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ΗΜΕΙΨΜΑ 
  
Ο αδζςμευτοσ, απεριόριςτοσ ρεαλιςμόσ ς’ αυτζσ τισ μελζτεσ, δεν ςθμαίνει απαραίτθτα ζλλειψθ 
ςεβαςμοφ προσ κάκε πρόςωπο, λαό και ομάδα. Θ ίδια θ πραγματικότθτα που κάνουμε ωσ 
ςφνολο, δίνει το δικαίωμα ςτον μελετθτι, για τόςο δυςάρεςτεσ διαπιςτϊςεισ. Άλλωςτε, θ 
αιςκαντικι κατανόθςθ τθσ όποιασ  πραγματικότθτασ εντόσ μασ κι ζξω μασ, αποτελεί τθν 
προχπόκεςθ ςωςτισ κεϊρθςθσ, δράςθσ και αποχισ. Ραρ’ ότι διαωζρει το κζμα του κάκε 
δοκιμίου όλα ςυνδζονται με τισ ίδιεσ δυςάρεςτεσ διαπιςτϊςεισ, από ςκοπιά εκάςτου κζματοσ,  
αωοφ ο κοινόσ παρονομαςτισ τουσ είναι ο μθδενιςμόσ, ωσ ψυχολογικόσ κλοιόσ, εντόσ του 
οποίου, ότι κι αν κάνουμε, τον ενιςχφει. Συνικωσ, οι αλικειεσ και οι ςωςτζσ διαπιςτϊςεισ, απ’ 
όπου κι αν προζρχονται, είναι πολφ πικρζσ, όμωσ ςωτιριεσ. Ρικρζσ, όπωσ το νυςτζρι ποφ κόβει 
τισ κυςτϊςεισ τθσ ςαπίλασ, για να γίνει υγιισ ολόκλθροσ ο οργανιςμόσ, όςο δεν ζχουν ακόμα 
βλαωτεί κφρια μζλθ και όργανα. Αλλά χρειαηόμαςτε πράγματι υγεία; Αυτό κα το δείξουν οι 
πράξεισ μασ. Το λεκτικό ς’ αυτό το βιβλίο, δεν είναι και τόςο απαλό. Μπορεί να μασ απειλοφν με 
μαηικι εξόντωςθ, κι εμείσ, απακείσ, να ωραιολογοφμε;  
  



  



  

  

Η ΜΗΔΕΝΙΣΙΚΗ ΤΝΣΑΤΣΙΗ ΜΕ ΣΗ ΜΗΦΑΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΣΑΡΙΑ ΣΨΝ 
COMPUTERS 

  
Εγκλιματα με διερευνθτζσ 

από εντόσ βραχυκυκλϊνοντασ, δικτυϊνοντασ 
ψυχζσ, επιχειριςεισ, κυβερνιςεισ.  

  
Τθσ ιςτορίασ το Εκκρεμζσ ανελζθτο.  

  
Των αδρανϊν πολτϊν λαϊν ελπίδ’ ανζλπιςτθ 

θ επανάςταςθ των Computers.  
  
Τo ςτακμθτό ωσ επιςτιμεσ, τεχνολογίεσ και τεχνθλεκτρονικι με τισ αωαιρζςεισ και ειδικεφςεισ 
τθσ ςκζψθσ, δεν κά ’ταν καταςτροωικό, αν θ ςκζψθ δεν μετροφςε εκεί που δεν ιςχφουν τα μζτρα 
τθσ, αδιαωορϊντασ για τθ ςωςτι αναλογία. Δεν ζχουμε οφτε ςτοιχειϊδθ επίγνωςθ για το τί είναι 
και τι κάνει, ο ανζντιμοσ, κομματιαςμζνοσ, αυτοςυγκρουόμενοσ νουσ μασ. Τυωλοί ζναντι του 
αςτάκμθτου, αιϊνιου, άχρονου, ωκοφμαςτε από κρυωζσ μνιμεσ παρελκόντοσ με νζα δεδομζνα, 
ετεροκίνθτοι επιβιωμάτων ςε παρόν και μζλλον.  
Ζτςι θ εωιαλτικι Μθχανι, ςε οικουμενικι κλίμακα τθσ Γθσ τείνει να καταργιςει τθν ιςτορία, όχι 
με υπζρβαςθ προσ άλλο επίπεδο, αλλά μ’ εμπλουτιςμζνο πυραμιδιςμό, όπου θ ζλλειψθ 
ςαρκικισ επιβίωςθσ του Εξουςιαςτι, μετατρζπεται ςε μαυςωλειακι τθσ Μοφμιασ επιβίωςθ, 
μζςα ςτθ ωανταςιϊδθ μθδενιςτικι Ραράνοια.  
  
Αυτό το ιδεατό Σχιμα, προβάλλεται και πραγματϊνεται, εναντίον ολόκλθρθσ τθσ ανκρωπότθτασ 
και των μορωϊν ηωισ και υλικότθτασ τθσ Γθσ μασ, αντί να λειτουργεί νοθμοςφνθ και κακαρό 
αίςκθμα ηωισ.  
Τζτοιο Μαυςωλείο υπθρετεί θ τραγικι αωζλεια επιςτθμόνων, πολιτιςτϊν και λαϊν. Υπθρετοφμε 
τθν αποδοτικι παραγωγι, όςο καταςτροωικά κι αν είναι τ’ αποτελζςματα.  
Θ γοθτεία τθσ παρανοϊκισ Αρχιμθχανισ και τθσ Μοφμιασ, μόνο λιγοςτοφσ, ωσ αυτόωωτεσ εςτίεσ 
δεν ζχει γοθτεφςει. Θκικι αιςκαντικότθτα, κακαρι νοθμοςφνθ ηωισ και ψυχολογικι 
επανάςταςθ, δεν ζχει ωσ τϊρα ξυπνιςει ςε ομάδεσ, εκτόσ από λιγοςτά περικωριακά άτομα.  
Σε όλεσ τισ κουλτοφρεσ των λαϊν, ωσ ουςιαςτικι κλθρονομιά, ςυντζλεια του αιϊνοσ ςθμαίνει 
τον κλονιςμό τθσ παρανοϊκισ δομισ και τθ διάλυςθ των νόκων καταςτάςεων και μιγμάτων, 
όπωσ και τθν απο-γοιτευςθ, το ξεμάγεμα των πιο ηωντανϊν ψυχϊν ζναντι τθσ παρανοϊκισ 
Μοφμιασ και τθσ Μθχανισ τθσ, ωσ aντιωφςθ, αντινοθμοςφνθ και αντιαίςκθμα του Αντίκοςμου 
που εμείσ οι ίδιοι κάνουμε.  
Συνοπτικι ματιά ςτθν ιδεοτεχνοδομι όλων των επικρατειϊν του ενιαίου Συςτιματοσ τθσ εποχισ 
μασ, δίχωσ προκαταλιψεισ, μπορεί να διακρίνει τα εξισ απ’ τα ςθμαντικότερα:  
1) όςο το κατορκωτό περιςςότερθ παραγωγι και κατανάλωςθ, ωσ δεςποτικόσ μθδενιςτικόσ 
ποςοτιςμόσ, μ’ εντάςεισ εξάντλθςθσ νευρικισ ενζργειασ, ςπατάλθ πρϊτων υλϊν, επιταχυνόμενθ 
ρφπανςθ του εντόσ μασ κι ζξω μασ περιβάλλοντοσ μ’ επιταχυνόμενθ αφξθςθ των εκωυλιςτικϊν 
ςωματικϊν, ψυχονοϊκϊν και κοινωνικϊν πακιςεων. Ο ίδιοσ ποςοτιςμόσ εκωράηεται και ωσ 
υπερπλθκυςμόσ και ωσ μθδενιςτικότερθ  πολεμικι Μθχανι. Μζγιςτοσ εχκρόσ του ανκρϊπου, ο 
άνκρωποσ. Αντιπρόςωποι τθσ ανκρωπότθτασ, οι χοντρζμποροι όπλων και λαϊν.  
2) ο Εξουςιαςτισ βρίςκεται εντόσ μασ, ωσ ψυχολογικι πραγματικότθτα ςαδομαηοχιςτικοφ 
πλζγματοσ, που προβάλλεται ςτισ ςχζςεισ και πραγματϊςεισ και ςτισ κακθμερινότθτεσ, απ’ τθ 
βάςθ των πλθκυςμϊν, ωσ τθ διεκνι ολιγαρχία των Εξουςιαςτϊν του πλανιτθ.  



3) θ ψυχολογία του κάκε εξουςιαςτι, είναι του κυνθγθμζνου κυνθγοφ, του τρομοκρατθμζνου 
τρομοκράτθ και του τελευταίου επιηϊντοσ , εισ βάροσ όλων των μορωϊν και υλικότθτασ.  
4) υπερςυγκζντρωςθ εξουςιϊν ζναντι κάκε δράςθσ κι εκδιλωςθσ, καταλιγει ς’ ζναν 
τεχνθλεκτρονικό κάλαμο, μ’ ζνα κλειδί, ζνα κουμπί κι ζναν εξουςιαςτικό δάκτυλο για το χειριςμό 
τθσ τερατϊδουσ Μθχανισ, εναντίον τθσ Γθσ και τθσ ηωισ τθσ.  
5) Ιδθ αρχίηει τυωλι αντίδραςθ προσ αυτι τθν κατάςταςθ, με ςχθματιςμοφσ μικροςυμμοριϊν  
αςφντακτθσ  ςποραδικότθτασ ρευςτισ, ωσ αντίπαλο δζοσ, ζναντι τθσ υπερςυγκεντρωτικισ 
ςτακερότθτασ ςτόχων τθσ τωρινισ «ιςορροπίασ» του Τρόμου. Τζτοιο αντίπαλο δζοσ, αποτελεί το 
άλλο ςκζλοσ του ίδιου ηεφγουσ αντίκεςθσ. Μεταξφ πάγου και χάουσ, υπάρχει θ διαωορά τθσ 
διάλυςθσ, με κάποια πικανότθτα αναςυγκρότθςθσ. Ο πάγοσ είναι ιςορροπία, αλλά, νεκρικι.  
6) από ςκοπιά τθσ «ιςορροπίασ» του Τρόμου, αςκείται ςυςτθματικι αποτροπι τθσ προςοχισ, για 
να μθν γίνει ευρφτερα και βακφτερα αντιλθπτό, ότι όλα τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και 
ψευτοκουλτουρικά ςυςτιματα και πρότυπα, αποτελοφνται απ’ τθν ίδιαν ανκρϊπινθ κατάςταςθ 
κι επομζνωσ ζχουν τα ίδια αποτελζςματα.  Θ διαωορά τουσ είναι ηθτθμάτων ανταγωνιςτικϊν 
ςκελϊν των ίδιων ηευγϊν τθσ αντίκεςθσ ςε ςχίςματα κι αιρζςεισ.  
7) ο αδζςμευτοσ, απεριόριςτοσ ρεαλιςμόσ και θ ςκοπιά ςυνόλου και υπζρβαςι τθσ 
διαπροςωπικά, είναι ο κοινόσ εχκρόσ όλων των αςωυκτικϊν κλειςτϊν ςυςτθμάτων και 
πρότυπων, ενϊ θ ηωι είναι απροςδιοριςτία και τόςο κλείςιμο, όςο και άνοιγμα, αντίςτοιχα με τθ 
βακμίδα ηωισ και υλικότθτασ.  
  
Λκανοί να εωευρίςκουμε, να καταςκευάηουμε και να χειριηόμαςτε θλεκτρονικοφσ εγκζωαλουσ και 
πυρθνικζσ κεωαλζσ, μεταξφ τόςων άλλων, δεν προςζχουμε τα κίνθτρά μασ, που ςαν ξζνα 
ςϊματα εντόσ μασ, μεταχειρίηονται τισ ικανότθτεσ και τθν ενζργειά μασ, διαταγζσ, ςυνταγζσ ι 
ςτίγματα, από κρυωζσ μνιμεσ αιϊνων και του παρόντοσ, βιωμάτων και ανακλάςεων βίου.  
Θ τυωλι υπακοι ςε διαταγζσ και ςυνταγζσ, από εντόσ μασ κι ζξω μασ, αποτελεί μζγιςτο ηιτθμα 
αιςκαντικισ νοθμοςφνθσ ι ρομποτανκρωπίασ. Ροιοι από μασ ρωτοφν τον εαυτό τουσ: γιατί 
υπακοφω; γιατί διατάηω; ποιο απ’ τα διάωορα ςυγκρουόμενα ψυχολογικά κομμάτια εντόσ μου 
υπακοφει ι διατάηει;  
 
Στθν ιςτορία τθσ ανκρωπότθτασ και ςιμερα, ανυπακοι ςθμαίνει διαωόρων ειδϊν τιμωρίεσ και 
κάνατο. Ζτςι, ςυνικωσ θ απειλι για τιμωρία ι κάνατο, μετατρζπεται ςε ςυνταφτιςθ προσ 
εξουςιαςτζσ και ςυνταγολόγουσ ι διεκπεραιωτζσ διαταγϊν.  
Θ ιδεοτεχνοδομι του Τρόμου, προςωζρει «δόξα» ςτθν υποτακτικότθτα και υπερςιτιςμό ςτο 
ςϊμα των επιςτθμονικϊν, πολιτιςτικϊν και αςτυνομικϊν οργάνων του Εξουςιαςτι που 
βρίςκεται, όχι μόνο ςτα ζξω αλλά και ςτα εντόσ μασ. Αλλιϊσ δεν κα υπιρχε ηιτθμα Τρόμου αλλά 
νοθμοςφνθ, αίςκθμα και χαρά ςυνεργαςίασ.  
Τι μπορεί νά ’ναι παράλογθ, καταςτροωικι διαταγι και ςυνταγι, όταν ταυτόχρονα και ομαδικά 
δεν υποταηόμαςτε, ωσ μια και αδιαίρετθ ανκρωπότθτα, ζναντι ςτοιχειωδϊν τουλάχιςτο ηωτικϊν 
ηθτθμάτων; Θ δφναμθ, ιςχφσ κι εξουςία τθσ κάκε διαταγισ και ςυνταγισ, είναι δικι μασ δφναμθ 
ενζργειασ, δανειςμζνθ ςε μθχανιςμοφσ κι εξουςιαςτζσ. Αλλ’ ο ωόβοσ, θ ςυνταφτιςθ και θ 
ελαττωμζνθ αιςκαντικι νοθμοςφνθ ι ζλλειψθ ετοιμότθτασ κακαροφ αιςκιματοσ κι εγριγορςθσ 
αδζςμευτου νου, απ’ όποιεσ αιτίεσ και περιςτάςεισ, παγιδεφουν κφτεσ και κφματα ςτθν ίδια 
παγίδα και ςτον ίδιο κλοιό και ωαφλο κφκλο.  
  
Νεωελωμζνοι με προκαταλιψεισ, βουλιαγμζνοι ς’ εκκεντρικότθτεσ και «πρωτοτυπίεσ», 
δυςτυχείσ ςε διαςκεδάςεισ απελπιςίασ, ρουωθγμζνοι ςε λζξεισ, εκωραςτικότθτεσ και είδωλα, 
δεν προςζχουμε τισ ςχζςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ, το ζξω και το εντόσ μασ ηωτικό περιβάλλον.  
 Πμωσ απ’ τισ ςχζςεισ τισ καυτζσ και τισ επ’ αυτοωϊρω, μπορεί να εκδθλωκοφν παράδοξα κι 
εξαιρζςεισ, απ’ όπου άλλθ ηωι και άλλθ πραγματικότθτα, που τθν κρφβουν προκαταλιψεισ και 
αυτοματιςμοί.  
 Σωματικά ηοφμε ςε αςτροςεξουαλικό, κοινό ςφμπαν. Αλλά ψυχι και πνεφμα τθσ ανκρϊπινθσ 
οντότθτασ ανικουν αλλοφ.  



Ππωσ οι αταίριαςτεσ χθμικζσ, κυτταρικζσ και όποιεσ άλλεσ ενϊςεισ κάνουν παραμορωϊςεισ, 
ςκουριζσ, νεκρϊςεισ ι εκρθκτικζσ καταςτάςεισ, αντίςτοιχα ςυμβαίνουν και ςε όποιεσ άλλεσ 
ςχζςεισ, όπωσ και ςτισ τροωικζσ και ςτισ ςεξουαλικζσ αταίριαςτεσ ενϊςεισ.  
Εωευρίςκουμε, καταςκευάηουμε και χειριηόμαςτε πολφ καλά μθχανζσ, αλλά δεν προςζχουμε τθ 
ηωντανι μθχανι που είναι το ςϊμα. Ππωσ και προσ τισ άλλεσ λειτουργίεσ μασ, ζτςι και προσ τισ 
ςωματικζσ, ωερνόμαςτε ςαν να μθν είχαν δυςάρεςτεσ και βλαβερζσ ςυνζπειεσ, οι όποιοι τρόποι 
ηωισ και διατροωισ μασ.  
Το ανκρϊπινο γζνοσ είναι ςωματικά εξελιγμζνο από μορωζσ ηωισ χορτοωάγων, ωρουτοωάγων 
και καρποωάγων. Αυτό δείχνει και ολόκλθρθ θ καταςκευι του ανκρϊπινου ςϊματοσ. Άλλωςτε, 
αυτζσ οι τροωζσ, ταιριάηουν και με τθν αιςκθτικι και τθν πνευματικι λειτουργικότθτα του 
ανκρϊπου.  
Φυτά και ηϊα διατθροφν ακόμα ιςχυρά ζνςτικτα, όπου δεν ζχει επζμβει ο άνκρωποσ να τα 
εκωυλίςει. Δεν τρϊνε ότι αταίριαςτο ςτο επίπεδο και είδοσ τουσ, οφτε κάνουν ςεξ από ζλξθ 
πακολογικι και ζλλειψθ αιςκαντικότθτασ και αντίλθψθσ προσ βιορυκμοφσ, όπωσ ςυμβαίνει με 
τουσ ανκρϊπουσ. Ππου ακόμα δεν ζχει ειςβάλλει ο άνκρωποσ, διατθροφνται ωραίεσ, 
μεγαλειϊδεισ, υγιείσ ωυλζσ ηϊων και ωυτϊν. Οι άνκρωποι δεν νιϊκουν ομορωιζσ, δεν εκτιμοφν 
χαρά ηωισ, υγεία, ρυκμό, αρμονία. Μόνο κζρδθ, εξουςίεσ και μθχανιςμοφσ δουλικότθτασ και 
υποταγισ παράλογθσ καταςτροωικισ. Πλα τα βλζπουμε ςαν νά ’ταν μόνον εικόνεσ και 
αντικείμενα εκμετάλλευςθσ, παγίδευςθσ και παράλογθσ κυςίασ, γι ’αποτροπι τθσ προςοχισ 
ζναντι τθσ ψυχολογικισ μασ κολάςεωσ.  
Στο αςτροωυςικό ςφμπαν, όπου ανικει και θ Γθ, με τα όντα τθσ ςαν ςϊματα, λειτουργοφν, 
μεταξφ άλλων και τρεισ τάςεισ-νόμοι, ςτθν κυκλοωορία τθσ ενζργειασ, ςτισ φλεσ και ςτισ τροωζσ: 
ςυςτολι-διαςτολι-εξιςορρόπθςθ, κετικό-αρνθτικό-ουδζτερο, αρςενικό-κθλυκό-ανδρογυνικό (με 
τθ μεταωυςικι ζννοια του ανδρόγυνου). Υπάρχει ακόμα ο νόμοσ των επτά (ςτθ μουςικι οκτάβεσ 
κτλ.).  
Ππωσ και κακετί άλλο, ζτςι και το ςεξ και θ τροωι, μπορεί νά ’ναι ευλογία ι κατάρα, παράδειςοσ 
ι κόλαςθ, πζραςμα ι παγίδευςθ, κακϊσ και το κοινό μασ άςτρο ςεξουαλικό ςφμπαν.  
Τροωι δεν είναι μόνο θ ςτομαχικι, γιατί τροωι είναι και οι εντυπϊςεισ και το ςεξ και κάκε 
ςχζςθ προσ εαυτό, άλλουσ και κόςμο. Τροωι είναι και θ αιςκθτικι ενατζνιςθ και τ’ οξυγόνο, τα 
ολιγοςτοιχεία, τ’ αςτάκμθτα, ο ανοιχτόσ, αραιοκατοικθμζνοσ, αρφπαντοσ χϊροσ κτλ.  
Τόςο οι επιςτιμεσ τθσ ωφςθσ όςο και οι επιςτιμεσ περί ανκρϊπου, βαςιςμζνεσ μόνο ςτισ πζντε 
αιςκιςεισ, δεν μποροφν να παρατθριςουν δϊκε και πζρ’ απ’ τισ αιςκιςεισ του ςϊματοσ και γι’ 
αυτό χαρακτθρίηουν παραμφκια και δειςιδαιμονίεσ, όςα δεν είναι ςε κζςθ να διαπιςτϊςουν 
«κανονικά».  
Κάκε τόςο, ςυμβαίνουν ριγματα ςε κατεςτθμζνα και αντικατεςτθμζνα. Θ διαωοροποίθςθ 
ςυνοδεφεται από βαρβαριςμοφσ και τιμωρίεσ εκ μζρουσ ωορζων ψυχολογικϊν, επαγγελματικϊν 
και άλλων ςυμωερόντων.  
 Τροωι, ςεξ, ό,τι άλλο, ζχουν ωωζλιμεσ και βλαβερζσ ςυνζπειεσ, αναλόγωσ. Συνζπειεσ ωυςικζσ, 
παραωυςικζσ και μεταωυςικζσ.  
 Στον εγκζωαλο, ωσ θλεκτρονικι λειτουργία, όςο πιο ναρκωμζνοσ ο ωορζασ, δίχωσ ετοιμότθτα 
κακαροφ αιςκιματοσ κι εγριγορςθ νου δίχωσ προςπάκεια, τόςο ςυμβαίνουν παραςιτικζσ και 
περαςτικζσ ςυγκατοικιςεισ όντων υπάνκρωπων, ανκρϊπινων και άλλων, με ςϊματα αικερικά, 
κτλ. Ζτςι, ςυμβαίνουν ςαρκοψυχοενεργειακά βραχυκυκλϊματα, όπωσ και επιςκζψεισ όντων 
απρόςκλθτων. Υπάρχουν διαωόρων ειδϊν ενορατικοί που ακοφν και βλζπουν περ’ απ’ τισ πζντε 
αιςκιςεισ. Επίςθσ και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ςαρκοψυχοπακολογικϊν εντάςεων και 
χαλαρϊςεων, ψυχοεγκεωαλικά βραχυκυκλϊματα κάνουν ακουςτά και ορατά, λεκτικά και 
παραςτατικά ςτίγματα βιωμάτων και αντανακλάςεων των ςυνκθκϊν του βίου παρελκόντοσ, ωσ 
ωάςεισ ενεργοποιιςεωσ ιχνϊν κρυωισ μνιμθσ. Οριςμζνα παραιςκθςιογόνα και δθλθτθριάςεισ 
από διάωορα προκαλοφν ωαινόμενα ηωθρϊν ωανταςιϊςεων, που πλθμμυρίηουν το «ςυνειδθτό» 
και τθ ωανερι μνιμθ, παραςφροντασ ακόμα και ανκρϊπουσ καλά πλθροωορθμζνουσ ς’ επίπεδο 
λεκτικότθτασ.  
Αυτά και άλλα ιταν ιδθ γνωςτά και δοκιμαςμζνα από αρχαίουσ καιροφσ,  όπωσ και  ςιμερα από 
λιγοςτοφσ. Αντίςτοιχα ςυμβαίνουν και ςε ςχζςθ με τισ τροωζσ και τθν κυκλοωορία τθσ ενζργειασ 
ςε διάωορα επίπεδα.  



Άλλο παράδειγμα είναι ςε ςχζςθ με τθν τροωι και τθν ιατρικοωαρμακευτικι: υπερβολικι 
κατανάλωςθ ηωϊκισ πρωτεΐνθσ, κολλοειδι κατακάκια από χθμικϊσ αταίριαςτεσ τροωζσ για τον 
ανκρϊπινο οργανιςμό και ιδιοςκευάςματα τθσ καταςκευαςμζνθσ χθμείασ που είναι τα 
ωάρμακα, όχι μόνο τοξινϊνουν, δθλθτθριάηουν τον οργανιςμό κι εμποδίηουν τθν κυκλοωορία τθσ 
ενζργειασ, κατεβάηοντασ τθ ςτάκμθ τθσ υγείασ, μετά από «ανατάςεισ», ερεκιςμοφσ και 
ψευτοκεραπείεσ, καταπιζηοντασ ςυμπτϊματα και ςφνδρομα, αλλά κάνουν και άλλεσ αλυςίδεσ 
χθμικϊν ενϊςεων και μεταςτοιχειϊςεισ νοςογόνεσ και καταςτροωικζσ, όπωσ ζχει διαπιςτωκεί 
πρόςωατα. Ραρόμοια χθμικζσ ενϊςεισ ςυμβαίνουν και ςτθν ατμόςωαιρα, από βιομθχανογενείσ 
ρυπάνςεισ, με απρόβλεπτεσ ςυνζπειεσ, αιωνίδιεσ, όταν υπερβοφν το «κατϊωλι».  
Πλ’ αυτά, ερεκίηουν τον ςεξουαλιςμό και τα ψυχοπακολογικά ίχνθ κρυωισ μνιμθσ και δφςκολα 
αναχαιτίηονται από απλθροωόρθτουσ ςτραμμζνουσ πάντα προσ τα ζξω.  
Στθ ςεξουαλικι ςχζςθ, όπωσ και άλλεσ ςχζςεισ οικειότθτασ, ςυμβαίνει επικοινωνία: ό,τι 
περιζχουν τα «ςυγκοινωνοφντα δοχεία», αυτά ανταλλάςςουν, ωωζλιμα ι βλαβερά υλικά, 
δονιςεισ και αικερικά ζλθ.  
Συνικωσ, ςτισ κοινωνίεσ και ςτο ςεξ, ςυμβαίνουν ςχζςεισ ςτιγμάτων. Πμωσ ςε τζτοια ηθτιματα, 
δεν ωωελοφν πολφ γνϊςεισ και πλθροωορίεσ, γιατί μόνο θ αιςκαντικότθτα μπορεί ν’ αντιλθωκεί, 
όταν είναι επαρκισ και δεν βαςίηεται ς’ εκωυλιςμζνεσ αιςκιςεισ και ςε ψυχοπακολογικά 
ςτρϊματα.  
Ρρωτόγονοι λαοί (όχι βάρβαροι), διακζτουν ευαιςκθςία και κρθςκευτικότθτα που δεν τθν ζχουν 
οι πολιτιςμζνοι.  
Ανκρωπολόγοι, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, τουσ πρωτόγονουσ τουσ ονομάηουν ψυχιςτζσ, (ανιμιςτζσ), 
όπωσ και τα παιδιά και τουσ ποιθτζσ, γιατί αιςκάνονται ότι ηωι και ψυχι ζχουν τα πάντα.  
Θ υπερπρωτοπορία τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ επιβεβαιϊνει των πρωτογόνων, των παιδιϊν, 
των ποιθτϊν και των αρχαίων ςοωϊν τισ ερμθνεφςεισ, ενοράςεισ κι ευαιςκθςίεσ.  
Τα ηϊα, όταν ζχουν διακζςιμεσ τροωζσ για εκλογι, προτιμοφν εκείνθ που εκείνθ τθν ϊρα 
χρειάηεται ο οργανιςμόσ τουσ. Αίωνθσ, ο ποντικόσ ςτθ ωφςθ: δίχωσ γνϊςεισ βιοχθμείασ και 
διαιτθτικισ, διακζτει τζλεια γεφςθ κι ενςτικτϊδθ ετοιμότθτα για κάκε ςτοιχείο που του λείπει: 
Διαλζγει τθν τροωι που περιζχει ςτοιχεία που του λείπουν και τρϊει ακριβϊσ όςο του 
χρειάηεται, όςο κι αν είναι νόςτιμθ και άωκονθ θ τροωι. Το ίδιο και θ γελάδα, μεταξφ χόρτων 
από χθμικά λιπάςματα και χόρτων από αμόλυντο επαρκζσ χϊμα, προτιμάει αμζςωσ το 
ωυςικότερο. Ρολλά είδθ ηϊων και πτθνϊν, πάνε κατευκείαν ςτθν τροωι, μακρινι και κρυμμζνθ 
και μεταναςτεφουν με ακρίβεια.  
Μερικά απ’ αυτά ζχουν και παραωυςικζσ και παραψυχολογικζσ ικανότθτεσ ανεπτυγμζνεσ, όπωσ 
και τα ωυτά.  
Και ο άνκρωποσ; εκωυλιςμζνεσ αιςκιςεισ, αωφςικεσ τροωζσ, ψυχοςεξουαλικι πακολογία, 
ςωματικζσ εκωυλιςτικζσ πακιςεισ, επιςτθμοποιθμζνθ και λογικοποιθμζνθ παράνοια, 
κυκλοκυμία, αμωικυμία, ςχιηοωρζνεια, υςτερία πάνδθμθ, οικουμενικι. Οφτ’ αντιλαμβανόμαςτε 
τθν κατάςταςθ μασ αιςκαντικά, οφτε δεχόμαςτε ειλικρινι ςυηιτθςθ με τον εαυτό μασ και 
άλλουσ, πάντα ηθτοφμε τισ αιτίεσ προσ τα ζξω, ενϊ εμείσ είμαςτε οι δράςτεσ.  
Πμωσ αποτελεί ςτοιχειϊδθ νοθμοςφνθ να αντιλαμβανόμαςτε ςωςτά, για μονοπϊλια, επιςτιμεσ, 
«πολιτιςτικότθτεσ», καταςτάςεισ που εωευρίςκουν και κάνουν υδρογονοβόμβεσ, δορυωόρουσ, 
χθμικζσ μολφνςεισ εδάωουσ, υδάτων, αζρων, ωυτϊν, ηϊων, ανκρϊπων που παραμορωϊνουν 
τοπία, που καταςτρζωουν το ηωτικό περιβάλλον τθσ γιινθσ ηωισ.  
 Είναι παράξενθ θ μαηικι και ατομικι ψυχολογία και νοοτροπία μορωωμζνων και αμόρωωτων, 
ειδικϊν και γενικϊν ιςοπεδωτϊν, ςε ςχζςθ με τθ διατροωι, το ςεξ, τθν αρρϊςτια και τθν υγεία: 
πιςτεφουμε ακόμα, ότι μποροφμε να τρϊμε αωφςικεσ, αταίριαςτεσ τροωζσ και να ηοφμε 
αυκαίρετα, ςαν να μθν υπάρχει πρωταρχικι και αρχζγονθ νομοτζλεια, ςαν να μθν μποροφςε νά 
’χουν οι αυκαιρεςίεσ μασ αντίςτοιχεσ ςυνζπειεσ οδυνθρζσ, εκωυλιςτικζσ, καταςτροωικζσ.  
Μερικοί από μασ, που δεν απζχουν πολλζσ γενιζσ από υγιείσ προγόνουσ, διακζτουν ακόμα 
υψθλι ςτάκμθ ηωτικότθτασ με κφτταρα, επιλογισ εκατομμυρίων ετϊν. Αυτοί αντζχουν αρκετά 
και ωαίνεται να διαψεφδουν εν μζρει, διαπιςτϊςεισ που ιςχφουν για τθν πλειονότθτα. Πμωσ τα 
παιδιά τουσ και ςε δυό-τρείσ γενιζσ, μετά τθν πτϊςθ τθσ ηωτικότθτασ και αντοχισ, δεν μποροφν 
να ανταπεξζλκουν ςτισ εντάςεισ, ταλαιπωρίεσ και αωυςικότθτεσ του ςφγχρονου πολιτιςμοφ. Γι’ 



αυτό, εξαντλιςεισ, νευρικότθτεσ ςωματικζσ και ψυχικζσ, διανοθτικζσ και κοινωνικζσ αρρϊςτιεσ, 
αποτελοφν ςιμερα το πιο επείγον ηιτθμα.  
Επειδι ζνα μικρό μζροσ των πλθκυςμϊν άρχιςε ν’ ανθςυχεί αόριςτα και να χάνει τθν 
εμπιςτοςφνθ, γι’ αυτό ρίχνουν τϊρα οι εξουςιαςτζσ, δια μζςου των λακζδων τουσ, ςυνκιματα 
ενότθτασ, ποιότθτασ κουλτοφρασ και ηωισ, αλικειασ, αναμόρωωςθσ, μεταρρφκμιςθσ, 
επανάςταςθσ. Και μάλιςτα μπορεί και να κάνουν όλ’ αυτά, όμωσ αποτζλεςμα είναι θ ςφγχυςθ, ο 
ωόβοσ, θ αναςωάλεια και ο τρόμοσ, ενιςχυμζνα. Δικά τουσ είναι οι εωθμερίδεσ και κάκε μαηικό 
ςυγκρότθμα «ενθμζρωςθσ», κουλτοφρασ, αντικουλτοφρασ, πακθτικϊν κεαμάτων, παρελάςεων 
κι εκπαιδεφςεων, ϊςτε να ςτρζωεται διαρκϊσ θ προςοχι ςε λεπτομζρειεσ, δευτερεφοντα, 
ψυχαναγκαςτικζσ αςχολίεσ, επιτάχυνςθ τθσ δολιόωκορθσ παραγωγισ, κατανάλωςθσ και των 
ναρκοπραχντικϊν που προκαλοφν δυςλειτουργίεσ και βλάβεσ. Διευκολφνουν τθν υπερπαραγωγι 
και τθν κυκλοωορία αλκοόλ, καπνοφ, χαςίσ, κονςερβϊν, βιομθχανικϊν, εκλεπτιςμζνων, νεκρϊν 
τροωϊν με χθμικά πρόςκετα. Δθλθτθριάηουν μ’ επιτάχυνςθ εδάωθ, ςϊματα κοινωνιϊν φδατα, 
ατμόςωαιρα, ψυχζσ και διάνοιεσ με λεπτεπίλεπτουσ και χοντροειδείσ τρόπουσ. Χτυποφν, 
απωκοφν, δοκιμάηουν να διαψεφςουν επιςτθμονικά κάκε πρωτοπόρο και διαπιςτευτι του 
ςυμβαίνοντοσ, που δεν είναι λακζσ και πράκτοράσ τουσ. Μιςοφν και βλάπτουν τθ ωφςθ, το 
αίςκθμα και τθ νοθμοςφνθ, όπου κι αν τα βρουν. Ενιςχφουν και βραβεφουν τθν ςυμμόρωωςθ, 
τθν προςαρμογι ςε τζτοιεσ κοινωνίεσ, τον λακεδιςμό, τθν πρακτόρευςθ, τθν προδοςία των λαϊν 
και των πατρίδων και του ό,τι ουςιαςτικοφ μποροφν οι λαοί να διακζτουν ςε κουλτοφρεσ. Τα 
δολϊματα «ωωζλεια», «λογικι» (τυπικι, διαλεκτικι, υλιςτικι, ιδεαλιςτικι, μονιςτικι, δυαδικι, 
πλουραλικι), «αςωάλεια», «κζρδοσ» κι «ευχαρίςτθςθ», είναι πολφ τθσ μόδασ και 
πανεπιςτθμιοπρεπι, ϊςτε θ Λδρυματικι και άλλεσ μορωζσ λογικοποιθμζνθσ παραωροςφνθσ και 
ςχιηοπαράνοιασ να γοθτεφουν όλουσ: πλοφςιουσ και ωτωχοφσ, κριςκουσ και άκρθςκουσ, 
μορωωμζνουσ και αμόρωωτουσ, επιςτιμονεσ και λαϊκοφσ. Μετά τθ λζξθ φπαρξθ αρχίηει να 
μπαίνει ςτθ μόδα θ λζξθ ουςία, μετά τισ ψυχολογίεσ «βάκουσ», οι παραψυχολογίεσ των όψιμων, 
μετά τισ νεοωυςικζσ οι νεοπαραωυςικζσ των κρατικιςμϊν.  
Ροιοί μπορεί νά ’χουν πολφ ςοβαρζσ αντιρριςεισ ότι ςε «τελευταία ανάλυςθ» δεν ςυμβαίνει ζτςι; Αν 
δεν ςυμβαίνει τζτοια πάνδθμθ και οικουμενικι απάκεια, φπνωςθ και ςαδομαηοχιςμόσ τότε πωσ μπορεί 
να ζχουμε ωτάςει ςε τζτοια κατάςταςθ διεκνϊσ;  
Ραρακάμπτονται αυτά ςαν ιδθ ςυνθκιςμζνα και αναηθτοφν «πρωτότυπα», αωινοντασ τον εαυτό τουσ 
και άλλουσ ςτθ ςιψθ, δθλθτθρίαςθ, μθδενιςμό.  
Πςοι περιορίηουν τθν ζννοια και τθ λζξθ τροωι και ςεξ, δίχωσ καμία ςυνζπεια πολυεπίπεδθ, δεν παφουν 
να πακαίνουν τισ ςυνζπειζσ τουσ ευρφτερα και βακφτερα. Μικροοργανιςμοί, ηϊα, ωυτά, διακζτουν 
ευλυγιςία, ετοιμότθτα, αιςκαντικότθτα, ςυνεννόθςθ και ικανότθτεσ επικοινωνίασ. Τι ζχουμε πάκει εμείσ 
οι άνκρωποι και μασ χειρίηονται τόςο εφκολα, κοπαδιαςτά, εξευτελιςτικά, βαςανιςτικά, υπάνκρωπεσ 
δυνάμεισ;  
Τι ζχουν πάκει ψυχολόγοι, ψυχίατροι, τροωολόγοι, ςεξολόγοι, ωυςικοί και άλλοι, που παίρνουν ζνα 
κομματάκι, το γενικοποιοφν μζς’ απ’ τθν αωαιρετικότθτά του, καταςκευάηουν αυτοςυγκρουόμενεσ και 
αλλθλοςυγκρινόμενεσ ιδεομεγαδομζσ, ανακθρφττουν αλάκευτεσ αυκεντίεσ και τισ κοπαδιάηουν ςε 
μάντρεσ ςχιηοπαράνοιασ και υςτεριςμϊν; Αξίηει τον κόπο να ρίχνουμε μια ματιά κάκε τόςο ςτισ ιςτορίεσ 
τζτοιων επιςτθμϊν ςε ςχζςθ με τισ τωρινζσ τουσ κεωρθτικζσ και πρακτικιςτικζσ δραςτθριότθτεσ: χάοσ 
και πάγοσ απερίγραπτθσ ςφγχυςθσ και νζκρασ. Και, αν μάλιςτα κα μποροφςε να γίνουν γνωςτζσ,  όχι 
μερικζσ επίςθμεσ βιογραωίεσ, αλλ’ οι πραγματικζσ βιογραωίεσ τουσ, κα ιταν θ μόνθ κατορκωτι απ’ 
αυτοφσ βοικεια προσ καμπωμζνουσ, μαγεμζνουσ απ’ αυτοφσ οπαδοφσ και πελάτεσ τθσ ψυχοδιανοθτικισ 
και τθσ υλικισ κατανάλωςθσ. Τι βοικεια, διαωϊτιςθ, διαπαιδαγϊγθςθ, κεραπεία και ςωτθρία μποροφν 
να προςωζρουν ςε ςυνανκρϊπουσ, αυκεντίεσ και οι μαντρωμζνοι τουσ ακόλουκοι, όπου ςτον ίδιο τουσ 
εαυτό επικρατεί αυτοςφγκρουςθ αλλοπρόςαλλων ψυχολογικϊν κομματιϊν και ιδεϊν; Ροιουσ απ’ 
αυτοφσ τουσ ομόδοξουσ ςε αλλθλοςφγκρουςθ κι ετερόδοξουσ με τθν ίδια ψυχοκοινωνικι πάκθςθ να 
πιςτζψουμε, ν’ ακολουκιςουμε, για να ευεργετθκοφμε; Ζτςι, ςυμβαίνει το ςυνθκιςμζνο ςτθν ιςτορία 
και ςιμερα: αντίςτοιχοι ωορείσ αντιςτοιχίασ ψυχοκοινωνικϊν κομματιϊν τθσ αυτοαντίκεςθσ, 
ακολουκοφν αυτό ι εκείνο το μαγνθτικό κζντρο και ρεφμα ψυχικοφ ζλουσ, που επενδφεται με 
οικονομικζσ, πολιτικζσ και κουλτουρικζσ δραςτθριότθτεσ.  
Μζςα ςε τζτοιον κυκεϊνα, θ ωφςθ εντόσ μασ κι ζξω μασ λθςμονείται και οφτε ςαν ιδζα δεν ζρχεται ςτισ 
αιςκιςεισ, οφτε ςτον ωραγμζνο, κλειςτό βακφτερα εαυτό θ παρουςία του αςτάκμθτου και του 



