάζζνπλ, θαη νη δνχινη εθηεινχλ. Μήπσο έρεηο θαληαζηεί,
φηη ηέηνηνη ζηίρνη, ιηγνζηνχο ζα ζπγθηλνχζαλ;
-Βίλαη απαζείο πξνο θαπηεξά θη επαπηνθφξσ γεγνλφηα, θαη ζα ήηαλ εκπαζείο πξνο σκέο,
ρπδαίεο ιέμεηο πεξί Γεγνλφησλ Φξίθεο, απεξίγξαπηεο;
-Ο ρηηιεξηζκφο καο πιένλ, είλαη δεκνθξάηεο Παλγεξκαληζηήο, φπσο ν ζηαιηληζκφο
Παλζιαβηζηήο θαη ν Άγγινο πνλεξφο απηνθξαηνξηζηήο ακεξηθάλνο, θαη λαπνιεφληεηνο ν
γάιινο, θη φινη ηεο Πξνφδνπ, πνπ ρατδεχνπλ ην Παληνπξθνδαηκνλάθη, ηφζν Έληηκνη, φζν
θαη νη πιαζηνγξάθνη ζθνπηαλνί.
-Κη φκσο, γηα λα γελλεζεί ην Νέν, ηέηνηα παξειζφληα, εκπνδίδνπλ. ιεο νη επαλαζηάζεηο
ηνπ απ‟ έμσ, είλαη αληεπαλαζηάζεηο εθ ηνπ θφηνπο.
-Καη ν ρξηζηηαληζκφο ησλ θαηαθάζεσλ, είλαη ζαηαλνεηδήο, πνπ ζηαπξψλεη ην Υξηζηφ.
-Βίλαη νινθάλεξν θη απηφ, κε ηνπο Πάπεο αξρηζηαπξσηήδεο.
-Πφζνπο εμεπηέιηζαλ, βαζάληζαλ θαη δνινθφλεζαλ νη Καξδελάιηνη;
-ζνπο φινη νη άιινη: θαζηζκνί, ζηαιηληζκνί, αζηηθέο δεκνθξαηίεο θαη δηθηαηνξίεο. Ναη,
αιιά νη καξμνθνκκνπληζηέο, κεηαλννχλ θη νκνινγνχλ, θάπνηνη εμ απηψλ, ελψ νη Πάπεο
είλαη Καθνδαίκνλεο ακεηαλφεηνη.

Σν Ώιεζηλφ, ην απ‟ ηα Βληφο, σο ηξπθεξφ βιαζηάξη, ζα ζπληξίςεη ηνπο Αεηλφζαπξνπο, ηα
Σέξαηα, ηνπο Αξάθνπο, ηηο Ρνπθήρηξεο θαη ην Έξεβνο πνπ ππνθξίλεηαη ην θσο σο
Βσζθφξνη.
-Έρεη ηφζε Βλεξγφ Εζρχ, ε Σξπθεξφηεηα;
-Σ‟ απνιηζψκαηα θαη νη πνχζηεδεο, φζν θη αλ ηεξαηίδνπλ, είλαη ηεξφζπινη. Έρνπλ ηελ
Βπηξνή, ηελ Βμνπζία, θαη ην Μίζνο πνπ ηνπο θαίεη. ζνπο εμεπηειηζκνχο, βαζαληζκνχο
θαη θνληθά θη αλ θάκνπλ, ε Ώγάπε επηδεί, απαιή, αλππνρψξεηε, ηξσηή θη ππεξαγψγηκε
πκπφληα.

ΣΤΥΛΑ - ΣΤΥΛΑ ΤΠΑΚΟΤΟ
-Σεο ππαθνήο ζνπ ζαπκαζηήο, πεο κνπ, θίιε, πνηνπο θαη πφηε ππαθνχο;
-Ώλ κ‟ εμαζθαιίδνπλ αηηκσξεζία θαη αμία, ηχπνη ζαλ ηνλ ηάιηλ, Υίηιεξ, ηε Μαθία, ηνλ
Βμνκνιφγν. Μφλνλ ηφηε εθηειψ ηπθιά θη απεξηφξηζηα, εληνιέο, δηαηαγέο θαη ζπληαγέο.
Βίκαη ηθαλφο, λα εμεπηειίδσ, βαζαλίδσ, λα δνινθνλψ, έσο φηνπ δηαηάμνπλ: ζηνπ. Εθαλφο
λα ραθηεδηδσ ζπγγελείο θαη θίινπο, αιιφζξεζθνπο, νκφζξεζθνπο, αιινεζλείο, νκνεζλείο.
Πάσ ζηνλ Βμνκνιφγν θαη κνπ ζπγρσξεί ηα πάληα, γηα λα μαλαξρίδσ, ίδηα θαη ρεηξφηεξα.
-Μήπσο, ηψξα ηειεπηαία, έγηλεο θαη δεκνθξάηεο;
-Αελ ηηο εκπηζηεχνκαη ηηο πνξλνδεκνθξαηίεο: δελ αθήλνπλ πξνδνζία θαη γηα κέλα.
-Φίιε κνπ, ζε ζπκπαζψ, αιιά ε θαξδηά ζνπ δελ ιπγίδεη, δελ θαηαλνεί ν λνπο ζνπ;
-Αελ κπνξψ λα δήζσ κε ζπκπφληεο θαη θαηαλνήζεηο.
-Βίζαη φκσο ζξήζθνο, απνδεδεηγκέλνο ρξηζηηαλφο, εθθιεζηαδφκελνο.
-Μνπ πξνζθέξνπλ αηηκσξεζία, επί γεο θαη νπξαλνχ θαη ραίξσ εθηηκήζεσο.
-Ναη, αιιά δελ εγθαηαιείπεηο, ηνλ ραθηεδηζκφ πξνο φινπο, απ‟ ηνπο φινπο. Πξνδνζίεο
φινη αγαπνχλ, αιι‟ φρη ηνπο πξνδφηεο.
-Έρεηο ιάζνο, ην ξεηφ θη εζχ. Σνπο πξνδφηεο ηνπο ιαηξεχνπλ θη αγηάδνπλ παλ
θαθνχξγεκα, πνπ ππεξεηεί ηηο Βμνπζίεο.
-Ο εμνκνιφγνο ζνπ, ηη ιέεη;
-Σνλ Υξηζηφ θαη ην Θεφ θαη ηνπο αγίνπο, αλ ππεξεηείο, κελ θνβάζαη θαθνπξγίεο.
-Ώλ θαηάιαβα θαιά, νη θαθνχξγνη θξχβνληαη, πίζσ απφ κεγάιεο ιέμεηο.
-Τπεξέηεζα παηξίδεο, θφκκαηα, ηδξχκαηα, καθίεο θαη ζξεζθείεο, θη άιια ζεβαζηά
νλφκαηα.
-Ώιιά, ππεξέηεζεο πνηέ ζνπ, πξφζσπα δίρσο ηζρχ θαη ζπκπφλεζεο πνηέ ζνπ; άθνπζεο
ηα βάζαλά ηνπο, θαηαλφεζεο ηε ζέζε ηνπο, έθιαςεο θαη κεηάλνησζεο;
-Ο εμνκνιφγνο κνπ γηα κέλα, φια θαλνλίδεη: ηη λα ιέσ, ηη λα θάλσ, κε πνηεο ζρέζεηο, θη
εθηειψ πηζηά, ζαλ κεραλή, αθνχ ιέεη φηη ηνλ θσηίδεη Πλεχκα Άγην.
-ζηε, φπσο είπεο, ηη Μαθία, ηη ν ηάιηλ, ηη ν Υίηιεξ, ηη Βμνκνιφγνο.
-Με κνπ πεηο γηα ηηο δεκνθξαηίεο, δελ εμαζθαιίδνπλ ηίπνηε απηέο.
-Ώλ κε ραθηεδίζεηο ζηνλ εμνκνιφγν θαη ζε δηαηάμεη λα κε ζθάμεηο, ζα κε ζθάμεηο;
-Γηαηί φρη; ζα ζεκαίλεη φηη είζαη γηα ζθαγή, γηα λα πάσ ζηνλ παξάδεηζν.
-Βίλαη άξηζηνο ηζιακηζηήο, ν ρξηζηηαλφο εμνκνιφγνο ζνπ. Πεο ηνπ ηα ζπγραξεηήξηά κνπ.
Οη ζαηαληζηέο ζπρλάδνπλ, φπνπ ηφπνη θη αμηψκαηα καδηθήο επηξνήο παξαζηαίλνπλ ηνπο
αγγέινπο ηνπ θσηφο, θαη καο ιέλε ηα ελλέα αιεζηλά, γηα ην δέθαηφ ηνπο Φεχδνο:
δειεηεξηαζηέο ςπρψλ, αλζξσπνθηφλνη, φπσο αθξηβψο ν αηαλάο.