ακαταχϊρθτα άγνωςτου, δϊκε και πζρ’ απ’ τθ ωφςθ και τθν κοςμικότθτα, τα ςχετικά ςφνολα, τθν 
αναωορικότθτα.  
Από τζτοια ςκοπιά, τροωι και ςεξ δεν είναι μόνο ωυςικζσ λειτουργίεσ, οφτε όπωσ μασ τισ μυκοποιοφν 
από γενιά ςε γενιά. Καταςκευάηουμε από καιρό ςε καιρό διάωορεσ ζννοιεσ και κλειςτά ςυςτιματα 
κομματιϊν, που τα περιγράωουμε με λζξεισ ι τα ςυμβολίηουμε ςχθματικά. Δεν αργοφμε να 
αιχμαλωτιςτοφμε ψυχοκοινωνικά απ’ τισ λζξεισ και τα ςφμβολα δίχωσ καν να προςζχουμε ςτθν πράξθ,  
ςαδομαηοχιςτζσ ςυςτθμάτων και ςκλάβοι ςυμβολιςμϊν από γενιά ςε γενιά, μπλεγμζνοι ωορείσ και 
δράςτεσ επικυμιϊν και ωόβων, από αντανακλάςεισ.  
Αωφςικθ ηωι και διατροωι, περιβάλλον αντίκοςμου και μεταμωιεςμζνεσ προκαταλιψεισ ωσ πρόοδοι και 
διαωωτίςεισ, εμποδίηουν τθν κυκλοωορία ενζργειασ και τθν παραγωγι τθσ ςε διάωορα επίπεδα, 
κατεβάηουν τθ ςτάκμθ τθσ ηωτικότθτασ, του μεταβολιςμοφ και των ακτινοβολιϊν, επενεργϊντασ προσ 
άλλουσ νοςθρά και μειωτικά, χειρότερα απ’ τθν υλικι μόλυνςθ, τισ λοιμϊδεισ νόςουσ και τισ 
εκωυλιςτικζσ πακιςεισ. Επιπλζον εμποδίηουν τθν αωομοίωςθ οξυγόνου, πιζηουν, μπλοκάρουν το 
αγγειακό ςφςτθμα, προκαλοφν αρρυκμίεσ, δυςλειτουργίεσ, οργανικζσ βλάβεσ και οριςμζνεσ ψυχονοϊκζσ 
διαταραχζσ, κακϊσ ερεκίηουν ενεργοποιϊντασ ωάςεισ κρυωισ μνιμθσ αιϊνων με αλυςιδωτι ςυνειρμικι 
αντίδραςθ, ελαττϊνουν τθν αυτοκακαρτικι και γι’ αυτό αυτοκεραπευτικι ικανότθτα του οργανιςμοφ, 
μεταβάλλουν άτομα, οικογζνειεσ, κοινωνίεσ, ςε κοπάδια εκωυλιςτικϊν, βαςανιςτικϊν πακιςεων. 
Στρατιζσ γιατρϊν, όπωσ τουσ καλουπϊνει το «ςυμωζρον» του κάκε οικονομικοπολιτικοφ ςυςτιματοσ και 
θ βιομθχανθμζνθ πανομοιοτυπία τθσ κάκε πολιτιςτικισ μιτρασ «αιϊνιων» αξιϊν ι καιροςκοπικϊν 
μονοπωλιακϊν κερδϊν κι εξουςιϊν πάςθ κυςία, ςτρατιζσ γιατρϊν, εξυπθρετοφν, όχι ανκρϊπουσ, 
επιςτιμθ και τον εαυτό τουσ με το καλϊσ εννοοφμενο νόθμα αυτϊν των λζξεων, αλλά τον παραλογιςμό 
τθσ αυξανόμενθσ μθχανιςτικισ, τυραννικισ δφναμθσ των ςυςτθμάτων και μθχανιςμϊν προσ τουσ 
οποίουσ ςυνταυτίηονται οπαδοί, πελάτεσ, καταναλωτζσ, ςτελζχθ και αρχθγοί. Πςο πιο επιταχυντικά μασ 
εκωυλίηουν οι μθχανιςμοί κερδϊν κι εξουςιϊν, τόςο πιο κριαμβευτικά θ ιατροωαρμακευτικι 
ξεωουρνίηει και ςερβίρει εκατομμφρια είδθ πάντοτε «εγγυθμζνων, αποτελεςματικϊν, γριγορα 
κεραπευτικϊν και καυματουργϊν» ωαρμάκων που είναι μόνο διάωορεσ δόςεισ δθλθτθρίων ςε διαρκϊσ 
νζεσ ςειρζσ και νζεσ διαωθμίςεισ με διαρκείσ διαψεφςεισ απογοθτεφςεισ, κακυςτερθμζνεσ επίςθμεσ 
ομολογίεσ ατελεςωόρθτου και βλαβϊν, που εντοφτοισ ακολουκοφν πιο αχαλίνωτεσ νζεσ ςειρζσ και 
ςυνδυαςμοί ωαρμάκων, του επίμονου ωαφλου κφκλου τθσ τερατϊδουσ Μθχανισ: κζρδοσ-εξουςία-
παραλογιςμόσ μαηικόσ εκωυλιςμόσ.  
Αλλά, ηθτιματα υγείασ, κεραπείασ και ςεξ, όπωσ και άλλα κφρια, ηωτικά ηθτιματα, δεν είναι μόνο 
ηθτιματα ςωςτϊν πλθροωοριϊν, διαωωτίςεων κι εκπαιδεφςεων, αλλά ψυχονοϊκισ υγείασ και 
διοικιςεων. Ο άνκρωποσ, ι ζχει ψυχολογικό ςυμωζρον και πνευματικό ςυμωζρον για ν’ αντιλθωκεί 
αμζςωσ περί τίνοσ πρόκειται, ι, όςεσ αποδείξεισ κι αν προςωερκοφν, δεν ωωελοφν, όταν τα βακιά 
κίνθτρα είναι μίςοσ, ενοχι, ςυνοχι, αυτοτιμωρία και μθδενιςμόσ.  
Το μόνο που κα προςεχτεί ςε όλ’ αυτά και κα τεκεί, είναι ςυνικωσ, το αν αυτζσ οι γνϊςεισ και 
αποδείξεισ αντιπροςωπεφουν ι μπορεί ν’ αντιπροςωπεφςουν κάποια δφναμθ κι εξουςία κοινωνικϊν 
παραςτάςεων και ειδϊλων. Θ κατεςτθμζνθ και αντικατεςτθμζνθ τυραννικι δφναμθ και εξουςία υλικι, 
ςυναιςκθματικι και διανοθτικι, αυτό ενδιαωζρει τουσ καλουπωμζνουσ ανκρϊπουσ. Τουσ ενδιαωζρει θ 
νεκρι παράςταςθ κι θ επζνδυςθ του μίςουσ. Δεν ενδιαωζρονται για ουςίεσ, αλικειεσ, πραγματικότθτεσ 
και ταπεινι γνϊςθ του εαυτοφ. Από τζτοια ςκοπιά, για να μθν χαρακτθριςτεί πονθρι, μπορεί να 
ονομαςτεί αωελισ θ ψυχιατρικι τθσ προςαρμογισ και ςυμμόρωωςθσ προσ κάκε περιβάλλον και 
κοινωνία, ςαν μζτρο και κριτιριο υγείασ, όπωσ και θ αντιψυχιατρικι, που δεν βλζπει δϊκε και πζρ’ από 
οικογζνεια και κοινωνία. Μπορεί επίςθσ να ονομαςτεί επιεικϊσ αωελισ θ τροωολογία και διαιτθτικι τθσ 
«υγείασ» όπωσ ςυμωζρει ςτα εμποροβιομθχανικά ςυγκροτιματα, ςτο ιατρικό χθμείο — «κεραπευτικό» 
κατεςτθμζνο και ςτουσ κρατικιςμοφσ που τα υποςτθρίηουν νομικοαςτυνομικά. Αν προςκζςουμε και τθν 
πολιτιςτικι πίεςθ που να υπερβεί τον εαυτό τθσ διεπιςτθμονικά, διακουλτουρικά, πολιτιςμικά και 
διαταξικά, περ’ απ’ το επίπεδό τθσ, δεν είναι δφςκολο ν’ αντιλθωκοφμε, τουλάχιςτο λεκτικά, ςε ποιον 
κλοιό βριςκόμαςτε όλοι μασ: μεγαλοαςτοί, αςτοί, προλετάριοι, επαναςτάτεσ και κακζνασ. Οι 
επαναςτάτεσ μάλιςτα, μόλισ βολευτοφν ςε διοικιςεισ κι εξουςίεσ «δικζσ τουσ», καταντοφν οι πιο 
αντιδραςτικοί, ςχιςματικοί και καςτικοί τυπολάτρεσ και τφραννοι λαϊν. Μόνον ο ανταγωνιςμόσ προσ 
άλλα ςυγκροτιματα τουσ αναγκάηει κάπωσ να ναι λιγότερο αωθρθμζνοι και μονολικικοί.  
Καλά κα ’ταν να μιλοφςαμε για λειτουργίεσ, όπωσ θ τροωικι και ςεξουαλικι, ςαν να μθν ςυνζβαιναν 
τυωλζσ αντιδράςεισ, ςαν να μθ ηοφςαμε ςε κοινωνίεσ διαςτρεβλϊςεων και ψυχολογίεσ εμποδίων και 



παρεκτροπϊν. Πμωσ τότε, δεν κα υπιρχαν αυτά τα προβλιματα και κα ’ταν περιττά κείμενα και ομιλίεσ 
τζτοιων ηθτθμάτων.  
Πμωσ, όχι μόνον υπάρχουν όλ’ αυτά, αλλά και μζχρισ εςχάτων, κα μποροφςε να ονομαςτεί εςχατολογία 
τθσ μθδενιςτικισ τφωλωςθσ, ςτθν εποχι μασ πάνοπλθ, που ζχει ιδθ υποτάξει και βαςανίηει μορωζσ ηωισ 
και φλθσ.  
Σ’ αυτό το ςφντομο κείμενο μετά απ’ τισ νφξεισ περί διατροωισ και ςεξουαλιςμοφ, αυτι θ μθδενίηουςα 
δραςτθριότθτα χρειάηεται να περιγραωτεί εκτενζςτερα και πιο τονιςμζνα, ςε ιδιαίτερα κείμενα. Μόνον 
όταν αντιλθωκοφμε βακφτερ’ απ’ τισ λζξεισ τθσ κάκε περιγραωισ, τουσ αναρχομθδενιςτικοφσ 
ψυχοκοινωνικοφσ μθχανιςμοφσ ςε όλθ τουσ τθ ωρίκθ, ωοβία, δολιοωκορά και παρεκτροπι τθσ ηωικισ 
ενζργειασ ποφ κάνουν, τότε μόνο κ’ αρχίηει να ςυμβαίνει κι ανακάλυψθ και χριςθ υγιεινισ διατροωισ 
και ςεξουαλικότθτασ, όπωσ και κακετί άλλου. Ζωσ τότε, είμαςτε υποχρεωμζνοι να τονίηουμε και να 
επαναλαμβάνουμε περιγράωοντασ και ξεςκεπάηοντασ ποικιλότροπα κι από διάωορεσ πλευρζσ, τον 
ςυντθρθτικό, μεταρρυκμιςτικό κι επαναςτατικό ωαςιςμό διαωόρων χρωμάτων και παραλογιςμό που 
κρφβεται πίςω από οικονομικζσ, πολιτικζσ, αιςκθτικζσ, επιςτθμονικζσ, κρθςκευτικζσ ι όποιεσ άλλεσ 
δικαιολογίεσ, λογικζσ και δραςτθριότθτεσ.  
Οι λιγοςτοί περικωριακοί κάκε υγιεινισ χριςθσ, αντιπαρακζτουν το ωυςικό, το υγιζσ, το ηωικό, το 
χαροφμενο, ζναντι αυτισ τθσ ψυχοκοινωνικισ κολάςεωσ που τθν αντανάκλαςθ τθσ γυαλιςτερισ ψευτιάσ 
τθσ και τθν ανακυμίαςθ τθσ ςαπίλασ τθσ πολλοί τθν αντιλαμβάνονται και τθν αιςκάνονται ςαν τθν 
μοναδικι αλικεια, υγεία και ομορωιά. Πμωσ, αυτοί οι λιγοςτοί περικωριακοί, τουλάχιςτον οι 
περιςςότεροι απ’ αυτοφσ, είναι περιςςότερο αιςιόδοξοι απ’ όςο προσ το παρόν θ κατάςταςθ επιτρζπει. 
Οι κρυςταλλωμζνεσ και οι ρευςτζσ μάηεσ, μαηί με τα ςτελζχθ και τουσ αρχθγοφσ τουσ, ςε 
ςαδομαηοχιςτικό ςφμπλεγμα, το να δεχτοφν και να επιτρζψουν τθν καλλιζργεια τθσ υγείασ και τθν χαρά 
τθσ ηωισ δίχωσ τουσ ςκοποφσ και τισ αςκοπίεσ των παραλογιςμϊν τουσ, ςθμαίνει τθν αυτοδιάλυςι τουσ 
και το ξεκίνθμα τθσ αλθκινισ ηωισ. Ο ναρκομανισ, ο αλκοολικόσ, ο καπνιςτισ, ο μανιωδϊσ 
υπερςιτιηόμενοσ, ο εντελϊσ διεςτραμμζνοσ και λογικοποιθμζνοσ, ςχιηοπαρανοϊκόσ και υςτερικόσ, τθσ 
αντιωφςθσ και τθσ αντινόθςθσ, υποςτθρίηουν, ωσ τθν πλιρθ ςιψθ, τον αντίκοςμο.  
Ζνασ τζτοιοσ αντίκοςμοσ, διακζτει τθν ακμαία, ιςχυρι λογικι του καπιταλιςτοκομμουνιςτικοφ 
ιμπεριαλιςτικοφ μθχανιςμοφ, ςαν αδιάςπαςτο ηεφγοσ αντίκεςθσ ςιμερα. Τα πάντα είναι ςτρατϊνασ 
ρομποτανκρϊπων, που επικυμοφν και απολαβαίνουν αυτι τθ κατάςταςθ, γιατί οφτε μποροφν 
δθμιουργικά να ωανταςτοφν άλλθ κατάςταςθ, αλλ’ οφτ’ ζχουν ηιςει για να κυμθκοφν μια κάποια ζννοια 
ι ςφμβολο ηωισ ωυςικισ και χαράσ, χωρίσ «διαςκζδαςθ». Είναι αυτι θ ίδια θ απόγνωςθ και απελπιςία 
ιχνϊν των άλλοτε ανκρϊπων, που ακόμα επιηοφν.  
Από τζτοια ςκοπιά, το ςεξ και θ τροωι, δεν αποτελοφν πια πραγματικότθτα, αλλά ςυμβολιςμό του 
χαμζνου παράδειςου. Γι’ αυτό με τόςθ μανία και υπερβολι, οι «ωριμότερεσ» θλικίεσ υπερςιτίηονται με 
ό,τι νοςτιμεφει τθν πακολογικι πλζον γεφςθ, ενϊ οι νζεσ θλικίεσ βουλιάηουν βακιά ςτθν ακρόαςθ 
ερωτικϊν τραγουδιϊν και ςτα πακθτικά κεάματα πορνείασ και βίασ.  
Εξακολουκϊντασ αυτι τθν πορεία, με το ανελζθτο ςφςτθμα τθσ διεκνοφσ ςτζγνιασ, που είναι θ 
μεγαδομι τθσ μθχανιςτικισ παραγωγισ και κατανάλωςθσ, αν αρχίςει κάπου κάποια αυτοεμπλοκι χωρίσ 
να προωτάςει επανόρκωςθ με τθν αυτορρφκμιςθ, τότε ο Υπερςταλινοχίτλερ κα αποτελζςει μαηικι 
μεςςιανικι προςδοκία και βζβαιθ ζλευςθ. Το τι κα ςθμαίνει μια τζτοια ςωτθρία, ςε υλικό ι ς’ αικερικό 
επίπεδο του ψυχικοφ ζλουσ, αυτό καμιά περιγραωι και καμιά λεκτικότθτα ωρίκθσ, παραλογιςμϊν και 
λογικισ του μίςουσ ςαν μαηικι αυτοχειρία δια των αλλθλοβαςανιςμϊν και τθσ αλλθλεξόντωςθσ, καμιά 
ομιλία και γραωι δεν κα μποροφςε να περιγράψει.  
Σε τζτοια περίπτωςθ, μόνον θ ενςτικτϊδθσ και αυκόρμθτθ εναντιοδρομία, κα μποροφςε κάτι να 
περιςϊςει δια τθσ καταςτροωισ του μθχανιςμοφ που ςκλαβϊνει τόςο πιο ανελζθτα, όςο τον 
υπθρετοφμε πιο τυωλά.  
Πμωσ απομζνει κάτι από υγιζσ ζνςτικτο και αυκορμθτιςμό ηωισ ςτα ερθμικά μθχανοποιθμζνα πλικθ και 
ςτα ςτελζχθ τθσ ιδεοτεχνοδομισ;  
Αυτό κα το δείξουν τα γεγονότα.  
Σκλάβοι τθσ Μθχανισ για χάρθ τθσ Μθχανισ, ςκλάβοι των ζργων μασ αν είμαςταν αρκετά ηωντανοί και 
νοιμονεσ, ςτελζχθ, αρχθγοί και λαοί ςκλάβοι των καταςκευϊν του αντίκοςμου, ςπαταλάμε ενζργεια και 
ηωι.  
Θ μαηικι ςκζψθ, που άλλοτε καταςκεφαηε ωαντάςματα ψευτοπίςτεων και προβολζσ ωανταςιϊςεων, 
ωόβων και πόκων, τϊρα ζχει τόςο πολφ περιπλακεί ςτα ίδια τθσ τα δίχτυα, ϊςτε, αωοφ ςτο μεταξφ ζχει 



αντικαταςτιςει τθν ανκρϊπινθ ηωι, τθν κουλτοφρα και κάκε προλογικι, λογικι και υπερλογικι, τϊρα 
γιγαντϊκθκε μθδενιςτικι.  
Αν κάτι ηωντανό απομζνει ακόμα ςτον άνκρωπο, θ εξαςκζνιςθ τθσ μαηικισ ςκζψθσ από εξάντλθςθ τθσ 
κλεμμζνθσ ενζργειασ, που ςπαταλά ςτθν ςχιηοπαρανοϊκι τθσ επιτάχυνςθ και θ αυτογνωςία, μπορεί νά 
διαςϊςουν τθν ανκρωπότθτα, με ςιωπθλι ζπανάςταςθ ψυχϊν, αλλ’ όχι αντιπρόςωποι, ωορείσ και 
δράςτεσ τθσ οικονομοπολιτικισ μθχανιςτικότθτασ, χωρίσ τθν αιςκαντικι νοθμοςφνθ. Ανίατοι ωαςίςτεσ 
ςχεδόν όλοι μασ, όςο κι αν κοκκινίηουμε, κιτρινίηουμε, μαυρίηουμε ι αςπρίηουμε, αυταπατϊμενοι και 
απατϊντασ με τθ μετάκεςθ και αντικατάςταςθ τθσ ουςίασ κάκε ηθτιματοσ, ςε δευτερεφοντα, 
λεπτομζρειεσ και ςοωιςτείεσ, για να κρφβεται και να δρα θ μαγικι ςκζψθ μασ.  
Με ςχζςεισ διαπροςωπικζσ και διακοςμικζσ, μποροφν να ηουν τα όντα και με τροωζσ πολυεπίπεδεσ 
διαλλαγισ. Δεν μποροφν να ηουν επί πολφ πολιτιςμοί ςε πλικθ μονωμζνα και ςαν εξαρτιματα τθσ 
ιδεοτεχνοδομισ, δίχωσ ςτοιχειϊδθ ψυχικι και ςωματικι υγιεινι και κάκαρςθ. Ακόμα και οι μθχανζσ 
εςωτερικισ καφςεωσ χρειάηονται οξυγόνο επαρκζςτατο, ωίλτρα κακαριότθτασ, πλιρθ κατάλλθλθ 
λίπανςθ για μείωςθ ςτο ελάχιςτο τθσ τριβισ και ςυχνι κάκαρςθ των κατάλοιπων και των κολλοειδϊν τθσ 
καφςθσ. Ο άνκρωποσ, ςυνταυτιςμζνοσ με τθ μθχανι, αωαιρεί τον εαυτό του και πιςτεφει ότι είναι θ 
μθχανι: λατρεφουμε και περιποιοφμαςτε τισ μθχανζσ, όπωσ ακριβϊσ ς’ αυτζσ χρειάηεται για να 
λειτουργοφν και να ςυντθροφνται. Γι’ αυτό είναι περιττό να ωροντίηουμε για τθν υγεία μασ.  
Οι εωευρζτεσ, καταςκευαςτζσ, χειριςτζσ και καταναλωτζσ των προϊόντων τθσ μθχανισ δεν ωροντίηουν 
αντίςτοιχα για κακαρά, δικά τουσ καφςιμα, για επαρκζσ οξυγόνο, για ελάττωςθ ςτο ελάχιςτο τθσ τριβισ, 
για ςυντιρθςθ που είναι θ κάκαρςθ, που είναι υγεία, χαρά, ομορωιά. Πλ’ αυτά δεν τα μελετοφν, δεν 
τουσ ενδιαωζρουν, παρ’ ότι υποωζρουν βαςανιςτικά. Γιατί να ωροντίηουν για όλ’ αυτά; Αυτοί, 
ςυνταυτιςμζνοι με τθ μθχανι, ψυχολογικι και κοινωνικοτεχνικι, αυτοί δεν υπάρχουν.  
Επειδι δεν μποροφμε ν’ αποωφγουμε το διαςτρεβλωμζνο είδωλο από διάκλαςθ τθσ γυαλιςτερισ 
επιωάνειασ περιποιθμζνων μθχανϊν, ςε ςυνδυαςμό με τισ ναρκοποιζσ εκπορεφςεισ των καυςαερίων, 
των χθμικϊν κατάλοιπων και των ακτινοβολιϊν του μαγικοφ ςυνόλου, καταβροχκίηουμε από 
μθχανιςτικι μίμθςθ τα παραγόμενα των μθχανϊν μασ. Αυτά είναι θ κουλτοφρα μασ, θ μουςικι μασ, θ 
ποίθςι μασ, τα τραγοφδια του ζρωτα των ρομποτανκρϊπων. Αυτά επίςθσ είναι οι άριςτεσ τροωζσ, 
βιομθχανθμζνεσ, δθλθτθριϊδεισ, καρκινογόνεσ, ιατροπρεπϊσ ευλογθμζνεσ από κράτθ και υπερκράτθ 
μονοπωλίων. Αυτά είναι οι άριςτεσ ςχζςεισ ηωισ. Μόνον αυτά είναι θ χαρά τθσ ηωισ μασ: τα ςκουπίδια 
και τα δθλθτιρια τθσ λογικότατθσ παραωροςφνθσ μασ και τα ςτολίδια, ωορζματα πολυτελείασ του 
υπερπολιτιςμοφ, κακθμερινά λουτρά τθσ επιδερμίδασ, αλλά ποτζ κάκαρςθ ςϊματοσ και ψυχισ. Οι 
δθλθτθριαςμζνοι χρειάηονται τα δθλθτιρια, όπωσ οι ηωντανοί τθ ηωι.  
 
Σε μθδενιςτικι ςυνταφτιςθ με τθ Μθχανι, αυτοπεριωρονθμζνεσ μθχανζσ εμείσ, πανομοιότυπα 
αποκτιματα τθσ πολιτιςτικισ μιτρασ, αυτοδθλθτθριαηόμαςτε με πορνεία, βιομθχανθμζνεσ τροωζσ και 
μαηικζσ εντυπϊςεισ κατευκυνόμενων «αλθκειϊν».  
Δεν επαναςτατοφμε ςαν ψυχζσ. Μόνον απ’ τθν τεχνθλεκτρονικι των ζργων μασ ελπίηουμε ςωτθρία.  
Και πράγματι: υπερδυναμικι και υπερπολφπλοκθ μεγαδομι τεχνθλεκτρονικότθτασ προσ τθν οποία 
τείνουν τα ζργα μασ, ίςωσ αυτι δϊςει μιαν όποια λφςθ, με τθν δικι τθσ ανταρςία: ίςωσ δεν κ’ αργιςει 
πολφ ο καιρόσ, που κα επαναςτατιςουν κυβερνθτικισ, βιονικισ και παραωυςικισ ζργα. Θ εμπλοκι τουσ 
ίςωσ είναι αναπόωευκτθ, όχο μόνο ςε τοπικζσ περιπτϊςεισ καταςτροωϊν και ανυπακοισ, και ςε 
υποβολιμαίεσ μνιμεσ.  
Θ ανταρςία των μθχανϊν μασ και του όλου ςυςτιματοσ, διεκνϊσ, μπορεί να ωζρει αποτελζςματα: θ 
ολοκλθρωτικι καταςτροωι, ι αποςυνταφτιςθ κι επιςτροωι ςτον εαυτό μασ. Θ ποιότθτα και θ κατάςταςθ 
εαυτοφ ςε αποςυνταυτίςεισ, είναι αποωαςιςτικόσ παράγων για το τι επακολουκεί, από κάκε ανταρςία 
Ζργων, για ψυχζσ ςκλαβωμζνεσ ς’ αυτά.  
 
Σε κάκε κρίςιμθ καμπι, εμωανίηεται πιο ζντονα ο κακθμερινόσ μασ ψυχολογικόσ δυαδιςμόσ, θ διττότθτα 
τθσ αυτοςφγκρουςθσ που υλοποιείται ςε αλλθλοςυγκροφςεισ. Θ ςχιςμζνθ, αμωίκυμθ ψυχι, ανικει ςε 
χοντρζμπορουσ όπλων και λαϊν.  
Θ ουςιαςτικι κλθρονομιά κουλτοφρασ των λαϊν εκωράηει τθ διττότθτα με ςφμβολα ψυχοκοινωνικά και 
μεταωυςικά. Πλεσ οι κουλτοφρεσ ζχουν τα ίδια νοιματα με άλλεσ λζξεισ και παραλλαγζσ ςυμβολιςμοφ 
πραγματικοτιτων. Στθ «δυτικι» εκδοχι υπάρχει θ λζξθ Χριςτόσ και θ λζξθ Αντίχριςτοσ.  



Μεταξφ αυτϊν των δφο πραγματικοτιτων, οντοτιτων και ψυχολογικϊν ςυμβολιςμϊν, υπάρχει διαωορά 
Ζςχατων, που δεν είναι άκρα ι ηεφγοσ αντίκεςθσ. Ο Αντίχριςτοσ ανικει ςτθν ακάκαρτθ διττότθτα. Ο 
Χριςτόσ ανικει ςτο κακαρό υπάρχον.  
Στισ λζξεισ και ςτα ςχιματα, ο Αντίχριςτοσ ελάχιςτα διαωζρει απ’ τον Χριςτό. Και μάλιςτα, ο Αντίχριςτοσ, 
είναι πολφ πιο γοθτευτικόσ, γιατί βρίςκει ανταπόκριςθ μαηϊν με ψυχικά ςτίγματα αιϊνων βίων και 
μεταβίων. Επιπλζον, για τον Αντίχριςτο και τουσ ανεπίγνωςτουσ οπαδοφσ του, ο όποιοσ ςκοπόσ, αγιάηει 
ακόμα και τα πιο κτθνϊδθ, βάρβαρα μζςα, όπλα και πράξεισ. Αν ξανάρχονταν ο Χριςτόσ ωσ ταπείνωςθ 
και αδυναμία παρά τα καφματα υπεραιςκθτοφ και υπερωυςικοφ, όχι ωσ παντογνωςία και παντοδυναμία 
του Αςτάκμθτου και Αγνϊςτου, όχι ωσ Σειςμόσ που κλονίηει κατεςτθμζνα, αντικατεςτθμζνα, γνϊςεισ, 
τεχνολογίεσ κι εξουςίεσ τθσ Γθσ, ξανά κα τον ςταφρωναν και ςιμερα, μ’ επιςτθμονικι, υπερμοντζρνα 
μζκοδο και πολιτιςτικι δικαιολογία, ςχεδόν όλοι μασ: κριςκοι και άκρθςκοι τθσ οικουμζνθσ. Ο 
κτθνωμζνοσ, ξενωμζνοσ κι απ’ τον ίδιο του εαυτό πολιτιςμζνοσ αγριάνκρωποσ, μιςεί και ςκοτϊνει, 
καταςτρζωει κακετί που του κυμίηει τθν πτϊςθ του.  
Συντζλεια του αιϊνοσ είναι θ κάκε τόςο δεφτερθ παρουςία ωσ Σειςμόσ, απ’ όπου γκρεμίηεται θ 
μεγαδομι τθσ ψευτιάσ και των εκωυλιςτικϊν μιγμάτων και νοκειϊν. Πντα και υλικότθτεσ πάνε ςτθ κζςθ 
που τουσ ανικει, ςφμωωνα με τθν πραγματικι τουσ ποιότθτα και κατάςταςθ πορείασ. Για τον κριςκο και 
τον άκρθςκο ςθμερινό ωαριςαίο και τεχνοθλεκτρογραωειοκράτθ γραμματικό, ςκλάβο του ψυχολογικοφ 
χρόνου και των μαςκϊν, ςε μακιαβελιςμό των μαηϊν και πολιτιςμό νάυλον κοινωνικϊν ρόλων του 
ςυγκαλυμμζνου μθδενιςμοφ και ποςοτιςμοφ, υπάρχει μόνον ο διεκνισ μθτροπολιτικόσ επαρχιωτιςμόσ, 
και τα ωαινόμενα ωμισ και πλάγιασ βίασ, ωσ το ιςχυρότερο επιχείρθμα. Αυτό είναι ο κεόσ τουσ, ο 
Χριςτόσ τουσ, θ τιμι τουσ, επιςτθμονικι, πολιτιςτικι και θ όποια τουσ άλλθ υπόλθψθ αναρριχθμζνων, 
αναρριχϊμενων και υπό αναρρίχθςιν καταςκευαςμζνων διαδόχων, για να μθν ςπάςει ο κλοιόσ. Θ κλοπι 
ενζργειασ απ’ τθ ωφςθ, θ τεχνθλεκτρονικι, θ κυβερνθτικι, θ βιοκυβερνθτικι με δοκιμζσ διείςδυςθσ προσ 
παραωυςικζσ περιοχζσ, τα κερμοπυρθνικά, ακτινικά και άλλα όπλα, χαρίηουν ςτουσ εξουςιαςτζσ και 
τουσ λακζδεσ τουσ, τθν ψευδαίςκθςθ παντοδυναμίασ και παντογνωςίασ νζου Καιςαροπαπιςμοφ που 
«ρυκμίηει τα ςφμπαντα» και με τθ γιινθ ηωι και υλικότθτα ςτο ζλεόσ τουσ.  
Πταν όμωσ ζρκει θ ϊρα των ςυνεπειϊν, που τα προεόρτιά τουσ ελάχιςτα γίνονται αιςκθτά, ςτουσ 
βακιοφσ εωιάλτεσ τθσ νάρκθσ μασ,. τότε, … ασ μασ ςϊςει θ ςυνταφτιςθ μασ με τθ Μθχανι και θ 
επανάςταςθ των Computers.  
 



 

ΣΑΠΕΙΝΗ ΓΝΨΗ ΕΑΤΣΟΤ 
 
Το γνϊκι ςαυτόν ςθμαίνει τθ ςτιγματογνωςία, επειδι ο πυρινασ του ανκρϊπου ανικει ςτο αςτάκμθτο, 
ακαταχϊρθτο, άγνωςτο, πζρ’ από ςχετικά ςφνολα και αναωορικότθτεσ, όπου δεν μπορεί να ειςχωρζςει 
ςυνείδθςθ και ςκζψθ. Νουσ μοναχικόσ, κακαριςμζνοσ, ακζραιοσ, δίχωσ ψυχολογικά κομμάτια, μπορεί να 
πλθςιάςει.  
Θ ανκρωπότθτα, απ’ όποιεσ αιτίεσ και περιςτάςεισ υλοαικερικισ και υλοχθμικισ κοςμικότθτασ, ζχει 
προχωριςει πολφ προσ τθ νζκρα, ιδθ από αιϊνεσ και άλλουσ κφκλουσ ηωισ. Αυτό το γεγονόσ, ωσ ηωτικό 
ηιτθμα, που είναι θ ταπεινι γνϊςθ εαυτοφ, παράλλθλα με τθ γνϊςθ κόςμου, αποτελεί τθ βάςθ κάκε 
αλθκινισ κουλτοφρασ, όποιου καιροφ.  
Γνϊςθ κόςμου δίχωσ ςτοιχειϊδθ γνϊςθ εαυτοφ, είναι θ κυριότερθ αιτία του αδιζξοδου και του 
μθδενιςμοφ τθσ εποχισ μασ επίςθσ, που είναι δυναμικότερθ από άλλεσ ςε τεχνικι και γι’ αυτό πιο 
απειλθτικι.  
Ρριν από αιϊνεσ, ο άνκρωποσ, ιδθ από άλλεσ βιόςωαιρεσ, κατάντθςε νοςθρόσ, ςυνταυτιςμζνοσ με 
αντικείμενα κι ζργα του, αωαιρετικόσ, χωριςτικόσ ωετιχιςτισ, μθχανιςτισ τθσ κοςμικότθτασ και κφμα τθσ 
δικισ του ιδεοτεχνοδομισ τθσ εποχισ μασ.  
Αν εγκαίρωσ, δεν αναχαιτιςτεί αυτι θ πορεία τθσ αντικειμενοποίθςθσ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ, ςφμωωνα 
με αρχαίεσ και νζεσ διαπιςτϊςεισ και διαλογιςμοφσ, ανκρϊπινα όντα πζωτοντασ ακόμα πιο βακιά ςτθν 
φλθ, τείνουν προσ διάωορεσ πικανότθτεσ και δυνατότθτεσ ψυχολογικϊν κολάςεων, αλλά δίχωσ κοςμικό 
αντίκριςμα. «Μαφρεσ οπζσ», βαριάσ, πυκνισ φλθσ, υπάρχουν και ςε άλλο επίπεδο, που ρουωοφν 
αντίςτοιχα πεςμζνα όντα από διάωορεσ προελεφςεισ. Υπάρχουν και καταςτάςεισ, ιδιωτικοφ ςφμπαντοσ, 
με μθδζν αντίκριςμα: εωιάλτεσ αρνθτικϊν ωανταςμαγοριϊν. Οι απορροωιςεισ τθσ οντικισ αικερικισ 
«ςτάχτθσ» από άλλου επίπεδου «μαφρεσ οπζσ», αποτελεί είδοσ αντικειμενοποίθςθσ και των εωιαλτϊν. 
Οι μφκοι τθσ ανκρωπότθτασ αποδείχνονται και ς’ αυτό, αλλθγορίεσ ςυμβαινόντων.  
 
Φράςεισ και νοιματα, απ’ ό,τι ζχει ωτάςει ωσ τθν εποχι μασ, απ’ τθν ουςιαςτικι κλθρονομιά 
κουλτοφρασ λαϊν, που δεν είναι θ τυπικι παράδοςθ και θ εξ αυτισ τυωλι αντίδραςθ που είναι οι 
αντιπαραδόςεισ, αυτζσ οι ωράςεισ, νοιματα και ςφμβολα, για όςουσ τα καταλαβαίνουν, ζχοντασ 
επιπλζον υπόψθ τουσ τισ πρόςωατεσ εξελίξεισ τθσ νζασ ωυςικισ και τθσ διαπολιτιςμικισ κουλτοφρασ 
αρχαίων και ςφγχρονων λαϊν, μποροφν να τα αποδϊςουν ςωςτά. Ζτςι αναδφονται μ’ εκπλθκτικι 
διαφγεια απ’ τθν αχλι του μφκου, του ςυμβολιςμοφ, τθσ παραβολισ, τθσ αλλθγορίασ και τθσ κατ’ ανάγκθ 
μυςτικισ λεκτικότθτασ ι ςχθματικότθτασ. Συνικωσ, οι ειδικοί, είναι μόνο ςχολαςτικοί, δίχωσ 
διακουλτουρικι και διεπιςτθμονικι κατάρτιςθ, εκτόσ από ςπάνιεσ εξαιρζςεισ. Άλλωςτε, το ίδιο 
ςυμβαίνει και για δφςκολα κείμενα ι ςυηθτιςεισ τθσ εποχισ μασ, δφςκολα απ’ τθν ίδια τθ ωφςθ των 
ηθτθμάτων. Αωελείσ, απρόςεκτοι, ακατάρτιςτοι και ιδίωσ χωρίσ ουςιαςτικό ενδιαωζρον, απαιτοφν να 
καταλαβαίνουν, ενϊ δεν προςζχουν επαρκϊσ ν’ αντιλθωκοφν οφτε και ςαν λεκτικότθτα, πιςτεφοντασ τον 
εαυτό τουσ πολφ μορωωμζνο και γνϊςτθ. Γι’ αυτό, όποιοσ «ξζρει», δεν μακαίνει κινθτικά, οφτε και ςαν 
λζξεισ, όςο κι αν ξζρει τθν όποια γλϊςςα ι ςυμβολικι. Εντοφτοισ, ςυνάνκρωποι εντελϊσ ακατάρτιςτοι 
δεν είναι πολφ ςπάνιο να καταλαβαίνουν πολφ δφςκολα ηθτιματα. Ο άνκρωποσ, δεν είναι μόνον θ 
θλικία του παρόντοσ ςϊματόσ του, οφτε θ γνϊςθ και θ άγνοιά του και θ κοινωνικι του εκπαίδευςθ και 
αμορωωςιά.  
 