ΠΙΘΗΚΙΝΑ ΣΟΤ ΑΝΔΡΟ
-Μέγηζηνο ερζξφο αλζξψπσλ, θχζεο θαη ζενχ, ν άλζξσπνο. Βίκαη πνιχ έμππλε θαη
ζπλεηή γπλαίθα, φκσο δελ ηαηξηάδσ κε ηνλ ζχδπγφ κνπ. Δ ρεηξφηεξε αδπλακία θαη ησλ
δπν καο θαηαζθεχαζε ηνλ γάκν θαη παηδηά, γηα λα ζπλερίδεηαη ηεο αλζξσπφηεηαο ε
δπζηπρία. πκβνπιεχηεθα θαη ςπρνιφγνπο θαη γθνπξνχδεο θαη γηαηξνχο, θαη θαηέιεμα ζ‟
εμνκνιφγνπο.
-Πίζηεπεο φ,ηη απηνί ζα είραλ, φηη έιιεηπε ζ‟ εζέλα.
-Ώιινπξφζαιινη θαη πνλεξνί θαη ζαδηζηέο απζεληηθνί, φπσο ν ζχδπγνο.
-ζηε είρεο επθαηξίεο γηα λα βιέπεηο ηηο εγστθέο ζνπ αληηδξάζεηο πξνο απηνχο. Θεξαπεία
καο είλαη νη άιινη, φπσο άιισλ ζεξαπεία είκαζηε θη εκείο.
-Βίλαη λνζεξνί θαη άξξσζηνη βαξεηά, ςπρνιφγνη θαη γθνπξνχδεο θαη γηαηξνί θη
εμνκνιφγνη;
-Ση πξαγκαηηθά, δηαπίζησζεο εζχ;
-Βίλαη φινη ηνπο ν ζχδπγφο κνπ, θη είκαη ε θαηψηεξε γη‟ απηνχο: γπλαίθα!
-Βπαγγεικαηίεο είλαη. Μήπσο είλαη θη άλζξσπνη; Δ γπλαίθα ηη πεξίπνπ είλαη;
-Πηζεθίλα ηνπ αλδξφο, πνπ γελλά παπαγαιάθηα. Πνξλνζήκα ησλ εκπνξεπκάησλ. Βίρα
δψδεθα εμνκνιφγνπο θεκηζκέλνπο. Γηα ην ίδην δήηεκα, δψδεθα νη γλψκεο. Άιιεο δψδεθα
ν ζχδπγφο κνπ απφ δψδεθα δηθνχο ηνπ, ίζνλ γλψκεο είθνζη θαη ηέζζεξεο.
-Οη θσδηθνπνηεκέλεο ζπκβνπιέο, ηζνπεδσηηθέο γηα φινπο θαη γηα φιεο, είλαη πξαθηηθέο.
-Πξαθηηθφηεξε ε πνλεξηά παπάδσλ, λ‟ απαηηνχλ γηα ζπδχγνπο, έλαλ ηνπο εμνκνιφγν, φρη
ηφζεο αιινπξφζαιιεο νη ζπκβνπιέο θαη ηα ζπγρσξνράξηηα, φζνη θη νη επινγεηέο.
-Πφζεο εμνκνινγήζεηο θη άιιεο ζπκβνπιέο ζπκβνπιεπηψλ ζαο;
-ζεο νη θνξέο ηεο δηαπξάμεσο ησλ ίδησλ, δνιηφηεξα. ΐαξέζεθα λα ππνθξίλνκαη.
-Ώδηάζπαζηε ε ζπκκαρία φισλ, ελαληίνλ φισλ. Θχκαηα θαη ζχηεο, πνηα δηαθνξά;
-Βπηλφεζαλ, ην ειεθηξνληθφ θνπηάθη, πνπ γηα φια δίλεη απαληήζεηο.
-Ανθηκάδνπλ λα εθεχξνπλ θαη κνλαδηθφ ραπάθη ηεο πγείαο, επηπρίαο θαη γηα ηνλ
Παξάδεηζν.
-ι‟ απηά, πνιχ σξαία, φκσο ηη ζα γίλεη κε ηα ηέθλα θαη ηνλ ζχδπγφ κνπ;
-Ρψηεζε ην ειεθηξνληθφ θνπηάθη, σο παλζπκβνπιάηνξα θαη παλζεξαπεπηή καο.
-Γηαηί φρη; πξνηηκψ απηφ, παξά εμνκνιφγνπο, δήζελ εκπλεπζκέλνπο ζαδηζηέο,
ζθνηαδηζηέο, ππνθξηηέο. Έσο πφηε ην ζαηαληθφ, άζρεκν παηρλίδη;
-ζν δελ δερφκαζηε ζπλνκηιία θαη ζπλεξγαζία έληηκε.
-Ήκνπλ έληηκε ζε δηαιφγνπο θαη ζπλεξγαζίεο, αιιά, έπαζα πνιιά απφ «εληηκνηάηνπο»
-Καη θαηέιεμεο ζ‟ εκέλα, ψζηε λα δεηήζεηο, ηη;
-Οη επαγγεικαηηθέο ππνθξηζίεο θαη νη ζπδπγίεο θαη ηα ηέθλα κε ιεειαηνχλ.
-Μήπσο αλακέλεηο, άιιε κηα ιεειαζία απφ ιεειαηεκέλνλ;
-Ώπηνζεξαπεχνκαη θαζψο αθνχο ηα πάληα, δίρσο λ‟ αληηδξάο ηπθιά θαη θξππηηθά.
πδεηάκε ρνληξηθά θαη ιεπηεπίιεπηα, απ‟ ηηο γλψζεηο καο αδέζκεπηνη. Γήηεζέ κνπ θάηη λα
πξνζθέξσ, αλ θαη φια κνπ ηα πήξαλ νη ιεζηέο, επαγγεικαηίεο λνκηκφηαηνη.

ΤΔΡΟΦΟΟΤ ΚΕΥΑΛΗ
-ι‟ απηά, πνιχ θαιά: επηζηήκεο, ηέρλεο θαη ηερλνινγίεο θαη ζξεζθείεο, θαη ηαμίδηα ζε
γεηηνληθνχο πιαλήηεο θαη δεκνθξαηίεο θαη παλεπηζηήκηα, πεο κνπ φκσο, ην γηαηί,
θνηλσλίεο θαη ιανί, έρνπλ ηφζεο δπζηπρίεο, αγσλίεο, θαηαζιίςεηο, θαη πιεζσξηθέο,
βαζαληζηηθέο, αλίαηεο αξξψζηηεο θαη πνιέκνπο, θη φπνπ παο, λνζνθνκεία, δηθαζηήξηα,
ηξεινθνκεία, θπιαθέο θη εηξθηέο ιαψλ; Ση ζην δηάβνιν, ζεκαίλεη πξάγκαηη Αεκνθξαηία,
Βμαζθάιηζε, Βιεπζεξία, Βπδσία;
-Σέηνηεο εξσηήζεηο θη απνξίεο, δελ ζπκθέξνπλ, πξννδεπηηθνχο, θαινχο πνιίηεο, νχηε
θξάηε, εηαηξείεο, θεξδνθφξεο εκπνξίεο, νχηε κνξθσκέλνπο ινγηθνχο. Κάζε ζψθξσλ
επαγγεικαηίαο, πξντζηάκελνο, ππάιιεινο, εξγάηεο θαη αγξφηεο, θάλεη ηελ θιεηζηή, ηε
ζηεγαλή δνπιεηά ηνπ, ελαληίνλ θάζε άιιεο ζηεγαλφηεηαο: Καζψο πλίγνκαη, ζε πλίγσ, ζε
δνινθνλψ θη απηνθηνλψ, θάπσο πιάγηα θάπσο άλεηα, κε φιεο ηηο εμαζθαιίζεηο θαη
κνξθψζεηο ηεο ιεγφκελεο ειεπζεξίαο.
-Σν γηαηί, φισλ απηψλ θαη άιισλ, πξνζπαζείο λα κνπ ην θξχςεηο.
-Βίκαη λνκηκφθξσλ δεκνθξάηεο. Κξάηε θαη Εδξχκαηα, δελ δηδάζθνπλ ην γηαηί. Μφλνλ
εθπαηδεχνπλ ξνκπνηαλζξσπάθηα, εμαζθαιηζκέλεο επηπρίαο.
-Απζηπρήο, φπσο θη νη άιινη, θαη βεβαίσο, πάληα ζθιάβνη, έρνπλ θαηνξζψζεη λα καο
πείζνπλ, φηη έρνπκ‟ επηπρία, ιεπηεξηά, πγεία.
-Οη γηαηξνί θαη ηα λνζνθνκεία κ‟ αλαξίζκεηα ραπάθηα θαη λπζηέξηα, κέξα - λχρηα θφβνπλ ξάβνπλ θαη κεηακνζθεχνπλ φξγαλα θαη ηα θεθάιηα.
-Πφζα ιεο, λα κνπ ζηνηρίζεη, αγνξηνχ ή θνξηηηζνχ θεθάιη;
-Ώπνθάζηζεο λ‟ αιιάμεηο θχιν; ζρεηηθψο θηελά, ηα θεθάιηα ζθάδνληαη: εμ Ώκεξηθήο
λνηίνπ θη απ‟ αιινχ, ην εκπφξην αλζίδεη. Ώιιά, πψο θαηφξζσζεο, λα ζαπίζεηο ηε δηθή ζνπ
θεθαιή;
-Οη δηαθεκίζεηο θη νη γηαηξνί, κνπ ιέγαλ: ηξψγε, πίλε, ράθηε φ,ηη πνπιηέηαη.
-Φχζε θαη Θεφο ζνπ ράξηζαλ αληίιεςε ζαξθφο, ςπρήο, λνπ θαη πλεχκαηνο: εγθαηέιεηςεο
ηα δψξα θαη ηελ απηνθξνχξεζή ζνπ, θη εκπηζηεχηεθεο ιεζηέο, θαη ηδίσο αιαδφλεο, άθξαο
κεηνλεθηηθφηεηαο: απηνί ζεφο θαη θχζε.
-Βμ απειπηζίαο, έρσ πιεζηάζεη ζξήζθνπο, ηεξείο θη εμνκνιφγνπο: άιια ιέλε, άιια
θάλνπλ, θη νχηε κε ηηο ιέμεηο ζπκθσλνχλ. Με θνξπθσκέλε ηελ απειπηζία, θάπνηνο
πξάθησξ θεθαιψλ, κνπ είπε: εγγπψκαη ηελ επηηπρία, κεηακνζρεπκέλεο θεθαιήο, πγείαο
θαη ραξάο. Ση κνπ ιεο, εζχ, λα θάκσ; θνξησκέλνο βαζαληζηηθέο αξξψζηηεο, θαηαξξέσ.
-Πξφζεμε, κελ θινληζηεί ε αθνζίσζή ζνπ, ζηνλ Πνιηηηζκφ ην Ώξρηδνινθφλν: είρε θεθαιή
Ερζχνο, ηψξα ηνπ κεηακνζθεχνπλ Τδξνρφνπ θεθαιή.