Ο χωροχρόνοσ, θ οικογζνεια και θ ατμόςωαιρα κουλτοφρασ ςτθν οποία ζλκονται κι ενςαρκϊνονται 
ανκρϊπινα όντα, δεν βρίςκεται αυκαίρετα. Πςο πιο τυωλι ςυναιςκθματικά και νοϊκά θ ανκρϊπινθ 
οντότθτα, τόςο πιο μοιραία υπάγεται ςτουσ νόμουσ υλοαικερικϊν και υλοχθμικϊν επενεργειϊν, ςε 
κζντρα και ρεφματα, ψυχοκοινωνικά, αςτροωυςικά, αςτροαικερικά, κτλ.  
Συνικωσ, επιςτιμεσ τθσ ωφςθσ κι επιςτιμεσ περί ανκρϊπου, όχι μόνον επιμζνουν ςε ςτεγανά και 
αωαιρζςεισ, αλλά είναι τόςο πολφ καλουπωμζνοι, κονςερβαριςμζνοι οι ωορείσ τουσ από βιομθχανίεσ 
εκπαίδευςθσ και μετεκπαίδευςθσ, ϊςτε λιγοςτοί αωινουν κάτι ανοιχτό για ν’ αντιλαμβάνονται και κάτι 
άλλο, δϊκε και πζρ’ απ’ τα ςωςτά ι λακεμζνα ι ανάμικτα επίςθμα κι επαγγελματικά ςερβιριςμζνα. Δεν 



κζτουν ποτζ ηιτθμα του ποιοί ελζγχουν τθν ιδεοτεχνοδομι, από ποιουσ πλθρϊνονται και γιατί, περί 
τίνοσ πράγματι πρόκειται. Ράρα πολλζσ, ακόμα και πριν από λίγο, «αιϊνιεσ» βεβαιότθτεσ ζχουν 
κλονιςτεί, τουλάχιςτον ςε μικροφσ, πολφ προχωρθμζνουσ κφκλουσ ζρευνασ και διαπίςτωςθσ. Άλλωςτε, 
ακόμα και ςτα πιο εμωανι του υλοχθμικοφ επίπεδου και του ανκρϊπινου εγκζωαλου λιγοςτά ζχουν 
ανακαλφψει κι επιβεβαιϊςει, παραδεκτά ςτοιχειωδϊσ, χωρίσ μεγάλεσ διαωωνίεσ και αλλοπρόςαλλεσ 
κεωρίεσ. Θ επιςτθμοποιθμζνθ πλάνθ είναι θ πιο ςτεγανι, ιδίωσ ςτισ λεγόμενεσ επιςτιμεσ περί 
ανκρϊπου. Αλλά, πωσ μπορεί να ονομάηονται επιςτιμεσ για τον άνκρωπο, δίχωσ κάποια ςτοιχειϊδθ 
αυτογνωςία; Γι’ αυτό, αίωνθσ, θ ψυχολογία για τουσ άλλουσ, ωσ επάγγελμα, όπωσ και θ ιατρικι του 
ςϊματοσ και τθσ ψυχισ, είναι εκμεταλλεφςεισ και αγνωςίεσ εαυτοφ. Αωοφ μόνον θ ωφςθ, ο οργανιςμόσ, 
θ πνευματικι όραςθ και το αςτάκμθτο κεραπεφουν, δεν μπορεί να υπάρχει αντικειμενικά κεραπευτικι 
και γνϊςθ, του ςυγκεκριμζνου ςϊματοσ και ψυχισ, ςε κινθτικότθτα, όποιου προςϊπου και ατόμου, 
δίχωσ το ίδιο το άτομο ωσ ςφνολο επίπεδων παραγόντων και ςχζςεων, δίχωσ αυτό το ίδιο άτομο νά ‘ναι 
αυτογνϊςτθσ αυτόωωτοσ και αυτοκεραπευόμενοσ, ς’ επίπεδο ςτακμθτοφ, ςυνειδθτοφ, αςυνείδθτου και 
αςτάκμθτου. Επικοινωνία μπορεί να ςυμβεί, όταν μερικζσ ςτιγμζσ ςυμπίπτει θ ίδια ςτάκμθ και κφμα, ι 
πιο ςπάνιο, όταν για λίγο ςυμβαίνει διείςδυςθ. Άλλο ηιτθμα είναι θ ςτοιχειϊδθσ ωροντίδα προσ 
ςυνανκρϊπουσ, επαγγελματικι, ωιλικι, κεςμικι. Αλλά και ςαν τζτοια ωροντίδα, δεν είναι ςθμαντικι 
δίχωσ τθν ςυγκατάκεςθ και βακφτερθ επικυμία του ωροντιςμζνου να ςυμμετζχει κατά κάποιο τρόπο 
ςτθν ωροντίδα ωσ ςφνολο ςυνεργείασ.  
Στουσ λαβφρινκουσ τθσ κοςμικότθτασ, δεν είναι κάτι πολφ εφκολο κι επαγγελματικό, ηωι, αρρϊςτια, 
κεραπεία και κάνατοσ των μορωϊν ηωισ.  
Θ αγνωςία εαυτοφ, παράγει τουσ επαγγελματίεσ προςτάτεσ άλλων, γιατροφσ άλλων και ςωτιρεσ άλλων, 
όταν οι «άλλοι» δε διακρίνουν τθν ίδια ςε όλουσ αγνωςία και ακλιότθτα και ςτον εαυτό τουσ, απ’ το 
γεγονόσ και μόνον ότι περιζχονται ςτο μαγικό, ςκοταδικό κφκλωμα αυκεντιϊν, οπαδϊν και πελατϊν, 
όποιασ περιοχισ κι επικράτειασ.  
Συνζβαιναν, όπωσ ςυμβαίνουν και ςτθν εποχι μασ, διαωόρων επίπεδων εκβάςεισ. Δεν πρόκειται μόνο 
για τθν γιινθ κόλαςθ μ’ αυτά που μασ ετοιμάηουν με τθ ραδιενζργεια και άλλα, εναντίον τθσ 
κυτταρικότθτασ, του πρωτοπλάςματοσ και άλλων τθσ γιινθσ μορωικότθτασ και λειτουργικότθτασ τθσ 
ηωισ, ωσ γεωβιοτικι κόλαςθ. Υπάρχουν και κολάςεισ ψυχϊν, ςε άλλθ ςτάκμθ, ςτο περικϊριο 
παράλλθλων κόςμων: «ςχζςεισ» που ςυνοδεφονται από ζλλειμμα αικερικισ μάηασ, μ’ ζκλυςθ άλλου 
είδουσ ενζργειασ, «πυρόσ του εξϊρετου». Άλλωςτε, αντίςτοιχα δείγματα τζτοιων καταςτάςεων, είναι 
του υλοχθμικοφ επίπεδου οι ατομικζσ και μαηικζσ ςχιηοπαράνοιεσ, υςτεριςμοί και ψυχϊςεισ. Οι πιο 
βλαβερζσ κι επικίνδυνεσ είναι όςεσ διατθροφν τθ λογικι ςυνοχι και ςυνδυάηουν μακθματικοφσ 
λογιςμοφσ, τυπικζσ, διαλεκτικζσ και άλλεσ λογικζσ, με γνϊςεισ, επιςτιμεσ, ψυχολογίεσ για τουσ άλλουσ, 
ιατροωαρμακευτικζσ, πολιτιςμικότθτα, διαωιμιςθ, εκπαίδευςθ και προπαγάνδα, με μαηικά και 
ςυγκροτιματα υποβολισ κι επιβολισ.  
Στθν κρίςιμθ κατάςταςθ που βριςκόμαςτε ςιμερα, δεν είν’ εντελϊσ άχρθςτο να υπενκυμίηεται και να 
τονίηεται  ςυχνά, το τι ςθμαίνει λογικι τρζλα (ςχετικά επίςθσ ςτο «Μοίρα και Λόγοσ», 1948).  
Υποβολείσ κι επιβολείσ πρότυπων προδοςίασ, ςυμμόρωωςθσ και προςαρμογισ ςτισ κοινωνίεσ μασ τθσ 
επιςτθμοποιθμζνθσ και κεςμοποιθμζνθσ παραωροςφνθσ, πριν πζςουν εντελϊσ ςτθν παγίδα που 
ςτινουν για τουσ άλλουσ, ελπίηουν ότι κα γλιτϊςουν απ’ τθν ψυχολογικι τουσ κόλαςθ, ιδθ ς’ αυτό εδϊ 
το επίπεδο, με το να κοιτάηουν πάντα προσ τα ζξω και με το να δρουν μθχανιςτικά και ψυχαναγκαςτικά, 
για «πρόοδο, γενικό καλό, ιδεϊδθ» και παρόμοια.  
Πταν πια εξαντλθκοφν ςωματικά, αντιλαμβάνονται κάπωσ, ότι καταρρζει το περίτεχνο ωράγμα και ότι ςε 
πολφ χειρότερθ κατάςταςθ, είναι περιηωςμζνοι ςτον κλοιό τθσ προςωπικισ τουσ ψυχολογικισ κολάςεωσ.  
Εκτόσ από λιγοςτζσ εξαιρζςεισ, όςοι ζχουν επάγγελμά τουσ ηωι, παιδεία, κάνατο, ωφςθ, υγεία, 
αρρϊςτια, πολιτικι, λαοφσ και οικονομιςμοφσ παραγωγισ και κατανάλωςθσ, ωζρνονται ςαν να 
βρίςκονται πιο πάνω απ’ ολ’ αυτά κι απ’ τθν ανκρωπότθτα. Αυτοί ωιγουράρουν βαρυςιμαντεσ 
αυκεντίεσ. Μ’ αυτοφσ οι πλθκυςμοί ςυνταυτίηονται. Αυτοφσ πιςτεφουν και λατρεφουν, ςαν να μθν είχαν 
προςωπικό τουσ αίςκθμα, νοθμοςφνθ, αιςκιςεισ ςϊματοσ και ψυχισ, ευκφνθ και ςυνζπειεσ τζτοιασ 
βλακείασ. Γι’ αυτοφσ κυςιάηονται. Από γενιά ςε γενιά, οι κουρντιςμζνοι κουρντίηουν άλλουσ, οι 
ψυχολογικά ετεροκίνθτοι ετεροκινοφν πλθκυςμοφσ με ςυνταγζσ και διαταγζσ για το τι να λζμε, τι να 
κάνουμε, τι να ςκεωτόμαςτε, τι να αιςκανόμαςτε, πωσ να ηοφμε, πωσ και πότε να πεκαίνουμε ςε 
καταςκευαςμζνουσ πολζμουσ, ιατροωαρμακευτικζσ και άλλεσ ςωτθρίεσ μαηικισ δολιοωκοράσ και 
δολοωονίασ. Σχεδόν όλοι τθν ίδια παράκρουςθ ζχουμε, αωοφ ςτθν ίδιαν ανκρωπότθτα ανικουμε, αλλ’ 



άπ’ όποιεσ περιςτάςεισ, δεν τθν κάνουμε επάγγελμά μασ ςτατικό, μοιραίο, τυωλό, χωρίσ οφτε καν 
επαγγζλματοσ αυτογνωςία.  
 



 

ΚΟΙΝΨΝΙΕ, ΑΙΘΗΣΟ, ΤΠΕΡΑΙΘΗΣΟ ΚΑΙ ΤΠΕΡΥΤΙΚΟ 
 
Πςοι καλά βολεμζνοι ςε κατεςτθμζνα και αντικατεςτθμζνα, ι ςτζρεα ςυνταυτιςμζνοι μ’ αυτά και τουσ 
ωορείσ τουσ δράςτεσ, ασ ρωτιςουν τον εαυτό τουσ κι ασ ρίξουν προςεκτικι ματιά ςτθν ιςτορία και 
ςιμερα, αν ενδιαωζρονται ν’ αντιλθωκοφν τι πράγματι ςθμαίνει ωόβοσ, αναςωάλεια, ςφγχυςθ, 
ψυχολογικό μασ κομμάτιαςμα ςε αυτοςφγκρουςθ, απ’ όπου αλλθλοςυγκροφςεισ για εξαςωάλιςθ και 
οχφρωςθ εναντίον τθσ ηωισ και των αλλαγϊν τθσ υλικότθτασ.  
Θ ςκζψθ, όργανο τθσ κρυωισ μνιμθσ αιϊνων του ψυχολογικοφ χρόνου, είναι θ πθγι τθσ περιπλοκισ, τθσ 
ςφγχυςθσ, του ωόβου και τθσ ςχιηοπαρανοϊκισ νοοτροπίασ, του ακάκαρτου κατϊτερου ςυναιςκθμα-
τιςμοφ και τθσ λογικοποιθμζνθσ, επιςτθμοποιθμζνθσ και νόμιμθσ ςυμπεριωοράσ και δράςεων του 
παραλογιςμοφ μασ.  
Αρχικά θ ςκζψθ ιταν προςωρινόσ αυτοματιςμόσ ςθμάνςεων και αντιςθμάνςεων ι ρεωλεξιολογίασ ςε 
ηωι ωυςικισ και κοινωνικισ ηοφγκλασ ι δυςκολιϊν άλλου επίπεδου κόςμου και βιόςωαιρασ. Ζγινε όμωσ 
μόνιμοσ παραςιτιςμόσ που διεκδικεί πλζον το ςϊμα, τθν ψυχι και το πνεφμα του ανκρϊπινου όντοσ.  
Σχολαςτικι, ςτεγνι, αωθρθμζνθ, ςτεγανοποιόσ χειριςτισ νεκρικϊν υλικϊν, ανακυμιάςεων και 
ςτιγμάτων παρελκόντοσ, ςτατικι παρά τθν αλλοπρόςαλλθ ροϊκότθτά τθσ, όργανο του επιςςωρευτι και 
ςυςςωρευτι που είναι αυτά που ονομάηονται ςυνείδθςθ, αςυνείδθτο, υποςυνείδθτο, κρυωι μνιμθ 
αιϊνων, αγωνίηεται για να ςτακεροποιιςει τισ εντόσ μασ κι ζξω μασ κατακτιςεισ τθσ, εναντίον μασ κι 
εναντίον τθσ ηωισ. Απαιτεί να είναι ο τελευταίοσ επιηϊν Εξουςιαςτισ μασ.  
Πλοι μασ, ςυντθρθτικοί, μεταρρυκμιςτζσ, κοινωνικοί επαναςτάτεσ, αναρχικοί, κριςκοι, άκρθςκοι, 
επιςτιμονεσ, πολιτιςτζσ, λαϊκοί, πλοφςιοι και ωτωχοί, μόλισ ςιγουρευτοφμε ςε οτιδιποτε, 
οχυρωνόμαςτε, ςτεγνϊνουμε, ανεπίγνωςτα νεκροβιοφμε κι εκωυλιηόμαςτε πολυεπίπεδα, ςε ψυχικι, 
πολιτιςτικι και ςε όλεσ τισ ατομικο-κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ και δράςεισ.  
Τότε, ανάγκθ, κακικον και ικανοποίθςι μασ είναι ν’ αρνοφμαςτε και όςο μποροφμε, πλάγια ι απ’ 
ευκείασ, να χτυπάμε και ν’ απωκοφμε κακετί νζο και ηωντανό, μόλισ το αντιλθωκοφμε, απ’ όπου κι αν 
προζρχεται, εκτόσ αν υπολογίςουμε ότι μποροφμε να το εκμεταλλευτοφμε, ωσ μόδα, εμπόριο, πολιτικι, 
πολεμικό εξοπλιςμό ι μθδενιςτικό, βιομθχανθμζνο ποςοτιςμό ψευτοκουλτοφρασ. Ραράδειγμα: 
ςυνταυτιςμζνοι με τθν υπόκεςθ ότι θ Γθ δεν κινείται, όταν πρωτοτόλμθςαν λιγοςτοί να πουν ότι θ Γθ όχι 
μόνο κινείται αλλά και άλλα πολλά ςυμβαίνουν ςτο αςτροωυςικό ςφμπαν χωρίσ τθν ςυγκατάκεςθ και 
άδεια του εκάςτοτε ιερατείου, του Καίςαρα και Αντικαίςαρα, τότε υποβάλλονται κι επιβάλλονται 
τιμωρίεσ. Αλλ’ όταν επικρατιςουν απαράδεκτεσ κεωρίεσ και πρακτικότθτεσ, με τόςο επιβλθτικζσ και 
μθδενιςτικζσ ςυνζπειεσ, όπωσ θ νζα ωυςικι, κερμοπυρθνικά όπλα, διαςτθμόπλοια και χάπια τθσ 
καταςκευαςμζνθσ χθμείασ κρυπτοδθλθτθριάςεων, τότε, όλων των ειδϊν τα ιερατεία και οι λαϊκοί 
ευλογοφμε τουσ κοςμοναφτεσ, κι ευχόμαςτε να πετάξουν ακόμα πιο πζρα, για να μεταωζρουν και ςε 
άλλουσ κατοικθμζνουσ πλανιτεσ και ακατοίκθτουσ, να μεταωζρουν και αλλοφ τθν ςχιηοπαράνοια 
περιςςότερο επιςτθμοπρεπι, τα χάπια, τα ςυνκιματα και το μθδενιςμό του κάκε εξουςιαςτι μασ.  
Τζτοια παιγνίδια είναι πολφ παλιά όπωσ κι εντελϊσ πρόςωατα. Θ πρόοδόσ μασ ζγκειται ςτθ «νζα» και 
«ιςτορικι» επιτάχυνςθ των αδιζξοδων, που καταςκευάηει για να μασ παγιδζψει εξοντωτικά θ 
μθδενιςτικι μασ ςκζψθ.  
 
Υπεραιςκθτό διαωόρων βακμίδων υλικότθτασ και ηωισ, δεν είναι το υπερωυςικό και αςτάκμθτο ι 
ακαταχϊρθτα άγνωςτο, που τα πάντα διαπερνά. Υπεραιςκθτό είναι άλλου επίπεδου και άλλθσ 
διάςταςθσ αιςκθτό, πζρ’ απ’ το θλεκτρικομαγνθτικό ωάςμα και ωράγμα. Τα νετρίνα, το ωωσ και άλλα τθσ 
νζασ ωυςικισ, δεν μποροφν να ερμθνεφςουν παραωυςικά και παραψυχολογικά ωαινόμενα και γεγονότα 
αδιάψευςτα, ιδθ από αρχαίουσ καιροφσ και κουλτοφρεσ, όπωσ και ςιμερα. Πμωσ, θ νζα ωυςικι, ζχει 
γίνει πανίςχυρο και πάνοπλο κατεςτθμζνο όλων των επικρατειϊν. Οι ωορείσ τθσ ςτθρίηουν όλουσ τουσ 
εξουςιαςτζσ τθσ λογικοποιθμζνθσ παράνοιασ. Γι’ αυτό εμποδίηονται από ενοχι και ςυνενοχι να δεχτοφν 
ότι, πίςω από ςτάκμθ υποατομικι και υποκυτταρικι, μπορεί να επενεργεί δθμιουργικόσ υποκειμενικόσ 
παράγων, ακόμα και από ςτάκμθ του αιςκθτοφ, ωσ παρατθρθτισ ι ωορζασ και δράςτθσ.  
 



Το υπεραιςκθτό, οι εξαιρζςεισ, το καφμα, το ελάχιςτο, αντίςτοιχο του μζγιςτου, όταν μασ γίνεται 
αιςκθτό ωσ ειςόρμθςθ από άλλο επίπεδο υλικότθτασ, ενζργειασ και ηωισ, τότε ςυνικωσ ι το 
αρνοφμαςτε, όςεσ κι αν ζχουμε αποδείξεισ, να μθν καταρρεφςει το ςχιηοπαρανοϊκό ςχιμα και τα 
κοινωνικοποιθμζνα του, οχυρωμζνα πολλαπλά ςυμωζροντα ι το παραδεχόμαςτε μαγικά, παραμελϊντασ 
αυτοφ του κόςμου τ’ αναγκαία, περιμζνοντασ ζτοιμα τα πάντα απ’ ό,τι δεν καταλαβαίνουμε και 
τυπολάτρεσ εκμεταλλευτζσ διοχετεφουμε το ίδιο μίςοσ, τθν ίδια βλακεία, τον ίδιο μθδενιςμό μασ με νζα 
τυπικά δεδομζνα και νζεσ ωραςεολογίεσ πολφ παλιάσ μαγικισ μαγειρικισ εναντίον διαωωνοφντων και 
ςυμωωνοφντων κι εναντίον του ίδιου μασ εαυτοφ ωσ ςτεγανοποιθμζνοι, αςωυκτιοφντεσ ωανατικοί, 
νεοωϊτιςτοι και τυπολατρικοί ωραςεολόγοι.  
Ζτςι, απ’ τον ςκοταδιςμό και μθδενιςμό τθσ γνϊςθσ, τθσ τεχνολογίασ και τθσ ςκζψθσ μασ, κινοφμαςτε 
προσ τον ςκοταδιςμό και τον μθδενιςμό τθσ μυςτικοπάκειασ, πολφ γνωςτά ωαινόμενα ςτθν ιςτορία και 
ςιμερα, διεκνϊσ. Άλλωςτε, θ μυςτικοπάκεια και ο ψευτοκρθςκευτιςμόσ, ςιμερα ζχουν διοχετευτεί 
ςτθν πολιτικι, ςτθ μυςτικι αςτυνομία και ςτουσ δορυωόρουσ, με τρομακτικζσ δραςτθριότθτεσ και 
απειλθτικότατεσ προόδουσ, προςπακϊντασ τϊρα να προςαρτιςουν εντόσ τθσ νζασ ωυςικισ που είναι το 
πιο πιςτό τουσ όργανο και τθν παραωυςικι και παραψυχολογία.  
Αυτό που ςυνικωσ ονομάηουμε «καλό» και «κακό», δρα με τθν ίδιαν ενζργεια που είναι κοςμικι και γι’ 
αυτό μολυςμζνθ. Άλλωςτε, ςυγχζουν τθ διανοθτικι ενζργεια, όπωσ και τθν ενζργεια τθσ μορωοποιοφ 
ςκζψθσ, με τθν πνευματικι ενζργεια ι τθν ουδζτερθ. Αυτό που ονομάηουμε ψυχι, είναι κρίκοσ μεταξφ 
ςαρκικοφ και πνευματικοφ ςϊματοσ, ακζραιου ανκρϊπινου όντοσ. Θ ψυχι, αντίςτοιχα με διάωορα, είναι 
ωορζασ ςτιγμάτων του ψυχολογικοφ χρόνου. Δεν είναι το βιοπλάςμα τθσ ωωτογράωιςθσ Kirlian, που 
είναι κρίκοσ μεταξφ ςαρκικοφ και ψυχικοφ ςϊματοσ.  
Θ ψυχι μπορεί να είναι ωορζασ και δράςτθσ τόςο για καλό, όςο και για κακό, αναλόγωσ. Υπάρχουν 
ψυχικζσ δυνάμεισ ενζργειασ, μίςουσ και μαφρθσ μαγείασ με υπεραιςκθτζσ ικανότθτεσ, όπωσ υπάρχουν 
και ψυχικζσ δυνάμεισ ενζργειασ καλοςφνθσ, αγακοεργίασ, επίςθσ υπεραιςκθτζσ ωσ ικανότθτεσ.  
Ζτςι, θ αυταπάτθ, απάτθ κι εκμετάλλευςθ, δεν ζχει μόνο περιοχζσ του αιςκθτοφ ςε οικονομίεσ, 
ςυναιςκθματιςμοφσ, διανοθτιςμοφσ, ςεξ, τζχνεσ αιςκθτικισ και ιλεκτρονικότθτασ, αλλ’ επεκτείνεται και 
προσ το υλοαικερικό και υπεραιςκθτό επίπεδο. Άλλου επίπεδου «μαρξιςμόσ», ίςωσ αναωανεί, με ακόμα 
χειρότερεσ παρεξθγιςεισ, ςχίςματα, αιρζςεισ, κάςτεσ και λακζδεσ τουσ κεωρθτικοφσ και πρακτικιςτζσ. 
Νζεσ πυρζσ ίςωσ προετοιμάηονται για να καίνε τουσ αιρετικοφσ, άλλου είδουσ ςτρατόπεδα 
ςυγκζντρωςθσ και ψυχιατρεία για να βαςανίηουν τουσ διαωωνοφντεσ. Άλλωςτε, απ’ τθν ψυχιατρικι, 
ζγινε θ αντιψυχιατρικι, αυτι θ πρόςωατθ αναμόρωωςθ και μεταρρφκμιςθ για να ςυνεχίηεται πιο 
υποωερτό και πιο γοθτευτικό το ίδιο ψεφδοσ ότι γιατρεφουν οι γιατροί με ωάρμακα, γνϊςεισ και 
κοινωνικά ςυςτιματα αλλ’ όχι θ ωφςθ το αςτάκμθτο, ο οργανιςμόσ, το ςτιγμιαίο τθσ αιςκαντικισ 
αντίλθψθσ και θ βοφλθςθ του ανκρϊπινου όντοσ που είναι ο άρρωςτοσ πάντωσ λιγότερο ακεράπευτα 
άρρωςτοσ απ’ τουσ κεράποντεσ και τισ τζχνεσ τουσ, απολογθτζσ των εξουςιαςτϊν.  
Είναι πολφ δφςκολο να περιγράωεισ δίχωσ να μερολθπτείσ και χωρίσ να χαρακτθρίηεισ.  
Ρολλζσ λζξεισ-κλειδιά, τισ ζχουμε καταντιςει λζξεισ-παγίδεσ, όπου θ παράδοςθ καταντθμζνθ 
τυπολατρία και θ εξ αυτισ τυωλι αντίδραςθ, που είναι θ αντιπαράδοςθ, εννοοφν οτιδιποτε, εκτόσ απ’ 
τθσ ουςιαςτικισ κλθρονομιάσ τθν αρχικι ι κφρια ςθμαςία. Σε ςχζςθ με τθν ςυμβατικότθτα, ωσ 
προςωρινό μζςο για διευκόλυνςθ, πολλζσ ψυχοκοινωνικζσ καταςτάςεισ ςυνανκρϊπου αποτελοφν 
μεγάλο εμπόδιο, ακόμα και για ςτοιχειϊδθ ςωςτι αντίλθψθ, ςυνεννόθςθ, ςωςτι δράςθ και ςωςτι 
αποχι.  
Τζτοιοι τφποι είναι ο πραγματιςτισ και ρεαλιςτισ του περιοριςμζνου και του εμπειριςμοφ, ο υλιςτισ, ο 
ιδεαλιςτισ, ο αςκθτισ, ο κεωρθτικόσ ερμθνευτισ, ο δογματικόσ, ο λογιςτικόσ, ο διαλεκτικόσ των 
αωαιρζςεων και ςυμπτωμάτων, ο τυπολάτρθσ, ο αναλυτισ ωσ τθ διάλυςθ, ο ςυνκζτθσ αωαιρζςεων ωσ 
τθν αποςφνκεςθ, και άλλοι τφποι. Πλοι τουσ ζχουν τον κοινό παρονομαςτι, του ότι ωοβοφνται και 
δραπετεφουν ζναντι ρεαλιςμοφ αδζςμευτου και απεριόριςτου ωσ αντίλθψθ κι αίςκθμα.  
Σπάνια παρουςιάηονται κάκε τόςο, λιγοςτά πρόςωπα, διαταξικά, διαπολιτιςμικά, διακουλτουρικά και 
διεπιςτθμονικά, ωσ ενοποιοί των ςτεγανϊν και κομματιϊν, υπερβαίνοντασ τθν παροφςα επικρατοφςα 
ςτάκμθ κουλτοφρασ. Τζτοια πρόςωπα υπιρξαν ςε όλεσ τισ εποχζσ, γνωςτά ι ανϊνυμα. Μια απ’ τισ 
αρχαίεσ κουλτοφρεσ ονομάηει αυτά τα πρόςωπα Juga Pravratak.  
 



Yπάρχουν ςτoν άνκρωπο, ςυνικωσ ςε λανκάνουςα ι μειωμζνθ κατάςταςθ, τo ανϊτερο ενςτικτϊδεσ, 
κινθτικό, αιςκθτικό και νοϊκό. Τα κατϊτερα αντίςτοιχα λειτουργοφν ςτουσ περιςςότερουσ εκωυλιςμζνα ι 
ακάκαρτα ι ς’ εμπλοκι και ανεπάρκεια. 
Καμιά απ’ αυτζσ τισ ανϊτερεσ και κατϊτερεσ λειτουργίεσ δεν δίνει πλιρθ αντίλθψθ, αίςκθμα, 
κινθτικότθτα, ενςτικτϊδεσ ι ό,τι άλλο, δίχωσ αλλθλοςυμπλιρωςθ.  
Θ διαωορά από ςτάκμθ ςε ςτάκμθ, ωσ προσ τθν απόδοςθ, είναι πολφ μεγάλθ. Το κακαρό, ανϊτερο 
αίςκθμα, ςε ςχζςθ με τθν κατϊτερθ νοϊκι αντίλθψθ, λειτουργεί τριάντα χιλιάδεσ ωορζσ πιο γριγορα, 
παρά τθν πτϊςθ του ανκρϊπου. Πταν ςε μερικοφσ θ πτϊςθ ςτθ χοάνθ του χρόνου είναι κάπωσ 
πρόςωατθ ι λιγότερο ςτιγματικι, ι όταν ζχει κακαριςτεί κάπωσ απ’ το βάροσ και τα εμπόδια τθσ 
ψυχολογικισ χρόνωςθσ και τθσ πολυεπίπεδθσ κυκλοωορίασ τθσ ενζργειασ, διακζτουν ετοιμότθτα 
αιςκιματοσ κι εγριγορςθ νου δίχωσ προςπάκεια, ωσ αυκόρμθτεσ, αλλθλοςυμπλθροφμενεσ λειτουργίεσ.  
 
Το υπεραιςκθτό, είναι άλλου επίπεδου αιςκθτό, αλλά δεν είναι υπερωυςικό, όπωσ ςυνικωσ νομίηεται. 
Θ ζλλειψθ διάκριςθσ, ζχει προκαλζςει και προκαλεί πολλζσ παρεξθγιςεισ και αςυνεννοθςίεσ. Άλλωςτε, 
υπάρχουν διάωορεσ βακμίδεσ και είδθ υπεραιςκθτοφ, όπωσ και ποιότθτεσ διάωορεσ. Άτομα με κάποιεσ 
ικανότθτεσ υπεραιςκθτοφ, απλθροωόρθτα και δίχωσ τάςθ για γνϊκι ςαυτόν, παραςφρονται απ’ τον 
εαυτό τουσ και άλλουσ, ςε κεωρίεσ και πειράματα κι εκμεταλλεφςεισ. Αντίςτοιχεσ παρεξθγιςεισ 
ςυμβαίνουν, όταν δεν διακρίνουν λειτουργίεσ υγιοφσ αιςκθτοφ και πακολογικοφ ι εκωυλιςμζνου 
αιςκθτοφ. Το υγιζσ αιςκθτό αποτελεί ςπάνιο λειτοφργθμα, ςτθν κατάςταςθ που βρίςκεται θ 
ανκρωπότθτα. Θ άλλθ άκρθ του υγιοφσ αιςκθτοφ εγγίηει τισ παρυωζσ του υπεραιςκθτοφ δια τθσ διακοισ 
και διοψίασ. Ακόμα και το ςυνθκιςμζνο, εκωυλιςμζνο αιςκθτό, ςε καταςτάςεισ οριςμζνων εντάςεων και 
χαλαρϊςεων, πλθςιάηει προσ τισ παρυωζσ του υπεραιςκθτοφ. Επιπλζον, ςυμβαίνουν βραχυκυκλϊματα 
ςωματικϊν και ψυχοενερεγειακϊν λειτουργιϊν, με αποτζλεςμα ν’ ακοφγονται ωωνζσ, ομιλίεσ και να 
παρουςιάηονται ςτον κακρζωτθ του νου ςκζψεισ μορωοποιθμζνεσ και εικόνεσ διάωορεσ απ’ τα ίχνθ 
κρυωισ μνιμθσ παρελκόντοσ απϊτερου, αιϊνων, ι εμβρυακισ, νθπιακισ, παιδικισ ι όποιασ ατομικισ ι 
ομαδικισ μνιμθσ.  
Ψυχίατροι, ψυχολόγοι και άλλοι, όπωσ και λαϊκοί, εκτόσ από λιγοςτζσ εξαιρζςεισ, όχι μόνο δεν ζχουν 
δοκιμάςει προςωπικά, αλλ’ οφτε και ωσ λζξεισ και ςτοιχειϊδεισ πλθροωορίεσ ζχουν υπόψθ. Ζτςι, 
ςυμβαίνουν πολλζσ τραγωδίεσ, δράματα, ταλαιπωρίεσ, χαρακτθριςμοί για ανιςορροπία και νοςθρότθτα, 
ενϊ πρόκειται για προςωρινζσ αναςτατϊςεισ ι επαωζσ προσ το υπεραιςκθτό και πολφ ςπανιότερα για 
πραγματικά απελπιςτικζσ και άκρεσ καταςτάςεισ. Εκατοντάδεσ χιλιάδεσ είναι τα κφματα αυτϊν των 
περιπτϊςεων, όπου ωίλοι, ςυγγενείσ και άλλοι, παραδίνουν αυτά τα άτυχα πρόςωπα ςε χζρια και 
νοοτροπία ψυχιάτρων, ψυχολόγων, ι όποιων άλλων, που ςυνικωσ τίποτε δεν καταλαβαίνουν, ζναντι 
τόςο διαωορετικϊν ωαινομζνων κι αιτίων, που εντοφτοισ τα ιςοπεδϊνουν εικονικά όλα, ϊςτε να 
ταιριάηουν με τα οριςμζνα διδαχκζντα καλοφπια και ιδζεσ που δεν αντιπροςωπεφουν ςυγκεκριμζνεσ 
καταςτάςεισ προςϊπων. Ζτςι απ’ τισ αποτυχίεσ και τ’ αδιζξοδα τθσ ψυχιατρικισ και τθσ ψυχανάλυςθσ 
και άλλων, ωσ τυωλι αντίδραςθ, τϊρα τελευταία, ζγινε θ αντιψυχιατρικι και θ «αντιψυχολογία», όπωσ 
και άλλεσ παρζεσ τθσ ςφγχυςθσ, εισ βάροσ εκατομμυρίων ςυνανκρϊπων. Γι’ αυτό, ιατρικι του ςϊματοσ 
και ψυχιατρικι ι ό,τι άλλο με τθ λζξθ ψυχι, δίχωσ τθν αμωιβολία, το διςταγμό, τθν προςεκτικότθτα και 
τθν αυτογνωςία, πάντοτε ιταν και είναι χειροτζρευςθ τθσ κατάςταςθσ κεραπευτϊν και πελατϊν τουσ 
και ςαδομαηοχιςτικό ςφμπλεγμα ι πραγματικι αδικία κι εκμετάλλευςθ. Γιατρόσ-κράτοσ-κοινι γνϊμθ-
ςυγγενείσ αποτελοφν τισ ςκοτεινότερεσ αντιδραςτικζσ αλυςίδεσ εισ βάροσ ςυνανκρϊπων μασ.  
Άλλωςτε παρόμοια ςυνζβαιναν και ςυμβαίνουν, ςε ςτεγανά, όπωσ οι κοινωνικοποιθμζνεσ κεολογίεσ, 
ωιλοςοωίεσ, μεταωυςικζσ κι ακόμα και ςε ωυςικζσ επιςτιμεσ, επίςθσ ςτεγανοποιθμζνεσ.  
Υπερωυςικό μπορεί να ονομαςτεί ό,τι τα πάντα διαπερνά και τα υπεραιςκθτά, χωρίσ ν’ αωινει ίχνθ. Ρζρ’ 
απ’ το αιςκθτό και υπεραιςκθτό, πζρ’ από αναωορικότθτεσ και ςφνολα κι εντοφτοισ διαπροςωπικό, παρ’ 
ότι αςτάκμθτο και άγνωςτο ι ακαταχϊρθτο. Το εντελϊσ Άλλο, που δεν εξαντλείται ςτα ζξω ωαινόμενα, 
που καμιά προςωπολογία και ωαινομενολογία δεν το εγγίηει και καμιά μεταωυςικι επικυμία μασ. Το 
πζρ’ απ’ το Είναι και Γίγνεςκαι.  
Άγνωςτο κι εντοφτοισ διαπροςωπικό.  
 
Οι κεωρθτικοί ερμθνευτζσ τθσ ωφςθσ, τθσ παραωφςθσ, των κοινωνιϊν και του ανκρϊπου, είναι τφποι 
που κατζχονται απ’ τον παραλογιςμό του ν’ αρνοφνται κάκε υπάρχον και ςυμβαίνον, αν δεν χωράει 
αναπαυτικά ςτ’ αυκαίρετα καλοφπια τουσ όποιασ κεωρίασ, ιδεολογίασ ι ςυςτιματοσ ι πρότυπου. 



Άλλωςτε, το κομματάκι τουσ το τιτλοωοροφν ςφνολο, παν και όλο, πιςτεφοντασ αωελϊσ ςτθν υπόκεςι 
τουσ. Ππωσ και οι υλιςτζσ όλων των ειδϊν και αποχρϊςεων, απορρίπτουν το υπερωυςικό, ςαν να 
εξαρτιόνταν τα πάντα απ’ τισ πζντε μασ αιςκιςεισ κι αυτζσ εκωυλιςμζνεσ ι απ’ τθν κοινι ςκζψθ των 
ωανταςιϊςεων και των χαοτικϊν, ακάκαρτων ςυναιςκθματιςμϊν τθσ, απ’ τισ προκαταλιψεισ και τισ 
γνϊμεσ όποιων άλλων.  
 
Οι δογματικοί, ιδίωσ ςτισ κρθςκείεσ ι ςε όποιαν άλλθ περιοχι, που παραδζχονται το υπερωυςικό, θ 
παραδοχι γίνεται κάτω απ’ οριςμζνεσ ςυνκικεσ, κανόνεσ, τυπικότθτεσ ι τυπολατρίεσ, με οριςμζνεσ 
ωραςεολογίεσ οριςμζνου ιερατείου, ςε ανταγωνιςμό και μίςοσ προσ άλλα ιερατεία τθσ ίδιασ δοξαςίασ ςε 
ςχίςματα κι αιρζςεισ. Ραραδζχονται το υπερωυςικό ςαν παράςταςθ απ’ το γνωςτό και ςτακμθτό και 
υποκρίνονται ζναντι του ωυςικοφ και του κοινωνικοφ, ςαν να μθν είχαν ςάρκα ι ςαν να μθν γεννικθκαν 
ςε κοινωνίεσ ιςτορικότθτασ.  
 
Ρραγματιςτζσ που είναι ςε κζςθ για ςωςτι, αιςκαντικι αντίλθψθ, μπορεί να δζχονται οτιδιποτε όταν 
χρειάηονται άνοιγμα προσ ότι δεν εξαρτάται απ’ τθ δικι τουσ ικανότθτα αιςκιςεωσ, νοθμοςφνθσ κι 
αιςκιματοσ.  
 