ΒΟΤΛΓΑΡΟ Ο ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
-Ο Ώιέμαλδξνο ν Μέγαο, ήηαλ ΐνχιγαξνο, θάπνηα θξάηε θαη ηζηνξηθνί ηνπο ηζρπξίδνληαη
γηα λα απνζπαζηεί απφ ηελ Βιιάδα, σο ην πξψην βήκα, ε Μαθεδνλία ησλ Βιιήλσλ.
-Βχγε ζηνπο ηζηνξηθνχο, θαη ζηα ζνβαξά ηα θξάηε Πξφλνηαο Αηπισκαηψλ.
-Ση επηζπκείο λα είζαη ή λα έρεηο ή λα θάλεηο, πεο κνπ ην, θαη ζα ζνπ πσ.
-ζηε, θίιε κνπ αγαπεηέ, απνθάζηζεο λα κνπ εθκάζεηο, Σερληθή, ηελ πνιππφζεηε, ηεο
Πιήξνπο Γνεηείαο;
-Θέκα πξνο Τπνβνιήλ θαη είδνο Γνεηείαο, πξέπεη λα κνπ πεηο.
-Δ ζηαδηνδξνκία κνπ ζ‟ αξρίζεη σο πνιηηηθφο, γηα λα θαηαιήμσ, άγηνο.
-Τπάξρνπλ γελλεκέλνη Γφεηεο, φπσο θαη Γφεηεο πεπνηεκέλνη.
-Αελ γελλήζεθα γηα Γφεο. Αελ ρεηξνλνκψ ζσζηά, νχηε εθθξάδνκαη κ‟ αθξίβεηα.
-Με ζε λνηάδεη, αθνχ, φπσο φινη, πηζεθίδεηο θαη παπαγαιίδεηο αξθεηά.
-Πνηα ε ακνηβή ζνπ, φηαλ ζξηακβεχζσ;
-Ώλ θεξχμεηο, φπνηνπ είδνπο πφιεκν, εμαζθάιηζέ κνπ, κηα απφιεκε γσλίηζα. Κη φηαλ
γίλεηο άγηνο, κε κε ζηείιεηο ζε παξάδεηζν.
-Σφζν κεηξηφθξσλ, ιηηνδίαηηνο, αλψλπκνο θαη γλσξίδεηο ηηο Σερλνινγίεο Γνεηείαο.
-Θα ζνπ πσ γηαηί, πην θάησ. Σψξα κειεηψ ηε Μέγηζηε Αηεζλή Αηπισκαηία πεξί ησλ
θνπίσλ.
-Πεο κνπ ηψξα ελ ζπλφςεη, πεξί ζπκπεξηθνξάο Πηζεθνπαπαγάινπ, πξνο
πηζεθνπαπαγάινπο.
-χκθσλα πξνο πεξηζηάζεηο, ζα ζπληάζζσ γηα λα ιεο, θείκελν θαηάιιειν, κε αληίζηνηρεο
ρεηξνλνκίεο, ζέζεηο, αληηζέζεηο θαη αξλήζεηο,κε θσλή πεπνηθηικέλνπ χθνπο. Πξφζερε λα
είζαη, φπσο ην πεξηερφκελν, καγλεηνηαηλίαο, αθξηβψο. Ώλ παξ‟ φια απηά, θαη σο
Παπαγαινπίζεθνο, είζαη αλεπίδεθηνο καζήζεσο, ηφηε λα εκπηζηεπζείο; ην πηζηφ
Βπηηειείν, Σξφπσλ Μαδηθήο Τπνβνιήο θη Βπηβνιήο Β.Ο.Κ.
-Φίιε αγαζέ, πνιχ ζσζηά, έσο εδψ. Ώιιά θπξίσο ζ‟ απεπζχλνκαη, πξνο παληνγλψζηεο
θαη παλέμππλνπο, εθιεθηνχο πνιίηεο θαη ζηειέρε, δη‟ απηψλ, γηα λα θεξδίδσ ηηο νκάδεο
καληξνκέλσλ θάζε είδνπο.
-Μελ αλεζπρείο γη‟ απηφ ην δήηεκα: είλαη ηηπνηέλην, ζαλ ηνπο παληνγλψζηεο θαη
παλέμππλνπο.
-Βίλαη ηηπνηέληνη θαη αλφεηνη, επηζηήκνλεο, θνπιηνπξηθνί θαη ζξήζθνη;
-Ρίμε κηα καηηά ζηελ Εζηνξία, παξαηήξεζε ηα γεγνλφηα ηνπ παξφληνο.
-Πξάγκαηη, ζηειέρε επηζηήκεο θαη θνπιηνχξαο θαη ησλ ζξεζθεηψλ, ηνπο Μεραληζκνχο
θηλνχλ.
-Βζχ, απιψο, ζα ηνπο θηλείο, φινπο απηνχο ηνπο βιάθεο, πνπ θηλνχλ Μεραληζκνχο.
-Αειαδή, φπσο ν ηάιηλ, Υίηιεξ, Πάπαο, νη Μεγάινη Αεκνθξαηηψλ θαη νη Ώξρηκαθηφδνη;
-Ώθξηβψο, παληνχ θαη πάληα, ε Βγσκαλία γηα ηα Μεγαιεία θαθνκνίξεδσλ, άθξσο
κεηνλεθηηθήο Ώιαδνλείαο παξαλντθήο, δελ δηαθέξεη ζε «νπζία».
-Ώλ ζειήζσ λ‟ αγηάζσ, ηη λα θάκσ;
-Να εμαζθαιίζεηο πξψηα κε πκβφιαην, ηελ Ώκνηβή ζνπ ζηνλ Παξάδεηζν, θη χζηεξα λ‟
αξρίζεηο ηελ Ώζθεηηθή Ώγηνζχλεο, αιιά, πξφζεμε λα είζαη ζηαζεξφο ζε φπνην Αφγκα,
Ώίξεζε ή Μάληξα ηεξέσλ, πξνηηκάο λ‟ αγηάζεηο.
-ζηε ε αγηνζχλε, εμαξηηέηαη, απφ ηελ πξνθαζνξηζκέλε πείξα ησλ Εεξσκέλσλ;
-Σνπ Θενχ νη άγηνη, αλψλπκνη θαη ηαπεηλφθξνλεο, δελ αλαγλσξίδνληαη. Μφλνλ ζρεδφλ
άγηνη δηαθξίλνπλ ηνπο αγίνπο, επεηδή ηα ζαχκαηα ηα θάλνπλ θαη νη κάγνη.
-Πεο κνπ, άιιν, πνην επάγγεικα πξνηείλεηο, σο εθεδξηθφ.
-Υεηξηζηήο Αηαθεκίζεσλ θαη Ώληηδηαθεκίζεσλ, είλ‟ επάγγεικα ζπνπδαίν.
-Ώιιά, πξέπεη λα κνπ πεηο θαη ην πνηνο ρεηξίδεηαη ηνπο ρεηξηζηέο.
-Κάζε ρεηξηζηήο, είλαη ρεηξηδφκελνο, πνηθηινηξφπσο, απφ ην Αηάβνιν. Ο Αηάβνινο σο
Πεηξαζκφο, δελ θαίλεηαη, γηα λα θαίλνληαη ηα έξγα ησλ πεηξαδνκέλσλ.
-Ώλ δελ ππνθχςσ ζ‟ φπνηνλ Πεηξαζκφ δηαβνιηθφ;
-Σφηε ζα ππάγεζαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Βσζθφξνπ, ηελ Ώπγή ηνπ θέξνληνο, σο Αφισκα.

-ηαλ δελ ρξεηάδνκαη ην θσο ηεο Μέξαο, ηη ζα γίλεη;
-Θα παξαδνζείο ζην Αηάβνιν, απ‟ ηνλ Βσζθφξν ηνπ Φεπηνθσηφο.
-Κη αλ κ‟ αξέζεη ην βαζχ ζθνηάδη, ηεο ςπρήο ην Έξεβνο;
-Θα ζε παξαδψζεη Αηάβνινο, ζην αηαλά.
-Ο παξφλ Πνιηηηζκφο ηεο δηεζλνπνηεκέλεο Αχζεσο, ζπλ ησλνκαζσλία θαη Παπία, ζε
πνηα θάζε Πεηξαζκψλ αλήθεη;
-Βίλαη απηαπφδεηθην: ζηε δηαβνινζαηαλίδνπζα.
-Μεηαίρκην Κακπήο. Φνβάκαη θαη ηξνκάδσ. Φξίηησ.
-Γηα πνιηηηθφο θαη ςεπηνάγηνο, είζαη αθαηάιιεινο, απνξξηπηένο. Οχηε δηαθεκηζηήο.
-Φίιε αγαζέ, πεο κνπ ηη λα θάλσ, ηη λα ιέσ γηα λα δήζσ, πψο θαη πφηε λα πεζάλσ.
-Ώλ ζπκκνξθσζείο ηπθιά θη αληαξηέςεηο πην ηπθιά, είζαη ηέιεην ξνκπφη, αθξηβψο φπσο
νη άιινη, θνξησκέλνη κε πιεξνθνξίεο, γλψζεηο, κεζνδεχζεηο θαη βιαθείεο.
-Σφζν ζνβαξφο εγψ, ηφζν αμηνπξεπψο λνήκσλ θαη θαηαξηηζκέλνο, ξνκπνηίδσ;
-Βίζαη ην παλνκνηφηππν, εθ ησλ ππεξπιεζπζκψλ ηεο Παλνκνηνηππίαο.
-Αελ ην παξαδέρνκαη απηφ. Αηακαξηχξνκαη. Βίζαη ςεπδνιφγνο. ε κηζψ.
-Ώλ δελ ήζνπλ αθξηβψο απηφ, δελ ζα εθθξαδφζνπλ έηζη, πξνο θαιφ ζνπ θίιν.
-Σφηε, ηη κπνξψ λα θάκσ, γηα λα δηαθνξεζψ;
-Πξφζερε απηφ πνπ είζαη, σο απηά πνπ θάλεηο θαη απηά πνπ ιεο.
-Βίκαη ράνο, θάλσ ράνο θαη κηιψ ρασηηθά, αιιά αθινλήησο ινγηθά.
-Χ, κελ απειπίδεζαη, θαιέ κνπ θίιε, είζαη φπσο φινη καο, θαη θάλεηο φηη θάλνπλ φινη,
δηαβνινζαηαληθά ππνθξηλφκελνη.
-Κη ε ησλνκαζνλία; θη ε Παπία; είλαη Πιαλεηάξρεο, εληηκφηαηνη, αγηφηαηνη;
-Ώλ ρξεηάδεζαη ηέηνηαλ εληηκφηεηα ή αγηφηεηα, γίλνπ ζηέιερνο Πιαλεηαξρίαο.
-Φξίηησ, θίιε, θξίηησ: ηψξα κφιηο, ηελ αηζζάλνκαη, ηελ Κφιαζε, ηνπ Πιαλήηε Γε.
-Βίζαη απφ ηνπο ιίγνπο, ηνπο αθφκα δσληαλνχο, αλάκεζα ζε πηψκαηα θηλνχκελα,
θνξησκέλα κε εηδήζεηο, γλψζεηο, κεζνδνινγίεο, επηζηήκεο θαη θνπιηνχξεο θαη ζξεζθείεο
ησλ Καηζάξσλ,
-Σψξα πηα, ηη απνκέλεη;
-Κάπνηνο λα πηέζεη ην θνπκπί, ηνπ Καηαθιπζκνχ ή ηεο Ώλαηίλαμεο.
-Να πνιηηηθή, λα επηζηήκε, λα δηαλννχκελνη θαη ζξήζθνη: ηα πγραξεηήξηα.
-Πάλησο, ηα Πξσηεία έρνπλ άιινη, θη Έιιελεο ηζηνξηθνί, θαη νη κπζηηθέο αζηπλνκίεο ησλ
Πξνθιήζεσλ.

ΓΝΨΡΙΖΕ ΣΟΝ ΕΑΤΣΟ ΟΤ
-Ώγαπψ ηηο ιέμεηο πνπ ζεκαίλνπλ επδσία, πξφνδν, παηξίδα, ηδεψδεο, αλζξσπφηεηα,
θηιειεχζεξε Παλαγνξάο Αεκνθξαηία, φπνπ φια λα πσινχληαη θη φια λ‟ αγνξάδνληαη είλαη
ην Κιεηδί: πξνζπέιαζε πξνο hardware θαη software ηνπ Κεληξηθνχ Βγθέθαινπ.
-Ώπηά πνπ πεξηέρνπκε, καο σζνχλ ζηελ Άβπζζν.
-Ση πεξηερφκελα θη Ώβχζζνπο, θιπαξεί εζχ; πάληα πξννδεχνπκε θαη κε ηε Μηθξνληθή.
-Υξεηαδφκαζηε θαη θάηη άιιν, πέξαλ ηεο ησλακέξηθαο θαη ηεο Εαπσλνγεξκαλίαο.
-Ση ην ζεηηθφ πξνηείλεηο, ζηηο Ώξλεηηθέο ηηο θνηλσλίεο, γηα λα γίλνπλ ζεηηθέο; Νέα Πξφηππα,
λένπο «ηζκνχο» θαη πξνγξακκαηηζκνχο, ηψξα φινη ρξεηαδφκαζηε.
-Να κηα εληειψο Ώλφεηε Ώλάγθε: γηα δνθίκαζε λα βξεηο, γηαηί.
-Ώο κνπ πεηο εζχ, ηε δηθή ζνπ, ζνβαξή Ώλνεζία.
-Γλψζεηο θαη Σερλνινγίεο, είλαη πια ζθνηεηλψλ παζψλ. Γλψξηδε ηνλ εαπηφ ζνπ.
-Ώιιά, ηη κπνξεί λα γίλεη, δίρσο γλψζε εαπηνχ;
-Να πιεζαίλνπκε ηηο Γλψζεηο θαη ηελ Σερληθή, ψζηε λα ιπζζνκαλνχκε πην πνιχ.
-Ώδηθείο ηηο Κνηλσλίεο ησλ αλζξψπσλ θαη ηνλ εαπηφ ζνπ.
-Άλζξσπνη θαη θνηλσλίεο θαη ν ζπλνκηιεηήο, αο κε δηαςεχζνπλ Έκπξαθηα, φρη κε
ρηιηάδεο ζεσξίεο, ηδενινγίεο θη ηδεψδε, πάληα γηα ην Μέιινλ ην Λακπξφ.
-Αίρσο Μέιινληα λα δνχκε; Οη Ώλαβαζκίζεηο Τιηθνχ ηνπ Κεληξηθνχ Βγθεθάινπ θαη ε
Λνγηζκηθή ηνπ: λα ην Μέιινλ, λα ε Υαξηζάκελε Γσή.
-Γείηε ζε παξφλ πησκάησλ, εθ ηνπ Παξειζφληνο ησλ λεθξψλ. Άξα ζαο αξθνχλ ηα
hardware θαη software.
-Αξνχκε πάληα ινγηθά, πνιηηηζκέλα, πηψκαηα δελ είκαζηε. Μελ ππεξβάιιεηο.
-Σφηε Απζηπρίεο, Αηακάρεο, Πφιεκνη γηαηί ζπκβαίλνπλ, απφ ινγηθνχο, πνιηηηζκέλνπο φ,ηη
έρνπκε ζηα Έζσ, εθδειψλνπκε ζηα Έμσ, αθνχ είκαζηε θνξείο θαη δξάζηεο.
-Πψο ζα έρνπκε Βπηπρία, πκθηιίσζε θη Βηξήλε, δίρσο Κεληξηθφηαην Βγθέθαιν θαη
Κπθιψκαηά ηνπ;
-Παπαγάιηδε ιέμεηο σξαίεο αιιά θάλε Ανιηνθζνξέο θαη Καθνπξγίεο, Ώηζεξνειεθηξνληθέο.
-Μπξάβν ζπκβνπιή, πξνο ινγηθνχο, πνιηηηζκέλνπο, γλσζενβξηζείο θαη ζξήζθνπο: νχηε
ζέβεζαη ιηγάθη Εδεψδε Βπγελή, Θξεζθεηψλ ηηο Βπινγίεο θαη Πνιηηηθψλ Ώμίεο.
-ι‟ απηά, ηα ζέβνληαη πνιχ, θξάηε θαη ιανί: Αελ πεηξάδεη φηαλ θάπνηνο είλαη αζεβήο, γηα
πνηθηιία.
-Βίζαη αζεβήο θαη ξππαξφο. Σνλ Ρχπν δελ ρξεηάδνληαη, Οινθάζαξεο, νη Κνηλσλίεο
-εηο νη θαζαξνί, αλζξσπηζηέο, θαη ζξήζθνη, αο κε θαζαξίζεηε.
-Σέηνηνπο, φπσο είζαη ζπ, αιιηψο ηνπο θαζαξίδνπκε, γηα λα κε ξππάλνπλ ηνλ πιαλήηε.
-Φφλνο θαη Οηθνθηνλία, πιάγηνο θαη θαηεπζείαλ Φφλνο θαη Ώπηνθηνλία, είζζε.
-Φεπδνιφγε, Τβξηζηή, απαηζηφδνμε, Καθνχξγε: δελ αθνχο ηφζεο Βηξήλεο, νχηε βιέπεηο
Έληηκεο πλεξγαζίεο θαη Αηπισκαηίεο Βληηκφηαηεο;
-Έλαο Βθηάιηεο θεχγεη, δέθα Βθηάιηεο έξρνληαη, απφ ηα Βληφο, ζηα Έμσ. Γλψξηδε ηνλ
εαπηφ ζνπ.
-Οη Μεραληζκνί, δελ πξέπεη λα ζθνπξηάζνπλ: αλαγθαίν ην Καθφ.
-Πεο ην, ρξηζηηαλέ κνπ, εμ αξρήο, θαη κε κνπ παξαζηαίλεηο άιια.
-Αίρσο Παξαζηάζεηο, Θεαηξίλνη θηήληαο ηξαγηθήο, ηη ζ‟ απνγίλνπλ;
-Να λνήκσλ Πξάμε: φηαλ ηα παξάζηηα ςνθάλε ηνλ Φνξέα, θαηαζηξέθνληαη θη απηά.
-Ώπαηηείο Ννεκνζχλε, απφ θηήλε, δαηκνλνθξαηνχκελα, ηεο «Νέαο Βπηαμίαο»;
πκκνξθψζνπ, πξνζαξκφζνπ, γίλνπ παιηνηφκαξν θη εζχ, ηεο «Νέαο Βπνρήο».

Γηα αηζζαληηθνχο λνήκνλεο, ηεο Καινζχλεο, δελ ππάξρεη ζέζε. Ώλ δελ είζαη
ιπζζαζκέλνο λα ιπζζάμεηο, γηα λα δεηο, λα επηδείο. Αελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο.
-Φχγε γξήγνξα, εμαθαλίζνπ, Τβξηζηή.
-Πνχ λα πάσ, λ‟ απνιαχζσ, ηελ αδειθνζχλε, ηελ εηξήλε, ην Ώξχπαλην;
-Πήγαηλε ζην Αηάβνιν: Ρσζία ή Γηνπγθνζιαβία ή Γαιιία ή Ώκεξηθή – Εαπσλία φι‟ απηά
είλαη παξάδεηζνο ηεο Μεηξηνθξνζχλεο θαη Ννεκνζχλεο θαη Τγείαο, δίρσο φια η‟ άιια λα
ζνπ θαίλνληαη ρεηξφηεξα.
-Να κπνξνχζα λα βξηζθφκνπλ ζηελ Ώξραία καο Βιιάδα, κε ην δειθηθφ γλψζη ζαπηφλ. Με
ηαρχηεηα Τπεξθσηφο, ν Σξνρφο γπξίδεη πξνο ηα πίζσ.
-Σφηε, πάξηε θαη Ώζήλαη πνιεκηψληαλ, κέρξηο αιιεινεμνληψζεσο.
-Λέλε ιηγνζηνί, φηη ζηνλ πιαλήηε Γε, ζα έξζνπλ φληα ππεξάλζξσπα, σο Καζαξηέο ηεο
Κφπξνπ ηνπ Ώπγεία.
-Φπρνιφγνη θαη γηαηξνί, θπζηνζεξαπεπηέο, ςπρίαηξνη, εμνκνιφγνη θαη γθνπξνχδεο θαη
παπάδεο ζ‟ αληηδξάζνπλ: ηνπο ζπκθέξεη αλζξσπφηεηα πνιέκσλ, δπζηπρίαο,
βαζαληζηηθψλ παζήζεσλ, σο επαγγεικαηίεο: κελ αθνχο εζχ θαη άιινη, θνχθηεο ιέμεηο
ηνπο πνπ γνεηεχνπλ θνχθηνπο ηεο Παλαγνξάο ησλ Μεγαθπθισκάησλ.
-Ναη, αιιά, ηε θνξά απηή, ζα εθδειψζνπλ ηφζε Καζαξή Βλέξγεηα, ψζηε, φι‟ απηνί νη
ξππαξνί θαη ξππνγφλνη, ζα δαξψζνπλ ζαλ ηηο κνχκηεο, φπσο θη‟ νη πνιηηηθνί θαη άιινη.
-Λεο, γηα κέλα λα θαλνχλ επηεηθείο; Εεζνχ Υξηζηνχ Νεναπφζηνινη, ειεήζηε κε: ηελ θαξδηά
κνπ εηο αηζζάλεζζε. Με παξαπιαλεί θαη κε πεηξάδεη, κφλνλ ε αιεηηθή κνπ ζθέςε.
-Πεξί Νεναπνζηφισλ χγρξνλσλ πνιχ, αλ κηιήζεηο ζε παπά, ζα πεη αηξεηηθφ.
-Κη αλ κε πεη αηξεηηθφ, πνηα ε ζπλέπεηα;
-Καθνκνίξε κνπ, ζα ζε αλαζεκάηηδαλ, ζα ζε ςήλαλ δσληαλφ, απφ «ρξηζηηαληθή» Ώγάπε,
ηφζε ψζηε λ‟ αγαπά θαη ηνπο ερζξνχο θαη ηνπο αηξεηηθνχο θαη ηνπο δηαθσλνχληεο θαη λα
ηνπο θαηαλνεί.
-Καη κνπ ιεο εζχ, γλψζη ζαπηφλ θαη Κχξηε ειέεζνλ, εθ ρεηιέσλ παπαδίζηηθσλ, ηφζν
αλεηδείο θαη αιαδφλεο ςεπηνηαπεηλνθξνζχλεο, κφλνλ ζην Παπαδαξηφ ππάξρνπλ, φπσο
ζηνπο Γθνπξνχδεο. Πξνηηκψ λα είκαη Ώλππφθξηηα Καθφο, έρνληαο Βκπηζηνζχλε πξνο ηελ
Άλσζελ ΐνήζεηα.