Ππωσ κάκε λζξθ μπορεί νά παρεξθγιζται ι να μεταπίπτει ςε άλλο νόθμα, ςυχνά ςτο αντίκετο απ’ ό,τι 
αρχικά ςιμαινε, ζτςι και θ λζξθ «Μφςτθσ». Το ςωςτό νόθμα αυτισ τθσ λζξθσ είναι θ αγωνία και θ 
ψυχολογικι περιπζτεια κάκαρςθσ, εκλάμψεων κι εγκατάλειψθσ του εγωϊςμοφ, ζναντι του υπερωυςικοφ 
και κείου. Ρερνϊντασ διάωορα ςτάδια, εγκαταλείπει τον υλιςμό, τον δογματιςμό, τον ιδεαλιςμό, τον 
αςκθτιςμό, τισ κεωρθτικζσ ερμθνείεσ, τον πραγματιςμό, τθν κοινι ςκζψθ, τον ατομικό διαλογιςμό, τθν 
ατομικι κζλθςθ, τθ γνϊςθ, αλλ’ όχι και τον απεριόριςτο ρεαλιςμό.  
Άλλωςτε, από τζτοια ςκοπιά, θ λζξθ μεταωυςικι, ςθμαίνει τθν ευρφτερθ, βακφτερθ και απεριόριςτθ 
πραγματικότθτα, ζναντι τθσ οποίασ, ο κοινόσ, περιοριςμζνοσ ρεαλιςμόσ κι εμπειριςμόσ, τυπικόσ ι 
διαλεκτικόσ, είναι μονωτιςμόσ και χωριςτικότθτα.  
Με τθν ςφγχυςθ που επικρατεί ςτισ τυπικζσ παραδόςεισ και ςτισ εξ αυτϊν τυωλζσ αντιδράςεισ που είναι 
οι αντιπαραδόςεισ, πολλοί, παγιδευμζνοι ςε ωανταςμαγορίεσ εαυτοφ και υπερεαυτοφ, αποτελοφν τουσ 
ψευτομφςτεσ κι ζχουν πολφ ςυντελζςει για τθν παρεξιγθςθ τθσ λζξθσ «Μφςτθσ» και μυςτικιςμόσ.  
Από ςκοπιά ολότθτασ, όςο κι αν ωαίνεται παράδοξο, εντοφτοισ είναι ςωςτό να ονομάηουμε 
μυςτικοπακείσ τουσ υλιςτζσ, τουσ δογματικοφσ, τουσ κεωρθτικοφσ ερμθνευτζσ, τουσ αναλυτζσ ωσ τθ 
διάλυςθ, τουσ ςυνκζτεσ αωαιρζςεων ωσ τθν αποςφνκεςθ και όλουσ τουσ άλλουσ που ανεπίγνωςτα είναι 
μθδενιςτζσ, πιςτεφοντασ τον εαυτό τουσ ευλφγιςτο ρεαλιςτι, ενϊ ςτεγανοποιοφνται ςε αωαιρζςεισ και 
κομματάκια.  
Σε τι πράγματι ζχουμε βοθκιςει τον εαυτό μασ και άλλουσ, με τόςεσ επιςτιμεσ, τεχνολογίεσ, πολιτιςτι-
κότθτεσ, οικονομίεσ; Καταντιςαμε τον εαυτό μασ και το ανκρϊπινο πρόςωπο, τθν φπαρξι μασ, 
πολτοποιθμζνον πολτοποιό ςχεδίων και πραγματϊςεων «γενικισ ευτυχίασ, ανζςεωσ και αςωάλειασ» ι 
καταναλωτικζσ μονάδεσ υπερςιτιςμϊν και αςτικοφ νερόπαχουσ, εκωυλιςτικϊν, βαςανιςτικϊν μαηικϊν 
πακιςεων, εωευρζτεσ, ςχεδιαςτζσ, παραγωγοί κι εκτελεςτζσ κερμοπυρθνικϊν, δορυωορικϊν, χθμικϊν, 
ακτινικϊν και πολλϊν άλλων τρόπων ςαδομαηοχιςμοφ, ρυπάνςεων ςαρκόσ, ψυχισ, διάνοιασ, κοινωνιϊν 
και ηωτικοφ ωυςικοφ περιβάλλοντοσ, απειλϊντασ αλλιλουσ με ολοκλθρωτικι εξόντωςθ.  
Τουλάχιςτο ςε άλλεσ εποχζσ και ςε υπανάπτυκτεσ χϊρεσ, ςιμερα, που ςτεροφνται ακόμα και το κακαρό, 
επαρκζσ νερό και άλλα ςτοιχειϊδθ, μποροφν να παρθγοριοφνται όπωσ άλλοτε, ότι ωταίνε οι ςτεριςεισ 
και τα πράγματα ι θ μοίρα τουσ, αλλ’ όχι και αυτοί οι ίδιοι. Ζτςι, μιμοφνται ό,τι χειρότερο ζχει ο δυτικόσ 
μθτροπολιτικόσ επαρχιωτιςμόσ ςε διεκνι κλίμακα: εκνικιςτικό ωανατιςμό, ψευτοδιεκνιςμό, ωσ 
πρόςχθμα αςτοωιλελεφκερων, αςτοδικτατορικϊν και μαρξιςτοκομμουνιςτικϊν ιμπεριαλιςμϊν, 
εξοπλιςμοφσ, ανταγωνιςμοφσ και τθν βλακϊδθ αωζλεια ότι θ υλικι άνεςθ και αςωάλεια κα τουσ χαρίςει 
αυτόματα και ςωςτι, αιςκαντικι αντίλθψθ, για ςωςτι δράςθ, ςωςτι αποχι, ςωματικι και ψυχικι 
υγεία, χαρά ηωισ κι επιβίωςθσ.  
Γιατί παραπονιοφνται ότι οι αποικιοκράτεσ και οι ςθμερινοί ιμπεριαλιςτζσ λθςτζσ τουσ εκμεταλλεφονται, 
τουσ διαιροφν για να επικυριαρχοφν, αωοφ και οι ίδιοι, όλοι τουσ ωτωχοί, κάνουν τα ίδια και χειρότερα 
ςτον εαυτό τουσ, δίχωσ καν τθ δικαιολογία τθσ πάλθσ των οικονομικϊν και άλλων τάξεων, που εκτόσ από 
μια ελάχιςτθ ξενοκίνθτθ μειονότθτα ι ντόπια γραωειοκρατία, δεν υπάρχουν ακόμα, οφτε ςαν απαρχι.  



Ζτςι, Δυτικοί και Ανατολικοί, ωτωχοί και πλοφςιοι, δεν αντιλαμβανόμαςτε τθν κλειςτι  ψυχολογικι  μασ 
κατάςταςθ, τα ψυχοκοινωνικά βραχυκυκλϊματα, τισ παγιδεφςεισ ςτθν κοινι ςκζψθ και ςτισ ατομικζσ και 
ομαδικζσ παραςτάςεισ ωανταςιϊςεων, που προβάλλονται με τυωλζσ παρορμιςεισ ανταγωνιςτικϊν 
δραςτθριοτιτων του μίςουσ μασ, που τισ ονομάηουμε ωροντίδεσ, εργαςίεσ και αγϊνεσ για ευηωΐα και 
αςωάλεια. Τι άνεςθ και αςωάλεια μπορεί να γίνει με ςυναιςκθματιςμοφσ ωοβίασ, ςυγχφςεων, 
ςτιγμάτων, υποβολιμαίων πόκων και καταςκευαςμζνων αναγκϊν για κζρδθ κι εξουςίεσ όςο κι αν 
ςτοιχίηουν, μζχρισ αυτοεξοντϊςεωσ; Και τι είδουσ ορκολογιςμόσ, κετικιςμόσ και ωωελιμιςμόσ είν’ αυτόσ, 
που μετατρζπει τισ ωυςικζσ τροωζσ ς’ επεξεργαςμζνα καρκινογόνα κι εκωυλιςτικά υλικά, αζρεσ, χϊματα 
και φδατα ςε ρυπάνςεισ εναντίον τθσ ηωισ, και τροωζσ ψυχισ ςε ςυςτθματικι προπαγάνδα κι 
εκπαίδευςθ ςτελεχϊν και οπαδϊν, ϊςτε να ςυμβοφν αυτά και χειρότερα, μαηικότερα;  
 
Γζωυρα μεταξφ πνευματικοφ και ςωματικοφ, είναι θ ψυχι. Μεταξφ ςωματικοφ και ψυχικοφ είναι το 
βιοπλάςμα, ποφ εφκολα ωωτογραωίηεται με ςυςκευι υψθλισ τάςεωσ, παρ’ ότι αόρατο με τα μάτια του 
ςϊματοσ. Οι ικανότθτεσ τθσ ψυχισ ωσ κάτι ουδζτερο μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν τόςο για καλό, όςο και 
για κακό, από ςκοπιά θκικισ. Αντίςτοιχα ςυμβαίνουν με το ςϊμα και τισ πζντε αιςκιςεισ.  
Το ανκρϊπινο ςϊμα είναι πολυδιάςτατο, αλλά οι επιςτιμεσ τθσ ωφςθσ και οι επιςτιμεσ περί ανκρϊπου 
χρθςιμοποιοφν μόνο τισ πζντε αιςκιςεισ ςε υλοχθμικό επίπεδο. Το υλοαικερικό και το υπεραιςκθτό 
επίπεδο του ανκρϊπου τα κεωροφν παραμφκια και παλιζσ δειςιδαιμονίεσ, αλλά για χάρθ των 
εξοπλιςμϊν και τθσ διαςτθμικισ, από ανταγωνιςμό, τα ευλογοφν κρυωά απ’ τουσ λαοφσ, ωσ πολφ 
χριςιμα, προσ ζκπλθξθ κι απογοιτευςθ μικρϊν και μεγάλων κεωρθτικϊν και οπαδϊν του αςτικοφ και 
μαρξιςτοκομμουνιςτικοφ τυπικοφ και διαλεκτικοφ υλιςμοφ, που κάποιοι απ’ αυτοφσ ςπεφδουν ιδθ να 
υπθρετιςουν τουσ ίδιουσ αωζντεσ και προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ εξοπλιςμϊν και πολιτιςτικότθτασ με 
γοθτευτικότερα ςυνκιματα, μόδεσ, ςχολζσ, ςυρμοφσ, ωραςεολογίεσ παπαγάλων και χειρονομίεσ 
νεοπικικων. Ρριν ςτοιχειωδϊσ τακτοποιιςουμε τα αιςκθτά και τα γιινα, εξορμοφμε προσ τα διαςτθμικά 
και τα υπεραιςκθτά: απόςπαςθ τθσ προςοχισ εναντίον τθσ γνϊςθσ εαυτοφ και των κινιτρων μασ, ϊςτε θ 
ςφγχυςθ να δυναμϊςει.  
Αλλ’ ασ προςζχαμε τουλάχιςτο το ςαρκικό ςϊμα ωσ πραγματικοί υλιςτζσ κι ευηωιςτζσ που παραςταί-
νουμε τον εαυτό μασ. Το ςϊμα αποτελεί όργανο ψυχισ, χωνευτιρι και κακαρτιριο ςτιγμάτων τθσ 
ψυχολογικισ μασ χρόνωςθσ, ι ςαρκίο για επιπρόςκετα ςτίγματα, αντίςτοιχα με τθ χριςθ.  
Δεν ζχουμε επίγνωςθ του ψευτομυςτικιςμοφ μασ, που είναι θ παρεξιγθςθ τθσ υλικότθτασ.  
Ραραςυρμζνοι απ’ το ωυςικό παιγνίδι του δυαδιςμοφ και τθσ πολλαπλότθτασ ωσ αλλθλοςυμπλθρϊςεισ, 
αλλ’ όχι ωσ ςυγκριτικόσ ανταγωνιςτικόσ μονωτιςμόσ και μθδενιςμόσ,, δεν αντιλαμβανόμαςτε τισ 
βακμίδεσ υλικότθτασ και ηωισ ότι είναι πνεφμα, ενζργεια κακοδικι και ανοδικι. Οι αςτοχλιςτζσ και οι 
μαρξιςτοχλιςτζσ και άλλοι δεν κατορκϊνουν να διακζτουν οφτε κάτι λιγοςτό απ’ τθν αιςκαντικότθτα και 
νοθμοςφνθ ακόμα και τθσ πιο χοντρικισ φλθσ. Τι είδουσ υλιςτζσ είναι, αωοφ ωροντίηουν να εκωυλίηουν 
το ςϊμα τουσ, με όλεσ τισ τοξίνεσ και τα δθλθτιρια του γνωςιοκρατικοφ και τεχνοκρατικοφ ςκοταδιςμοφ 
υπερςιτιςμϊν κι εντάςεων, με αποτελζςματα χειρότερα απ’ τισ ςτεριςεισ υπανάπτυκτων και βαρβάρων;  
Να μερικζσ μορωζσ και τρόποι μυςτικοπάκειασ από παρεξθγιςεισ και ωυγι, απόδραςθ ζναντι 
πραγματικοτιτων εντόσ κι ζξω μασ: Μυςτικοπάκεια ςτθν πολιτικι. Οικονομικόσ ρομαντιςμόσ. Λδεολογικι 
και ιδεολθπτικι μυςτικοπάκεια. Ρανκεϊςτικόσ ι ωυςιολατρικόσ ψευτομυςτικιςμόσ. Αςκθτιςμοί. 
Μυςτικιςμοί των παραιςκθςιογόνων, όπωσ θ μεςκαλίνθ, το όπιο, το αλκοόλ, το κάπνιςμα, θ χθμειο-
«κεραπευτικι» των χαπιϊν, ο υπερςιτιςμόσ ωσ τρόποσ ςιγανισ αυτοδθλθτθρίαςθσ, οι χθμικϊσ 
αταίριαςτεσ τροωζσ και ςυνδυαςμοί τροωϊν που παράγουν τοξίνεσ και δθλθτιρια ερεκιςτικά ι 
χαυνωτικά, οι προπαγάνδεσ και τα πακθτικά κεάματα, θ ζλλειψθ επαρκοφσ οξυγόνωςθσ, ο μολυςμζνοσ 
αζρασ, θ ζλλειψθ επαωισ με το χϊμα και τθν φπαικρο, οι πυκνοκατοικθμζνοι χϊροι προκαλϊντασ 
παντόσ είδουσ ςωματικζσ και ψυχονοϊκζσ διαταραχζσ από ανεπάρκεια κοςμικισ και άλλων ενεργειϊν 
που απορροωιοφνται από πολλοφσ ςε μικρό χϊρο, γι’ αυτό εκπζμπουν μαηικζσ ακτινοβολίεσ, δονιςεισ 
και παλμοφσ δυςκυμίασ, νευρικότθτασ, εκωυλιςμϊν και δυςλειτουργιϊν που κάνουν τα ηϊα κλειςτϊν 
χϊρων να τρελαίνονται. ομαντιςμόσ ακάκαρτων ςυναιςκθματιςμϊν, ςε ςεξουαλικι και αντιςεξουαλικι 
μυςτικοπάκεια, κάκε ερεκιςμόσ, από εικόνεσ, παραςτάςεισ άςχθμεσ, καταπιζςεισ χθμικζσ ιατρογενείσ 
και άλλεσ, πολιτιςτικζσ ψυχονοϊκζσ δθλθτθριάςεισ, ακτινοβολίεσ βλαβερζσ ςτο ςϊμα και ςτθν ψυχι, 
εκπορεφςεισ μαφρθσ μαγείασ. Επίςθσ, ο ψυχοπακολογικόσ μυςτικιςμόσ οριςμζνων ψυχονοϊκϊν 
διαταραχϊν κι εκωυλιςτικϊν πακιςεων δίχωσ μικρόβια και ιοφσ για δικαιολογίεσ. Ρολλά άλλα και γενικά 



θ ςφγχυςθ του ότι μυςτικοπάκεια και μυςτικιςμόσ είναι το υπερωυςικό, το κείο, το αςτάκμθτο ι όπωσ 
αλλιϊσ μπορεί να ονομαςτεί.  
Ράνω ς’ αυτά βαςίηεται και απ’ αυτά προάγεται θ ωιλελεφκερθ και δικτατορικι, αςτομαρξιςτικι και 
άλλθ «ευηωία» μασ, όπωσ και με τα πρόςωατα διεκνι ςυνκιματα κουωότθτασ και παραπλάνθςθσ, για 
«ποιότθτα κουλτοφρασ και ηωισ», κάτω απ’ τθ ςκιά τθσ «ιςορροπίασ» του Τρόμου. Θ μαφρθ μεταωυςικι 
κερδϊν κι εξουςιϊν αποτελεί το κάλυμμα του μθδενιςμοφ μασ, ωσ Ραράνοια με τθ νεκρικι μθχανιςτικι, 
ατςαλζνια λογικι ςυνοχι. Τα κφματα διαμαρτφρονται για νά ’ναι αυτοί οι κφτεσ. Αλλιϊσ δεν κά ’ταν 
ηεφγοσ αντίκεςθσ.  
Ζρχεται ϊρα, όπου γνϊςεισ, γνωςιολογίεσ, τεχνολογίεσ, ωιλοςοωίεσ, οικονομίεσ, πολιτικζσ,   κουλτοφρεσ, 
πρακτικότθτεσ και πολιτιςμοί του ανκρϊπου, οδθγοφν μόνο ςε  πλιρθ απόγνωςθ, δυςτυχία, 
πολυεπίπεδο αδιζξοδο, χάοσ, πάγωμα, ζςχατθ πρόκλθςθ και Φβρι.  
Τότε μόνο αρχίηουμε να διακρίνουμε τθν κατάςταςι μασ, τθν ζλλειψθ ςυμπάκειασ και κατανόθςθσ, τθν 
ανοθςία τζτοιασ υποταγισ και ανταρςίασ και τον μθδενιςμό που προζρχεται από μειονεξία, ενοχι, 
ςυνενοχι και υποταγι ςτισ αυτιςτικζσ και δαιμονικζσ δυνάμεισ. Τότε μόνο μερικοί αιςκάνονται αόριςτα, 
ότι κάτι μπορεί να υπάρχει πζρ’ απ’ τθ ωφςθ, το ςφμπαν, του ανκρϊπου τθ διάνοια, τισ πζντε μασ 
αιςκιςεισ και πζρ’ απ’ το υπεραιςκθτό. Κάτι, ζναντι του οποίου, είμαςτε εντελϊσ ανίςχυροι, αδφναμοι. 
Τότε μόνο αρχίηουμε ν’ αντιλαμβανόμαςτε, ζςτω ςε λεκτικό επίπεδο, ότι, παρά τθν κάποια ςθμαςία των 
δικϊν μασ ζργων και διαλογιςμϊν, ενζργειεσ, ι παράλλθλοι κόςμοι και βιόςωαιρεσ κι εμείσ ς’ αυτό τ’ 
όμορωο μόριο ςκόνθσ ανάμεςα ςε γαλαξίεσ και μεταγαλαξίεσ, ς’ αυτι τθ Γθ με όλα τα υπάρχοντά τθσ, 
ορατά και αόρατα και ςτισ δυo τθσ βιόςωαιρεσ, τθν υλοχθμικι και τθν υλοαικερικι, που είναι ηιτθμα 
προοπτικισ και βακμίδασ ι ποιότθτασ ωωτόσ, όλα αντλοφν ενζργεια, ηωι, κίνθςθ, απ’ αλλοφ, 
λειτουργοφν ςε άγνωςτεσ διαςτάςεισ και υποχπερπυρθνικζσ, υποχπερκυτταρικζσ απροςδιοριςτίεσ, 
δίχωσ οφτε τυπικά να το ξζρει θ ςκζψθ, νουσ και ςυναιςκθματιςμόσ αντανακλάςεων από ςυνκικεσ βίων 
και μεταβίων. Ακόμα και οι πιο ςυνθκιςμζνεσ λειτουργίεσ του ςϊματοσ, ςυμβαίνουν απλθροωόρθτα και 
τζλεια, όταν δεν επεμβαίνουμε καταςτροωικά, ςυμβαίνουν όλα τα του ςϊματοσ, δίχωσ τισ εκάςτοτε 
βαρυςιμαντεσ, επιςτθμονικζσ και άλλεσ γνϊμεσ και ωλυαρίεσ.  
 
Τα ςτεγανά μασ επιςτθμϊν, οικονομίασ, πολιτικισ και κουλτοφρασ των αωαιρζςεων ςε αυτοςφγκρουςθ 
και αλλθλοςφγκρουςθ, αποδείχνουν ότι θ κρίςθ των ςυςτθμάτων, των πρότυπων, των μεταμοντζλων, 
των κοινωνιϊν και των ελπίδων μασ, είναι κυρίωσ κρίςθ τθσ ανκρϊπινθσ ςυνείδθςθσ. Ιδθ από αιϊνεσ, 
ςυνεχίηεται και ςτθν εποχι μασ, με νζα δεδομζνα πολυπλοκότερα και πολυεπίπεδα. Από κάκε μερικι 
λφςθ, αναπθδοφν απρόβλεπτα πριν, νζα ηθτιματα και προβλιματα, πολφ πιο δφςκολα και άλυτα πλζον 
από ςκοπιά μεριςτικότθτασ και αωαιρζςεωσ.  
Μια μικρι μειοψθωία αγωνίηεται ωσ ανίςχυρθ αντίρροπθ δφναμθ, ςε ςχζςθ με τισ κοινωνίεσ, τθν 
παραγωγι, τθν κατανάλωςθ, τθ ωυςικι και κοινωνικι οικολογία, τθν πτϊςθ του ποςοςτοφ κζρδουσ, τθ 
δυςκολία αναπαραγωγισ κεωαλαίων, τθ διαρκι αφξθςθ τθσ τιμισ παραγωγισ, τον μθδενιςτικό 
ποςοτιςμό ςε οικονομίεσ και κουλτοφρεσ, τον υπερπλθκυςμό και τθν απειλι μαηικϊν κανάτων από 
πείνα, τισ ςυςτθματικζσ και κυκλικζσ νομιςματικζσ και άλλεσ κρίςεισ, τθν πυρθνικι, τθν 
επιςτθμοπολιτικι τρομοκρατία, τισ ανταρςίεσ απελπιςίασ και ψυχολογικισ κολάςεωσ πλθκυςμϊν που 
πιζηονται πολιτιςτικά ολόπλευρα από εντάςεισ και προπαγάνδεσ, τον κίνδυνο εξάντλθςθσ πρϊτων υλϊν, 
τθν επιταχυνόμενθ ρφπανςθ του εντόσ μασ κι ζξω μασ περιβάλλοντοσ, τισ επικείμενεσ διαλφςεισ 
μεγαλοπόλεων, τισ επιδρομζσ προσ τθν φπαικρο πεδιάδων, βουνϊν, καλαςςϊν και αζρων, τισ 
καταςτροωζσ ςυγκοινωνιϊν, αποκθκϊν, τισ πυρπολιςεισ δαςϊν, τουσ τοπικοφσ πολζμουσ, τουσ 
μανιϊδεισ αγϊνεσ να εωευρίςκουν και να καταςκευάηουν μεγάλοι και μικροί λαοί εκνϊν, ςυμμαχιϊν 
αντιμαχιϊν, δικά τουσ ανεξάρτθτα υπερκαταςτροωικά ζργα καί όπλα, θ γενίκευςθ των εκωυλιςτικϊν 
πακιςεων και θ παντοκρατορία τθσ ιατροβιομθχανίασ δθλθτθριωδϊν χαπιϊν ωσ ιςοπεδωτικι λφςθ 
όλων των νόςων, πακιςεων, διαταραχϊν και προβλθμάτων ςϊματοσ, ψυχισ, νου και κοινωνιϊν με 
ναρκωτικά και «πραχντικά» που μεταβάλλουν τον άνκρωπο ςε κινοφμενο πτϊμα αυτοβαςανιςμϊν και 
διάωορα άλλα, να, ςυνοπτικά τα πιο «πρωτοποριακά» ηθτιματα και προβλιματα, με τισ διαρκείσ κρίςεισ 
και τισ τεράςτιεσ και ανυπολόγιςτεσ απ’ τουσ «πρωτοποριακοφσ» μασ πολλαπλζσ και πολυεπίπεδεσ 
πολιτιςτικζσ, κοινωνικζσ, ωυςιοβιοψυχικζσ, πολιτικζσ και άλλεσ ςυνζπειεσ.  
Ρωσ κ’ αντιμετωπιςτοφν όλ’ αυτά; Μιπωσ μασ αρκεί ο αςτομαρξιςτικόσ υλιςμόσ και τα κίνθτρα για 
κζρδθ κι εξουςίεσ πάςθ κυςία; Μιπωσ με τισ αλλθλοςυνδζςεισ τεχνολογιϊν και νζων κεςμϊν; ι μιπωσ 
με τθν επιταχυνόμενθ πυρθνικι ι άλλθ πλάγια τρομοκρατία κι εξαναγκαςμοφσ, ι με ανακατανομζσ 



εξουςιϊν και νζουσ τοπικοφσ πολζμουσ λεπτομερζςτερθσ διανομισ κι ζξανδραποδιςμοφ των λαϊν μ’ 
επιςτθμονικότερουσ και πιο ψυχολογθμζνουσ τρόπουσ; Ι με μικροςυμμορίεσ «αυτοδιαχειρίςεων» και 
«αυτοκεςμοποιοφμενων αυτοκυβερνιςεων» ςαν να μθν ιταν οι «ντόπιοι» απ’ τθν ίδιαν ανκρϊπινθ 
πάςτα, όπωσ και οι «διεκνείσ»;  
Εκείνο που δεν κζτουν οι «αςτικζσ», «μαρξιςτοκομμουνιςτικζσ» και άλλεσ «πρωτοπορίεσ», είναι ο 
προδοτικόσ και μθδενιςτικόσ ρόλοσ των επιςτθμϊν, τθσ πολιτιςτικότθτασ, τθσ οικονομίασ και τθσ 
πολιτικισ διεκνϊσ, επειδι πίςω απ’ όλ’ αυτά είμαςτε εμείσ οι ίδιοι ωσ ωορείσ και δράςτεσ. Γι’ αυτό 
αποωεφγουμε πειςματικά, το επ’ αυτοωϊρω, καυτό, πολφ οδυνθρό γνϊκι ςαυτόν και τθ ριηικι 
ανακεϊρθςθ τθσ αντίλθψθσ περί ωυςικϊν επιςτθμϊν κι επιςτθμϊν περί ανκρϊπου.  
Δίχωσ ςιωπθλι επανάςταςθ ψυχισ, δεν υπάρχει πραγματικι, αλθκινι διζξοδοσ.  
 
Ππωσ κάκε αρρϊςτια ςϊματοσ και ψυχισ, ζτςι και οι αρρϊςτιεσ των κοινωνιϊν, είναι αρρϊςτιεσ 
ολόκλθρου του ανκρϊπου, ωσ ςϊμα, ψυχι, νουσ, κοινωνικότθτα και ανκρωπότθτα, ανεξάρτθτα από 
κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, κρθςκευτικά, πολιτιςτικά και άλλα ςυςτιματα και 
οικονομικοκοινωνικζσ τάξεισ. Εςτιακζσ και τοπικζσ αρρϊςτιεσ είναι αρρϊςτιεσ ολόκλθρου του 
οργανιςμοφ και ψυχιςμοφ, εντοπιςμζνεσ ςτο πιο αςκενικό ι πιο κατάλλθλο ςθμείο. Θ καταπίεςθ 
ςυμπτωμάτων και ςφνδρομων, μπορεί ν’ ανακουωίηει για λίγο, αλλά ςπαταλά πολφτιμεσ εωεδρικζσ 
δυνάμεισ του οργανιςμοφ, του ψυχιςμοφ και των κοινωνιϊν και πζωτει θ ςτάκμθ υγείασ, ωσ ςτάδιο για 
χειρότερθ κρίςθ ι κατάςταςθ ακεράπευτθ πια, οφτε ωσ προςωρινι αναςτολι.  
Οι ςυντθρθτικοί δεν ζχουν τίποτε να ςυντθριςουν, εκτόσ απ’ τα αναρχοφμενα, μθχανιςτικά, υπό ςιψιν 
κατεςτθμζνα και αντικατεςτθμζνα τουσ. Οι μεταρρυκμιςτζσ αποτελοφν πραγματικι τροχοπζδθ και 
παραπλάνθςθ ζναντι κάκε αλθκινισ αλλαγισ. Οι κοινωνικοί επαναςτάτεσ αποδείχνονται μόνοι τουσ, 
τουλάχιςτον ωσ τϊρα, δουλικόωρονεσ προαγωγοί δικϊν τουσ αωεντάδων, προσ τα πάνω κόλακεσ, προσ 
τα κάτω τφραννοι. Οι αναρχικοί λζνε ωραίεσ λζξεισ περί αυτονομίασ του ανκρϊπου και παρόμοια, αλλ’ 
ανικουν κι αυτοί ςτθν ψυχολογία χάουσ και νεκροβίωςθσ. Με γνϊςεισ, ωραςεολογίεσ κι ευπιςτίεσ δεν 
ζγινε οφτε γίνεται άλλο διαωορετικό, εκτόσ από κορφβουσ τθσ «ιςτορίασ» και όπλα μαγικά εναντίον 
εαυτοφ, άλλων και κόςμου.  
Θ αλθκινι υπθρεςία που αρμόηει προσ λαοφσ, ςε κάκε κοινωνικι, κρατικι και  διοικθτικι  λειτουργία, 
είναι θ διεκνικι (όχι διεκνιςτικι), διαταξικι, διαπολιτιςμικι, διεπιςτθμονικι και διακουλτουρικι 
οικουμενικι ςυνεργαςία ωσ αίςκθμα, ςτο οικονομικό επίπεδο, ςτισ ςυγκοινωνίεσ και ςτθν ιςοηφγθςθ 
αντιμαχόμενων, ανταγωνιςτικϊν ομάδων, ϊςτε να υπάρχει καλϊσ εννοοφμενθ κοινωνικι τάξθ και 
ςτοιχειϊδθσ αςωάλεια, δϊκε και πζρ’ από εκνικιςμοφσ και διεκνιςμοφσ, χωρίσ τερατϊδεισ κρατικιςμοφσ 
και διεκνι μονοπϊλια που κυβερνοφν τισ κυβερνιςεισ κάτω από ςυνκιματα κοινισ ωωζλειασ αταξικοφ 
μζλλοντοσ ευτυχίασ τεχνθλεκτρογραωειοκρατικϊν μαηατομικϊν προγραμματιςμϊν.  
Κορυωαίοι και άλλοι κεωρθτικοί «ιςμϊν» και «ιϊν», όςο κι αν παραςταίνουν τουσ ανεξάρτθτουσ, 
αποδείχνονται απολογθτζσ τθσ εκάςτοτε αναρριχθμζνθσ ι υπό αναρρίχθςιν αρχιςυμμορίασ 
αλλθλομιςοφμενων, τυωλά ανταγωνιηόμενων και αλλθλομαχόμενων επικρατειϊν, ςυχνά τθσ ίδιασ 
ιδεολογίασ, κεωρίασ, ψευτοπίςτθσ, οικονομίασ, ςυςτιματοσ και πρακτικισ.  
Αντί ν’ αγανακτοφμε εναντίον τζτοιων διαπιςτϊςεων απ’ όπου κι αν προζρχονται και να τιμωροφμε ωσ 
ζνοχοι και ςυνζνοχοι, είναι πιο πρακτικό θ ςτοιχειϊδθσ τουλάχιςτον αυτογνωςία, απ’όπου ςωςτι δράςθ 
και ςωςτι αποχι.  
Τφποι ςυνανκρϊπων που κρφβονται πίςω από ςυνκιματα και τεχνάςματα όπωσ «από κοινοφ 
αποωάςεισ», «υπακοι ςτθν πλειοψθωία», «ελευκερία τθσ ςκζψθσ και του λόγου», «λεφτεροσ 
διάλογοσ», «λαϊκι εξουςία», «κοινωνικι πεικαρχία», «ελευκερία» και παρόμοια, οι ίδιοι αυταπόδεικτα 
χαοτικοί, αλαηονικά μειονεκτικοί, ζνοχοι και ςυνζνοχοι τθσ πεικαρχίασ του Τρόμου, και τθσ τάξθσ-
αςωάλειασ νεκροταωείων, κυνθγοί ωιλφποπτοι γιατί βακιά ωοβοφνται ωσ ζνοχοι αιϊνων, ωιλφποπτοι 
μιπωσ τουσ κυνθγιςουν, αυτοί που ολόκλθρθ θ ηωι τουσ είναι τυχοδιωκτιςμόσ, καιροςκοπιςμόσ, 
ιδεοπορνιςμόσ, ςφγχυςθ και γι’ αυτό ψευτοβεβαιότθτα και λογικομανία, αυτοςφγκρουςθ και 
ψυχολογικό χάοσ και κόλαςθ, ζναντι των οποίων τρομοκρατθμζνοι τρομοκρατοφν και μθχανορραωοφν, 
αυτοί ανελζθτοι ιςοπεδωτζσ, δεν δζχονται διαωωνίεσ παρά μόνον ωσ ςτρατθγικι χαρακτθριςμϊν, 
χαωιεδιςμϊν και καταλλθλότερων ευκαιριϊν για δολιοωκορζσ μαηικζσ και μαηικζσ δολοωονίεσ δια των 
αριςτουργθματικά καταςκευαςμζνων τουσ καταςτάςεων και δικαιολογιϊν. Θ μθχανι τθσ Ραράνοιασ 
είναι τζλεια επιςτθμοποιθμζνθ, λογικοποιθμζνθ και πάνοπλθ.  



Αυτι θ νζκρα και παγωνιά ψυχϊν, αυτι θ ζλλειψθ αιςκιματοσ, αυτι θ άψογθ λογικι ςυνοχι τθσ 
εξουςιαςτικισ Ραράνοιασ και θ πυρετϊδθσ δραςτθριότθτά τθσ, ζλκει και γοθτεφει τα επιςτθμονικά, τα 
πολιτιςτικά και τα λαϊκά πλικθ των όχλων τθσ αγνωςίασ εαυτοφ.  
Πςο πιο λογικοί, αωθρθμζνοι και ςτεγανοί ςε κεωρθτικά και πρακτικά ςυςτιματα, μθχανιςμοφσ και 
προγραμματιςμοφσ ωράςεων, κρατϊντασ τθν ταμπζλα του οποίου ευγενικοφ ιδεϊδουσ, για χάρθ δικεν 
του οποίου ο ςκοπόσ αγιάηει τα μζςα, ενϊ τα μζςα που μεταχειριηόμαςτε είναι αυτόσ ο ίδιοσ ο ςκοπόσ, 
ανεπίγνωςτοσ, τόςο πιο λογικά, βαρβαρικά και κτθνϊδθ τα ωερςίματα μασ, οι δράςεισ μασ και οι 
απολογθτικζσ αυτοφ του διχαςμοφ και του ψυχολογικοφ πολυκομματιάςματοσ, ακόμα και ςτ’ όνομα τθσ 
ενότθτασ, παγκοςμιότθτασ, κατανόθςθσ και ακεραιότθτασ του ανκρϊπου.  
 
Αξιολογοφμε τθ ςκζψθ ωσ κάτι ανϊτατο και τουσ πρακτικιςμοφσ από τζτοια ςκζψθ, ενϊ είναι όργανο 
τυωλό τθσ κρυωισ και ωανερισ ςυνειρμικισ μνιμθσ, που είναι θ λεγόμενθ ςυνείδθςθ, αςυνείδθτο, 
παραςυνείδθτο και ψυχικι κλθρονομικότθτα ςκοτεινϊν βίων και μεταβίων.  
Μετά το ναυάγιο και αδιζξοδο κάκε γνϊςθσ χωρίσ τθν απ’ευκείασ αιςκαντικι αντίλθψθ, και μετά το 
ναυάγιο κάκε τεχνολογίασ δίχωσ ςυμπόνια και αγάπθ, καταωεφγουμε ςτθν προςεκτικότθτα, ςτθν 
κατανόθςθ, ςτο διαλογιςμό, ςτθ ωιλοςοωικι, κρθςκευτικι, αιςκθτικι, μεταωυςικι κι επιςτθμονικι 
βακφτερθ ζρευνα, ςε κεολογίεσ, προςωπολογίεσ, ωαινομενολογίεσ, υπαρξιςμοφσ, παραωυςικζσ, 
παραψυχολογίεσ, ανανεωμζνεσ παλιζσ λευκζσ και μαφρεσ μαγείεσ, με ςφγχρονεσ ονομαςίεσ πολφ 
παλιϊν τρόπων ωυγισ και απόδραςθσ, τυπικζσ παραδόςεισ, τυωλζσ προσ αυτζσ αντιδράςεισ που είναι οι 
αντιπαραδόςεισ, καταωεφγουμε επίςθσ, ςε βλακϊδεισ τυπολατρείεσ και τςιτάτα αυκεντιϊν των 
κοινωνικϊν μασ επαναςτάςεων, ςε καυματουργίεσ και ςε καταςκευαςμζνουσ από μθχανισ 
ωαςματοκεοφσ των μορωοπροβολϊν τθσ ςκζψθσ μασ.  
Εντοφτοισ, πζρ’ απ’ αυτά, κείται το αλθκινό καφμα και καυμαςμόσ, όπου ςκζψθ, ςυνείδθςθ, ζρευνα, 
γνϊςθ, τεχνολογία και ό,τι άλλο ανκρϊπινο, δεν ιςχφει πια.  
Άνκρωποσ: βουλιαγμζνοσ ςτθ Νφχτα τθσ ηωισ του, ςτθ Νφχτα τθσ διάνοιασ του και ςτο μθδενιςμό των 
ζργων του.  
 