Η ΑΚΡΑΙΑ ΕΝΣΙΜΟΣΗΣΑ
-‟ απηή ηε χλαμή καο ζα νκνινγήζνπκε, ηη έρνπκε λα θξχςνπκε;
-Βζείο νη άιινη, παίμεηε θξπθηνχιη κε ηνλ εαπηφ ζαο θαη κε ζπλαλζξψπνπο, αιι‟ εγψ,
είκαη ζξαζχο θαη αλαηδήο θαη ζηξνγγπιά νκνινγψ, ηε κεγάιε κνπ καλία: ζηφρνο κνπ
θξπθφο θαη θαλεξφο είλαη ε Κπξηαξρία γηα Βπηθπξηαξρία, φισλ ησλ εηδψλ: πιηθή, ςπρηθή,
λντθή, ιεθηηθή, εξσηηθή, ζξεζθεπηηθή, θνηλσληθή. Φίινη κνπ, ηη λα ζαο πσ απ‟ η‟
απεξίγξαπηά κνπ; φηαλ δελ θπξηαξρψ, πλίγνκαη, ράλνκαη. Γηα λα κελ πληγψ εγψ,
πνηθηιφηξνπα πλίγσ ηνπο άιινπο.
-Αελ θαληάδνκαη ηνπο άιινπο, λα κελ εθεπξίζθνπλ ηξφπνπο λα ζε πλίμνπλ.
-Λεθηηθά είκαη θηιάλζξσπνο, θνηλσληθφο, αγαζνπνηφο θαη ζξήζθνο: αληηζηνίρσο
θξχβνκαη πίζσ απφ ηηο κεγάιεο ιέμεηο: ην Καιφ ησλ Άιισλ, ν Θεφο, Υξηζηφο, Ώγάπε,
Πξφνδνο, Παηξίδα, Αηεζλφηεηα, πλεξγαζία, Βληηκφηεηα θη Ώιήζεηα θαη βεβαίσο
Σαπεηλνθξνζχλε, Ώξεηή, Βιεπζεξία, νπσζδήπνηε Αηθαηνζχλε θαη Αεκνθξαηία, αιιά
πάληνηε πξνζζέησ, πφζν είκαη θηαίρηεο θαη ακαξησιφο: ησλ αλζξψπσλ έζραηνο
-Μέγαο βιάθαο είκ‟ εγψ, πνπ επηκέλσ λα ληθήζσ απεπζείαο, θη απνκέλσ πάληα
ληθεκέλνο.
-Βίζαη παξνξκεηηθφο δελ είζαη χπνπινο, ππνθξηηήο, φπσο νη «πνιχ θαινί» θη νη ζξήζθνη,
αιιά θάλεηο ηε δνπιεηά ζνπ, θαη σο ληθεκέλνο.
-Πψο ην μέξεηο; ππνθξίλνκαη ηνλ ςφθην, ηνλ ππάθνπν, ηνλ παληειψο αθίλδπλν θαη ληθψ
ηνπο ληθεηέο θαηφπηλ. Όζηεξ‟ απφ θάπνηνπο γχξνπο, είκαη ν Βπηθπξίαξρνο.
-Με καο πείηε ζεηο νη δχν, φηη δελ αγσληάηε θαη δελ αξξσζηαίλεηε. Πφζν αθξηβά
πιεξψλεηε ηηο λίθεο, ηηο επηηπρίεο, ηηο θπξηαξρίεο, πιηθέο, ςπρηθέο θαη άιιεο;
-Μπξνο ζην Θξίακβν, ηνλ θξπθφ θαη θαλεξφ, νη αξξψζηηεο, νη νδχλεο θαη νη πφλνη, δελ
ζηνηρίδνπλ
-Κη φκσο φι‟ απηά γηα κέλα, είλαη ρξέε εθηαιηηθά. Σφζε δπζηπρία γηα ηηο «λίθεο».
-Έηζη θαη αιιηψο, ε δσή κνπ δελ αμίδεη θαη ε ελνρή κε βαζαλίδεη αιι‟ ε Βμνπζία, έζησ
πξνο αζήκαληνπο, είλαη ν παξάδεηζνο εληφο θνιάζεψο κνπ: δίρσο ηελ Τπεξνρή,
αηζζάλνκαη θνπξέιη θαη κεδεληθφ: είκαη ν θαλέλαο. ζν πην δεηιφο θαη ζθιάβνο εαπηνχ θη
άιισλ, ηφζν πην ζθιεξφο θαη αλειέεηνο θαη αιαδψλαο.
-π θη ν άιινο, έρεηε ην ράξηζκα ηεο Βπηγλψζεσο ηνπ ΐάζνπο θνηεηλψλ Κηλήηξσλ.
- Καηνξζψλνπκε κηαλ άξηζηε απάηε, απαηψληαο ηνπο γθνπξνχδεο, ςπρηάηξνπο,
ςπρνιφγνπο θαη απαηεψλεο ηεξείο: ε ιεγφκελε επίγλσζή καο είλαη ηέρλαζκα ηεο ζθέςεο.
Ώίζζεκα βαζχ λνεκνζχλεο, φρη, φρη. Θξηακβεχνπκε θαη ρνληξηθά θαη ιεπηεπίιεπηα, ζε
φινπο ηνπο ηνκείο.
-Τπάξρεη γεγνλφο επγεληθφ, ν ζάλαηνο ηεο ζάξθαο, γηα ηελ άιιε ζαο αξρή.
-Έσο φηνπ καο θεξδίζεη, δεχηεξνο θαη ηξίηνο ζάλαηνο, ζξηακβεχνπκε πέξαλ ηνπ ηάθνπ θη
επηζηξέθνπκε ζξαζχηεξνη.
-ζηε, είζζε ηφζν ζαηαλνεηδείο θη ακεηαλφεηνη, έσο ηελ απηνεμφλησζή ζαο;
-Ώκ ηη λφκηζεο: είκαζηε ηα δείγκαηα η‟ αλψλπκα ηεο ζηξαηηάο ηνπ αηαλά, πνπ ζηεξίδνπλ
ηελ εμνπζηαζηηθή Μαθία ησλ εζλψλ θαη ηνπ πιαλήηε.
-Να ζαο πσ εγψ, ηελ πεξηπέηεηά κνπ, κε γθνπξνχδεο θαη δηάζεκνπο εμνκνιφγνπο: νη
γθνπξνχδεο κε σξαία ηέρλε γνεηείαο, πήξαλ θηλεηά κνπ θαη αθίλεηα, αιιά ηελ ςπρή κνπ
δελ ηε ιήζηεςαλ, γηα λα ηε ιεειαηήζνπλ ηεξφηαηνη εμνκνιφγνη.
-Φχζε θαη Θεφο ζνπ ράξηζαλ επηπέδσλ αηζζεηήξηα θαη ινγηθή θαη θξίζε θαη δηάθξηζε, φι‟
απηά, γηαηί ηα εγθαηέιεηςεο;
-Βίρα θφβν αλεμήγεην θαη θηινδνμία Καηαθηήζεσο, Γεο θαη Οπξαλνχ.
-Ήζνπλ θη είζαη φπσο φινη, αιιά πνηνη ζα πξσηνθαηαθηήζνπλ, λα θαηαβξνρζίζνπλ φια;
-Μνπ ππφζρνληαλ ηνλ Θξφλν, εθ ησλ Θξφλσλ Γεηηνληάο κε ην Θεφ.
Ήκνπλ ν Καηαρξαζηήο νιθήο, δελ ήκνπλ ν θιεθηάθνο, άξα πεξηδήηεηνο εθ Πινχηνπ.
-Βίλαη θπζηθφ απηφ: έρνπλ θαλνλίζεη, Βμνπζηαζηέο θαη νη Μαθηφδνη λα θεξδίδνπλ
Παξαδείζνπο.

Ώιι‟ εγψ πνπ ζνπ κηιάσ, ήκνπλ θη είκαη ν θησρφο, πνιχ θησρφο, «γθνπξνχ» εμνκνιφγνο. Πάληα είρα ην ξεηφ: δσξεάλ ειάβαηε, δσξεάλ λα δίλεηε. Καη απφκεηλα
θησρφηεξνο.
-Ήζνπλ θη είζαη βιάθαο ή απιεξνθφξεηνο; δίρσο ρξήκα θαη εηζπξάμεηο, δελ ηηκνχλ, δελ
εθηηκνχλ ζνθίεο, ζεκηλάξηα, ζεξαπεπηέο θαη δηδαζθάινπο.
-Ίζνο πξνο ηνπο ίζνπο, ήηαλ ν Καλφλαο κνπ, ζηηο ζπλνκηιίεο.
-ΐξε αλφεηε κεγάιε, πνηνη ζαπκάδνπλ θη εθηηκνχλ ηνπο ίζνπο θαη νηθείνπο;
-Μφλνλ Φήκε θη Τζηεξνθεκία, Δκηζένπο θαη Πξνθήηεο θαη Ώπξφζηηνπο πηζηεχνπλ. Σνλ
Υξηζηφ ηνλ θαηαδεθηηθφ, ηνλ ηαπεηλφ, ηνλ κεγάιν Ασξεηή, ηνλ ζηαχξσζαλ θαη κέξα λχρηα ηνλ ζηαπξψλνπλ, ζηαπξσηήδεο ρξηζηηαλνί θαη άιινη.
-Καηά θάπνην ηξφπν, ηεξνπκέλεο ηεο αλαινγίαο, ζηαχξσζαλ θη εκέλα.
-Έθακαλ πνιχ θαιά, ηέηνηνο βιάθαο φπνπ ήζνπλ.
-Βπηπρψο, ζε ηέηνηα χλαμε, κε δέρεζηε.
-Αελ είκαζηε θαιά εκείο, εππξεπείο θαη γξακκαηείο θαη θαξηζαίνη ζξήζθνη, νχηε
πξννδεπηηθνί ραθηέδεο, θσινγιείθηεο Βμνπζηαζηψλ θαη Αηαθεκηζηέο Αειεηεξίσλ.
Βίκαζηε απηφ πνπ είκαζηε, θαη δερφκαζηε ηνπο άιινπο, φπσο είλαη.

ΣΙΦΟΤΡΓΟ Ο ΜΕΓΑ ΧΕΤΔΟΛΟΓΟ
-Δ θάζε ζπείξα είλαη παληνγλψζηξα - παληνδχλακε, φπσο νη καθίεο. Σν ζψκα, ε ςπρή,
ην πλεχκα, θχζε, ζχκπαληα, ππεξλνκία θαη ζεφο, είλαη αλχπαξθηα. Οη ζπείξεο πνιεκνχλ
ζε δηακάρεο κεηαμχ ηνπο, θη αιιειναπνθιείνληαη.
-Σφηε, ηη πξαγκαηηθά ππάξρεη, πνηνη απνηεινχλ ηνπο πάληεο θαη ηα πάληα;
-Ο γηαηξφο, ν παπάο, ν Πάπαο, ν λενθπζηθνρεκηθφο, ν εξγνδφηεο θη ν πνιηηηθφο. ια η‟
άιια επαγγέικαηα ππεξεηνχλ πηζηά, ηε κεγάιε επηρείξεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ.
-Ώιιά γηαηί θαη πσο, απηφ ην Γεγνλφο, θαηνξζψλεη λα ζπκβαίλεη;
-Οη δνχινη ηεο πλζήθεπζεο, γίλνληαη ηχξαλλνη, θη νη ζθιάβνη ηνπο πνζνχλ λα
ηπξαλλήζνπλ.
-Σφζν γνεηεπηηθέο εηθφλεο, ιέμεηο θαη λνήκαηά ηνπο, ζπγθαιχπηνπλ ηφζε ξππαξφηεηα;
θάζε ζπείξα θαη καθία δξα κε άξηζηε ινγηζηηθή θαη ινγηθή: πψο θαηνξζψλεηαη απηφ;
-πσο φπνηα Μεραλή κε θαχζηκα, ειεθηξηζκφ θη αηζεξηζκφ.
-Πνηνο ξπζκίδεη ην Μεραληζκφ πνπ είλ‟ απηφξπζκνο;
-Ο ειεγθηήο, πνπ είλαη θαη απηφο, πξντφλ ησλ πλζεθεχζεσλ.
-Αειαδή, φπσο αλάθεξεο: γηαηξφο, παπάο, ν Πάπαο, λενθπζηθνρεκηθφο, ν εξγνδφηεο θη
ν πνιηηηθφο. Φχζε θαη Τπεξλνκία ηνπ Θενχ, αθήλνπλ θάπνην πεξηζψξην λα
«δεκηνπξγνχλ» θη απηνί. πείξεο θαη καθίεο έρνπλ «δηθαηψκαηα», έσο φηνπ
απνζξαζπλζνχλ πνιχ, αιιά, ιίγν ή πνιχ, θη απηνί ππάγνληαη ζην Νφκν ηεο
Ώληαπνδφζεσο: φ,ηη ζπέξλνπλ ην ζεξίδνπλ,
-Βίλαη θαη απηνί ζπλάλζξσπνη; κήπσο είλαη ηέξαηα ινγηθνπνηεκέλα, νπδέπνηε
θαηφξζσζα, έληηκν δηάινγν, θη έληηκε ζπλεξγαζία, κε θάπνηνπο απ‟ απηνχο
-πνπ εληηκφηεηα θαη λνήκσλ ζπλεξγεία, ιείπνπλ ζπείξεο θαη καθίεο θαη νη ζθιάβνη ηνπο
-Σψξα ην θαηαιαβαίλσ, ηη ζεκαίλεη φ,ηη ιέλε ηζηνξία θαη παξφλ γηα κέιινλ: Κφιαζε. Ώιι‟
απηνί, κηινχλ γηα παξαδείζνπο επί Γεο θαη Οπξαλνχ.
-Ανιηνθζνξείο θαη νη θαθνχξγνη, ζηήλνπλ ινγηθέο παγίδεο, δηαιαινχλ γιπθά δνιψκαηα.
-Ώιιά, κήπσο, θαηά θάπνην ηξφπν, είκαζηε θη εκείο εθ ησλ δνιίσλ;
-Ώθνχ ζέηνπκε ην δήηεκα θαη γηα ηνλ εαπηφ καο, ε δνιηφηεηά καο ιηγνζηεχεη, εθηφο εάλ,
είλαη ην ηέρλαζκα, εθ ηερλαζκάησλ, φπσο ιέεη ν ζξήζθνο: είκαη‟ ακαξησιφο:
εθθιεζηάδεηαη, θαη ηδίσο εμνκνινγείηαη, αιιά δηαπξάηηεη ίδηα θαη ρεηξφηεξα, φπσο ν
παπάο, ν Πάπαο θη ν εμνκνιφγνο: αξηζηνπξγεκαηηθνί ππνθξηηέο.
-Τπάξρνπλ φκσο θη εμαηξέζεηο, φπσο θαη ζε θάζ‟ επάγγεικα. Ώιιά, πξνο ηα πνπ ε
αλζξσπφηεηα βαδίδεη;
-Βίλαη απηαπφδεηθην, εθηφο αλ γίλεη Θαχκα.
-Σ‟ απηαπφδεηθηα δελ πείζνπλ ινγηθνχο, ηπθινχο, θνπθνχο, λεθξνχο θαη ζπείξεο ή
καθίεο.
-Σφηε, θηαίεη ν ζηηρνπξγφο ηεο δήζελ ζάηηξαο, ηφζν ππεξβνιηθά ςεπδφινγεο, αλέληηκεο,
ρπδαίαο, θαη ζθνηαδηθήο, φζν θχζεο θαη ςπρήο, ν ήιηνο.