 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΑ ΖΨΗ 
 
Ασ παραμερίςουμε ψεφτικουσ ωωελιμιςμοφσ και αωθρθμζνεσ κεωρίεσ κι ασ μιλιςουμε απλά:  
Χωρίσ υγεία, μασ είναι άχρθςτα όλα. Πμωσ χρειαηόμαςτε υγεία και χαρά πραγματικά; Αυτά που 
κάνουμε, αυτά που ςκεωτόμαςτε, αυτά που επικυμοφμε, νοοτροπία, ςυνικειεσ και τρόποι ηωισ, είναι 
για υγεία και χαρά;  
Γιατί κεωροφμε ωυςικό και μοιραίο τθν αρρϊςτια, τισ περιπλοκζσ, τισ αυκεντίεσ, το νά ‘μαςτε οπαδοί, το 
να ςυγκρινόμαςτε όπου δεν χωρεί ςφγκριςθ, ν’ ανταγωνιηόμαςτε, να βριςκόμαςτε ςε διαρκι ςφγκρουςθ 
με τον εαυτό μασ και προσ άλλουσ;  
Δωρθτισ υγείασ, ομορωιάσ και χαράσ, είναι μόνον θ ωφςθ, το αςτάκμθτο, θ ψυχι, θ όραςθ πνεφματοσ 
και ο ςαρκικόσ οργανιςμόσ μασ. Αν αυτά μόνο χαρίηουν υγεία, ομορωιά και χαρά, γιατί εμπιςτευόμαςτε 
τυωλά τισ κάκε τόςο χιλιάδεσ κι εκατοντάδεσ χιλιάδεσ δθλθτθριϊδθ ωάρμακα τθσ καταςκευαςμζνθσ 
εμποροβιομθχανικισ ιατροωαρμακευτικισ;  
Τι είναι και τι δεν είναι υγεία, αρρϊςτια, κεραπεία, και ιατρικι;  
Γιατί ωυτά, ηϊα, πτθνά, ψάρια, πρωτόγονοι, ακόμα και αγριάνκρωποι είναι υγιείσ και μακρόβιοι; Αρκεί 
να μθν βρίςκονται ς’ εντελϊσ δυςμενζσ περιβάλλον και ιδίωσ όπου επενεργεί των πολιτιςμζνων θ 
μθδενιςτικι μανία. Γιατί  αςκθτικά κρθςκευτικά τάγματα που ηουν μόνο με χόρτα, ωροφτα και ξθροφσ 
καρποφσ, δεν αρρωςταίνουν και είναι μακρόβιοι; Γιατί με ςτεριςεισ αποκλειςμϊν, πολζμων, 
υποςιτιςμϊν, αποχϊν, κεραπεφονται μαηικά πακιςεισ κεωροφμενεσ ανίατεσ, κανατθωόρεσ απ’ τουσ 
γιατροφσ; Γιατί ωτωχοί μετανάςτεσ υγιείσ, ζχουν εκωυλιςτικζσ πακιςεισ ςτισ πλοφςιεσ χϊρεσ;  
Ψυχι, ςϊμα και ηωτικό περιβάλλον, αποτελοφν ςφνολο αλλθλεπενζργειασ. Ρνεφμα και ψυχι  
εκδθλϊνονται και δρουν δια των αιςκιςεων και του ςαρκικοφ ςϊματοσ.  
Από τρεισ κφριεσ πολεμίςτρεσ ταλαιπωρείται, βαςανίηεται κι εκωυλίηεται το ςϊμα και οι αιςκιςεισ: απ’ 
τον υλιςτι, τον ιδεαλιςτι και τον αςκθτι. Και οι τρεισ δεν ςζβονται, δεν κατανοοφν, ουςιαςτικά μιςοφν 
το ανκρϊπινο ςϊμα.  
Απ’ τουσ τρεισ βαςανιςτζσ κι εκωυλιςτζσ του ανκρϊπινου ςϊματοσ ο αςκθτισ είναι ο πιο υποκριτισ ι 
νεκρόβιοσ. Θ οικουμενικι τυπικι παράδοςθ, που όπωσ ςθμαίνει και θ λζξθ, είναι προδοςία, μαηί με τουσ 
οπαδοφσ τθσ, ο αςκθτισ, κάνει το εξισ λάκοσ: δεν κατανοεί τισ επικυμίεσ, τισ αιςκιςεισ, τθ ςκζψθ και τα 
ςκοτεινά πάκθ, όπωσ δεν τα κατανοοφν ςχεδόν όλοι και περιςςότερο οι υλιςτζσ και ιδεαλιςτζσ. Ο 
αςκθτιςμόσ, πιςτεφοντασ ότι επικυμίεσ, αιςκιςεισ, ςκζψθ, παρορμιςεισ και ςκοτεινά πάκθ αποτελοφν 
μεγάλα εμπόδια τθσ κρθςκευτικότθτασ ι απλϊσ τθσ καλυτζρευςθσ του ανκρϊπου, κάνει, όπωσ και θ 
ιατροωαρμακευτικι και θ δικτατορικι πολιτικι: τα καταπιζηει όλ’ αυτά με διάωορουσ τρόπουσ. Πμωσ, 
κάκε είδουσ καταπίεςθ είναι αναςτολι, με δφο κφρια αποτελζςματα: ι εκρθκτικζσ καταςτάςεισ, ι 
νεκρϊςεισ. Πποιο απ’ τα δφο, δεν είναι λφςθ. Απ’ τισ ψευτολφςεισ που προκφπτουν, δια τθσ χθμικισ, 
πολιτιςτικισ, αςτυνομικισ και αςκθτικισ καταπίεςθσ, αναπθδοφν πάρα πολλά και πολφ δυςκολότερα 
ηθτιματα και προβλιματα, που δεν ζχουν πια, οφτε πρόχειρεσ ψευτολφςεισ. Ζτςι, υλιςτζσ, ιδεαλιςτζσ, 
αςκθτζσ και άλλοι, υωίςτανται τισ εκρθκτικζσ καταςτάςεισ και νεκρϊςεισ.  
Φφςθ και αςτάκμθτο, χάριςαν ςτα όντα αυτοωυι και αυτόωωτθ νοθμοςφνθ κι αιςκαντικότθτα, 
αντίςτοιχα με το είδοσ, βακμίδα και μορωι ηωισ και υλικότθτασ. Ο πεςμζνοσ κι εκωυλιςμζνοσ άνκρωποσ 
δεν χρθςιμοποιεί αυτά τα δϊρα, αλλά αυκεντία ι δουλικότθτα, τυπικι παράδοςθ ι από τυωλι 
αντίδραςθ, αντιπαράδοςθ, διαωιμιςθ και κοινι γνϊμθ. Γενετικά, πολιτιςτικά, ψυχοδιανοθτικά και 
κοινωνικά, παρά τθν ποικιλία τθσ ωυςικισ εκδιλωςθσ και των πολιτιςμϊν και παρά τισ αλλθλεπιδράςεισ, 
ςυμβαίνουν κι εξελίξεισ προσ τα πίςω, εκωυλιςμοί και εξαωανίςεισ. Το πνεφμα δεν ζχει ςε χρόνο εξζλιξθ. 
Θ διαυγισ αιςκαντικι αντίλθψθ διακζτει ςτακερότθτα ςε βιόςωαιρεσ και κόςμουσ αλλαγϊν και 
ροϊκότθτασ.  
Ο άνκρωποσ, ςτθν κατάςταςθ που βρίςκεται, ψυχολογικά νοςθρόσ και ςωματικά εκωυλιςμζνοσ, πολφ 
δυςκολεφεται να χρθςιμοποιεί ςωςτά τισ αιςκιςεισ και το ςαρκικό του ςϊμα, όπωσ επίςθσ και το 
αςτρικό του ςϊμα. Μεταξφ ςάρκασ και ψυχισ, είναι το βιοπλαςμικό ςϊμα: ς’ αυτό παρουςιάηεται 
πρϊτα, κάκε ςωματικι δυςλειτουργία και ηθμιά, πολφ πριν εκδθλωκοφν ςυμπτϊματα και ςφνδρομα τθσ 
ανακφκλιςθσ κι αλλθλεπενζργειασ.  



 
Τουσ λιγοςτοφσ μεταξφ των πολιτιςμζνων που ηουν υγιεινά κι αυτοφσ που δεν κατόρκωςαν να 
υπνωτίςουν οι ςερβιριςμζνεσ, αλλοπρόςαλλεσ γνϊςεισ, τεχνολογίεσ, διαωθμίςεισ, ανατροωζσ κι 
εκπαιδεφςεισ για χάρθ των οικονομικοπολιτικϊν και άλλων κοινωνικϊν καρκινωμάτων, αυτοφσ που 
τολμοφν να αιςκάνονται και να διακζτουν νοθμοςφνθ, και όςουσ ενδιαωζρονται πραγματικά για υγεία, 
ομορωιά και χαρά ηωισ, τουσ κεωροφν αλλόκοτουσ, ακοινϊνθτουσ, παράλογουσ, ανιςόρροπουσ. Αλλ’ 
όςουσ ζχουν όλεσ τισ εκωυλιςτικζσ ςωματικζσ και ψυχικζσ πακιςεισ, τουσ κεωροφν κανονικοφσ και 
υγιείσ, αρκεί να μθν ζχουν χάςει μια κάποια λογικι ςυνοχι.  
Στο επίπεδο που βριςκόμαςτε, ιδίωσ ωσ ςωματικόσ οργανιςμόσ, ιςχφουν οι παράγοντεσ αιτίασ και 
αποτελζςματοσ. Υγεία του ςϊματοσ ςθμαίνει ηωι ςφμωωνα με τθν αλθκινι ωυςιολογία και βιολογία του 
ανκρϊπινου ςϊματοσ, όταν ψυχολογικοί παράγοντεσ δεν εμποδίηουν πολφ, όπωσ και 
κοινωνικοπολιτιςτικοί και οικονομικοί παράγοντεσ. Θ κάκε αρρϊςτια είναι ςυνζχεια ενιςχυμζνθ ι 
μειωμζνθ, αναλόγωσ, ςυνζχεια τθσ ίδιασ ωυςιολογικισ, βιολογικισ και ψυχοπνευματικισ διαδικαςίασ 
και λειτουργικότθτασ τθσ ωφςθσ και του αςτάκμθτου. Αωοφ λειτουργεί αυτοκάκαρςθ και αυτοκεραπεία, 
δεν μπορεί να υπάρχει κεραπευτικι επιςτιμθ, εκτόσ απ’ τθν κατανόθςθ αυτοφ του γεγονότοσ, και 
ωροντίδα του ίδιου του άρρωςτου και όποιων ενδιαωζρονται γι’ αυτόν, ϊςτε να εγκαταλείψει τον 
λακεμζνο τρόπο ηωισ και διατροωισ, τθ λακεμζνθ νοοτροπία και τισ βλαβερζσ ςυνικειεσ, ζχοντασ 
υπομονι, για να διορκϊςει θ ωφςθ, ο οργανιςμόσ και το αςτάκμθτο, δυςλειτουργίεσ και ηθμιζσ. Αν όμωσ 
τισ οξείεσ ωάςεισ τθσ κάκε αρρϊςτιασ τισ καταπίεςαν με ωάρμακα και αωφςικο τρόπο ηωισ, διατροωισ, 
πολιτιςτικότθτασ και νοοτροπίασ, τότε οι δυςλειτουργίεσ γίνονται βαριζσ ηθμιζσ, οργανικζσ βλάβεσ και 
ψυχικζσ διαταραχζσ. Τότε και θ κάκε αρρϊςτια, από αυτοκεραπεία διά τθσ αυτοκάκαρςθσ, 
μετατρζπεται ςε αυτοτιμωρία. Αυτό είναι νόμοσ τθσ οργανικισ και τθσ ψυχικισ ηωισ. Πςοι ιςχυρίηονται 
ότι υπάρχει επιςτιμθ και τζχνθ κεραπευτικι είναι αυταπατϊμενοι απατεϊνεσ.  
Βαρβαρικοί πολιτιςμοί όπωσ και ο ςθμερινόσ, διεκνϊσ, ζχουν και βαρβαρικι ιατρικι, μαγικόωρονθ, 
ςαδιςτικι, ωαρμακεφτρα. Πςεσ ωορζσ κι αν λζγεται αυτι θ δαπίςτωςθ, με τθν ελπίδα ότι κάποιοι κα 
προςζξουν, δεν είναι εντελϊσ άχρθςτο, για όςουσ ζχουν πολλά υποωζρει από τζτοιο πολιτιςμό και απ’ 
τθν κτθνωδζςτερθ και πιο βλακϊδθ ιατρικι τθσ ανκρϊπινθσ ιςτορίασ.  
Επιςτιμεσ και πολιτιςτικότθτεσ ςτεγανοποιθμζνεσ και αωθρθμζνεσ, δίχωσ ςκοπιά ςυνόλων και Πλου, με 
μόνθ τουσ θκικι ευαιςκθςία τθν δουλικότθτα προσ οικονομικοπολιτικοφσ μθχανιςμοφσ και ςυςτιματα, 
αποτελοφν λογικοποιθμζνθ παραωροςφνθ και ςυγκαλυμμζνο μθδενιςμό, όπωσ ακριβϊσ αποδείχνουν τα 
διεκνι ζκδθλα και κρφωια ςυμβαίνοντα.  
Ο άνκρωποσ ζχει από αιϊνεσ καταντιςει ςε αδιζξοδο. Ζχοντασ εγκαταλείψει τθν ωροφρθςθ εαυτοφ απ’ 
τον ίδιο τον εαυτό του, απ’ όποιεσ αιτίεσ και περιςτάςεισ, εςωτερίκευςε κι εςωτερικεφει τα ζξω ωσ 
αντανακλάςεισ, ίχνθ κρυωισ μνιμθσ, υποβολζσ κι επιβολζσ. Με τθ ςειρά τουσ, κάκε τόςο, μερικζσ απ’ τισ 
δεςμίδεσ τθσ εςωτερίκευςθσ, ερεκιςμζνεσ κι ενεργοποιοφμενεσ από ςχζςεισ αντιςτοιχίασ, 
εξωτερικεφονται υλοποιοφμενεσ ξανά, ςε δράςεισ και πραγματϊςεισ μασ.  
Ζτςι, θ ανκρωπότθτα, αντί να παίηει όμορωο και χαροφμενο παιχνίδι ςε κόςμο, ζχει παγιδευτεί ςε 
παιγνίδι άςχθμο, βαςανιςτικό, νοςθρό, κλιβερό.  
Από τζτοια ςκοπιά βλζποντασ τα ηωτικά μασ ηθτιματα, τθν ςυμπεριωορά μασ και τθ δράςθ μασ, ςε όλα 
και ςε ςχζςθ με υγεία, χαρά ηωισ, αρρϊςτια, κοινωνικζσ δομζσ και ιατρικι ψευτοεπιςτιμθ, είναι 
ωανερό ότι θ κάκε νζα γενιά ζρχεται ςε τζτοιον επικίνδυνο κόςμο όλων των κοινωνιϊν μασ, ανεξαίρετα, 
όπου θ ψευτοκουλτοφρα είναι δθλθτιριο ψυχισ και διάνοιασ, θ ιατρικι δθλθτιριο ςαρκϊν και όλεσ οι 
οικονομικοπολιτικζσ, ιδεοτεχνοδομζσ, τερατϊδθσ, δαιμονικόσ, ςυςτθματικόσ μθχανιςμόσ δολιοωκοράσ 
και μθδενιςμοφ.  
Ζρευνα και μελζτθ, δεν μπορεί να γίνεται με προκαταλιψεισ. Ακόμα κι αυτά που ιδθ ξζρουμε, όπωσ και 
τισ ςυνικειεσ και τισ βεβαιότθτζσ μασ, χρειάηεται να τα παρακάμπτουμε, για να μακαίνουμε, αν αυτό 
χρειαηόμαςτε. Θ γνϊςθ είναι κάτι ςτατικό και κονςερβοποιθμζνο ςε κουτιά και ςυρταράκια ειδικεφςεων 
και αωθρθμζνων γενικεφςεων, ενϊ θ μάκθςθ είναι κινθτικότθτα κι επαναςτατικότθτα, που μπορεί να 
τθν διακζτει οποιοςδιποτε άλλοσ, εκτόσ απ’ τουσ πιςτοφσ, τουσ οπαδοφσ, και τουσ ιδεολόγουσ, όποιασ 
λογικισ επαναςτάτεσ, που ςυνταυτίηουν τθν επανάςταςθ με οριςμζνεσ παγωμζνεσ ι χαοτικζσ κεωρίεσ 
και προςωπολατρίεσ αναρριχθμζνων, ι εκτόσ απ’ τουσ εντελϊσ απορροωθμζνουσ ςτθν εποχι και ςτα 
κατεςτθμζνα και αντικατεςτθμζνα τθσ «τάξθσ πραγμάτων» και τθσ ψυχονοϊκισ ςτατικότθτασ.  



Στθν κατάςταςθ που βριςκόμαςτε, υγεία και χαρά ηωισ είναι ψυχικι επανάςταςθ και αλθκινι του 
ςϊματοσ ωυςιολογικι και βιολογικι λειτουργία, όταν δεν εμποδίηονται από διεςτραμμζνεσ κοινωνίεσ 
και διεωκαρμζνουσ πολιτικοφσ, επιςτθμοποιθμζνθσ και κεςμοποιθμζνθσ παραωροςφνθσ.  
 



 

ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΣΟΤ ΨΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΙΜΟ ΣΨΝ ΥΟΡΕΨΝ ΣΟΤ 
 
Στθν κατάςταςθ που βρίςκεται θ ανκρϊπινθ ψυχι, αιχμάλωτθ ςτον αυτιςμό και τθν υπανκρωπία, το 
πνεφμα ςαρκόσ απομζνει ακόμα να υπεραςπίηει τουσ ετεροκίνθτουσ, αλλοπροςδιοριηόμενουσ, 
αλλοτριωμζνουσ ωορείσ του. Τουσ υπεραςπίηει θρωικά, με τον φςτατο ωυςιολογικό και βιολογικό 
αγϊνα, για ςωματικι υγεία και γι’ αυτό, για ςωματικι βοικεια, προσ τθν παραπλανθμζνθ ψυχι, νου και 
πνεφμα τθσ ανκρϊπινθσ οντότθτασ.  
Θ ανκρϊπινθ ςάρκα, δείχνει μόνο τθν υλοβιοχθμικι τθσ μορωολειτουργικότθτα ενζργειασ, προσ όςουσ 
περιορίηονται ςτισ πζντε αιςκιςεισ κι αυτζσ εκωυλιςμζνεσ. Εντοφτοισ, ςυμβάλλουν και άλλα επίπεδα: το 
βιοπλαςμικό και το αικερικό, τα πιο «κοντινά», που διαπιςτϊνονται τϊρα τελευταία και με 
ωωτογραωιςεισ υψθλισ τάςθσ Kirlian και υπερ-Kirlian. Ιδθ από αρχαίουσ καιροφσ, οι ενορατικοί 
διαπιςτϊνουν απ’ ευκείασ.  
Το ανκρϊπινο ςϊμα, εκωυλιςμζνο, διαρκϊσ ταλαιπωροφμενο και δθλθτθριαηόμενο από εμβρυακι 
θλικία εξ αιτίασ τθσ αωφςικθσ ηωισ και διατροωισ, επί αιϊνεσ και ςτθν εποχι μασ, δζχεται τθν πιο 
ςυςτθματικι, πολιτιςτικι, επιςτθμονικι και οχλικι επίκεςθ απ’ τουσ ωορείσ του. Βαςανιςμζνο, 
παραμορωωμζνο, δυςλείτουργο, πολφπακο, από μασ τουσ ίδιουσ, ζχουμε τισ ςυνζπειεσ ωσ εκωυλιςτικζσ 
οδυνθρζσ πακιςεισ, ψυχονοϊκζσ ανωμαλίεσ, αρρυκμίεσ ορμονικζσ και ψυχικζσ, ςε ςχζςθ με 
ςυγκεκριμζνα άτομα εντόσ ςυγκεκριμζνου ηωτικοφ περιβάλλοντοσ, εντόσ μασ κι ζξω μασ.  
Υλιςτζσ, ιδεαλιςτζσ και αςκθτζσ, από διάωορεσ κζςεισ, αλλά ςε αςυνείδθτο ενιαίο μζτωπο αιϊνων και 
ςιμερα, παρεξθγοφν, εμποδίηουν, βαςανίηουν, εξαντλοφν το ςϊμα, το αρρωςταίνουν, το γεράηουν 
πρόωρα, οδυνθρά, καταδικάηοντάσ το ςε κάνατο βαςανιςτικό, αωφςικο.  
 
Λίγεσ είναι οι ςτιγμζσ τθσ ιςτορίασ που λιγοςτοί άνκρωποι κατανόθςαν, αιςκάνκθκαν, αντιλιωκθκαν ότι 
το ςϊμα είναι καυμαςτό όργανο ψυχισ και πνεφματοσ. Καφμαςαν τθν ομορωιά τθσ ωυςικισ του υγείασ, 
τθν αναλογία και τθ βακιάν απερίγραπτθ αικεροβιοχθμικι νοθμοςφνθ, αυτισ τθσ ςυντονιςμζνθσ, 
πολφπλοκθσ, πολυεπίπεδθσ μορωολειτουργικισ αλλθλεπενεργειϊν και καταμεριςμϊν καυμαςτισ 
ςυνεργείασ.  
Μόνο το ωορτωμζνο ςτίγματα ψυχισ, επιψυχίδιο παράςιτο, επεμβαίνει μ’ ενεργοποιιςεισ κρυωισ 
μνιμθσ παρελκόντοσ ςτο ηωτικό παρόν από ανεπίγνωςτεσ ςχζςεισ ςαρκοψυχοκοςμικζσ και κοινωνικζσ, 
ανιςορροπϊντασ τθν αυτόρυκμθ ςυνεργεία και μετατρζποντασ τισ ηωτικζσ ςχζςεισ ςε ςχζςεισ 
νεκροβίων.  
Ρόςοι ζηθςαν αλθκινά αυτό το καφμα ψυχοβιορρφκμων και αρμονιϊν, αυτι τθν ζνςαρκθ μελωδία 
υγείασ και ομορωιάσ, αυτό το ςχεδόν «αβαρζσ», ανάλαωρο υγείασ ενδιαίτθμα, αυτι τθν ενςαρκωμζνθ, 
χαροφμενθ πνευματικότθτα, αυτι τθ καυμαςτι διαδικαςία πζψθσ, αωομοίωςθσ, κρζψθσ και 
μεταβολιςμοφ, αποβολισ τοξινϊν, αυτι τθν ενεργειακι αυτορρφκμιςθ, που λίγο να εμποδιςτεί ςτθν 
κυκλοωορία κι επάρκειά τθσ, τα πάντα μετατρζπονται ςε δυςωδία, τοξιναιμία, νόςουσ, πακιςεισ, 
ςθψαιμία, κάνατο.  
Επιςτιμονεσ, πολιτιςτζσ, λαϊκοί και μορωωμζνοι, εμποδίηουμε το ςϊμα με αωφςικθ ηωι και λακεμζνθ 
διατροωι.  
Πταν γι’ αυτό αρρωςταίνουμε, εμποδίηουμε τθν οξεία ωάςθ τθσ κάκε αρρϊςτιασ, που είναι θ πιο 
κεραπευτικι, επειδι ωσ γιατροί και πελάτεσ, δεν κατανοοφμε τθ ςθμαςία τθσ αρρϊςτιασ, οφτε τουσ 
παράγοντεσ πραγματικισ αιτίασ, αλλά ωροντίηουμε να ςταματιςουμε ςυμπτϊματα και ςφνδρομα, πάςθ 
κυςία, για χάρθ προςωρινισ ανακοφωιςθσ, που οδθγεί διαωορετικά ςε χειροτζρευςθ. Δεν 
εμπιςτευόμαςτε τθ ωφςθ εντόσ μασ κι ζξω μασ, οφτε ξυπνοφμε το λανκάνον αυτοωυζσ και αυτόωωτο 
κακαρό αίςκθμα και αρχζγονθ νοθμοςφνθ μασ, για ν’ αυτοκεραπευτοφμε, αλλά τυωλά παραδινόμαςτε 
ςτα ωάρμακα τθσ βιομθχανθμζνθσ ιατρικισ, ςαν να μποροφςαν αυτά ν’ αντικαταςτιςουν ωφςθ, 
οργανιςμό, ψυχι, πνεφμα, ςφμπαντα.  
 
Ππωσ και άλλεσ επιςτιμεσ και θ πολιτιςτικότθτα, και θ ιατρικι, αςφνδετθ και αδιάωορθ διεπιςτθμονικά, 
διακουλτουρικά, διαπολιτιςμικά και διαταξικά, κομματιαςμζνθ ς’ ενδοϊατρικά ςτεγανά ειδικεφςεων και 



υποειδικεφςεων, «γνωρίηει» ςε ςχζςθ με το ςϊμα και τθν ψυχι μόνο τισ τελευταίεσ ωάςεισ τθσ 
ςαρκοψυχοπακολογίασ του. Ροτζ δεν ενδιαωζρεται και δεν ερευνα να μάκει τι πράγματι είναι αλθκινι 
υγεία, απ’ όπου να μακαίνει και τι είναι αρρϊςτια και ιατρικι. Και ότι «ξζρουν» οι λεγόμενοι «υγιείσ» 
και οι άρρωςτοι, είναι το κακυςτερθμζνο αποτζλεςμα τθσ ζλλειψθσ ευαιςκθςίασ. Λίγοι διακζτουν μετά 
τθν παιδικι θλικία αρκετά ευαίςκθτο οργανιςμό κι αιςκαντικι ψυχι, ϊςτε να μασ ειδοποιοφν για κάκε 
παράβαςθ που κάνουμε ςτουσ τρόπουσ ηωισ και διατροωισ και μ’ απαιτιςεισ κι επικυμίεσ εξ υποβολϊν 
κι επιβολϊν.  
Ζτςι, αντιλαμβανόμαςτε ότι κάτι ςοβαρό ςυμβαίνει, μόνον όταν θ πορεία τθσ αρρϊςτιασ βρίςκεται ςτο 
ςτάδιο τθσ βαριάσ δυςλειτουργίασ ι τθσ ανεπανόρκωτθσ ηθμιάσ. Εκωυλιςτικζσ, ανίατεσ πακιςεισ του 
ςϊματοσ, είναι θ εναλλακτικι «λφςθ», όταν δεν ςυμβεί ψυχονοϊκι διαταραχι ι ςχιηοπαράνοια.  
Κεωρίεσ αυτοςυγκρουόμενεσ και αλλθλοςυγκρουόμενεσ όπωσ και προςωρινζσ ψευτοκεραπείεσ 
ανακουωίςεων για χειροτζρευςθ, και διαρκϊσ νζα ωάρμακα και ςυνδυαςμοί τουσ, όλα τουσ 
αποδείχνονται ατελεςωόρθτα και βλαβερά, εντοφτοισ αναδείχνουν μεγάλεσ πανεπιςτθμιακζσ και άλλεσ 
αυκεντικζσ προςωπικότθτεσ κοινωνικϊν και οικονομικϊν ρόλων.  
Θ ενιαία αυτορρφκμιςθ με οργανικζσ πλθροωορίεσ δϊκε και πζρ’ απ’ το ωάςμα και ωράγμα 
θλεκτρομαγνθτιςμοφ ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό, όςο κι αν μπορεί να εξθγθκεί με χθμικζσ ουςίεσ των 
νευρομεςαηόντων, με ειδικζσ δομζσ νευρϊνων, με ςφμπλεγμα μεςάηον-δζκτθσ, και άλλεσ εντελϊσ 
πρόςωατεσ διαπιςτϊςεισ, τείνουν να περιορίςουν ςε βιοχθμικό  επίπεδο, μεταςτοιχειϊςεισ κι 
επενζργειεσ απ’ άλλα επίπεδα, όπωσ το βιοπλαςματικό, το ψυχικό το κατϊτερο νοϊκό, που είναι θ ςκζψθ 
τθσ νεκρισ κρυωισ μνιμθσ αιϊνων, αυτά που ονομάηουν ςυνικωσ αςυνείδθτο, υποςυνείδθτο, 
ςυνείδθςθ, με όργανό τουσ τθ ςκζψθ, που είναι το ιδθ γνωςτό και ςτακμθτό, κλειςτά ζναντι του 
αςτάκμθτου και ακαταχϊρθτα άγνωςτου. Αυτά αποτελοφν το ςτιγματικό επιψυχίδιο παράςιτο του 
ανκρϊπινου όντοσ τθσ ψυχολογικισ χρόνωςθσ.  
Μεταξφ άλλων, θ επενζργεια του επιψυχίδιου παράςιτου και των επίκτθτων οικογενειακοφ ι άλλου 
περιβάλλοντοσ βιαςφνθσ κι εντάςεων, ανεβάηει τθ ςτάκμθ χολθςτερίνθσ, αναςτατϊνει τουσ ενδοκρινείσ 
αδζνεσ και κάνει διάωορεσ άλλεσ δυςλειτουργίεσ και ηθμιζσ, ανεξάρτθτα απ’ τθν όποια διατροωι, που 
όταν είναι αωφςικθ και χθμικϊσ αταίριαςτων ςυνδυαςμϊν, μπορεί να βλάπτει παράλλθλα και 
διαςταυρωμζνα με τισ ψυχονοϊκζσ διαταραχζσ, αντίςτοιχα με το κάκε ςυγκεκριμζνο άτομο. Γι’ αυτό, δεν 
υπάρχουν ανεξάρτθτεσ αρρϊςτιεσ μικροβίων και πακιςεων από αωφςικουσ τρόπουσ ηωισ, ι 
ψυχονοϊκϊν διαταραχϊν, αλλ’ υπάρχουν μόνο ςυγκεκριμζνοι άρρωςτοι. Ακόμα και ςτο ίδιο άτομο, ςε 
διαωορετικζσ ςυνκικεσ χρόνου, θ ίδια αρρϊςτια ςθμαίνει κάτι διαωορετικό και χρειάηεται άλλθ 
κεραπευτικι.  
Ρριν το παραλάβει θ βαρβαρικι και θ πολιτιςμζνθ παγωμζνθ και χαοτικι ψευτοκουλτοφρα, το ωυςικό 
ςϊμα ιταν απερίγραπτθ ομορωιά, χαρά, ηωντάνια, αντοχι, υγεία και αυτοκεραπευτικι αυτοκάκαρςθ κι 
ευοςμία.  
Αυτιν τθ καυμαςτι υλοαικεροβιοχθμικι μορωολειτουργία πολυεπίπεδθσ ενζργειασ, αυτιν αγωνίηονται 
να διαλφςουν, εξευτελίηοντάσ τθν, βαςανίηοντάσ τθν και δολιοωκείροντασ επί αιϊνεσ και ςιμερα, οι 
ωορείσ. Αυτό το πνεφμα ςαρκόσ μιςοφμε, βαςανίηουμε, εκωυλίηουμε κι εξαντλοφμε ςυςτθματικά κι 
επίμονα, με πολιτιςμζνο υπερςιτιςμό, κάπνιςμα, αλκοόλ, αχπνίεσ, πονοκζωαλουσ, εκατοντάδεσ 
εκωυλιςτικζσ πακιςεισ δίχωσ μικρόβια και ιοφσ για δικαιολογίεσ, με ωλυαρίεσ, υπερκόπωςθ, χαφνωςθ, 
ςτεναχϊριεσ από ςυγκρίςεισ και γι’ αυτό ανταγωνιςμοφσ, αγωνίεσ, παραιςκθςιογόνα, ναρκωτικά, 
«πραχντικά» χθμειο-«κεραπευτικά» όλα δθλθτιρια και καταςκευάςματα τθσ απόγνωςθσ και του 
μίςουσ, εναντίον κάκε αυτορρυκμίασ, ομορωιάσ, αυκορμθςιάσ, χαράσ και τελειότθτασ είδουσ κι 
επιπζδου ςε φλεσ, ωυτά ηϊα, ανκρϊπουσ ι ό,τι άλλο. Ροιοί αυτοωυϊσ χαροφμενοι, ςωματικά, ψυχικά 
και πνευματικά ιςορροπθμζνοι κι ευτυχείσ, ςτοιχειωδϊσ ευαίςκθτοι και νοιμονεσ, μποροφν να 
καταντιςουν αλκοολικοί, επίμονα καπνιςτζσ. Κτθνωδϊσ υπερςιτιηόμενοι, επίμονα εκωυλιηόμενοι με 
αωφςικουσ τρόπουσ ηωισ και διατροωισ, μανιϊδεισ ιδεολθπτικοί, ωανατικοί, ωαρμακολιπτεσ, 
οπιομανείσ και άλλα;  
 
Εκτόσ από λίγεσ θρωικζσ εξαιρζςεισ, ακατόρκωτο να προςεχτοφν και να κατανοθκοφν βακιά για 
εωαρμογι, μεταξφ άλλων, τα εξισ:  
1) Πτι όλεσ οι αρρϊςτιεσ είναι μια αρρϊςτια ολόκλθρου του οργανιςμοφ και του ανκρϊπου ωσ 
πολυεπίπεδθ, ετερογενισ και ανιςόμερθ ςφνκεςθ, παρ’ ότι μπορεί να εκδθλϊνεται ς’ αυτό ι ς’ εκείνο το 
μζλοσ ι όργανο του ςϊματοσ ι ωσ ψυχονοϊκι διαταραχι.  



2) Πτι όλεσ οι αρρϊςτιεσ, ιδίωσ ςτισ ωάςεισ οξφτθτασ, είναι αυτοκακαρτικζσ και γι’ αυτό 
αυτοκεραπευτικζσ, όταν δεν τισ εμποδίηουμε με ςυνζχιςθ αωφςικθσ ηωισ, διατροωισ και χθμειο 
«κεραπείασ». Αλλιϊσ, καταντοφν χρόνιεσ, με οργανικζσ πλζον βλάβεσ, ανίατεσ.  
3) Πλα τα ωάρμακα είναι μικρότερεσ ι μεγαλφτερεσ δόςεισ δθλθτθρίων, κανονιςμζνα να μθν ςκοτϊνουν 
αμζςωσ υγιείσ και αρρϊςτουσ, αλλά, μετά τθν ανακοφωιςθ από καταπίεςθ ςυμπτωμάτων και 
ςφνδρομων, πάντοτε πζωτει θ ςτάκμθ υγείασ και αντοχισ και θ αρρϊςτια ξαναζρχεται διαωορετικά 
χειρότερθ ι μεταβιβαςμζνθ από ςωματικι μπορεί να γίνει ψυχοςωματικι ι ψυχονοϊκι όπωσ και 
αντίςτροωα, από ψυχονοϊκι μπορεί να μετεκδθλωκεί μόνον ωσ ςωματικι αρρϊςτια.  
4) Πλα τα ωάρμακα αναγκάηουν τον οργανιςμό να ςπαταλιςει πολφτιμθ ενζργεια για να τα διϊξει, τότε 
ακριβϊσ που χρειάηεται εξοικονόμθςθ ενζργειασ για να κακαριςτεί και να κεραπευτεί μόνοσ του, όπωσ 
ςυνζβαινε επί εκατομμφρια ζτθ ςτον άνκρωπο και ςτισ μορωζσ ηωισ, γιατί αλλιϊσ δεν κα επιηοφςε 
τίποτε. Φάρμακα που ειςζρχονται ςτον οργανιςμό, κάνουν χθμικζσ ενϊςεισ μεταξφ τουσ και με άλλα 
κατακάκια ωαρμάκων και τροωϊν, ιδίωσ ςε μθ πλιρθ ικανότθτα κι επαρκι ενζργεια μεταβολιςμοφ. 
Αντίςτοιχα ςυμβαίνουν και ςτισ μολφνςεισ και ρυπάνςεισ αζροσ, υδάτων και χϊματοσ, με απρόβλεπτεσ 
επιπτϊςεισ και ηθμιζσ, άδθλεσ κι ζκδθλεσ, που εκδθλϊνονται αργότερα ωσ «μυςτθριϊδεισ» αρρϊςτιεσ, 
ιατρογενείσ, βιομθχανιογενείσ, πολιτιςμογενείσ κι επαγγελματικζσ. Οι ίδιοι οι γιατροί ςτθν πλειονότθτά 
τουσ πεκαίνουν από εκωυλιςτικζσ αρρϊςτιεσ και όχι ςπάνια, ακριβϊσ από αρρϊςτια ςτθν οποία ζχουν 
ειδικευτεί για να «κεραπεφουν» άλλουσ.  
5) Δεν υπάρχει ιατρικι τζχνθ, επειδι μόνον ο οργανιςμόσ, θ ωφςθ, ο ψυχιςμόσ και το αςτάκμθτο 
μποροφν να χαρίηουν τα πάντα, κεραπεία και υγεία, όταν ηοφμε ςφμωωνα με πρωταρχικοφσ και 
αρχζγονουσ νόμουσ τθσ ωφςθσ και του αςτάκμθτου, όπωσ αντιςτοιχοφν ςτθν ανκρωπότθτα.  
6) Θ ικανότθτα πζψθσ, κρζψθσ και μεταβολιςμοφ, όπωσ και θ ποιότθτα τροωισ ςϊματοσ, ψυχισ και 
διάνοιασ, ςε υγιζσ περιβάλλον, είναι πρωταρχικισ ςθμαςίασ.  
7) Υγιισ οργανιςμόσ και άνκρωποσ ςθμαίνει ανεμπόδιςτθ κι επαρκι, πολυεπίπεδθ ενζργεια ςε 
κυκλοωορία.  
8) Συμβαίνει μεταςτοιχείωςθ βιολογικι και βιοαικερικι ςε οργανιςμοφσ που τρζωονται με ωυςικζσ 
τροωζσ, όπωσ ωροφτα, χόρτα και ξθροί καρποί, χωρίσ τθ βιομθχανικι επεξεργαςία και χθμικά 
ςυντθρθτικά. Απ’ αυτά τα ωυςικά βαςικά, ο οργανιςμόσ κάνει όλα τ’ άλλα ςτοιχεία που χρειάηεται όπωσ 
και τα ωυτοωάγα και καρποωάγα ηϊα, προσ τα οποία είναι παραπλιςια τα δόντια και το πεπτοεντερικό 
ςφςτθμα. Πμωσ ο πολιτιςμζνοσ, εκωυλιςμζνοσ από υπερβολικι κρεοωαγία, επεξεργαςμζνεσ τροωζσ και 
βαριά μαγειρικι, χρειάηεται μεταβατικό ςτάδιο διατροωισ, για να ξαναλειτουργιςει θ ωυςικι ικανότθτά 
του οργανιςμοφ για τθν αωομοίωςθ ωυςικϊν τροωϊν. Το πεπτοεντερικό και αγγειακό ςφςτθμα των 
πολιτιςμζνων και υπερςιτιηόμενων, με αταίριαςτεσ τροωζσ, είναι μπλοκαριςμζνο με μόνιμα κολλοειδι 
κατακάκια τοξινϊν, δθλθτθρίων, ςιψεων. Ξζνων ςωμάτων. Πλ’ αυτά προκαλοφν δθλθτθριϊδεισ 
ηυμϊςεισ, δθλθτθριϊδθ αζρια και κακοςμίεσ, μεταβάλλοντασ και τισ άριςτεσ τροωζσ ςε πολτό και χυμό 
ςαπίλασ. Απ’ αυτό το υλικό και με τοξινωμζνο αίμα πθχτό, δυςκίνθτο, λαςπϊδεσ, χωρίσ ποιότθτα ι 
εντελϊσ αραιό και ανεπαρκζσ, γίνονται όλεσ οι αρρϊςτιεσ του ςϊματοσ και πολλζσ αρρϊςτιεσ 
ψυχονοϊκζσ, με άμεςο αντίκτυπο ςτισ δομζσ και λειτουργίεσ όλων των κοινωνιϊν, ωσ άτομα και λαοί.  
9) Με τζτοιο αίμα κακισ ποιότθτασ, αναπτφςςεται το ζμβρυο και το νιπιο, γεγονόσ πολφ μεγάλθσ 
ςθμαςίασ για τθν μετζπειτα ηωι και υγεία του ανκρϊπου. Οι ακατάλλθλεσ, αωφςικεσ τροωζσ, βλάπτουν 
ςτθ ρίηα τθν κυτταρικι ηωι, όπωσ και θ δυςμενισ, ταραγμζνθ οικογενειακι ηωι και περιβάλλον, βλάπτει 
πολφ τθν εμβρυακι, νθπιακι και παιδικι ηωι ςτο ξεκίνθμά τθσ. Μόνο ςαν καφμα μπορεί να ιςορροπιςει 
ι ν’ αγαπιςει κατόπιν ο άνκρωποσ.  
Μικρόβια και ιοί υπάρχουν παντοφ και είναι εντελϊσ αβλαβείσ ςε οργανιςμοφσ με υγιζσ αίμα ποιότθτασ, 
από ωυςικι ηωι και διατροωι, χωρίσ ςτενοχϊριεσ και αγωνίεσ. Ο χοντρόσ και ο ιςχνόσ τφποσ αποτελοφν 
ηεφγοσ αντίκεςθσ με τθν ίδια ςωματικι και ψυχικι διαταραχι και δυςλειτουργία.  
10) Τό ωυςικοκοινωνικό και το ψυχονοϊκό είναι τα δυό ηωτικά περιβάλλοντα και παράγοντεσ υγείασ, 
αρρϊςτιασ και κεραπείασ, ανάλογα με τθ χριςθ. Πμωσ αυτά ςτθρίηονται ςτο υπεραιςκθτό. Το ωυςικό 
αιςκθτό, το κοινωνικό και το υπεραιςκθτό παραωυςικό και παραψυχολογικό διαωόρων βακμίδων, με τθ 
ςειρά τουσ ςτθρίηονται ςτο αςτιρικτο υπερωυςικό, που διαπερνά και ςτθρίηει τα πάντα.  
 