ΣΟ ΚΡΤΥΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ, ΠΑΙΖΟΤΝ ΠΑΣΡΙΔΕ ΚΑΙ
ΛΑΟΤ
Σερλνθξάηεο, Οηθνλνκνιφγνη, Κνηλσληνιφγνη, Κνκκαηάξρεο θαη Πνιηηηθνί, ζε δηεζλή ηνπο
πλδηάζθεςε, δηά ηεο Ρεηνξίαο ζξηακβεχνπλ, θαη ζαπκάδνπλ νη ιανί. Ώιιά θάπνηνο,
ηφικεζε λα πεη:
-Βίζζε ην Πξνζθήλην, ηεο Ώξρηκαθίαο ηνπ αθεξεκέλνπ Υξήκαηνο. αο παίδεη ζηα
Υξεκαηηζηήξηα θαη δαλείδεη ηελ ηηκή θαη ηε δσή ζαο. Βμεπιάγεζαλ νη χλεδξνη, θη
επηθξάηεζε βαξηά ζηγή, αιιά θάπνηνο άιινο, θξνχξαξρνο θαη πξάθησξ κπζηηθφο, ζέιεζε
λα πξνθαιέζεη:
-Βζέλα πνηνη ζνπ δάλεηζαλ ηηκή, δσή θαη ρξήκα ή δειηίν ηεο Παλαγνξάο;
-Βίκ‟ εληνινδφρνο Παίθηεο, γηα Λνγαξηαζκφ κηαο πνιπεζληθήο, θη εθηειψ ηε πληαγή: ε
Ώξρηκαθία θαηεβάδεη ηηο ηηκέο θαη αγνξάδσ. ηαλ αλεβάδεη ηηο ηηκέο, νξηζκέλσλ
λνκηζκάησλ, ρξήκαηα πνπιψ, ή ηα Αειηία. Με απηή ηε Μέζνδν, θάζε ηφζν, ε Ώξρηκαθία
ζπγθεληξψλεη Μπζηθά Πνζά, θαη θησραίλνπλ νη ιανί θαη ιανπξφβιεηεο, δνπιηθέο
θνκκάησλ θπβεξλήζεηο. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη θπζηθά θη επφκελα ηα Αάλεηα, ψζηε λα
δνπιεχνπλ νη ιανί γηα ηφθνπο ή δειηία.
-Σν Υξήκα είλαη ΐξπθνιάθσλ αίκα, πνπ επηζσξεχεηαη, δίρσο θνξεζκφ, γηα λα
θπθινθνξεί, ψζηε λα επηπινπηίδνπλ νη Ώξρηκαθηφδνη, ρεηξηζηέο ησλ πάλησλ αλειέεηνη.
-Σφηε, ηερλνθξάηεο, νηθνλνκνιφγνη, θνηλσληνιφγνη, θνκκαηάξρεο θαη πνιηηηθνί, πξνο ηη;
-Καη απηνχο, ηνπο παίδνπλ ζην πλνιηθφ Υξεκαηηζηήξην.
-Με κνπ πεηο φηη θαη ηε ζηαιηληθή ηζαξναπηνθξαηνξία θαη ηνπ Σίηνπ ηε Γηνπγθνζιαβία, ηε
δηέιπζαλ ΐξπθφιαθεο!
-ρη - δα! ηε ρηηιεξηθή θαη ηελ παπηθή πνιηηηθή, ηελ παίδεη ην ΐαηηθαλφ θη ε Γεξκαλία, σο
πξσηνπαιίθαξα, ελαληίνλ ηεο ησλνκαζνλίαο, ηεο Βιιελνξζνδνμίαο θαη ηλνγηαπσλίαο.
-Σελ Ώκεξηθή θαη ηελ Ώγγιία, ηηο αθήλεηο Έμσ;
-ζνη ζθάβνπλ άιισλ Σάθνπο, δελ ππνςηάδνληαη, ηε δηθή ηνπο ηε απίια: ζε ρεηξίδνκαη
θαη κε ρεηξίδεηαη, αιιά φινπο καο ρεηξίδεηαη ν αηαλάο. Δ ζθέςε, ινγηθφηαηε, ρσξίο
λνεκνζχλε θη αίζζεκα, θαηαζθεπάδεη ηνπο ζθεπηφκελνπο; Κάηη Άιιν, εμ Ώγλψζηνπ,
Τπεξνχζηνπ θαη Παληαρνχ Παξφληνο, δελ ππάξρεη! Μφλνλ ε Ώξρηκαθία θαη ηα
ζπλεδξηαθά ξνκπφη.
-Ώλ πξαγκαηηθά ππήξρε θάηη άιιν, ηη κπνξεί λα ήηαλ;
-Σσλ εκπνξεπκάησλ ηεο Παλαγνξάο ή Αηαθήκηζε: καο θαξθψλεηαη θεπγάηε! Βίκαη
δπζαξεζηεκέλνο ζην παξφλ κνπ, φπσο θαη ζην παξειζφλ ησλ ζρέζεψλ κνπ, επεηδή δελ
είκαη θαη δελ έρσ Κάηη Οπζηψδεο. Βίκαη ν αγρψδεο - θαηαζιηπηηθφο. Να ινηπφλ: ε
Αηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ, κνπ ππφζρεηαη ζην Μέιινλ ηε Μεγάιε Βπηπρία, ηεο
Βπηηπρίαο, ηεο Βθηίκεζεο ησλ άιισλ, δηά ηνπ Φζφλνπ θαη ηεο Γήιεηαο. Ολεηξνπνιψ
Παξάδεηζν, αιι‟ είκαη ζθιαβσκέλνο πην βαζεηά, ηθαλφο γηα λ‟ αγνξάδσ έμππλνο πνιίηεο
θηιειεχζεξεο Αεκνθξαηίαο, πνπ κε θαηαδπλαζηεχεη θαη ξνπθάεη ηε δσή κνπ φπσο ηε δσή
ηνπ θαζελφο ραδνχ θαη βιάθα, πξννδεπηηθνχ θαη δεκνθξάηε. Σερλνθξάηεο, βηνκήραλνη θη
Βηαηξείεο ησλ Αηαθεκίζεσλ καδί κε ηνπο Πνιηηηθνχο, φινη θη φια πέθηνπλ ζηε αηαληθή
Παγίδα, θαη νη Πξάθηνξεο νη Μπζηηθνί θη ν Πάπαο.
-Πάκε ηψξα ζηνλ Ώλαθξηηή ηεο Μπζηηθήο Ώζηπλνκίαο, λα ηα πεηο πην άλεηα, Σερλνθξάηεο,
Οηθνλνκνιφγνη, Κνηλσληνιφγνη, Κνκκαηάξρεο θαη Πνιηηηθνί, φηη ζνπ ρξσζηνχλ,

θαη ζα ζνπ ην επηζηξέςνπλ κπζηηθά, ζηε δηάξθεηα ηεο Ώλαθξίζεσο.
-Σν πεξίκελα ην θάηη ηέηνην, απφ δεκνθξάηεο, πνηέ απφ δηθηάηνξεο. Ώπ‟ ηηο πην ζθιεξέο
δηθηαηνξίεο, νη πνιίηεο πξνθπιάγνληαη θαη θιείλνληαη. κσο νη Αεκνθξαηίεο, είλαη ηφζν
άηηκεο, ρπδαίεο, χπνπιεο, πξνδνηηθέο, φζν αλνηγφκαζηε ζ‟ απηέο. Μαο ρηππάλε άλαλδξα,
κε απεξίγξαπην ζαηαληθφ ρακφγειν θηιίαο θη επηείθεηαο. Άζεεο, Ώληίρξηζηεο,
Ώπάλζξσπεο, Μαθηφδηθεο, κηινχλ γηα Αηθαηψκαηα ηνπ ιεγφκελνπ αλζξψπνπ: ην δηθαίσκα
λα θιπαξείο, λα ράθηεηο ράπηα θαη πλζήκαηα θαη ηηο Αηαθεκίζεηο. Με ηε δήζελ ηνπο
Βιεπζεξία θέςεο, Λέμεο θαη Βηθφλαο, είκαζηε κφλνλ ξνκπφη. Καη ηα ξνκπφη
θνπξάδνληαη θαη ρξεηάδνληαη αλάπαπζε, επηζθεπή, φρη φκσο άλζξσπνη- πνιίηεο. Σα
ηδξχκαηα ησλ Αεκνθξαηηψλ, πάζρνπλ απφ ηελ πλεπκαηηθή, Αεηιίαο Ανπιηθφηεηα, κε ην
Υάνο ηεο δηθηαηνξίαο ησλ πνιιψλ γλσκψλ θη απφςεσλ, ψζηε λα επηθξαηεί βιαθεία.
Πνηνο ηνικψ λα κε ππεξαζπίζεη, απ‟ απηνχο Βδψ θη Ώιινχ; Οη Αεκνθξαηίεο
θαηαηπξαλλνχλ ηελ Ώλζξσπφηεηα θαη ηνπ αηαλά ζαηαληθφηεξεο, αιιά δελ αηζζάλνληαη ηη
ιέλε θαη ηη θάλνπλ, Πιήξσο Ώλεπίγλσζηεο. Υηππάηε καο, ινηπφλ, σ κεγαιεηψδεηο
δεκνθξαηηθνί Θεζκνί, θαη πλίμηε καο: κηθξφβηα, θπηά, δψα θη αλζξψπνπο, θη εξεκψζηε
ηνλ πιαλήηε. Βίκαζηε ηφζν δεηινί θαη δνπιηθνί, αθξηβψο φπσο καο ζέιεηε: κελ
αλεζπρείηε: φισλ ησλ θνκκάησλ νη θηελνί πνιίηεο - ςεθνθφξνη, αζθαιψο ζα ζαο
ςεθίδνπκε σ θηιάλζξσπνη Πνιηηηθνί καο, ζξήζθνη, άζξεζθνη, αλαξρηθνί, κεδεληζηέο. Σνλ
Μεδεληζκφ ζαο ηνλ πξνβάιιεηε ζε άιινπο θαη καο πείζεηε: είκαζηε ραδνιανί, εληειψο
αθέθαινη θαη άθαξδνη, άδσνη θαη άςπρνη: ζαο κνηάδνπκε: δήησ νη Αεκνθξαηίεο. Κάησ ε
Ννεκνζχλε θαη ην Ώίζζεκα. Διεθηξνληθνί εγθέθαινη θαη Σερλνθξάηεο, αρξεζηεχνπλ παλ
ην δσληαλφ.
Άιινο πξνβνθάηνξαο θαη ησλ πξνβνθαηφξσλ, ππεξεζληθφο, ππεξθνκκαηηθφο γηα ηελ
Τπεξθπβέξλεζε ηεο Γεο, ζέηεη εξσηήζεηο - θιείδεο. Βμ απηψλ, λα κία:
-Ο θαιφο ν Πξφεδξνο ησλ Δ.Π.Ώ. είλαη πιένλ Πιαλεηάξρεο, Οηθνπκεληζηήο: ηη καο ιέηε
ζεηο γηα Παλεπξψπε, Παληνπξθία, Παληζιάκ, Παλαζία, Παλπαπία, γηα Παλαγνξάο
Παλεμνπζία. ιεο νη θπιέο, ζξεζθείεο, γιψζζεο Παλακέξηθα ζπλζέηνπλ πγηαίζηαηε,
παλέμππλε, δίρσο ιεζηνζπκκνξίεο θαη Υνληξέκπνξνπο λαξθσηηθψλ, Pax Americana
είλαη Άκσκε, Ώξχπαληε, Ώζψα, Φσηεηλή σο Ήιηνο Αηθαηνζχλεο, δίρσο θαηαζθφπνπο,
πξνδνζίεο, Βηαηξείεο, Λχζζαο, γηα πσιήζεηο πισλ κπζηεξηαθψλ Πνιέκσλ, νχηε ηηο εμ
Τςνπο θη εθ Θαιάζζεο Βπεκβάζεηο, ελαληίνλ φζσλ δελ ηηκνχλ, ησλ ιαψλ ην Αίθαην.
Πξνζηαηεχεη θαη ραδναζηνχο θαη άιινπο ζπληεξεηηθνχο θαη καχξνπο θη άιινπο
έγρξσκνπο, απ‟ ηεο αζηαζνχο, ιεζηξηθήο αιιήισλ Παλεπξψπεο, πνιππιφθακεο
ηλνταπσλίαο, δνινθνληθήο Σνπξθίαο ηηο Αηπισκαηίεο, ησλ νπνίσλ Οκθαιφο ηεο Γεο,
είλαη ηα «θφπηα» Οιηθήο Ννζείαο.
Μεηά ηελ πληγεξή ζηγή, δηειχζε άδνμα ε πλδηάζθεςε.

ΜΕΡΙΚΕ ΑΠΟ ΣΙ ΚΡΙΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΕΡΓΑ ΣΟΤ ΖΗΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ
ΟΘΩΝ ΓΔΦΝΔΡ
Σν εληππσζηαθφ απηφ βηβιίν ηνπ Γήζε Οηθνλφκνπ... δελ είλαη ππεξβνιή λα πνχκε, φηη
πξφθεηηαη γηα θάηη κνλαδηθφ ζην είδνο ηνπ ζηε ρψξα καο, γηαηί δελ έρνπκε πνηέ
ζπλαληήζεη θάηη παξφκνην ζηελ λενειιεληθή γξακκαηεία... «Σν Δκεξνιφγην ηεο Βξεκηάο
θαη ηεο ησπήο» (Βθδφζεηο Πνιχηππν, 1989), ζα ζπγθηλεί πάληα, (πεξηνδηθφ «Ααπιφο»
Ενχιηνο 1989).
Π. ΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ
ην βηβιίν ηνπ Γήζε Οηθνλφκνπ: «Δ Γπλαίθα ηεο αλδξνθξαηίαο θαη νη θνηλσλίεο ησλ
ππεξθαηαλαιψζεσλ» (Βθδφζεηο «ΠΟΛΤΣΤΠΟ», ζει. 450), ζίγεηαη έλα πιήζνο ζεκάησλ,
ζξεζθεπηηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, θνηλσληθήο ςπρνινγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο,
νηθνινγηθψλ θ.ι.π. πνπ αλαδεηθλχνπλ ηε ζθέςε ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηελ θξηηηθή ζεψξεζε
πνπ θάλεη... Δ αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Γήζε Οηθνλφκνπ πξνθαιεί ηνλ θάζε
ζθεπηφκελν άλζξσπν, λα πάξεη ζέζε, λα ελεξγνπνηεζεί θνηλσληθά θαη πνιηηηθά, δξα σο
κνριφο πνιηηηζηηθήο αθχπληζεο.( εθεκεξίδα «Υξηζηηαληθή» 12 επηεκβξίνπ 1991)
Ν. Γ. ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΠΟΤΛΟ
Σψξα πνπ δηαβάδσ ην «Μαχξν ρηνχκνξ γη` απηά πνπ καο ζπκβαίλνπλ» (Βθδφζεηο
Πνιχηππν, 1988)... πάσ λα πηζηέςσ πσο ν Οηθνλφκνπ πηνζεηεί έλα είδνο αληηηερληθήο
θαη αληηαηζζεηηθήο γηα λα καο βεβαηψζεη κε ηξαληάγκαηα, φηη ην θαξάβη βνπιηάδεη θαη
ινηπφλ αο κελ παξεγνξηφκαζηε κε ηελ άςνγε πνίεζε, (πεξηνδηθφ «ΏΝΣΕ» 8 Ενπλίνπ
1989).
ΒΑΟ ΒΑΡΙΚΑ
...ν Γήζεο Οηθνλφκνπ ηεο «Ώλάξξσζεο» θαη ησλ ζπιινγψλ πνπ αθνινχζεζαλ (γηα λα
κελ αλαθέξσ ηα δνθίκηά ηνπ θαη ηηο ζεαηξηθέο δνθηκέο ηνπ) πνπ ηα επηηεχγκαηα ηεο
πνίεζήο ηνπ δελ βξίζθνληαη κνλάρα ζε πνιχ αλψηεξν πνηνηηθά επίπεδν απφ ηελ
πξνζθνξά ησλ πεξηζζνηέξσλ απφ ηνπο πνηεηέο, αιιά θαη επεξέαζαλ ζεκαληηθά
πνιινχο απφ απηνχο. Δ άγλνηα, ε παξάιεηςε, ειέγρεη ην έσιν ηνπ επηρεηξήκαηνο γηα
«πξψηνπο δηδάμαληαο». («πγγξαθείο θαη Κείκελα», εθδφζεηο Βξκήο, 1975).
...έλαλ πνηεηή ζηελ πιήξε σξηκφηεηά ηνπ καο απνθαιχπηεη ην «ηαπξνδξφκη ηνπ
ρξφλνπ»... Ο ιφγνο εδψ αληιεί ηελ χπαξμή ηνπ απφ κηα πινχζηα εζσηεξηθή δσή θαη ε
άκεζε θαη θαη‟ επζείαλ επαθή κε έλα πγηέο έλζηηθην δίλεη ζην ζηίρν παικφ θαη ζπγθίλεζε.
Τπάξρεη έλα ζπλαίζζεκα επζχλεο ζε θάζε πλεπκαηηθή εθδήισζε ηνπ θ. Οηθνλφκνπ πνπ
ζε ππνρξεψλεη λα ζηαζείο θαη λα πξνζέμεηο ηελ εξγαζία ηνπ... Αηαθξίλεηο κηα εληαία θαη
αδηάζπαζηε πξνζσπηθφηεηα θη έλα δξάκα πνπ ην ίδην ζην βάζνο παίξλεη σζηφζν ζηελ
εθδήισζή ηνπ ηηο πην δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Βίλαη ίζσο απηφ εθείλν πνπ δίλεη αηνκηθφηεηα
ζηνπο ζηίρνπο ηνπ θη έλα ρξψκα ηφζν έληνλα πξνζσπηθφ, πνπ αλαγθάδεη επζχο απφ ηελ
πξψηε επαθή καδί ηνπο λα αλαγλσξίζεη ηνλ απζεληηθφ ραξαθηήξα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ
πνηεηή. Δ κνίξα ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ είλαη εθείλν πνπ πεξηζζφηεξν απφ θάζε ηη
άιιν απαζρνιεί ηνλ πνηεηή. Καλέλαο άιινο, ίζσο, δελ αηζζάλεηαη θαη δελ απνδίδεη κε
ηφζε έληαζε ην ζεκεξηλφ αδηέμνδν, φζν ν θ. Οηθνλφκνπ.
Δ δηάζπαζε θαη ην ράνο ηνπ θφζκνπ πνπ καο πεξηβάιιεη, ε κεηαβνιή ηεο δσήο, ζε κηα
πξάμε νιφηεια ηππηθή, ην πιέγκα ησλ άιπησλ αληηθάζεσλ θαη ςπρψζεσλ ππφ ηελ
επήξεηα ησλ νπνίσλ δεη ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο ε απεηιή κηαο λέαο κεζαησληθήο λχρηαο,
πνπ αθαηξεί θάζε δπλαηφηεηα επηβίσζεο απφ ην πλεχκα θαη ξίρλεη ζην πεξηζψξην ηεο
δσήο ηνλ πλεπκαηηθφ άλζξσπν, παξακέλνπλ ζην θέληξν ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ... Σα
πνηήκαηα ηνπ θ. Οηθνλφκνπ δελ αλαπαχνπλ ηηο αηζζήζεηο, αιιά θεληξίδνπλ ηε ζθέςε θαη