Αποτελεί αυταπάτθ, εκμετάλλευςθ και ςυνζχιςθ τθσ παλιάσ μαγικισ ςκζψθσ, που λογικοποιείται κι 
επιςτθμοποιείται ςυςτθματικά ςτθν εποχι μασ, αυταπάτθ ότι τα δθλθτιρια που είναι τα γιατρικά τθσ 
εμποροβιομθχανίασ και οι ψυχολογικζσ και οικονομικζσ εξαρτιςεισ τθσ ψευτοκουλτοφρασ, μποροφν ν’ 



αντικαταςτιςουν τθ ωυςικι ηωι και διατροωι και τθν προςωπικά υπεφκυνθ νοθμοςφνθ για κεραπεία, 
υγεία και χαρά ηωισ κι επιβίωςθσ.  
Επίςθσ, αποτελεί ζπιςτθμοποιθμζνθ παραωροςφνθ το να επιμζνουμε ν’ αντικαταςτιςουμε τθ ηωτικι, 
δθμιουργό ηφμωςθ, με τθν δολοωονικι, αποςτείρωςθ και απολφμανςθ δια τθσ καταςκευαςμζνθσ 
εμποροβιομθχανικισ χθμείασ κερδϊν κι εξουςιϊν. Βιοχγιεινι είναι αιςκαντικι νοθμοςφνθ, ενςτικτϊδθσ 
και πνευματικι. Δεν είναι τα αυκαίρετα και μονωτικά των ςτεγανϊν και αωαιρζςεων, όντων πεςμζνων 
που θ ςκζψθ τουσ εργάηεται μθχανιςτικά, αντινοϊκά για να καταςκευάςει αντι-κόςμο νεκρόβιων.  
Θ διαμάχθ μίςουσ μεταξφ αρςενικοφ και κθλυκοφ, ςε ωάςεισ μθτριαρχίασ και πατριαρχίασ, όπωσ και ς’ 
ενδιάμεςεσ μεταβατικζσ καταςτάςεισ ςτθν ιςτορία και ςιμερα δθλθτθριάηει ςτισ ρίηεσ το ανκρϊπινο 
γζνοσ: κατευκείαν ςτθν εμβρυακι νθπιακι και παιδικι θλικία.  
Το ανκρϊπινο ςϊμα, γζννθμα αταίριαςτων ενϊςεων με ανακυμιάςεισ αταίριαςτων χαρακτιρων και 
αντιδράςεισ νεκρωτικζσ, δφςμορωεσ, ι εκρθκτικζσ, αταίριαςτων κυττάρων, δίχωσ βιοωυςιολογικι και 
βιοχθμικι αντιςτοιχία, το ανκρϊπινο ςϊμα εκωυλίηεται από γενιά ςε γενιά.  
Επιπλζον, παραπλανθμζνοι από ιδεολογίεσ, ψευτοπίςτεισ και διεςτραμμζνα «ςυμωζροντα» τθσ 
εκάςτοτε άρχουςασ, αναρριχθμζνθσ κάςτασ, ακόμα και ςτ’ όνομα τθσ αταξικότθτασ και ιςότθτασ, 
αιχμάλωτοι κεςμοποιθμζνων βλαβερϊν ςυνθκειϊν κι επιβιωμάτων παρελκόντοσ, χάνουμε τα λεπτά 
ζνςτικτα τθσ ωφςθσ, καταπιζηουμε μειϊνοντασ τθν αυτοωυι και αυτόωωτθ νοθμοςφνθ και 
παραδινόμαςτε ςτισ ςυμμορίεσ καιροςκόπων τυχοδιωκτϊν, δθμαγωγϊν κι εκμεταλλευτϊν που επίμονα 
τουσ προάγουμε, ςυνταυτιςμζνοι μ’ αυτοφσ, είτε κετικά, να ‘μαςτε μαγικότροπα ςαν αυτοφσ ι αρνθτικά, 
να εκτοπίςουμε αυτοφσ, να τουσ εξοντϊςουμε «επαναςτατικά», για να κάνουμε εμείσ τα ίδια και 
χειρότερα, ςτ’ όνομα τθσ καλυτζρευςθσ για όλουσ ι για μια νζα προνομιοφχα οικονομικοκοινωνικι 
κάςτα.  
 
Κα μποροφςε να γραωοφν πολλά για τον θρωικό αγϊνα και τθν αγωνία των οργανιςμϊν, ζναντι τθσ 
ιατροωαρμακευτικισ και των εωευρζςεων και βιομθχανιϊν τθσ καταςκευαςμζνθσ χθμείασ, 
κερμοπυρθνικισ, τθσ ακτινικισ και άλλων ζςχατων κίνδυνων, που αδίςτακτα προετοιμάηουν κι άρχιςαν 
να πραγματϊνουν ζνα εναντίον των μορωϊν ηωισ του πλανιτθ.  
Βακτθρίδια (αυτοί οι κρίκοι διατροωισ και ηωισ, που χωρίσ αυτά γιινθ ηωι δεν μπορεί να υπάρχει), 
χϊματα, ωυτά, ηϊα και άνκρωποι, υποωζρουν, εκωυλίηονται και διατρζχουν ζςχατο κίνδυνο, παρ’ ότι θ 
μεγάλθ πλειονότθτα των ανκρϊπων, από ανεπαρκι ευαιςκθςία δεν αντιλαμβάνονται οφτε ςωματικά τισ 
ηθμιζσ. Τα ωυτά, πολφ πιο αιςκαντικά, αγωνίηονται να εξουδετερϊςουν κάπωσ τισ βλάβεσ απ’ τα χθμικά 
λιπάςματα και ραντίςματα αναπτφςςουν υπερβολικι δίψα, ρουωοφν πολφ νερό και γι’ αυτό οι καρποί 
τουσ νερουλιάηουν και χάνουν τθ νοςτιμιά και τθν ποιότθτα. Τα δθλθτιρια ειςχωροφν παντοφ, ακόμα και 
ςτο λάδι των πυρινων. Σε λίγο, οι νζεσ γενιζσ, δεν κα ξζρουν τθ γεφςθ νόςτιμθσ ωυςικισ τροωισ, αλλά 
τθ γεφςθ χθμικϊν πρόςκετων. Ιδθ ςε υπερβιομθχανθμζνεσ χϊρεσ και αλλοφ, αποςτρζωονται τισ 
ωυςικζσ τροωζσ κι επίμονα προτιμοφν τισ βιομθχανθμζνεσ με τα χθμικά ςυντθρθτικά και αντικατάςτατα, 
όπωσ ο αλκοολικόσ προτιμά το αλκοόλ παρά τουσ χυμοφσ ωροφτων.  
Θ ςωςτι διατροωι, τροωολογία και διαιτθτικι, δεν αναγνωρίηεται, οφτε διδάςκεται επίςθμα, γιατί δεν 
«ςυμωζρει» ψυχολογικά και οικονομικά, όπωσ δεν «ςυμωζρει» ςτουσ ναρκομανείσ να αντιλθωκοφν τθν 
καταςτροωι που κάνουν ςτον εαυτό τουσ. Το ίδιο μίςοσ, θ ίδια απόγνωςθ, ενοχι, μειονεκτικι αλαηονεία 
και αυτοτιμωρία δρα ςτθν ανκρωπότθτα των επιςτθμόνων, των πολιτιςτϊν και των λαϊν. Δεν είναι 
ηιτθμα επαγγζλματοσ, κοινωνικισ τάξθσ, γνϊςθσ, ςυςτιματοσ, εποχισ, αλλά ηιτθμα επιψυχιδίων 
ςτιγμάτων από μειωμζνθ ι μι-λειτουργοφςα αιςκαντικι εγριγορςθ κι ακόμα ςωματικι ευαιςκθςία. 
Μόνο θ ςτεγνι, μθχανιςτικι, νεκροποιόσ ςκζψθ λειτουργεί πονθρά, άκρωσ υπολογιςτικά και ανζντιμα, 
ςαν κακοικθσ όγκοσ, χωρίσ νοθμοςφνθ κι αίςκθμα κακαρό, αλλά με ςυναιςκθματιςμοφσ ακάκαρτουσ 
και μίςοσ, ωσ ενζργεια που περνά από αγωγοφσ αντανακλάςεων των ςυνκθκϊν του βίου, και τθσ 
ψυχολογικισ μνιμθσ βιωμάτων παρελκόντοσ.  
Με τζτοιεσ καταβολζσ, παράςιτα και υπόβακρο τθσ ανκρωπότθτασ και δίχωσ ετοιμότθτα αιςκιματοσ και 
εγριγορςθ νου, επόμενα είναι και όλα τα παλιά και ςθμερινά ατομικά και ομαδικά, μαηικά ωαινόμενα 
και δραςτθριότθτεσ τυωλϊν αντιςτάςεων και αντιδράςεων, ρευςτϊν και κρυςταλλωμζνων 
επιςτθμονικϊν, πολιτιςτικϊν και λαϊκϊν όχλων, που πιςτεφουν τον εαυτό τουσ πολιτιςμζνο, ενϊ το 
μθχανάκι, το ιατροωαρμακευτικό χάπι, θ ατομικι βόμβα, το ςφνκθμα και θ διαωιμιςθ, ςυμβολίηουν 
τόςο τραγικά τθν αωαιρετικότθτα, τον παραλογιςμό, τθν απόγνωςι μασ, που κρφβονται πίςω από 



«κζρδθ», πολιτικζσ, μονοπωλιακζσ, πολεμικζσ και άλλεσ εξουςίεσ, ιδεολογίεσ, ωιλοςοωίεσ και 
«πρακτικότθτεσ» τθσ ςκζψθσ που δεν αυτοπεριορίηεται ςτθν περιοχι τθσ.  
 
Τι είναι και τι δεν είναι υγεία, αρρϊςτια και ιατρικι;  
Λιγότερο απ’ άλλουσ, είναι ικανι ν’ απαντιςει θ ιατρικι των βιομθχανιϊν ωαρμάκων, που ςυνεχίηει τθν 
παλιά μαγικι ςκζψθ, ότι τα δθλθτιρια που ςκοτϊνουν ι βλάπτουν υγιείσ, κεραπεφουν άρρωςτουσ κι 
εξαντλθμζνουσ οργανιςμοφσ ι ταραγμζνεσ και ανιςορροπθμζνεσ ψυχζσ. Επιπλζον θ ιατρικι, ωσ θ μεγάλθ 
πλειονότθτα των ωορζων τθσ διεκνϊσ, δεν προςζχουν το ποιοι κάνουν, χρθματοδοτοφν, ελζγχουν, 
διδάςκουν και ςερβίρουν ιατρικι «τζχνθ» ςτθν ανκρωπότθτα, ςαν να ‘ταν θ ωφςθ, ο οργανιςμόσ, το 
αςτάκμθτο, το ςυγκεκριμζνο ψυχονοϊκό, ςωματικό, κοινωνικό, και άλλα ηωτικά περιβάλλοντα, 
ψυχοκοινωνικά μαγνθτικά κζντρα και ρεφματα, κλίματα, μικροκλίματα ιδιοςυγκραςίεσ, επίκτθτα, 
παροφςεσ ςυνκικεσ, εποχι, ϊρα, θλικία, πολυεπίπεδθ ςωματικότθτα, ψυχικότθτα, νουσ, πνεφμα, 
βοφλθςθ, και άλλα, εντελϊσ ανφπαρκτα και το μόνο υπάρχον και δραςτιριο τα κίνθτρα κερδϊν 
κι,εξουςιϊν του παραλογιςμοφ, που τόςο πετυχθμζνα άντιπροςωπεφονται με το χάπι και τθ βόμβα.  
Ζτςι, ψευτοκεραπεφουν ψυχικά νοςιματα, αλλά τα ίδια ξεςποφν ωσ ςωματικά. Καταπιζηουν χθμικϊσ τα 
ςωματικά νοςιματα και πακιςεισ, αλλ’ αυτά ωανερϊνονται πολφ χειρότερα ωσ ψυχικζσ και νευρικζσ 
διαταραχζσ. Καταπιζηουν αςτυνομικά και ςτρατιωτικά με αυκαίρετεσ πολιτικζσ«λφςεισ», αλλά γίνονται 
νεκρϊςεισ κι εκρθκτικζσ καταςτάςεισ.  
 Και μόνο θ κατάχρθςθ ηωικισ πρωτεΐνθσ ταλαιπωρθμζνων χθμειοςυντιρθτων ηϊων και 
βιομθχανθμζνων τροωϊν προκαλεί μαηικζσ πακιςεισ, ποφ τισ χειροτερεφουν τα ωάρμακα. Με ωάρμακα 
επίςθσ μάταια προςπακοφν να γιατρζψουν βιομθχανογενείσ και πολιτιςμογενείσ πακιςεισ. Οφτ’ ζνα 
κρυολόγθμα δεν κατορκϊνουν να γιατρζψουν μόνιμα, που άλλωςτε, δίχωσ ωάρμακα οπωςδιποτε 
αυτοκεραπεφεται καλφτερα όπωσ και όλεσ οι αρρϊςτιεσ οξείασ ωάςθσ, γιατί αλλιϊσ προ πολλοφ δεν κα 
υπιρχε ανκρωπότθτα και ηωι, παρά το χάπι, τθν ζνεςθ, το εμβόλιο, τον ορό. Κάκε αρρϊςτια ζχει τουσ 
πελάτεσ που τθσ αξίηουν. Πταν από εντόσ ςαπίηουμε πρόωρα, κανζνα χάπι και καμιά απ’ ζξω 
κακαριότθτα δεν μασ γλιτϊνει. Πςο πιο πολλά και πιο μαηικά τα ωάρμακα εωευρίςκονται, παράγονται 
διαρκϊσ νεϊτερα και καυματουργικότερα και καταναλίςκονται, τόςο πιο βακιά και πλατιά οι 
ςτατιςτικζσ αποδείχνουν ότι οι αρρϊςτιεσ και πακιςεισ βαςανίηουν, εξευτελίηουν και κανατϊνουν 
αωφςικα, βίαια, οδυνθρά τουσ πολιτιςμζνουσ πλθκυςμοφσ που κυρίωσ τα καταναλίςκουν. Ο τελικόσ 
κρίαμβοσ τθσ διεκνοφσ, δυτικισ ιατρικισ κα ςθμαίνει τθν εξόντωςθ του ανκρϊπινου και άλλων γενϊν, 
χωρίσ να χρειαςτοφν κερμοπυρθνικά, ακτινικά, δορυωορικά, γενετικά, βιοχθμικά και άλλα όπλα, που 
τόςο ορμθτικά και ανταγωνιςτικά οι προςτάτεσ μασ εωευρίςκουν, παράγουν και αποκθκεφουν, για να 
καταςτρζψουν τον πλανιτθ χίλιεσ ωορζσ.  
 
Π,τι δεν περνά απ’ τον οργανιςμό των ωυτϊν και από ζδαωοσ με πλιρθ ςτοιχεία και αρφπαντο, δεν είναι 
υγιεινι τροωι. Οφτε καν τροωι δεν είναι, αλλά δθλθτιριο.  
Εκατομμυρίων ετϊν ωυςικισ επιλογισ, ςπαταλιζται μζςα ςε μερικζσ γενιζσ. Θ πρϊτθ γενιά χωρικϊν που 
ζρχεται ςτισ πόλεισ αντζχει. Θ δεφτερθ αντζχει λιγότερο. Θ τρίτθ είναι ιδθ εκωυλιςμζνθ. Θ ζλλειψθ 
τροωικισ, ατμοςωαιρικισ και πολιτιςμικισ διαωοράσ μεταξφ μεγαλοπόλεων και χωριϊν και θ κατάργθςθ 
τθσ βιοτεχνίασ, κα ςθμάνει τθν ολικι ςιψθ τθσ ανκρωπότθτασ.  
Θδθ, θ χειρουργικι του αντίκοςμου κατακρεουργεί αμυγδαλζσ, ςκωλθκοειδίτιδα, ςτομάχια, κάκε μζλοσ 
και ηωτικό όργανο του ςϊματοσ και του εγκζωαλου, ανάγοντασ τα πάντα ςε ςτεγανά, ανεξάρτθτα, 
ανόργανα, μθχανιςτικά κομματάκια, χωρίσ αλλθλεπενζργεια και αλλθλεγγφθ πολυεπίπεδθ. Επιμζνει να 
«διορκϊνει» τθ ωφςθ, το αςτάκμθτο και τουσ αρχζγονουσ νόμουσ, για να μθν αλλάξει θ νοοτροπία 
ιατρικισ και πελατϊν τθσ και τθσ αωφςικθσ, αυκαίρετθσ ηωισ τισ ςυνζπειεσ. Μόνον θ χειρουργικι των 
τραυμάτων από ατυχιματα είναι πρακτικι και ωωζλιμθ.  
Ομολογοφν ότι δεν ξζρουν τουσ πραγματικοφσ παράγοντεσ αιτίασ πολλϊν αςκενειϊν και όμωσ τισ 
«κεραπεφουν». Τρομοκρατοφν με μικροβιοωοβίεσ και όμωσ ςερβίρουν ωάρμακα για πλθκϊρα 
εκωυλιςτικϊν πακιςεων δίχωσ τθν αιτιολογία μικροβίων και ιϊν, για κζρδθ κι εξουςίεσ πάςθ κυςία. 
«Κεραπεφουν» τ’ αρκριτικά, αλλά μετατρζπονται ςε καρδιακά. «Κεραπεφουν» και τα καρδιακά, αλλ’ 
αυτά βαςανίηουν πιο πολλά εκατομμφρια πολιτιςμζνων. Ριςτεφουν ότι θ τροωι άνευ όρων δυναμϊνει 
τον οργανιςμό δια του υπερςιτιςμοφ με βιομθχανθμζνεσ τροωζσ, αλλά πλθκαίνουν μαηικά οι καρκίνοι 
και οι κοινωνικοί κακοικεισ όγκοι κερδϊν κι εξουςιϊν τθσ ανομίασ και αςυναρτθςίασ. Κα μποροφςε να 
ςυνεχιςτεί αυτόσ ο ζμπρακτοσ παραλογιςμόσ, αλλά οι ζνοχοι και ςυνζνοχοι που ςχεδόν όλοι μασ 



είμαςτε, προβάλλουμε τθν ενοχι και ςυνενοχι ςτουσ λιγότερο ζνοχουσ και ςτουσ λιγότερο ςυνζνοχουσ ι 
ςτουσ ακϊουσ, και ωροντίηουμε να τιμωρθκοφν με κάποιον απ’ τουσ ευγενικοφσ ι ωμοφσ τρόπουσ 
επειδι μασ υπενκυμίηουν τθ ςθμαςία αυτϊν που λζμε και που κάνουμε, ωσ «ςοβαροί, υπεφκυνοι και 
καλϊσ πλθροωορθμζνοι».  
Θ εξουςία των γιατρϊν, ςτ’ όνομα τθσ κακαρισ και αμερόλθπτθσ ζρευνασ, διαπίςτωςθσ και υπθρεςίασ, 
είναι νομιμοποιθμζνθ εξουςία αυκαίρετθ ςε ςυμμαχία με κρατικοεταιρικά ςυγκροτιματα μονοπωλίων. 
Κφροσ τθσ είναι θ πλάγια και άμεςθ βία, θ άγνοια, θμιμάκεια και τυωλι εμπιςτοςφνθ προσ αυτιν, των 
μεγαλοαςτϊν, αςτϊν, προλεταρίων και παντόσ ανκρϊπου, εκτόσ από λιγοςτοφσ. Εποχζσ κεωριϊν και 
πρακτικιςμϊν, που πίςτευαν ςτθ ορκότθτα και πρακτικότθτά τουσ, αποδείχτθκαν χοντρικά λακεμζνεσ 
και βλαβερζσ. Γιατί κακόλου δεν αμωιβάλλει και κακόλου δεν διςτάηει θ διεκνισ δυτικι ιατρικι; Γιατί 
περιωρονεί, ωφςθ, οργανιςμό, αςτάκμθτο, τα πάντα και λατρεφει μόνο το χάπι;  
Αωοφ ο άνκρωποσ είναι πολυδιάςτατθ, ανομοιογενισ και ανιςομερισ ςφνκεςθ, υγεία και αρρϊςτια 
ζχουν πολυδιάςτατθ ςχζςθ κι αιτιολογία.  
Θ κυκλοωορία τθσ ενζργειασ ωσ επάρκεια και ομαλότθτα, αντιςτοιχεί με βακμίδεσ πολυεπίπεδθσ υγείασ. 
Ανεπαρκισ κι εμποδιςμζνθ ενζργεια ςε διάωορα επίπεδα, αντιςτοιχεί με ωάςεισ τθσ αρρϊςτιασ, όποιασ 
αρρϊςτιασ ςαρκικοφ οργανιςμοφ, ψυχισ, διάνοιασ, ομάδασ και κοινωνιϊν.  
Πταν θ ενζργεια που ςπαταλιζται ςτθν τριβι των εμποδίων και τθν προςπάκεια για τθν απομάκρυνςι 
τουσ τείνει να υπερβεί τθν ενζργεια του οργανιςμοφ για τθ ηωι και υγεία, τότε επζρχεται ο κάνατοσ.  
Ροια είναι τα εμπόδια ςτθν κυκλοωορία τθσ ενζργειασ; Είναι παράγοντεσ αιτίων τθσ ψυχολογικισ 
χρόνωςθσ και παράγοντεσ αιτίων τθσ βιολογικισ και κοινωνικισ πορείασ  
 
Στθ ωάςθ κοςμικότθτασ και γεωβίωςθσ που βρίςκεται θ ανκρωπότθτα, όλοι, εκτόσ από απίςτευτα 
λίγουσ, όλοι μασ είμαςτε ψυχονοϊκά, ςωματικά, γι’ αυτό και κοινωνικά νοςθροί.  
 
Ωσ ςτιγματιςμζνθ ψυχι, ο ανκρωποσ γεννιζται, μπαίνοντασ ςτο γεωβιοτικό ςϊμα, ζχοντασ και άλλα 
ςϊματα με άλλεσ βακμίδεσ υλικότθτασ.  
Το ανκρϊπινο ζμβρυο είναι ιδθ ωορτωμζνο με τθν επιβάρυνςθ τθσ ςωματικισ νοςθρότθτασ 
περαςμζνων αιϊνων (ςωματικι κλθρονομικότθτα γεωβιοτικισ ωσ προδιάκεςθ). Σ’ αυτι προςτίκεται θ 
επιβάρυνςθ με τθν αωφςικθ και χθμικϊσ αταίριαςτθ διατροωι τθσ εγκφου. Ακόμα χειρότερα 
περιπλζκεται θ εμβρυακι κατάςταςθ, με το τφπωμα ςε κυτταρικό επίπεδο, κάκε ανεκδιλωτθσ και κάκε 
εκδθλωμζνθσ ζνταςθσ ςχζςεων τθσ οικογζνειασ και όπου μετακινείται θ ζγκυοσ: ζντονεσ ςκζψεισ, 
αιςκιματα, λεκτικοί διαπλθκτιςμοί, ςιωπθλζσ εντάςεισ ευχαρίςτθςθσ, ενκουςιαςμοφ, πιζςεισ ςωματικζσ 
και ψυχικζσ, ωκόνοσ, ηιλεια, μίςοσ, εκδίκθςθ, ςεξουαλικζσ πράξεισ, αλκοόλ, κάπνιςμα, ωάρμακα, όπιο, 
πλικοσ άλλεσ εντάςεισ, ςκοτεινά πάκθ και πιζςεισ ι βουβι αγωνία. Πλ’ αυτά αποτελοφν ςυνειρμικοφσ 
επικρουςτιρεσ, που ωζρνουν δυναμικά ςτθν επιωάνεια για δράςθ αντίςτοιχεσ καταςτάςεισ, ωσ 
λανκάνοντα ίχνθ κρυωισ μνιμθσ αιϊνων.  
Το ζμβρυο είναι πολφ ευαίςκθτο ςε όλα και απορροωά ςαν μαγνθτοταινία, εντελϊσ πανομοιότυπα, τα 
πάντα που ςυμβαίνουν ςτο περιβάλλον τθσ εγκφου ωσ ςωματικότθτα, οικογζνεια, μικροκοινωνία, 
κοινωνία.  
Ζρχεται θ γζννθςθ με το νιπιο, ποφ είναι ςφνκεςθ ιδιαίτερων ςωμάτων: γεωβιοτικό ςϊμα (ι ςάρκα), 
βιοπλάςμα (κρίκοσ μεταξφ ςαρκικοφ ςϊματοσ και αςτροψυχικοφ ςϊματοσ), αςτρικό ςϊμα (ψυχι) και 
πνευματικό ςϊμα τθσ ανκρϊπινθσ οντότθτασ, που αντιπροςωπεφουν αντίςτοιχα ςφμπαντα.  
Και το νιπιο είναι πολφ ευαίςκθτο επίςθσ. Θ ςτιγμι τθσ ςφλλθψθσ, τθσ ενςάρκωςθσ τθσ ψυχισ και τθσ 
γζννθςθσ, αποτελοφν τουσ τρεισ βαςικοφσ επικρουςτιρεσ ςυνειρμικϊν ενεργοποιιςεων ωάςεων από 
ίχνθ κρυωισ μνιμθσ αιϊνων κι επίπεδων ηωισ βίων και μεταβίων.  
Π,τι ςυμβαίνει ςτο ζμβρυο και ςτο νιπιο, αυτό κα επενεργεί ωσ ενεργοποιοφμενοσ χαρακτιρασ και 
ςωματικότθτα ςτα άλλα ςτάδια θλικίασ, ενϊ ςτο βάκοσ κα υπάρχουν ςτοιχεία κρυωισ μνιμθσ 
λανκάνοντα και κρυωισ ςωματικότθτασ.  
 
Ραρά τισ πολλαπλζσ και πολυεπίπεδεσ επιβαρφνςεισ, το νιπιο είναι πολφ ευαίςκθτο, αιςκαντικό, με 
οξεία τθν αντίλθψθ και με παραωυςικζσ και παραψυχολογικζσ ικανότθτεσ, αυκόρμθτα. Και μόνο ςε 
κυτταρικό επίπεδο, γνωρίηει ιδθ τα πάντα όςα ςυνζβθςαν ςτο περιβάλλον εντόσ, ωσ οργανιςμόσ και 
ψυχι τθσ εγκφου κι ζξω ωσ οικογζνεια και μικροκοινωνία. Γι’ αυτό νιπιο και παιδί, ποτζ δεν 
ανταποκρίνεται ςφμωωνα με λζξεισ, μάςκεσ, ρόλουσ και υποκριςίεσ των «ϊριμων», αλλά ςφμωωνα με 



τθν προθγθκείςα ςυμπεριωορά τουσ ωσ εςωτερίκευςθ. Αργότερα ςυνταυτίηει κάκε γεγονόσ, κάκε 
πρόςωπο, ςχζςθ και ανάγκθ, ωσ ζωθβοσ κι ενιλικοσ «ϊριμοσ», τα ςυνταυτίηει με το εμβρυακό και το 
νθπιακό πρίςμα και ωάςμα, ωσ εγωείδωλο και κοςμοείδωλο. Αυτά αποτελοφν τθν προκατάλθψθ και 
παραπλάνθςθ τθσ ανκρωπότθτασ, που είναι παράλλθλα κι ευκαιρίεσ διάλυςθσ ι κεραπευτικισ 
κάκαρςθσ δθλθτθριϊδουσ υλικοφ κρυωισ μνιμθσ παρελκόντοσ, που ανζρχεται ςτθν επιωάνεια από 
ερεκιςμοφσ παντόσ είδουσ κι επιπζδου ςχζςεων ι από θλεκτροαικερομαγνθτικοφσ παλμοφσ, δονιςεισ, 
ακτινοβολίεσ, ρεφματα, ψυχικά ζλθ κτλ.  
Το νιπιο, ανάλογα με τθν ποιότθτα και κατάςταςι του, είναι και ψυχικά και πνευματικά ευαίςκθτο.  
Βλαβερι διατροωι και βλαβερι ςυμπεριωορά γονζων και περιβάλλοντοσ προσ το ζμβρυο και νιπιο, 
αποτελεί το ξεκίνθμα τθσ κάκε αρρϊςτιασ χαρακτιροσ, ςϊματοσ, ομάδων και κοινωνιϊν. Πταν το νιπιο 
δεν βρίςκει ςτοργι και όταν ωσ ζμβρυο και νιπιο ο άνκρωποσ περιβάλλεται από μίςοσ, διαμάχεσ, 
ςκοτεινά πάκθ, πιζςεισ, εντάςεισ ςωματικζσ, ψυχικζσ, διανοθτικζσ, οικογενειακζσ, κοινωνικζσ, ο 
άνκρωποσ δεν μπορεί πια να ςυμπακιςει ν’ αγαπιςει αλθκινά, τίποτε: είναι κλειςτόσ παρ’ ότι 
εκδθλϊνεται, αλλ’ εκπζμπει μόνο μίςοσ, νομιμοποιθμζνο ι ςε ανταρςία, απ’ το ιδθ προχπάρχον κι απ’ 
αυτό που του ωόρτωςαν και του ωορτϊνουν γονείσ, παιδαγωγοί, γιατροί, πολιτικοί και κάκε 
ςυνάνκρωποσ κοινωνιϊν ηοφγκλασ, όπωσ και οι ςθμερινζσ. Οι ψευτοϊριμοι ενιλικοι, όπωσ και οι 
«ςοβαροί, υπεφκυνοι και καλϊσ πλθροωορθμζνοι», ςτελζχθ, αρχθγοί και άλλα, κατθγοροφν και 
τιμωροφν αυςτθρά τισ νζεσ γενιζσ ςυνανκρϊπων, γιατί είναι πάρα πολφ ζνοχοι και ςυνζνοχοι αυτοί οι 
ίδιοι οι κατιγοροι και δικαςτζσ τουσ. Υπάρχουν ανάμεςά μασ, ς’ αυτόν τον πλανιτθ, ζνςαρκα τζρατα 
που περιμζνουν, προκαλοφν και καταςκευάηουν ευκαιρίεσ κι ζκτακτεσ καταςτάςεισ, για να εξευτελίςουν, 
να βαςανίςουν και δολοωονιςουν μαηικά, όςουσ μποροφν περιςςότερουσ νζουσ και νζεσ, και να 
καταςτρζψουν ό.τι μποροφν: ηωντάνια, υγεία, ομορωιά και λευτεριά μορωϊν ηωισ και υλικότθτασ, προσ 
όπου μπορεί να ωτάςουν τα όπλα τθσ ιδεοτεχνοδομισ που χειρίηονται. Ρροκυμότατοι λακζδεσ τουσ 
υπθρετοφν πιςτά, ς’ επιςτιμεσ, κουλτοφρεσ και πρακτικότθτεσ, μ’ ευγενικά προςχιματα, ιδεϊδθ, όπωσ 
και κεωρίεσ περί ςυμμορωϊςεωσ και προςαρμογισ προσ τζτοιεσ υπανκρωπίεσ. Στα πανεπιςτθμιακά και 
ςτ’ άλλα εγχειρίδια και κείμενα ι ομιλίεσ τουσ, αρρϊςτιεσ, δυςλειτουργίεσ, βλάβεσ και ςαπίλεσ, 
παραςταίνεται ότι δεν ζχουν προϊςτορία και ιςτορία. Με τισ αυτοςυγκρουόμενεσ και 
αλλθλοςυγκρουόμενεσ κεωρίεσ, ς’ εργαςτιρια, γραωεία και μυςτικζσ αςτυνομίεσ, εριμθν ηωισ, εαυτοφ 
και πολυεπίπεδθσ πραγματικότθτασ, παραςταίνουν τουσ ςωτιρεσ.  
 
Το αίμα, ωσ ςυνζχεια των ωκεάνειων ρευμάτων και των τροχιϊν των ουρανίων ςωμάτων, είναι κρίκοσ, 
αγωγόσ και τροωζασ μεταξφ μικροςφμπαντοσ, μεςοςφμπαντοσ και μεγαςφμπαντοσ. Γι’ αυτό, θ εκάςτοτε 
κατάςταςθ του αίματοσ, αντιπροςωπεφει καταςτάςεισ ωάςεων πορείασ, υγείασ, αρρϊςτιασ και άλλων.  
Πςο προχωρεί θ αρρϊςτια, που ςθμαίνει, όςο αυξαίνει θ τοξιναιμία προσ τθ ςθψαιμία και τισ οργανικζσ 
βλάβεσ και ψυχικζσ διαταραχζσ, μερικζσ αρρϊςτιεσ τθσ ςάρκασ εκδθλϊνονται μόνον ωσ ψυχονοϊκζσ και 
κοινωνικζσ διαταραχζσ προσ μεγάλθ ςφγχυςθ των ιδθ ςε ςφγχυςθ ειδικϊν και γενικϊν. Αντίςτροωα, 
ψυχονοϊκζσ και κοινωνικζσ διαταραχζσ, εκδθλϊνονται μόνον ωσ ςωματικζσ αρρϊςτιεσ: άλλθ ςφγχυςθ 
αυτι, των ειδικϊν και γενικϊν, ιδθ ςε ςφγχυςθ απ’ τθν αρχι. Πςο οι δυςλειτουργίεσ μετατρζπονται ςε 
οργανικζσ βλάβεσ κι εντονότερεσ ψυχονοϊκζσ και κοινωνικζσ νεκρωτικζσ ι εκρθκτικζσ καταςτάςεισ ι 
επιδθμίεσ, ωοβίεσ, ψυχϊςεισ, τόςο το αίμα γίνεται ςα λάςπθ και ςαν κόλλα πθχτό, κολλοειδζσ ι λιγοςτό 
και αραιό, και ο ψυχιςμόσ ςε αντίςτοιχεσ καταςτάςεισ.  
Τζτοιο αίμα είναι το άριςτο ζδαωοσ για μικρόβια και ιοφσ ςε καλπάηουςα επζλαςθ, όπωσ και για 
εκωυλιςτικζσ αρρϊςτιεσ δίχωσ καν τθ δικαιολογία για μικρόβια, ιοφσ και δαιμόνια.  
Κάκε αρρϊςτια ζρχεται, όταν τθσ είμαςτε αντίςτοιχα αντάξιοι ωσ ζδαωοσ, επειδι, απ’ όποιεσ αιτίεσ και 
περιςτάςεισ, ζχουμε παραβεί από καιρό τθν αρχζγονθ και πρωταρχικι νομοτζλεια, όπωσ αντιςτοιχεί 
ςτθν ανκρωπότθτα.  
Σ’ αυτι τθν τελευταία ωάςθ τθσ πακολογικισ πορείασ, ο άρρωςτοσ αποωαςίηει να πάει ςε γιατρό και 
γιατροφσ, και τότε αντίςτοιχα και οι πολιτικοί ζχουν πλθροωορίεσ «για τθν κοινωνικι κατάςταςθ».  
Πςο ψυχι, ςαρκικόσ και κοινωνικόσ οργανιςμόσ, μποροφν να παράγουν αρκετι ςτοιχειϊδθ ενζργεια, 
δίχωσ να εμποδίηεται πολφ θ κυκλοωορία τθσ, από ενεργοποιθμζνα ψυχικά ςτίγματα και από τοξίνεσ και 
άλλεσ δθλθτθριάςεισαπό χθμικϊσ αταίριαςτεσ τροωζσ, υπερςιτιςμό, ακάκαρτο αζρα, ςτενοχϊριεσ, 
εντάςεισ, υποςιτιςμό κτλ., ψυχι και οργανιςμόσ μποροφν και αποβάλλουν τα τρζχοντα απορρίμματα του 
ψυχικοφ, ςαρκικοφ και κοινωνικοφ μεταβολιςμοφ. Γι’ αυτό γίνεται ςτοιχειϊδθσ κάκαρςθ, ϊςτε να 



ςυμβαίνει ςτοιχειϊδθσ μορωολειτουργικι υγεία, από ςτοιχειωδϊσ ανεμπόδιςτθ, πολυεπίπεδθ 
κυκλοωορία κάπωσ επαρκοφσ ενζργειασ.  
Πταν, όμωσ, γίνεται άςυλλόγιςτθ ςπατάλθ ενζργειασ, αωφςικθ ηωι και διατροωι, ςτενοχϊριεσ, ζλλειψθ 
επαρκοφσ χαλάρωςθσ, ανάπαυςθσ, φπνου, ικανοποίθςθσ ςτοιχειωδϊν αναγκϊν, μονωτιςμόσ και 
βλαβερζσ ςχζςεισ, όταν, απ’ αυτά και άλλα, θ ενζργεια ελαττϊνεται και θ κυκλοωορία τθσ εμποδίηεται, 
τότε ψυχι, οργανιςμόσ και κοινωνίεσ δεν είναι πια ςε κζςθ να αυτοκακαρίηονται, τουλάχιςτο 
ςτοιχειωδϊσ. Γι’ αυτό, αρχίηει θ αυτοτοξίνωςθ και αυτοδθλθτθρίαςθ, ςτθν οποία προςτίκενται και άλλεσ 
μόνιμεσ και περιςταςιακζσ δθλθτθριάςεισ, απ’ το πεπτοεντερικό ςφςτθμα και απ’ το ζξω περιβάλλον. 
Επιπλζον, ενεργοποιοφμενα από ερεκιςμοφσ ςχζςεων ψυχικά ςτίγματα απορροωοφν πολλι ενζργεια, θ 
οποία, περιςςότερο από κάκε άλλθ ωορά, χρειάηεται ςε τζτοιεσ περιςτάςεισ νευρικισ κόπωςθσ κι 
εξάντλθςθσ.  
Ζτςι δεν αποβάλλονται επαρκϊσ και δεν εκρζουν επαρκϊσ απ’ τα νεωρά, τουσ πνεφμονεσ, το δζρμα, τα 
ζντερα και τισ μεμβράνεσ, τοξίνεσ και δθλθτιρια, άχρθςτα και βλαβερά υλικά. Συγκεντρϊνονται ςτο 
αίμα, ςτθ λφμωθ, ςτο λίποσ, ςτουσ ιςτοφσ, ςτισ γωνίεσ του ςϊματοσ και κολλοφν ςτα τοιχϊματα του 
πεπτοεντερικου και αγγειακοφ ςυςτιματοσ. Επιπλζον, δθλθτθριϊδθ αζρια από ηυμϊςεισ μόνιμθσ και 
περιςταςιακισ ςαπίλασ μαηί με λάςπθ αίματοσ, πιζηουν τα πάντα και τον εγκζωαλο και αναλόγωσ μπορεί 
να ςυμβοφν ψυχονοϊκζσ διαταραχζσ, καρδιακά και άλλα επειςόδια.  
Από μικρζσ ςωματικζσ, ψυχικζσ και κοινωνικζσ ενοχλιςεισ και δυςκολίεσ ςτθν κυκλοωορία τθσ ενζργειασ, 
αρχίηει αντίςτοιχου επίπεδου δθλθτθρίαςθ, προσ το όριο ανοχισ. Οι μικρζσ ενοχλιςεισ είναι 
ςθμαντικότατεσ για τθν προλθπτικότθτα και κεραπεία. Τισ παραμελοφν πελάτεσ, γιατροί, παιδαγωγοί καί 
πολιτικοί. Δεν ενδιαωζρονται, δεν ερευνοφν οφτ’ ζχουν τθν επαγγελματικι περιζργεια να μάκουν, να 
πλθροωορθκοφν για το ξεκίνθμα και τθν πθγι τθσ αρρϊςτιασ.  
 Ζτςι, όςο θ αωφςικθ ηωι και αωφςικθ διατροωι ςάρκασ, ψυχισ, διάνοιασ και κοινωνιϊν εξακολουκεί ι 
χειροτερεφει, τόςο οι ενοχλιςεισ γίνονται δυςλειτουργίεσ και καταντοφν βλάβεσ και ςιψθ με τισ 
εκατοντάδεσ και χιλιάδεσ ονομαςίεσ νοςθμάτων, πακιςεων και ανωμαλιϊν, που θ αρχικι τουσ αιτία και 
πθγι είναι τοξίνωςθ, δθλθτθρίαςθ, ςτιγμάτωςθ, που ζχουν πλθςιάςει το όριο ανοχισ και ξεχειλιηουν ςε 
ψυχι, ςαρκικό και κοινωνικό ςϊμα.  
 
Συμπτϊματα και ςφνδρομα, αποτελοφν μόνο κάτι λιγοςτό απ’ το βλαβερό ςτιγματικό και τοξικό υλικό 
ψυχισ, ςάρκασ και κοινωνιϊν.  
Πταν υποχωροφν ςυμπτϊματα και ςφνδρομα με χθμικζσ, θκικολογικζσ και ςτρατιωτικοαςτυνομικζσ 
καταπιζςεισ, ι από αυκόρμθτθ αυτοκακαρτικι κεραπεία του οργανιςμοφ, τθσ ψυχισ και τθσ κοινωνικισ 
λειτουργικότθτασ, κακόλου δεν ςθμαίνει ότι δεν υπάρχουν πια οι παράγοντεσ αιτίασ και νοςογόνο, 
πακογόνο υλικό. Ρροςωρινζσ κεραπείεσ αυκόρμθτεσ και ψευτοκεραπείεσ με καταπιεςτικοφσ τρόπουσ, 
όταν θ οξεία ωάςθ περάςει, θ αυκόρμθτθ κεραπεία αποδίδεται αντίςτοιχα ςε γιατροφσ και γιατρικά 
τουσ, ςτθν τφχθ και για κοινωνίεσ, ςε θκικολογίεσ, προπαγάνδεσ, αςτυνομίεσ και πολιτικζσ. 
Καταςταλτικζσ ψευτοκεραπείεσ που είναι επιωανειακι θρεμία χειροτερεφςεων, αποτελοφν τθ δόξα τθσ 
παιδαγωγικισ, ιατρικισ και πολιτικισ τρομοκρατίασ.  
Ακόμα και όταν υπάρχει επαρκισ ανεμπόδιςτθ ενζργεια, όταν θ ψυχι και ο οργανιςμόσ περιςπάται, και 
ςπαταλιζται θ ενζργεια προσ άλλεσ κατευκφνςεισ, γίνεται αυτοκάκαρςθ και αυτοκεραπεία δια του 
πολυεπίπεδου μεταβολιςμοφ, μόνον ωσ το ςθμείο που να μθν εμποδίηεται πολφ θ πολυεπίπεδθ 
λειτουργικότθτα. Αυτό που γιατροί, παιδαγωγοί, πολιτικοί και λαϊκοί ονομάηουν ςωματικι, ψυχικι και 
κοινωνικι υγεία ι κεραπεία, είναι είτε δια τθσ ωμισ και πλάγιασ βίασ (χθμικισ, πολιτιςτικισ, 
αςτυνομικισ) αναςτολι ςυμπτωμάτων και ςφνδρομων, ι θ ελάχιςτθ απαραίτθτθ, αποβολι 
απορριμμάτων του ψυχικοφ, νοϊκοφ, ςαρκικοφ και κοινωνικοφ μεταβολιςμοφ: το εκάςτοτε όριο ανοχισ, 
αντίςτοιχο με τθν κατάςταςθ κυκλοωορίασ και τθ δφναμθ τθσ ενζργειασ. Ράνω απ’ αυτό το όριο, 
ωαίνεται μόνο θ μικρι κορυωίτςα, που τθν ονομάηουν «υγεία». Αλλά κάτω απ’ τθ μικρι προεξοχι, 
υπάρχει και δρα ςτον οργανιςμό, ςτθν ψυχι και ςτισ κοινωνίεσ (ςε όλεσ ανεξαίρετα) ο μζγασ όγκοσ του 
παγόβουνου που είναι τα νοςογόνα και πακογόνα υλικά. Αρκεί μια όποια ανωμαλία επιπλζον, μια όποια 
μικρι ανεπάρκεια, ζλλειψθ, και όποιου επίπεδου μικρό εμπόδιο για να ξαναεμωανιςτοφν ςυμπτϊματα 
και ςφνδρομα, ςτο ίδιο ι ςε άλλο ςθμείο, μ’ αυτι ι με τθν άλλθ απ’ τισ εκατοντάδεσ και χιλιάδεσ 
μυςτθριϊδεισ ονομαςίεσ νοςθμάτων και πακιςεων ψυχισ, διάνοιασ, ςϊματοσ, ομάδων και κοινωνιϊν. 
Κάκε οξφτθτα νόςου και πάκθςθσ, είναι αυτι θ ίδια θ ωυςικοψυχικι λειτουργία αυτοκάκαρςθσ και 
αυτοκεραπείασ. Τα ςυμπτϊματα και ςφνδρομα τζτοιασ οξφτθτασ καταπιζηουν οι γιατροί με ωάρμακα, οι 



κρατικιςμοί με αςτυνομικοςτρατιωτικζσ επεμβάςεισ, και θ πολιτιςτικότθτα με θκικολογίεσ και άλλεσ 
πιζςεισ. Ζτςι θ νοςθρι και πακογόνα κατάςταςθ γίνεται χρόνια και βαςανιςτικι με κάκε τόςο 
μικρότερθσ οξφτθτασ ωάςεισ, εωσ ότου γίνει ανίατθ με οργανικζσ βλάβεσ αν ςτο μεταξφ δεν γίνει αλλαγι 
τρόπου ηωισ και διατροωισ προσ το ωυςικό και υγιζσ, όπωσ αν δεν ςυμβεί αυτογνωςία ςε ψυχονοϊκό 
επίπεδο.  
Ζτςι, ωτάςαμε ςτα ερωτιματα ςε ςχζςθ με κοινωνιολογίεσ, πολιτικζσ, ψυχοκεραπείεσ και ςωματικι 
υγεία: τι εμποδίηει τθν αυτοδιάκεςθ ατόμων, ομάδων και λαϊν ςε κοινωνίεσ; Εκτόσ από ατομικζσ 
κεραπείεσ, μπορεί να ςυμβοφν και μαηικζσ κεραπείεσ, με τθν ζννοια τθσ ψυχοκοινωνικισ 
απελευκζρωςθσ, ωσ κατάργθςθ τθσ ετεροκινθςίασ κι ετεροπροςδιοριςμοφ εκ μζρουσ αυτιςτικϊν, 
υπάνκρωπων και νεοβαρβαρικϊν δυνάμεων, ορατϊν και αοράτων;  
Από ςυςχετιςμό των μζχρι τϊρα δεδομζνων, καμιά επαρκισ λφςθ δεν υπάρχει.  
Κυκλοωοροφν κι εωαρμόηονται διάωορεσ κεωρίεσ, πρακτικιςμοί και «λφςεισ»: αλλοπακθτικι και 
ομοιοπακθτικι ιατρικι, ψυχιατρικι, αντιψυχιατρικι, «ψυχανάλυςθ», ψυχολογία για τουσ άλλουσ δίχωσ 
οφτε ςτοιχειϊδθ αυτογνωςία, βελονιςμόσ, κεραπευτικι, δια του υπεραιςκθτοφ και των καυμάτων 
κινθςιοκεραπεία, θλεκτροκεραπεία, λουτροκεραπεία, χειροπρακτικι, αςκιςεισ, γυμναςτικι, 
υπνωτιςμόσ, υποβολι, θκικολογία, πολιτικι, επιβολι, αςτυνομικοςτρατιωτικζσ λφςεισ, πόλεμοι και 
διάωορα άλλα, ωσ παιδαγωγικι τθσ αγνωςίασ εαυτοφ, τθσ ςφγχυςθσ, του ωόβου και τθσ τυωλισ 
αντίδραςθσ.  
Από κάκε λφςθ απ’ αυτζσ και ποικιλίεσ τουσ, κακόλου δεν αργοφν να προκφπτουν ηθτιματα και 
προβλιματα περιςςότερα και δυςκολότερα ι εντελϊσ άλυτα πλζον, οφτε ωσ προςωρινζσ λφςεισ 
αναβολϊν και καταπιζςεων για χειροτζρευςθ.  
Ζτςι, θ ανκρωπότθτα με τθν παροφςα ιδεοτεχνοδομι τθσ και τθν επιςτθμοπολιτικι και 
ψευτοκουλτουρικι δραςτθριότθτα τθσ ςκζψθσ και πράξθσ μασ διεκνϊσ, βρίςκεται ςε πολλαπλό και 
πολυεπίπεδο αδιζξοδο.  
Μόνο αυτογνωςία και ψυχολογικι επανάςταςθ, ωσ τρίτοσ παράγων μεταξφ δθμιουργικότθτασ και 
καταςτροωικότθτασ, μπορεί να προετοιμάςουν τουλάχιςτο μια μικρι μειοψθωία ποιότθτασ, για 
βακφτερθ κι ευρφτερθ εξιςορρόπθςθ και πολυεπίπεδθ υγεία, πζρ’ από οικονομικά, πολιτικά και άλλα 
ςυμωζροντα κοινωνικϊν και ψυχολογικϊν όγκων κακοικειασ, που κατατρϊγουν ςϊμα και ψυχι τθσ 
ανκρωπότθτασ και πατρίδεσ του ανκρϊπου.  
 

 

ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΠΕΡΔΡΑΣΗΡΙΟ 
 
Ροιοι κινοφν τθν εποχικι επιτάχυνςθ τθσ «ιςτορίασ»;  
Απ’ τθν Αναγζννθςθ και δϊκε, αρχίηοντασ απ’ τισ δυτικζσ κοινωνίεσ, απλϊνεται διεκνϊσ θ 
ψυχαναγκαςτικι, ςκοταδικι, δυναμικι δραςτθριότθτα εργαςίασ κι ζργων, ωσ ζνα απ’ τα πολλά είδθ και 
τρόπουσ ωυγισ, ζναντι τθσ ψυχολογικισ μασ κολάςεωσ, ατομικισ, οικογενειακισ και κοινωνικισ, 
διεκνϊσ.  
Τζτοια δραςτθριότθτα ιδεϊν, προγραμματιςμϊν κι ζργων, είναι άψογα, τζλεια ορκολογιςτικι, 
ωωελιμιςτικι, κετικιςτικι, επιςτθμοποιθμζνθ, κεςμοποιθμζνθ και «πολιτιςτικά» πανίςχυρθ και 
πάνοπλθ, ςαδιςτικι.  
Χαφνωςθ, πακθτικότθτα, τυωλι υπακοι και μαηοχιςμόσ ωανταςμαγορικισ, χαοτικισ δραςτθριότθτασ 
του ψευτοςυναιςκθματιςμοφ, είναι το μεςαιωνικό, άλλο ςκζλοσ, του εποχικοφ μασ ίδιου ηεφγουσ 
αντίκεςθσ ςε αλλθλοςυμπλιρωςθ και αλλθλεγγφθ.  
 
Ο ςθμερινόσ δραςτιριοσ, δυναμικόσ τφποσ ςυνανκρϊπου, εκκζτει τον εαυτό του παντοφ με 
υπερθωάνεια και κρίαμβο, δίχωσ διςταγμό ι αμωιβολία, γιατί ολόκλθρθ θ εποχικι θκικι και 
ιδεοτεχνοδομι, τον ενιςχφει, τον παροτρφνει, τον δικαιολογεί. Άλλωςτε, αυτόσ ο τφποσ ςυνανκρϊπων, 
εξουςιάηουν, ελζγχουν και χειρίηονται τθν παραγωγι, τθν κατανάλωςθ, τθν κουλτοφρα, τθν ανατροωι, 



τθν εκπαίδευςθ, τισ επιςτιμεσ, τα μαηικά μζςα πλθροωοριϊν και προπαγάνδασ, το κακετί. Ολόκλθροσ ο 
πλανιτθσ, με τισ μορωζσ ηωισ και υλικότθτασ, είναι ιδιοκτθςία τουσ και γιπεδο άςχθμου παιγνιδιοφ 
αυτϊν των τφπων ςυνανκρϊπου. Σωματικά, διακζτουν κφτταρα κλθρονομικϊσ μεγάλθσ αντοχισ, παρ’ 
ότι ο παράλογοσ και ψυχαναγκαςτικόσ δυναμιςμόσ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ δεν αργεί πολφ να 
καταβάλει. Ακόμα, και ςαν ςωματικά κουρζλια, εξακολουκοφν να κινοφν τθν επιτάχυνςθ τθσ 
προςωπικισ, οικογενειακισ, καςτικισ, εκνικισ και διεκνοφσ «ιςτορικότθτασ». Σπάνια, λιγοςτοί απ’ 
αυτοφσ αντιλαμβάνονται, ζςτω ςε λεκτικό επίπεδο, περί τίνοσ πρόκειται. Ορκολογιςμόσ, ωωελιμιςμόσ, 
πατριωτιςμόσ, διεκνιςμόσ, ιδζεσ περί κακικοντοσ, προοριςμοφ και άλλα, είναι τα καταςκευαςμζνα 
οχυρά που δικαιολογοφν ςτον εαυτό τουσ και ςε άλλουσ τθν ζνταςι τουσ, τθ βιαςφνθ, τον εξαναγκαςμό 
των άλλων, με κάκε τρόπο δφναμθσ όποιου είδουσ, ςτον βαςανιςτικό κλοιό για τον εαυτό τουσ και για 
όλουσ όςουσ κατορκϊνουν να περικλείςουν. Θ ψυχολογία των ειρκτϊν και των ςτρατοπζδων 
ςυγκζντρωςθσ αποτελοφν το κλίμα τουσ. Απ’ αυτοφσ ςτελεχϊνονται κι επανδρϊνονται τα ιςτορικά και 
τωρινά κακθμερινά ωαινόμενα λογικοποιθμζνθσ κι ζπιςτθμοποιθμζνθσ παράνοιασ ςε όλεσ τισ κοινωνίεσ 
και τισ περιοχζσ τουσ.  
Πμωσ, πίςω απ’ τθ ςφγκριςθ, ανταγωνιςμό, ωκόνο, κυριαρχία, επικυριαρχία, κζλθςθ για δφναμθ κι 
εξουςία υλικι, ςυναιςκθματικι και διανοθτικι, κρφβεται θ βακιά πλθγωμζνθ ψυχι, ζνοχθ, ςυνζνοχθ, 
μειονεκτικι και γι’ αυτό αλαηονικι.  
Άλλοι τφποι με παρόμοιο ψυχιςμό, αλλά με αςκενικό ςϊμα, διςτάηουν ν’ αναλάβουν επιχειριςεισ 
όποιου είδουσ, γιατί δεν αντζχουν ςωματικά, εκτόσ αν βρουν ζτοιμουσ μθχανιςμοφσ κουμπιϊν 
δραςτθριότθτασ κι ετεροκινθςίασ. Αν υπερβοφν το μικρό περικϊριο αντοχισ κι ενζργειασ που διακζτουν, 
καταρρζουν αμζςωσ.  
Θ ςκζψθ του ψυχαναγκαςτικά δυναμικοφ και ζντονα δραςτιριου, με ρυκμό επιταχφνςεωσ τθσ 
προςωπικισ, οικογενειακισ, ταξικισ, εκνικισ και διεκνοφσ ιςτορίασ, αντίςτοιχα με το πλαίςιο και τθν 
ακτίνα δράςθσ κακενόσ, είναι απ’ τισ πιο ζξυπνα πονθρζσ, υπερςατανικζσ ευλίγιςτεσ ςε τακτικι, για να 
υπεραςπίηουν και να ενιςχφουν τθ μανία τουσ ςφγκριςθσ, ανταγωνιςμοφ, διαμάχθσ ωκόνου, κυριαρχίασ, 
δφναμθσ, εξουςίασ κι επικυριαρχίασ. Κοςμαίςκθμα, κοςμαντίλθψθ και κάκε ςχζςθ γι’ αυτοφσ, ζχει μόνο 
δφο ζντονεσ κατθγορίεσ, νίκθ-ιττα, κυριαρχία-υποδοφλωςθ. Πςο πιο δυνατοί, τόςο πιο πλεονζκτεσ: 
πάντα να νικοφν, να επικυριαρχοφν, να υποδουλϊνουν: ι όλα ι τίποτε, ι τϊρα ι ποτζ, ι εγϊ ι εςφ, μετά 
από μζνα ο Κατακλυςμόσ: αυτι είναι θ ψυχολογία του κατ’ εξοχιν μειονεκτικοφ και γι’ αυτό αλαηονικοφ 
ςυνανκρϊπου. Πταν θ μειονεκτικι αλαηονεία ςυνοδεφεται από κοινωνικοφσ μθχανιςμοφσ δφναμθσ, 
εξουςίασ, πολιτιςτικότθτασ και προπαγάνδασ, αλίμονο ςτο ηωτικό περιβάλλον μορωϊν ηωισ και 
υλικότθτασ, αν εγκαίρωσ δεν εκδθλωκοφν εκ των άνω κι εκ των κάτω ςε ςυνδυαςμό αντίρροπεσ 
δυνάμεισ και κατανόθςθ.  
Αυτά δεν είναι κεωρίεσ, ψυχολογίεσ, πίςτεισ και υποκζςεισ, αλλά ανεπαρκισ μετάωραςθ γεγονότων, 
που εξακολουκοφν να ςυμβαίνουν εντόσ μασ κι ζξω μασ.  
Ο μθδενιςμόσ από αωαιρζςεισ και  απόγνωςθ δεν κα κατόρκωνε να δρα τόςο επικίνδυνα, αν δεν 
διζκετε ιδίωσ κλεμμζνθ ενζργεια, δθμοωιλζσ, καταςκευαςμζνο, τρζχον «θκικό» ςτιριγμα, κεαματικι 
ψευτοπειςτικότθτα και ςκζψθ υπερςατανικά πονθρι, ευλφγιςτα καιροςκοπικι, τυχοδιωκτικι, με 
δικαιωτικό και απολογθτικό δυναμιςμό. Σχεδόν ποτζ δεν κάνουν κάτι, ζναντι του ίδιου τουσ εαυτοφ, των 
άλλων και του κόςμου, δίχωσ να καλφπτονται πίςω από κοινι ωωζλεια, υποχρεϊςεισ, κακικοντα, 
πατριωτιςμό, ωιλανκρωπία, διεκνιςμό, εργατικότθτα κι ζργα, ςφμωωνα με τθν τρζχουςα, ωτθνι, 
επικρατζςτερθ, τυποποιθμζνθ ψευτοθκικι και διαλεκτικι ι όποιαν άλλθ λογικι, γφρω από λζξεισ-
παγίδεσ, όπωσ: πρόοδοσ, επιςτιμθ, κρθςκεία, λευτεριά, δικαιοςφνθ, λαόσ, ζκνοσ, ανκρωπότθτα και 
γφρω από αναγκαιότθτεσ, ανάγκεσ κι επικυμίεσ καταςκευαςμζνεσ, εξ υποβολισ κι επιβολισ. Αυτι τουσ θ 
κάλυψθ, αποτελεί το πρϊτο και το τελευταίο τουσ επιχείρθμα. Μόνον όταν αυτό δεν πετυχαίνει τθ νίκθ 
και τθν υποδοφλωςθ, τότε εξαπολφουν ολόκλθρο το μθχανιςμό ατομικισ, οικογενειακισ, ταξικισ, 
εκνικισ και διεκνοφσ εξουςίασ, αντίςτοιχα με το πλαίςιο και τθν ακτίνα δράςθσ κακενόσ.  
Αλλ’ ιττα και υποδοφλωςθ, είναι αυτι κακ’ εαυτι θ νίκθ των νικθτϊν για τον εαυτό τουσ και θ 
υποδοφλωςθ των άλλων. Για να γίνει και για να διατθρείται, ςθμαίνει τθν ζςχατθ ψυχολογικι ιττα, 
δουλικότθτα, ζνταςθ κολάςεωσ και δυςτυχία ςωματικι και ψυχικι, των νικθτϊν και κυρίαρχων, 
χειρότερα και περιςςότερο απ’ τουσ νικθμζνουσ και υποδουλωμζνουσ, άτομα, μικροκοινωνίεσ, τάξεισ, 
ζκνθ και λαοφσ.  
Πμωσ, ο δυναμικόσ και δραςτιριοσ με βιαςφνθ κι ζνταςθ υπερλειτουργίασ ςϊματοσ, ψυχισ και νου, 
είναι είδοσ μζκυςου, που κατζχεται από παρανοϊκι λογικότθτα, πιςτεφοντασ ότι ο χτφποσ δεν ζχει 



αντίχτυπο ςτον εαυτό του, αωοφ αυτόσ είναι ο εξουςιαςτισ, ικανόσ να κριαμβεφει και να επιηεί, ενϊ οι 
άλλοι, ςφμωωνα με τθν ανεπίγνωςτθ και ανομολόγθτθ εκτίμθςι του, αποτελοφν μόνο το υλικό τθσ 
εξουςίασ του: δοφλοι εκτελεςτζσ των ςυνταγϊν και διαταγϊν του. Και όμωσ, ςτθν ιςτορία, ςτθν εποχι 
μασ και ςε όλεσ τισ επικράτειεσ και περιοχζσ, εκατομμφρια ςυνάνκρωποι βρίςκονται πρόκυμοι να 
εκτελοφν δίχωσ αίςκθμα ευκφνθσ και χωρίσ θκικι ευαιςκθςία, μόνο ςυνταγζσ και διαταγζσ, όποιεσ κι αν 
είναι, ακόμα και τισ πιο εγκλθματικζσ και παράλογεσ, αρκεί να προζρχονται από υποτικζμενθ ιςχυρι και 
ακλόνθτθ εξουςία. Ρολλοί απ’ αυτοφσ αρκοφνται και ςε πρόχειρεσ, προςωρινζσ εξουςίεσ, επειδι 
βρίςκονται με κάπωσ ςτακερό κφκλωμα ψυχοκοινωνικϊν μαγνθτικϊν ρευμάτων και ψυχικϊν ελϊν.  
Από τζτοια «κζςθ ιςχφοσ», γίνεται αντιλθπτι ωσ ζςχατο ζγκλθμα, ακόμα και θ πιο μικρι διαωωνία, 
ανυπακοι και θ ζλλειψθ «τελειότθτασ», ακόμα και ς’ εντελϊσ αςιμαντεσ λεπτομζρειεσ, όταν αυτά ζχουν 
άμεςθ ςχζςθ με ςυνταγζσ και διαταγζσ, ι αποτελοφν αωορμζσ, ευκαιρίεσ και προςχιματα για επικετικι 
δράςθ, ςαν να ‘ταν των άλλων τα ελαττϊματα και θ φπαρξθ ειδικϊσ γι’ αυτοφσ, ι επίτθδεσ και ςαν να 
‘ταν μόνον αυτοί προνομιοφχοι, και αποκλειςτικά τζλειοι, δίκαιοι, λεφτεροι, ωσ δυναμικά αυκαίρετοι και 
χαοτικοί. Πλεσ τουσ οι διαςκεδάςεισ αντιςτοιχοφν με καταςτάςεισ ψυχολογικισ κόλαςθσ και απόγνωςθσ, 
αυτοπεριοριςμζνοι γφρω από ςχζςεισ αωζντθ προσ δοφλουσ, εργαςίασ κι επιχείρθςθσ.  
 
Ανδροκρατία, μθτριαρχία, αποικιοκρατία, δικτατορία, «δθμοκρατία» των κυρίαρχων λαϊν, οικογενειϊν, 
τάξεων, καςτϊν, κλικϊν και ατόμων, αλλά δικτατορία εναντίον άλλων λαϊν, οικογενειϊν, τάξεων, 
ομάδων, ατόμων και ανελζθτθ εκμετάλλευςθ, αυτι είναι θ ιςτορία και τα ςθμερινά κακθμερινά 
ςυμβαίνοντα τθσ ανκρωπότθτασ. Ο ιμπεριαλιςμόσ τθσ ψευτοςυνείδθςθσ και τθσ ςκζψθσ τθσ, με τουσ 
ψευτοςυναιςκθματιςμοφσ τθσ, ς’ επενδφςεισ ατομικοφ και ομαδικοφ εγωκεντριςμοφ, ξεκινάει από 
τοπικιςμοφσ και τείνει προσ διεκνιςμοφσ και διαπλανθτικά ταξίδια. Ο εγωιςμόσ, κλειςμζνοσ ςτθν ειρκτι 
του, δεν ζχει χαρά ηωισ. Ππου κι αν πάει, ό,τι κι αν κάνει ζχει το μίςοσ, τθν επικετικότθτα και τθν 
διακοςμθμζνθ ψυχολογικι ειρκτι. Επικετικότθτα, εξάπλωςθ και μανία επικυριαρχίασ, είναι θ 
παρεξθγθμζνθ πονθρι τακτικι για ζξοδο και λευτεριά των ψυχολογικά ςκλάβων. Θ πιο τραγικά αςτεία 
τακτικι υπερςατανικότθτασ είναι ο ατομικόσ και ομαδικόσ ιμπεριαλιςμόσ, με ωραςεολογίεσ, ςυνκιματα, 
ιδεολογίεσ, πίςτεισ και προπαγάνδεσ εναντίον του ιμπεριαλιςμοφ των άλλων, εκ μζρουσ νεοωϊτιςτων 
και νεόπλουτων ιμπεριαλιςτϊν κι εγωκεντρικϊν, ςτ’ όνομα του κοινοτιςμοφ και τθσ ολότθτασ.  
 
Θ ιμπεριαλιςτικι ατομικι και ομαδικι εξόρμθςθ, ωτάνει ζωσ και τθν ολοκλθρωτικι καταςτροωι, όταν 
δεν εκδθλωκοφν ζγκαιρα, κατανόθςθ και αντίρροπεσ δυνάμεισ, εκ των άνω κι εκ των κάτω ςε 
ςυνδυαςμό.  
 
Μόνο λιγοςτά άτομα τζτοιου τφπου, τθν τελευταία ςτιγμι, πριν ακόμα καταρρεφςουν εντελϊσ, ωσ 
ςϊματα και δυνάμεισ ενζργειασ, αντιλαμβάνονται αιςκαντικά, ςαν είδοσ ςωτιριασ ζμπνευςθσ, το μίςοσ 
και τθν ψευτιά, που ωσ παραπλανθμζνθ ενζργεια τουσ κατζχει, ακόμα και ςτ’ όνομα τθσ λευτεριάσ, τθσ 
ομορωιάσ, τθσ αλλθλοκατανόθςθσ, τθσ προόδου, τθσ κρθςκείασ, τθσ πραγματικότθτασ, τθσ αλικειασ και 
τθσ δικαιοςφνθσ.  
Επειδι, ςτθν πραγματικότθτα, δεν υπάρχουν ςτεγανά και αωαιρζςεισ, γι’ αυτό ς’ ζρευνα κάκε ηωτικοφ 
ηθτιματοσ είναι ωυςικι θ ςυςχζτιςθ με άλλα ηωτικά ηθτιματα. Απ’ αυτό προκφπτει ζνασ κάποιοσ 
τονιςμόσ κι επαναλθπτικότθτα οριςμζνων ηθτθμάτων που επείγουν.  
Οι δυναμικοί και υπερδραςτιριοι ςυνάνκρωποι, όντασ οι ουςιαςτικοί ιδιοκτιτεσ, ελεγκτζσ και 
διαχειριςτζσ άμεςα ι πλάγια, ολόκλθρθσ τθσ οικονομίασ και τθσ πολιτιςτικότθτασ του πλανιτθ, 
υποβάλλουν κι επιβάλλουν παντοιοτρόπωσ τθν υπερζνταςθ και υπερδραςτθριότθτά τουσ, ςαν να ‘ταν 
όλοι οι άλλοι με τθν ίδια δυναμικότθτα, βιορρυκμό, αντοχι, ιδιοςυγκραςία, επίκτθτα και παροφςα 
κατάςταςθ. Ελπίηοντασ με τθν υπερδραςτθριότθτά τουσ, ωσ είδοσ ωραγμοφ και απόδραςθσ, να 
ελαττϊςουν τθν ψυχολογικι τουσ κόλαςθ, δεν κάνουν τίποτ’ άλλο, παρά να τθν δυναμϊνουν, 
εξαντλϊντασ τουσ εαυτοφσ των και τουσ πλθκυςμοφσ και ερεκίηοντασ αντίςτοιχα ςτουσ λαοφσ τισ 
ψυχολογικζσ τουσ κολάςεισ.  
Θ πτϊςθ τθσ ςωματικισ και τθσ νευροψυχικισ ενζργειασ, από παραβιάςεισ των βιοψυχορρυκμϊν, ζχει 
καταςτροωικά αποτελζςματα, που οι δυναμικοί τθσ υπερζνταςθσ και τθσ υπερδραςτθριότθτασ δεν είναι 
ςε κζςθ οφτε λεκτικά ν’ αντιλθωκοφν, μεκυςμζνοι κακϊσ είναι από τθ διαρκι υπερζνταςθ, ωσ τθν 
απότομθ εξάντλθςθ και πτϊςθ.  



Θ μείωςθ τθσ εωεδρικισ ενζργειασ και θ ςπατάλθ δίχωσ αναπλιρωςθ, με ανάπαυςθ πολυεπίπεδθ και 
άλλα, ρίχνει το επίπεδο υγείασ και προκαλεί αυτοδθλθτθρίαςθ, επειδι χωρίσ επαρκι ενζργεια δεν 
γίνεται επαρκισ πζψθ, κρζψθ, αωομοίωςθ, μεταβολιςμόσ και απόρριψθ τοξινϊν, δθλθτθρίων, 
βλαβερϊν εντυπϊςεων και ςτοιχειϊδθσ αυτογνωςία για τθν αποβολι, το ςβιςιμο ςτιγμάτων ψυχισ. 
Επιπλζον προςτίκενται περιςταςιακζσ δθλθτθριάςεισ, ιατρογενείσ (ωάρμακα, παραπλάνθςθ ςε ςχζςθ με 
διατροωι και τρόπουσ ηωισ), βιομθχανιογενείσ (ρφπανςθ περιβάλλοντοσ, βιομθχανθμζνεσ τροωζσ, κτλ.), 
πολιτιςτικογενείσ (πακθτικά κεάματα, ψυχικζσ και διανοθτικζσ μαςτιγϊςεισ από μαηικι προπαγάνδα και 
μαηικι υποβολι μ’ εκπαιδεφςεισ, κτλ.) μεταξφ άλλων και με τθν πορνεία, αυτι τθν χειρότερθ 
ψυχοςωματικι και ςωματοψυχικι δθλθτθρίαςθ.  
Ζτςι, οι εκωυλιςτικζσ πακιςεισ δίχωσ πια τθ δικαιολογία και το άλλοκι για μικρόβια και ιοφσ, βακαίνουν 
και απλϊνονται μ’ επιτάχυνςθ αντίςτοιχθ με τθν επιτάχυνςθ τθσ «ιςτορίασ», που ζχουν εξαπολφςει 
εναντίον τθσ ανκρωπότθτασ και των άλλων μορωϊν ηωισ, οι δυναμικοί ςυνάνκρωποι τθσ ψυχολογικισ 
τουσ κολάςεωσ με μορωζσ και τρόπουσ υπερεντάςεων και υπερδραςτθριοτιτων, πζρ’ από κάκε 
ωωελιμιςμό, ςκοπό κζρδουσ, εξουςίασ και δικεν εξυπθρζτθςθσ λαϊν και πατρίδων. Το άλλο ςκζλοσ 
αυτισ τθσ κατάςταςθσ είναι χαφνωςθ, απραξία και μεςαιωνικι μαφρθ ωανταςμαγορία.  
Θ εξάντλθςθ των πλθκυςμϊν του πλανιτθ ωσ ςωματικι και νευροψυχικι εξαςκζνθςθ κα αποτελζςει 
τθν οικουμενικά πάνδθμθ και χρόνια βαςανιςτικι πάκθςθ ανίατθ, αν εξακολουκιςει θ επικυριαρχία ςε 
όλα, εκ μζρουσ των υπερδραςτιριων ςυνανκρϊπων ζςχατθσ εντατικότθτασ : αγωνιηόμενοι με 
λακεμζνουσ τρόπουσ ψυχαναγκαςτικισ ωυγισ διά τθσ υπερβολικισ δραςτθριότθτασ κι εντάςεωσ, όχι 
μόνο δεν γλιτϊνουν απ’ τθν ψυχολογικι τουσ κόλαςθ, αλλά τθν χειροτερεφουν κι επιβάλλουν τθν 
κατάςταςι τουσ ςτουσ λαοφσ και ςε άτομα με κάπωσ διαωορετικζσ καταςτάςεισ και πορείεσ 
βιοψυχορρυκμϊν και ψυχολογικϊν εντάςεων. Οι κοινωνίεσ και το ηωτικό περιβάλλον του πλανιτθ δεν 
ανικουν αποκλειςτικά ςτουσ υπερδραςτιριουσ και ςτουσ ψυχαναγκαςμοφσ που τουσ βαςανίηουν. 
Υπάρχουν και άλλοι τφποι ςυνανκρϊπων και άλλεσ μορωζσ και τρόποι ηωισ. Δεν είναι μόνον θ 
πνευματικά δειλι ωυγι δια τθσ επιταχφνςεωσ τθσ «ιςτορίασ», θ αποκλειςτικι ζκβαςθ και θ διζξοδοσ.  
Τα προβλιματα και οι δυςκολίεσ που προκφπτουν από τζτοια κατάςταςθ, ςε ςυνδιαςμό με τθν μαηικι 
υποβολι κι επιβολι ςε κοινωνίεσ τεχνολογιϊν και τεχνθλεκτρονικότθτασ, προβλιματα και δυςκολίεσ 
είναι τόςο ανυπζρβλθτεσ, ϊςτε αν εγκαίρωσ δεν ςυμβάλλουμε ςε διαωοροποίθςθ, κα είναι ακατόρκωτο 
να ςυνεχιςτεί όποιασ μορωισ ηωι ςτον πλανιτθ.  
Αλλά για τζτοιτα μικροηθτιματα, δεν ζχουν καιρό να προςζξουν των πολιτικϊν, οικονομικϊν και 
κουλτουρικϊν παραςκθνίων και ιερατείων τουσ, τα ςερβίρουν με τθν οπτικοακουςτικι και άλλουσ 
μαηικοφσ τρόπουσ, ςαν να ‘ταν ιερά και απαραβίαςτα, αιϊνιων αλθκειϊν και πραγματικοτιτων. Ζτςι, 
κεωρθτικζσ ςθμαντικζσ διαωωνίεσ, καταχωροφνται ωσ ιεροςυλίεσ κι εχκρικζσ διακζςεισ, ωσ κι απ’ τισ πιο 
δθμοκρατικζσ διοικιςεισ, κυβερνιςεισ και αντιπολιτεφςεισ τουσ. Ουςιαςτικά, ςυμβαίνει ανταγωνιςτικό 
ενιαίο μζτωπο, εναντίον τθσ ηωισ και τθσ νοθμοςφνθσ, με δυναμιςμοφσ και ψευτοωωελιςμοφσ 
παραγωγισ, κατανάλωςθσ και «άμυνασ» που είναι πλάγιεσ και άμεςεσ επικετικότθτεσ, ανεξάρτθτα απ’ τ’ 
αποτελζςματα. Υπερδραςτιριοι δυναμικοί, πανικόβλθτοι ζναντι τθσ προςωπικισ τουσ ψυχολογικισ 
κολάςεωσ, δολιοωκείρουν και καταςτρζωουν ότι μποροφν ςε άλλουσ και ηωτικό περιβάλλον, απ’ όπου θ 
καταςτροωι επιςτρζωει και ς’ αυτοφσ.  
 



 

ΧΤΦΟΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΙΦΜΑΛΨΙΑ 
 
Να μποροφςαμε για λίγο να παραμερίςουμε τισ προςαρτιςεισ μασ ςε παρατάξεισ, περιοχζσ κι 
επικράτειεσ, και ς’ όποια ωάςθ τθσ ψυχολογικισ μασ κατάςταςθσ.  
Να μποροφςαμε από κάποιαν απόςταςθ να βλζπαμε τα μπλεξίματά μασ.  
Να παρατθριςουμε το πόςο μασ ταλαιπωροφν και μασ νεκρϊνουν ψυχολογικοί και κοινωνικοί 
μθχανιςμοί.  
Επιςτιμονεσ, πολιτιςτζσ και λαϊκοί, παντοφ, δεν είμαςτε όλοι από τθν ίδιαν ανκρωπότθτα ςτον ίδιον 
πλανιτθ, με τθν ίδια καταγωγι, παρά τθ διαωορετικι κακενόσ μασ περιπζτεια;  
 
Αυτά κα ‘πρεπε να ‘ρχονται ςε κάκε ςυνάνκρωπο αιςκαντικό ςτισ ςχζςεισ με τον εαυτό μασ, τουσ 
άλλουσ και τον κόςμο.  
Πμωσ μασ χωρίηουν ψυχοκοινωνικζσ παραςτάςεισ, είδωλα, εικόνεσ και αντανακλάςεισ των ςυνκθκϊν 
του βίου: κρυωζσ μνιμεσ παρελκόντοσ και προπαγάνδεσ παντόσ είδουσ από γενιά ςε γενιά.  
Με τόν καιρό, γινόμαςτε νεκρόβιοι καί καταντάμε μόνον είδωλα, εικόνεσ, παραςτάςεισ. Μζνουμε ςαν 
κομμάτια κοχφλασ που κάποτε ιταν ςκινωμα ηωισ, ψυχοκοινωνικά λικϊματα ετεροκινθςίασ.  
 