αλαζηαηψλνπλ ηε ζπλείδεζε κε ηηο άπεηξεο πξνεθηάζεηο ηνπο. Σν ζχκβνιν ζαλ
ζπκππθλσκέλε έθθξαζε δσήο, μαλαβξίζθεη ηε ζέζε ηνπ ζηα πνηήκαηα ηνπ θ. Οηθνλφκνπ
θαη ν πνηεηηθφο ιφγνο ην νπζηαζηηθφ ηνπ λφεκα. («Υξνληθφ ηνπ βηβιίνπ», εθεκεξίδα «Σα
Νέα», 1946).
Κ.Θ. ΔΗΜΑΡΑ
...απφ ρξφληα αηζζάλνκαη έλα ρξένο λα κε βαξαίλεη, ρξένο εζηθφ θαη πλεπκαηηθφ.
...ραίξνκαη πνπ κνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα εθπιεξψζσ ηνχην ην ρξένο θαη λα ηηκήζσ,
θαζψο πηζηεχσ φπσο ηνπ ηαηξηάδεη, έλαλ απφ ηνπο πην άμηνπο δηαλνεηέο ηεο θαηλνχξγηαο
ειιεληθήο πλεπκαηηθήο γεληάο. Σν χθνο ησλ δνθηκίσλ ηνπ είλαη αδηάθνπα πςειφ, ζαλ κηα
έμαξζε πξνθεηηθή, ε θξάζε ηνπο είλαη ζπλήζσο απνθζεγκαηηθή θαη ζαλ ζθπξειαηεκέλε
κέζα ζηηο θιφγεο κηαο ηξαγηθήο πλεπκαηηθήο θαη ςπρηθήο ππεξέληαζεο. («Έλαο
ζηνραζηήο», εθεκεξίδα «Σν ΐήκα», 1945).
ΑΡΗ ΓΙΚΣΑΙΟ
...Γηα κέλα, ν Οηθνλφκνπ είλαη ε πην ηειεησκέλε πλεπκαηηθή θπζηνγλσκία ζε νιφθιεξε
ηελ Πνίεζή καο απφ ην 1930 θαη χζηεξα. (Πεξηνδηθφ «Ο Ώηψλαο καο», 1946).
Π. ΦΛΩΡΟ
...νη ζηίρνη ηνπ Γ. Οηθνλφκνπ πεξηέρνπλ ηε βηνζεσξία ηνπ θάησ απφ πνηεηηθή κνξθή. Καη
ηα δνθίκηά ηνπ είλαη ε λνεκαηηθή πξνέθηαζε θαη κεηαγξαθή ηεο δηάζεζεο απηήο ζε
«ζχζηεκα», αο πνχκε θξηηηθφ-θηινζνθηθφ. Δ πνηεηηθή δηάζεζή ηνπ είλαη ε ιπξηθή δηάζεζε
ηνπ πνιηηηζκέλνπ απφ ην έλα κέξνο ε αξλεηηθή ζηάζε αληίθξπ ζηε κεραλνπνίεζε ηεο
δσήο, ζην αλήιεν θαηαζθεχαζκα απηφ ηεο λέαο Σξηάδαο: ηζηκέην, βελδίλα θαη ζίδεξν, ζε
απηή ηελ πξαγκάησζε ηεο θφιαζεο ζηε Γε, θη απφ ην άιιν ε θαηαμίσζή ηεο έηζη
πιεγσκέλεο δσήο κέζα ζηε θχζε ηνπ Θενχ. Αειαδή θαηάθαζε αληίθξπ ζηε δσή, φρη
φκσο ζηε δσή φπσο ηελ θαηάληεζαλ νη θαλαηηθνί βαζαληζηέο ηνπ αλζξψπνπ, παξά ζηελ
αηψληα δσή πνπ ηζνξξνπείηαη αλάκεζα ζηε ρεηξνπηαζηή θπθιηθφηεηα ηεο βιάζηεζεο θαη
ζηελ αζχιιεπηε θπθιηθφηεηα ηνπ Διίνπ. Σα εθθξαζηηθά κέζα πνπ κεηαρεηξίδεηαη ν Γ.
Οηθνλφκνπ αληαπνθξίλνληαη αξκνληθά ζηελ πνηεηηθή ηνπ δηάζεζε, ζην είδνο ηεο
πνηεηηθήο ηνπ δηάζεζεο. Θέισ λα πσ πσο ππάξρεη ζηα πνηήκαηα απηά ηζνξξνπία
πεξηερνκέλνπ θαη κνξθήο, δειαδή εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο κνξθήο... ζηνπο
ειεχζεξνπο ζηίρνπο ηνπ Γ. Οηθνλφκνπ έρεηο ηελ αίζζεζε ηεο θπζηθφηεηαο. Φξνλψ πσο
απηφ πξνέξρεηαη απφ ηελ εηιηθξίλεηα. Βδψ είλαη έλαο άλζξσπνο πνπ δελ πξνζπνηείηαη,
δελ «κεραλεχεηαη»... ξπζκφο ππάξρεη, αιιά δηαζπάηαη θάπνπ θάπνπ θαη ζπκίδεη
παξφκνηεο εθδειψζεηο ζηε ζχγρξνλε κνπζηθή.
ην βηβιίν ηνπ «Πνιηηηθή θαη Πλεχκα» ν Γ. Οηθνλφκνπ ινγαξηάδεηαη κε φινπο θαη κε φια...
ν έιεγρνο ηεο πνιηηηθήο αζθείηαη απφ άλζξσπν ππεχζπλν θαη βηνινγηθά πγηή (ηνλίδσ ην
ζηνηρείν ηεο πγείαο ζε ηέηνηνπ είδνπο ειέγρνπο)... ηελ «Κξίζε ηεο Δγεζίαο» ν
ζπγγξαθέαο θαηαπηάλεηαη κε ηα ζεκεξηλά αγσληαθά πξνβιήκαηα ηεο εγεηηθήο θξίζεο,
ηνπ νκαδηζκνχ, ηεο πλεπκαηηθήο αδξάλεηαο θαη αδηαθνξίαο ηνπ πιήζνπο πνπ πέθηεη κε
ηα κνχηξα ζηνλ ηπθινζνχξηε ηεο πξνπαγαλδηζηηθήο «δηαθψηηζεο»... ζίγεη ηνλ
θαηζαξηζκφ, ηελ εηιηθξηλή θαη αγσληδφκελε θξηηηθή θαη ηε δχζθνιε ζέζε ηεο ζε έλαλ
θφζκν πνπ εμνπζηάδεηαη απφ ηνλ νκαδηζκφ. Σειεηψλεη κε κηα επηζθφπεζε ηνπ ζχγρξνλνπ
παγθφζκηνπ γίγλεζζαη, ησλ γηγάληησλ πινθψλ πνπ θπνθνξεί θαη ηεο πηζαλήο επίδξαζήο
ηνπο ζηνλ πνιηηηζκφ καο.
...Σν βηβιίν ηνχην, αλάκεζα ζηε ζεκεξηλή, αεδηαζηηθή ζπρλά, πξνζθνξά ηππσκέλνπ
ραξηηνχ, απνηειεί θσηεηλή εμαίξεζε... πνηνο παξαθνινπζήζεη ηνλ Γ. Οηθνλφκνπ ζην
ίζακε ζήκεξα ζχλνιν ηεο εθδήισζήο ηνπ, ζα πεηζζεί πσο ε κνίξα ηνπ ζχγρξνλνπ
αλζξψπνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ έρεη γίλεη γλήζην βίσκα. Κη απηφ ζεκαίλεη θάηη, κέζα
ζην ζεκεξηλφ ράνο.
...Δ γεληθή εληχπσζε πνπ θάλεη ην έξγν ηνπ Γ. Οηθνλφκνπ, είλαη πσο έρεη εμνηθεησζεί κε
ηελ εθηαιηηθή πξνβιεκαηηθφηεηα ηνπ ζεκεξηλνχ γίγλεζζαη θαη εηζδχεη ζπρλά ίζακε ηηο
θξπθέο πηπρέο ηεο... ζν γηα ην χθνο, έρεη παικφ, ε γιψζζα παξαζηαηηθή, πνιχ ζπρλά
πνηεηηθή. (Πεξηνδηθφ «Γξάκκαηα», 1945).

ΣΑΚΗ ΠΑΠΑΣΩΝΗ
...κέλσ θαηάπιεθηνο κπξνζηά ζην πξνθεηηθφ θαη κεγαιφπλεπζην απηφ βηβιίν, ην
μερεηιηζκέλν απφ πίζηε. Μπξνζηά ηνπ σρξηά θάζε άιιε δεκηνπξγία. (Πεξηνδηθφ
«Βιεχζεξν Φχιιν»).
Κ.Κ. ΜΔΡΑΝΑΙΟ
...είλαη κηα πλεπκαηηθή επεξγεζία ε πξνζθνξά βηβιίσλ φπσο ηνπ θ. Γήζε Οηθνλφκνπ.
(Πεξηνδηθφ «Ο Ώηψλαο καο», 1947).
Α. ΚΑΡΑΝΣΩΝΗ
...έλα γλήζην πνηεηηθφ ζέιγεηξν, κηα δχλακε γνεηείαο θαη ππνβνιήο. (Πεξηνδηθφ «Νέα
Γξάκκαηα» ηεχρνο 3-4, 1946).
ΑΝΣ. ΦΩΣΙΔΡΗ
...ν Γήζεο Οηθνλφκνπ κπνξεί θαη πξέπεη λα ινγαξηάδεηαη αλάκεζα ζηηο πην ζεκαληηθέο,
ζπλεπείο θαη ππεχζπλεο δπλάκεηο ηεο λέαο καο πνίεζεο. (Πεξηνδηθφ «Αηαβάδσ», ηεχρνο
8-4, 1976).
Μ. ΠΟΛΙΣΗ
...ν Οηθνλφκνπ έδσζε ην απζεληηθφ ζηίγκα ηεο πνίεζήο ηνπ, πνπ εθηλήζε ζε πςειφ
επίπεδν αηζζεηηζκνχ θαη πλεπκαηηθήο εγξήγνξζεο. Έθεξε ζηελ πνίεζε ηε δηθή ηνπ
εθδνρή, ψξηκνο, βαζχο, νπζηαζηηθφο θαη καο έδσζε έλα κέηξν απνηηκήζεσο ηεο
ζχγρξνλεο πνηεηηθήο δεκηνπξγίαο. Καζαξφο ιπξηθφο ιφγνο - ςπρή θαη πλεχκα ζε
αξκνλία. Δ πνίεζε ηνπ Οηθνλφκνπ κε ηε δηθή ηεο παξαζεκαληηθή, πξνζθέξεη ηα κπζηηθά
ηεο δψξα. Ώο ηα δερηνχκε θη αο ηα ραξνχκε.
ΝΙΚΟ ΠΑΠΑ
...ηδέεο, χιε πνηεηηθή, ζπλαηζζήκαηα, αηζζεηηθή αγσγή, ζε κηα έθξεμε πιαζηηθή θαη
θξαζηηθή, δεκηνπξγνχζαλ κηα απφ ηηο εηιηθξηλέζηεξεο πεξηπηψζεηο, ζηε λέα καο πνίεζε...
Ση θξίκα λα είλαη ηφζν ιίγν γλσζηή κηα ηέηνηα Πνίεζε. (Ώπφ ηελ ηζηνξία ηεο Λνγνηερλίαο
ηνπ).
ΣΑΤΡΟ ΒΑΑΡΓΑΝΗ
... Βθδίσμε ησλ εκπφξσλ εθ ηνπ Νανχ, κε ην Φξαγγέιην, κνηάδεη απηφ ην βηβιίν:
Ώλζξψπηλεο ρέζεηο...
Σελ Βιεπζεξία κπνξείο λα ηελ αλαθαιχςεηο κνλάρνο εληφο ζνπ θαη λα θάλεηο κφλνο ζνπ
ηελ απφ εληφο επαλάζηαζε... Πεξηκέλνπκε λα καο θάλνπλ «ιεχηεξνπο» θάπνηνη άιινη...
πεξηκέλνπκε ηνλ Γθνληψ! (απφ ην πεξηνδηθφ ηνπ ΐφινπ «ξεο», 15 Μαίνπ - 15 Ενπλίνπ
1987).
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