Πςο λιγοςτεφει θ ενζργεια και θ ηωι μζςα μασ, τόςο βουλιάηουμε ςε χρόνιεσ και ανίατεσ αρρϊςτιεσ και 
νοςθρότθτεσ ςαρκόσ, ψυχισ και κοινωνιϊν μασ. Μασ μζνει να καλλιεργοφμε τον ατομιςμό και τον μαηικό 
μονοτιςμό: πλικθ ερθμικά ςε αςωυξία. Ρολιτιςτικζσ, επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ δομζσ μασ 
απορροωοφν τθν απομζνουςα ενζργεια ηωισ.  
Ροιοι από μασ ςυγκινοφνται ,μπροςτά ςε τζτοια ςτζγνια, νοςθρότθτα και δυςτυχία; Σχεδόν όλοι 
βαςιηόμαςτε κι ελπίηουμε ςε γνϊςεισ, τεχνολογίεσ, παρατάξεισ, ωράξιεσ, ςεκταριςμοφσ, ιδεολογίεσ, 
ςυνκιματα, χάπια και λογικοφσ ωωελιμιςτικοφσ προγραμματιςμοφσ. Δεν είναι όλ’ αυτά δικά μασ 
καταςκευάςματα; Ρϊσ είναι δυνατόν, μζς’ απ’ αυτι τθ ςτζγνια κι  ετεροκινθςία ν’ ανκεί χαρά ηωισ;  
Οι κρφωιεσ αντιωάςεισ, αντικζςεισ κι αντινομίεσ μασ νεκρϊνουν, ι μασ οδθγοφν ς’ εκρθκτικζσ 
καταςτάςεισ, ατομικζσ, οικογενειακζσ, κοινωνικζσ. Ζχουμ’ εμπλακεί ςε πολυεπίπεδα αδιζξοδα. Είναι 
περιττό ν’ αραδειάςουμ’ εδϊ τουσ τρομακτικοφσ κινδφνουσ που διατρζχουμε, ςφμωωνα μ’ 
επιςτθμονικζσ διαπιςτϊςεισ και άλλουσ κινδφνουσ, από παραωυςικό και παραψυχολογικό επίπεδο, 
δϊκε και πζρ’ από επιςτθμονικζσ παρατθριςεισ.  
Γιατί δεν μποροφμε να διακρίνουμε ότι γνϊςεισ, τεχνολογίεσ, ανζςεισ και υποκετικζσ εξαςωαλίςεισ δεν 
αρκοφν, όταν λείπει θ ςτοιχειϊδθσ επίγνωςθ του εαυτοφ μασ; Γιατί πιςτεφουμε ακόμα ότι επικοινωνία 
και κοινωνικότθτα είναι οι ςυγκοινωνίεσ, οι μθχανιςτικζσ ςχζςεισ και οι κορυβϊδεισ, ετεροκίνθτεσ 
δραςτθριότθτεσ; Βλζπουμε ςυνανκρϊπουσ κάκε κοινωνικισ τάξεωσ κι επαγγζλματοσ, τόςο 
απορροωθμζνουσ και μονωμζνουσ πλθκυςμοφσ, που αγωνίηονται να πείςουν τον εαυτό τουσ και τουσ 
άλλουσ για καταςτάςεισ που δεν ζχουν, παραςταίνοντασ αυτά που δεν αιςκάνονται, που δεν 
καταλαβαίνουν, που δεν είναι οι ίδιοι: ςπαταλοφν και χάνουν τθ ηωι τουσ με είδωλα, κοινωνικζσ 
παραςτάςεισ, ψυχολογικζσ ανακυμιάςεισ, ωανταςιϊςεισ, υποβολιμαίεσ επικυμίεσ, καταςκευαςμζνεσ 
ανάγκεσ δολιοωκόρεσ και αωφςικεσ.  
Αν προσ ςτιγμι μποροφςαμε να παραμερίςουμε τα δικεν ςυμωζροντά μασ, τισ ταξικότθτεσ, τουσ 
ανταγωνιςμοφσ και τισ ςυγκρίςεισ, τισ ξζνεσ ιδζεσ και προπαγάνδεσ, τισ καταςκευαςμζνεσ απαιτιςεισ 
μασ, τουσ πόκουσ και ωόβουσ μασ, τισ αντανακλάςεισ των ςυνκθκϊν, κα βλζπαμε τον πυρινα τθσ 
ατομικισ μασ ηωισ και το ςτρόβιλο τθσ ψυχολογικισ μασ χρόνωςθσ, τον κϊρακα που μασ ρουωά τθν 
ενζργεια, που καταςτρζωει τθ ηωντάνια, τθ ςυμπόνια και τθ χαρά.  
Ρωσ μπορεί ν’ ακμάηει ηωι ςε τζτοιαν αςωυξία; Ρϊσ μπορεί να είμαςτε ςε κζςθ να παιδαγωγοφμε, να 
κεραπεφουμε και να ςϊηουμε άλλουσ; Σε τι μασ χρθςιμεφουν οι αωθρθμζνεσ ωιλοςοωίεσ, 
κοινωνιολογίεσ, παιδαγωγικζσ, ωυςικζσ και μεταωυςικζσ για να ηιςουμε; Βακτθρίδια, ωυτά, ηϊα και 
άλλα ορατά και αόρατα, ηουν κι επιηοφν τζλεια ςτο είδοσ κι επίπεδό τουσ, δίχωσ όλ’ αυτά τα δικά μασ 
καταςκευάςματα. Και μάλιςτα, κατϊτερεσ κι ανϊτερεσ βακμίδεσ ηωισ, δίχωσ καν εγκζωαλο και άλλα 
που τα νομίηουμε απαραίτθτα για να υπάρχει ηωι, αιςκαντικότθτα, νοθμοςφνθ, χαρά. Πςοι ακόμα 



πιςτεφουν ότι είναι ανϊτεροι απ’ τθ ωφςθ, το αςτάκμθτο και το ακαταχϊρθτα άγνωςτο, προςπακοφν να 
καταςκευάςουν αντιωφςθ, αντινοθμοςφνθ και αντίκοςμο ςτζγνιασ, δυςτυχίασ και νζκρωςθσ. Πλθ τουσ 
τθν ενζργεια τθν απορροωοφν ψυχοκοινωνικοί αυτοματιςμοί και μθχανιςμοί.  
Βουτθγμζνοι ςτισ ςτεγανζσ ειδικεφςεισ και γενικεφςεισ αναιρζςεων, μιλοφν, ωζρονται και δρουν ςαν να 
μποροφςε να υπάρχει ηωι και υλικότθτα κόςμων δίχωσ ςχζςεισ ηωτικζσ και χωρίσ ολότθτα. Τθ 
μοναχικότθτα που είναι προχπόκεςθ επικοινωνίασ και ηωντανϊν ςχζςεων, τθν παρεξθγοφμε ςαν να ‘ταν 
μόνωςθ, γιατί ηθτϊντασ αςωάλεια εκεί που δεν υπάρχει, παρά μόνον ρευςτότθτα και αλλαγι, καταντάμε 
μονωμζνοι, ςτεγνοί.  
Ρροςεκτικι ματιά ςε κρθςκείεσ, επιςτιμεσ και πολιτιςτικότθτεσ διαπιςτϊνει ψυχοκοινωνικοφσ 
μθχανιςμοφσ τθσ χωριςτικότθτασ και αυτοςφγκρουςθσ και γι’ αυτό τθσ αλλθλοςφγκρουςθσ. Κεωρίεσ, 
ιδεολογίεσ, πίςτεισ και πρακτικιςμοί, δεν μασ μιλοφν για τθν αυτοςφγκρουςθ, αλλά μόνο για τθν ταξικι, 
ςεξουαλικι, ωυλετικι, οικονομικι και άλλεσ απζξω διαμάχεσ, για κυριαρχία κι επικυριαρχία. Χαρίηουν 
αυκαίρετα ταξικοφσ και άλλουσ μεςςιανιςμοφσ και ςωτιριεσ ικανότθτεσ ςε πρόςωπα, κοινωνικζσ τάξεισ 
και μικρζσ ομάδεσ πιζςεων και προϊςεων για κυριαρχία κι επικυριαρχία πάςθ κυςία: αυταπάτθ, απάτθ 
και ψφχωςθ μαηικι.  
Ραρ’ όλεσ τισ διαωορζσ, είμαςτε όλοι μασ απ’ τθν ίδια ανκρωπότθτα. Αποτελοφμε άτομα και ομάδεσ με 
τον ίδιον αντιδραςτικό νου και με το ίδιο ομαδικό επιψυχίδιο ψυχολογικισ χρόνωςθσ. Γιατί δεν 
βλζπουμε τθν αυτοςφγκρουςθ μζςα μασ απ’ όπου όλεσ οι ζξω μασ ατομικζσ, οικογενειακζσ, ταξικζσ και 
άλλεσ άλλθλοςυγκροφςεισ; Γιατί δεν προςζχουμε τθν προςωπικι μασ ψυχολογικι ςκλαβιά, ςφγχυςθ 
τουσ υποςυνείδθτουσ πόκουσ και ωόβουσ, αναςωάλεια, κωράκιςθ, καταπίεςθ και εκρθκτικι κατάςταςθ; 
Μάταια προςπακοφμε κι αγωνιηόμαςτε για λευτεριά, διαφγεια, αωοβία, αςωάλεια, υγεία, ηωντάνια και 
χαρά μόνον απζξω, μόνο ςε κοινωνικοφσ μθχανιςμοφσ. Μποροφν οι νζκρεσ και οι μθχανιςμοί να μασ 
δϊςουν αυτά που δεν ζχουν: Αρκοφν οι γνϊςεισ τεχνολογίεσ και τα κατορκϊματα, δίχωσ επανάςταςθ 
ψυχϊν, δίχωσ κατανόθςθ κι αγάπθ; Αρκοφν οι ζξω ςυντθριςεισ, μεταρρυκμίςεισ, επαναςτάςεισ και 
ςυςτιματα; Μασ αρκοφν επιςτιμεσ, κρθςκείεσ, πολιτιςτικότθτεσ και πρακτικιςμοί που τα χειρίηονται 
υπάνκρωπεσ, αυτιςτικζσ και δαιμονικζσ δυνάμεισ, μζς’ απ’ τισ πολιτικζσ μασ, τισ παρατάξεισ μασ, τισ 
λζξεισ - παγίδεσ, τισ βιτρίνεσ - γοθτείεσ; Σε τι μποροφν να βοθκιςουν οι γνϊςεισ, οι τεχνολογίεσ, τα 
κατορκϊματα, όταν είμαςτε μόνον ετεροκίνθτα πρότυπα και ομάδεσ αυτοματιςμϊν τθσ ψυχοκοινωνικισ 
χρόνωςθσ;  
Καταπνίγουμε τισ ςιγανζσ μικρόωωνεσ και μικροεντυπϊςεισ απ’ το βάκοσ μασ κι από το αόρατο κι 
αςτάκμθτο. Δεν αμωιβάλλουμε, γιατί μασ αρζςει θ ευκολία, το πρόχειρο βόλεμα, το ζτοιμο, το ρίξιμο τθσ 
ευκφνθσ ςε άλλουσ. Ρνευματικά οκνθροί, παραδινόμαςτε ςε αυκεντίεσ, να ςκζωτονται, ν’ αποωαςίηουν 
αυτοί για μασ, κινϊντασ μασ με ςυνταγζσ και διαταγζσ, ενϊ θ ίδια θ ηωι είναι μόνο μακθτεία.  
Θ αδυναμία μασ εμπιςτεφεται τυωλά τθ ωαινομενικι και τθν κλεμμζνθ δφναμθ κι εξουςία των άλλων ι 
κάποιασ δυναμικισ παρόρμθςθσ του εαυτοφ μασ. Θ δραςτθριότθτά μασ δεν εμπιςτεφεται λεπτά ζνςτικτα 
τθσ ωφςθσ, τθσ ψυχισ και του πνεφματοσ, αλλά μόνο τουσ μυϊνεσ και τα νεφρα, από τυχαίουσ 
ερεκιςμοφσ του επιψυχίδιου. Ο άνκρωποσ, όμωσ, δεν είναι μόνο δφναμθ των άλλων, θ δικι μασ τυωλι 
παρόρμθςθ, ι μόνο μυϊνεσ και νεφρα. Δεν είμαςτε μόνο ρομπότ, γιατί υποωζρουμε, αρρωςταίνουμε, 
αιςκανόμαςτε, ζχουμε τφψεισ. Θ αλαηονεία μασ, αλφγιςτθ, τόςο πιο ανόθτα και ςακρά ςτθρίηεται ςε 
μειονεκτικότθτα. Θ επικετικότθτα και ο μαηοχιςμόσ μασ πθγάηουν από ενοχι. Λογικοποιθμζνθ 
ςχιηοπαράνοια και υςτεριςμοί μασ, αυτι θ ιςτορικι και παροφςα κακθμερινότθτά μασ, θ πολυεπίπεδθ 
αρρϊςτια μασ, είναι γεγονόσ χρόνιο και παρόν αδιάψευςτο.  
Πμωσ, γιατί δεν ςεβόμαςτε τα γεγονότα που εμείσ οι ίδιοι δθμιουργοφμε; Γιατί αγωνιηόμαςτε να τα 
κρφβουμε, να τα πλαςτογραωοφμε, να τα ωραιοποιοφμε, να μθν τα βλζπουμε, να μθν τα αιςκανόμαςτε, 
να μθν αντιλαμβανόμαςτε αυτά που είμαςτε και κάνουμε;  
Γιατί πιςτεφουμε ςε διάωορεσ λογικζσ και προγραμματιςμοφσ; Ρϊσ κα μποροφςαν αυτά, εμείσ και τα 
ζργα μασ, να μθν περιζρχονται ςτθν εξουςία δυνάμεων υπανκρωπίασ;  
 
Τζτοιεσ και παρόμοιεσ ερωτιςεισ κι απορίεσ δεν κζτουν οι βζβαιοι δράςτεσ κι οι βζβαιοι κεωρθτικοί. 
Εντοφτοισ, θ ιςτορία τθσ ανκρωπότθτασ και θ εποχι μασ αποτελοφν διαψεφςεισ κεωριϊν, ιδεολογιϊν, 
πίςτεων, πραγματιςμϊν και υποτικζμενων ςτόχων τθσ κάκε μασ δράςθσ. Ροιοι από μασ βλζπουν το 
προςωπικό και το ιςτορικό παρελκόν και παρόν; Είμαςτε τόςο κουρντιςμζνοι από γενιά ςε γενιά, τόςο 
βουτθγμζνοι ςτουσ ψυχοκοινωνικοφσ αυτοματιςμοφσ, ϊςτε υδρογονοβόμβεσ, κακθμερινι μόλυνςθ και 
καταςτροωι του ηωτικοφ περιβάλλοντοσ, μαηικζσ εκωυλιςτικζσ πακιςεισ δίχωσ μικρόβια για 



δικαιολογία, καρκίνοι, αωφςικθ ηωι και διατροωι, οι μαηικζσ αλλοτριϊςεισ και δθλθτθριάςεισ ψυχισ και 
πνεφματοσ, ςε όλεσ τισ περιοχζσ κι επικράτειεσ, τόςο κουρντιςμζνοι, ϊςτε, οφτε οι πιο χοντροειδείσ κι 
αυταπόδεικτεσ αντιωάςεισ, αντικζςεισ, αντινομίεσ μασ, τθσ αυτοςφγκρουςθσ και άλλθλοςφγκρουςθσ, 
προςωπικζσ, οικογενειακζσ, ταξικζσ, εκνικζσ και διεκνείσ, οι πιο ςκλθροί μαηικά δολοωονικοί κι ακόμα οι 
πιο δολιοωκόροι κακθμερινοί, ψυχροί, ψυχολογικοί πόλεμοι ςε όλα, δεν μασ αναχαιτίηουν.  
Ροια είν’ αυτι θ μοιραία ενζργεια ποφ χειρίηεται και μαντρϊνει ςε παρατάξεισ, πιςτεφοντασ κακεμιά 
ςτο δικό τθσ αλάκευτο και ςτθ δικι τθσ μανία για κυριαρχία κι επικυριαρχία, πάςθ κυςία, αποκλείοντασ 
όςουσ άλλουσ μπορεί και τθν ίδια τθ ηωι ςε αςωυξία; Ροια είν’ αυτι θ τυωλότθτα που υποβάλλει κι 
επιβάλλει διαωορότροπα τα ίδια ςε μαντρωμζνουσ κι αμάντρωτουσ και «λεφτερουσ ςκοπευτζσ»;  
Για ςυνθκιςμζνουσ ςε «αντικειμενικζσ» αποδείξεισ, είναι πολφ δυςάρεςτθ θ αιςκαντικι αντίλθψθ του 
ίδιου τουσ εαυτοφ, καυτά κι επ’ αυτοωϊρω. Λίγοι και ςπάνια διακζτουν τθν απ’ ευκείασ εμπνευςμζνθ 
αντίλθψθ που αιςκάνεται αλικειεσ εκ των προτζρων δίχωσ καμιάν ανάλυςθ. Και όμωσ, αυτζσ οι 
αλικειεσ, ςτιγμιαίασ ςυλλιψεωσ, αυτζσ αργότερα μπορεί να επαλθκεφονται και ν’ αποδείχνονται απ’ 
άλλουσ με πειράματα και δοκιμζσ.  
Εντοφτοισ, ςτρατιζσ και λεγεϊνεσ ερευνθτϊν πειραματιςτϊν, πλουςιοπάροχα επιχορθγοφμενων, κι 
εκατομμφρια εμπειριςτϊν, πραγματιςτϊν και ρεαλιςτϊν του περιοριςμζνου, δεν κατορκϊνουν επί 
αιϊνεσ ςχεδόν τίποτ’ άλλο, εκτόσ από ςυντρίμμια και κοφωιεσ λεπτομζρειεσ αναλφςεων ωσ τθ διάλυςθ, 
και αωθρθμζνων ςυνκζςεων ωσ τθν αποςφνκεςθ.  
Σ’ αυτοφσ τουσ λογικοποιθμζνουσ κι επιςτθμοποιθμζνουσ δραςτιριουσ ωωελιμιςτζσ διαλφςεων κι 
εκριξεων για μαηικι δυςτυχία, υπενκυμίηουμε ότι οι βαςικζσ αιτίεσ τθσ χρόνιασ και παροξυςμζνθσ 
πολυεπίπεδθσ νοςθρότθτασ, κακϊσ και οι διάωοροι Τςζνγκισ Χαν, Νζρωνεσ, Στάλιν, Χίτλερ, Μάο και 
Ψευτοδθμοκράτεσ, δολιοωκορείσ μαηϊν, λαϊν και κάκε κουλτοφρασ, ηοφςαν και ηουν εντόσ μασ, ςτουσ 
παλιοφσ καιροφσ και ςιμερα, περιμζνοντασ ερεκιςμοφσ αςτροψυχοκοινωνικοφσ, για να ‘ρκουν ςτθν 
επιωάνεια, υλοποιοφμενοι ςε προβολζσ, με πραγματϊςεισ. Αυτό κα ςυμβαίνει όςο κα πιςωδρομοφμε 
ςτισ ςκοτεινζσ γωνίεσ του εαυτοφ μασ δίχωσ επίγνωςθ, και γι’ αυτό υπακοφμε τυωλά ςτισ ςυνταγζσ και 
διαταγζσ των εκάςτοτε προςωποποιιςεων τθσ ςτιγματικότθτάσ μασ, που είναι θ ςκζψθ.  
Αλλ’ ασ κζςουμε τα ηθτιματα τθσ ςκζψθσ ωσ ςφνολο: το ςτακμθτό εξαρτάται απ’ το αςτάκμθτο. 
Επιςτιμθ, κουλτοφρα και πολιτικι δεν λαβαίνουν υπόψθ το αςτάκμθτο, το περ’ απ’ τα μζτρα μασ. 
Μετρϊντασ κομματιάηουμε και ςτεγανοποιοφμε τα κομμάτια εικονικά, ςαν να ‘ταν δίχωσ ενότθτα. Το 
μετρθτό ζχει τθ κζςθ του, αλλ’ εντόσ ςωςτισ αναλογίασ ζναντι του αςτάκμθτου και αγνϊςτου. Άλλοτε, 
αρχαίεσ κουλτοφρεσ τθσ Ανατολισ μιλοφςαν για μεταωυςικι και αςτάκμθτο, αλλά δεν ωρόντιηαν για το 
ςτακμθτό, όπωσ θ εποχι μασ υπερβάλλει μετρϊντασ και ωζρνεται ςαν να μθν υπιρχε άγνωςτο και 
άμετρο ι αςτάκμθτο που τα πάντα περιζχει και τα πάντα διαπερνά και ςτθρίηει.  
Πμωσ, ςωςτι αντίλθψθ και αναλογία του μετρθτοφ ζναντι του άμετρου, τθσ ςκζψθσ και του νου ζναντι 
του υπερλογικοφ και τθσ υπερνομίασ, δεν κατορκϊνεται με αυκεντίεσ, απ’ ζξω πεικαρχίεσ, μεκόδουσ και 
πρότυπα. Αποτελεί αυκόρμθτθ, αβίαςτθ αυτοπεικαρχία κατανοιςεωσ και αγάπθσ για δθμιουργικι, 
αδζςμευτθ ενζργεια και λεφτερθ ζρευνα ςε ολόκλθρο το πεδίο του ςτακμθτοφ. Αλλιϊσ, αν ςυνεχιςτεί το 
κομμάτιαςμα με αωαιρζςεισ και ςτεγανοποιιςεισ, κα καταρρεφςουν οι κοινωνίεσ τθσ διεκνοφσ 
ιδεοτεχνοδομισ, κι όταν ακόμα αποτραποφν κερμοπυρθνικζσ, ακτινικζσ και άλλεσ καταςτροωζσ.  
Συνείδθςθ και τ’ όργανό τθσ θ ςκζψθ, προϊόντα τθσ ψυχολογικισ χρόνωςθσ και τθσ φλθσ, δεν αποτελοφν 
νοθμοςφνθ κακαρι, διαυγι ςτακερι, αλλά ωόβουσ, ανεπίγνωςτεσ επικυμίεσ, προβολζσ ωανταςιϊςεων 
και γι’ αυτό, ψυχοκοινωνικι αιχμαλωςία.  
 



 

Η ΚΟΛΑΗ ΣΗ ΚΕΧΗ ΦΨΡΙ ΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ 
 
Πταν αίςκθμα και νουσ είναι δεςμευμζνα και ςκλάβοι επικυμιϊν, ωόβων και αντανάκλαςθσ των 
ςυνκθκϊν, δρουν παράλογα και καταςτροωικά. Ολόκλθρθ θ ανκρωπότθτα βρίςκεται ςε άμεςουσ, 
ζςχατουσ κινδφνουσ και όμωσ παραμζνει απρόςεκτθ, επιπόλαιθ, απακισ και βουλιαγμζνθ ςε 
λεπτομζρειεσ και δευτερεφοντα ςα να ‘ταν αυτι και οι αντιπρόςωποί τθσ εντελϊσ εκωυλιςμζνοι, 
αλλοτριωμζνοι, ζνοχοι, ςυνζνοχοι, κριςκοι και άκρθςκοι μανιωδϊσ αυτοτιμωροφμενοι με ανεπίγνωςτεσ 
υποταγζσ, διαταγζσ και δράςεισ.  
Θ επιτάχυνςθ τθσ «ιςτορίασ» διαψεφδει επιταχυντικά επιςτιμονεσ, διανοθτζσ και πολιτικοφσ, που ζχουν 
αναλάβει τθν αφξθςθ, τθ ςυντιρθςθ και τθ ςτιριξθ τθσ διεκνοφσ ιδεοτεχνοδομισ.  
Οι αωεντάδεσ δομϊν και χτιςτϊν είναι κι αυτοί χτιςμζνοι.  
Αγωνία και διαψεφςεισ, ςε τίποτε δεν ςυντελοφν ομαδικά. Μόνο ςε λίγα πρόςωπα θ αγωνία κατανοείται 
και προκφπτει κάποια ψυχολογικι ανεξαρτθςία. Στθ μζγιςτθ πλειονότθτα, όχι μόνο τίποτε δεν αλλάηει 
ςτθν ψυχι τουσ, παρά του κορφβουσ, τισ διαμαρτυρίεσ, τισ μεταρρυκμίςεισ, τισ κοινωνικζσ 
επαναςτάςεισ, τισ ανακαλφψεισ, εωευρζςεισ, τεχνολογίεσ, αλλά θ προπαγάνδα, θ διαωιμιςθ, θ 
εκπαίδευςθ, κουλτοφρα και αντικουλτοφρα, γίνονται ακόμα πιο πονθρι και δυναμικι Ψευτιά. Θ 
αραχνοψωαντθ διαλεκτικι τθσ παγιδεφει τόςο πολφ ωορείσ και δράςτεσ, ϊςτε να ονομάηουν ευεργεςίεσ 
και ςωτθρίεσ ακόμα και τισ πιο κτθνϊδεισ, βαρβαρικζσ πράξεισ τουσ.  
Ανταμοιβι και τιμωρία μασ, είναι οι πράξεισ, ωερςίματα, διακζςεισ και ςκζψεισ μασ. Δεν χρειάηεται να 
επζμβει κοςμοδικία ι κεοδικία.  
Ραίηει πολφ άςχθμο παιγνίδι θ ςκζψθ μασ. Κάποτε ιταν προςωρινόσ επιςθμαντισ και δείκτθσ 
υλικότθτασ, ανάμες’ από χάοσ αντικειμζνων και ςε περιοχζσ ηοφγκλασ. Κατόρκωςε όμωσ να μασ 
κυβερνά, επειδι απ’ όποιεσ αιτίεσ και περιςτάςεισ (αυτό είναι άλλο ηιτθμα, ςθμαντικό και περίπλοκο) 
εγκαταλείψαμε τθν ωροφρθςθ εαυτοφ απ’ τον εαυτό μασ τον ίδιο.  
Θ ςκζψθ μασ, επιβίωμα παρελκόντοσ, δίχωσ τθ ηωντανι νοθμοςφνθ προσ το ηωντανό παρόν, μασ 
παραπλανά, μετατρζποντασ τθ ηωτικι μασ ενζργεια ςε ςκοταδικζσ αντιςτάςεισ και αντιδράςεισ, αντί για 
εκδθλϊςεισ, πράξεισ και αποχζσ, κακαρζσ, ακζραιεσ, δίχωσ αυτοςφγκρουςθ ψυχολογικϊν κομματιϊν. 
Δεν μασ βοθκά να περνάμε δίχωσ παγίδευςθ, όπωσ κάποτε. Τϊρα πλζον είναι θ ίδια παγίδα. 
Μακροβιότθτά τθσ και ηωι τθσ είναι θ δικι μασ παγίδευςθ, νεκροβίωςθ, ακλιότθτα. Σε άλλεσ εποχζσ, δεν 
διζκετε τόςο ιςχυρά πολιτιςτικά όπλα και πολεμικζσ μθχανζσ υποβολϊν κι επιβολϊν. Γι’ αυτό ςιμερα 
ξανά όπωσ ςε άλλουσ κφκλουσ ηωισ, το ανκρϊπινο γζνοσ διατρζχει μζγα κίνδυνο, κακϊσ και οι άλλεσ 
μορωζσ ηωισ ςτον πλανιτθ. Θ ςκζψθ είναι αντανάκλαςθ, ωόβοσ και δείκτθσ, που εξακολουκεί να μετρά 
εκεί που δεν ιςχφουν τα μζτρα τθσ.  
 
Το ν’ αντιλθωκοφμε αιςκαντικά τι είναι ςκζψθ, αυτό ιςοδυναμεί με ψυχολογικι επανάςταςθ. Σκζψεισ, 
ςυναιςκιματα, ωζρςιμο, πράξεισ, ωανταςιϊςεισ, ζχουν πολυεπίπεδεσ ςυνζπειεσ, άμεςεσ και 
κακυςτερθμζνεσ, ς’ αυτόν ι ςε όποιον άλλον κόςμο.  
Θ πονθρι και ανζντιμθ ςκζψθ μασ, ιδίωσ ςε ηωτικά ηθτιματα κριαμβεφει: ο δθμαγωγόσ είναι τζλειοσ 
καταςτροωζασ. Ο γιατρόσ είναι τζλειοσ τςαρλατάνοσ ωαρμακευτισ. Ο ιερωμζνοσ είναι τζλειοσ μάγοσ και 
προςτάτθσ των «κείων», ςαν να ‘ταν τα κεία καταςκεφαςμά τουσ, άξιο τθσ ευςπλαχνικισ τουσ 
προςταςίασ. Οι κεολόγοι προβάλλουν το ςτακμθτό, το αιςκθτό, το υπεραιςκθτό, τθν αναωορικότθτα, 
τθν εικονικότθτα, τισ γνϊςεισ, τισ λζξεισ, τα νοιματα και τθν κοςμικότθτα για να μασ πουν και να μασ 
πείςουν για το περ’ απ’ όλ’ αυτά διαπροςωπικό και το απόλυτο. Αντίςτοιχα κάνουν και οι επιςτιμεσ αλλ’ 
αντίςτροωα: το απόλυτο είναι τα ωαινόμενα και οι πζντε μασ αιςκιςεισ. Τουλάχιςτο, ακόμα και οι 
κοινωνικοποιθμζνεσ κρθςκείεσ, παραδζχονται το υπεραιςκθτό, που το αρνοφνται οι επιςτιμεσ του 
εμπειριςμοφ και πειραματιςμοφ: ςυνταυτιςμζνοι οι ωορείσ τουσ με οριςμζνα κατεςτθμζνα και 
αντικατεςτθμζνα, ωοβοφνται ότι το άνοιγμα προσ το υπεραιςκθτό κα διαλφςει τα επαγγζλματά τουσ και 
τα ψυχολογικά τουσ ςυμωζροντα, όπωσ οι τυποποιθμζνεσ κρθςκείεσ, είχαν ωοβθκεί ότι κα διαλυκεί θ 
τυπολατρία, που τθν ςυνταυτίηουν με τθν ουςία, όταν θ δυτικι επιςτιμθ ζκανε τθν εξόρμθςι τθσ. 



Αντίςτοιχα ςυμβαίνουν και με κακεςτϊτα ςυνταυτιςμζνα με οριςμζνθ ιδεολογία ι οικονομικό ι 
πολιτιςτικό μθχανιςμό ι αρχιςυμμορία, με τον πανίςχυρο και πάνοπλο ιμπεριαλιςμό τθσ.  
Πςο για τθν παλιά μαγεία και τθ μαγικι ςκζψθ, ςυνεχίηεται ςυγχρονιςμζνθ με τθ διαωιμιςθ, 
προπαγάνδα, εκπαίδευςθ. Ραράδειγμα θ ψευτοεπιςτιμθ τθσ ιατρικισ, όπωσ και οι χθμικζσ 
εμποροβιομθχανικζσ επιχειριςεισ που τθν κυβερνοφν και οι αντίςτοιχοι κρατικοί ζλεγχοι: κακοικεισ 
όγκοι ανεπίγνωςτοι εισ βάροσ του κοινωνικοφ οργανιςμοφ και του εαυτοφ τουσ. Ραρά τα πάμπολλα 
μζςα, χρθματικά ποςά και ιδρφματα που διακζτουν, ποιοι απ’αυτοφσ προβλθματίηονται, αποροφν, 
ρωτοφν για ηωτικά ηθτιματα υγείασ, προλθπτικότθτασ και αλθκινισ κεραπείασ; Ροιοί κζτουν ηθτιματα, 
επαγγελματικισ τουλάχιςτο, αυτογνωςίασ; Τι είναι και τι δεν είναι ιατρικι, ποιοι τθν καταςκευάηουν, τθν 
ελζγχουν, τθν ςερβίρουν; Ροιοι χρθματοδοτοφν τισ ζρευνεσ και προσ ποια κατεφκυνςθ; Μιπωσ το 
αποκλειςτικό τουσ ενδιαωζρον είναι κζρδθ κι εξουςίεσ, πάςθ κυςία; Τι είναι ιατροωαρμακευτικι και οι 
πολυεκνικζσ, μονοπωλιακζσ, υπερκρατικζσ χθμικζσ και ωαρμακευτικζσ βιομθχανίεσ, που εξουςιάηουν 
κράτθ και ιατρικι; Δεν είναι μζγιςτοσ, μαηικά δολιοωκόροσ και δολοωονικόσ παραλογιςμόσ, κεωρίεσ και 
πρακτικιςμοί τθσ ωαρμακοϊατρικισ, που αντικακιςτά ωφςθ, οργανιςμό, άγνωςτα, αςτάκμθτα, ψυχι, 
πνεφμα, ωυςικι ηωι, ωυςικι διατροωι, ιδιοςυγκραςίεσ, επίκτθτα, παροφςεσ ςυνκικεσ, κλίματα, 
μικροκλίματα, ψυχολογίεσ, μορωολειτουργικότθτεσ, κερμοδυναμικζσ και πολυεπίπεδθ κυκλοωορία και 
παρεμπόδιςθ κυκλοωορίασ τθσ ενζργειασ, όπωσ και άλλα, ιςοπεδϊνοντασ και αντικακιςτϊντασ εικονικά 
τα πάντα, με τθν ζνεςθ, το χάπι, τον ορό, το εμβόλιο, ςαν να ‘ταν τα μικρόβια παντοδφναμα και 
ανεξάρτθτα απ’ τον τρόπο ηωισ και διατροωισ και ςαν να μθν ιταν πάνδθμεσ πλζον, ςτουσ 
πολιτιςμζνουσ, οι εκωυλιςτικζσ πακιςεισ δίχωσ μικρόβια και ιοφσ για δικαιολογία. Αυτό το 
ολοκλθρωτικό κακοφργθμα τθσ χθμικισ και ιατροωαρμακευτικισ κακθμερινισ, οικουμενικισ 
επικετικότθτασ, ποιουσ ςυγκινεί, ποιοι προςζχουν τθ βακιά μθδενιςτικι τθσ δράςθ, ςυγκαλυμμζνθ με 
ψευτοεπιςτθμονικι ευεργετικότθτα; Τι κουλτοφρα είναι αυτι, που βοθκά, ςτθρίηει και αυξαίνει μια 
τζτοια πάνδθμθ δολιοωκορά, ζςτω ανεπίγνωςτθ, ςυγκαλυμμζνθ με ωράςεισ, όπωσ επιςτθμονικι 
κεραπευτικι, που αρκείται να καταπιζηει χθμικϊσ τα ςυμπτϊματα και ςφνδρομα για να χειροτερεφει 
τουσ παράγοντεσ τθσ αιτίασ νόςων και πακιςεων; Δεν αποτελεί, θ τζτοια ιατρικι και οι βιομθχανίεσ τθσ 
και οι κρατικοί τθσ ζλεγχοι, τθ ςυνζχιςθ τθσ μαφρθσ μαγικισ ςκζψθσ, ότι τα δθλθτιρια που 
αρρωςταίνουν και ςκοτϊνουν υγιείσ, κεραπεφουν και δυναμϊνουν άρρωςτουσ, εξαντλθμζνουσ, 
αςκενικοφσ, πολλαπλά και πολυεπίπεδα διαταραγμζνουσ; Είναι ιατρικι πρόοδοσ αυτι, που όςο 
διαψεφδεται ςτισ κεωρίεσ και πρακτικιςμοφσ με ωάρμακα, που είναι όλα ανεξαιρζτωσ δθλθτιρια, και 
όςο αποςφρει τισ μυριάδεσ είδθ ωαρμάκων, τόςο ερευνά, εωευρίςκει, καταςκευάηει, εμπορεφεται και 
ςερβίρει άλλεσ μυριάδεσ είδθ, διςεκατομμφρια τόνουσ δθλθτιρια ςιγανά, μα ςίγουρα, που μζρα και 
νφχτα ειςάγονται ςτουσ οργανιςμοφσ των πολιτιςμζνων και των «ευηωϊςτϊν» μεγαλοαςτϊν, αςτϊν και 
των μιμθτϊν τουσ; Πςο προοδεφει θ τζτοια μασ ιατρικι, τόςο πιο ριηικά και μαηικά μασ δολιοωκείρει. 
Δεν υπάρχουν, λοιπόν, αντίρροπεσ δυνάμεισ, οφτ’ αίςκθμα, οφτε νοθμοςφνθ, οφτε τάςθ για ηωι κι 
επιβίωςθ, οφτε πατριωτιςμόσ και αγάπθ εαυτοφ καλϊσ εννοοφμενθ, ςε ςυντθρθτικοφσ, μεταρρυκμιςτζσ, 
επαναςτάτεσ, αναρχικοφσ, κριςκουσ, άκρθςκουσ, πλοφςιουσ, ωτωχοφσ, μορωωμζνουσ, αμόρωωτουσ, ν’ 
αναχαιτίςουν αυτόν, τουλάχιςτο, τον τερατϊδθ κακθμερινό παραλογιςμό, ςε κεωρθτικζσ και πρακτικζσ 
του δαιμονικζσ επικζςεισ, απ’ όπου υποωζρουν και οι ίδιοι οι γιατροί;  
Και ς’ αυτι τθν περιοχι δράςθσ τθσ, θ ςκζψθ, όπωσ και ςε κάκε άλλθ περιοχι κι επικράτεια, είναι 
κραςφτατθ: απαιτεί να μθν αιςκανόμαςτε, να μθν αντιλαμβανόμαςτε, να μθν διαπιςτϊνουμε, να μθν 
τολμάμε να λζμε ι να γράωουμε τα όςα δεν ςτθρίηουν, δεν αυξάνουν και δεν δικαιολογοφν τον 
«ωωελιμιςτικό» και τον «ορκολογιςτικό» δραςτιριο μθδενιςμό τθσ.  
 
Τθσ πονθρισ και ανζντιμθσ ςκζψθσ ο ωόβοσ είναι αβυςςϊδθσ, αχόρταγοσ, δαιμονικόσ, εκτόσ αν πζςει 
πάνω του ακτίνα οράςεωσ άλλου επίπεδου: αυτογνωςίασ. Πμωσ εμείσ, προτιμάμε τισ ακτίνεσ κανάτου, 
τισ υδρογονοβόμβεσ, τουσ δορυωόρουσ υπερκαταςκοπείασ εναντίον των άλλων και του εαυτοφ μασ, για 
να μθν ρίξουμε οφτε μια ματιά ςτον εαυτό μασ, ωορζα και δράςτθ όλων αυτϊν.  
Ο νουσ ωζρεται ωσ εξουςίαν ζχων, είπε ο Ρλωτίνοσ και άλλοι, άλλοτε και ςιμερα.  
Ρωσ να μθν αιςκάνεται και να μθ νοεί τον εαυτό τθσ παντοδφναμο, ιδίωσ θ τεχνθλεκτρογραωειοκρατικι 
ςκζψθ, αωοφ χειρίηεται οικονομίεσ, πολιτικζσ, ιδεολογίεσ, κρθςκείεσ, επιςτιμεσ, κουλτοφρεσ, 
τεχνολογίεσ, εκπαιδεφςεισ, πρακτικότθτεσ και λαοφσ, για λογαριαςμό άλλων, ςε παραςκινια, αυτισ και 
τθσ άλλθσ ςτάκμθσ τθσ γιινθσ βιόςωαιρασ, τοποκετϊντασ γι’ «αρχθγό», κάκε τόςο, κάποιο απ’ τα 
βιτρινικά αντρείκελα;  



Ροιοι, μικροί και μεγάλοι, μζκυςοι κλεμμζνθσ εξουςίασ και δφναμθσ, καταδζχονται να λαβαίνουν 
υπόψθ, κάτι μικροπραγματάκια, όπωσ ηωι, αλικεια, πολυδιάςτατθ πραγματικότθτα, ωφςθ, μεταωφςθ, 
κοινωνίεσ, λαοφσ, κουλτοφρεσ και ποίθςθ; Οπωςδιποτε, κερδίηουν όλεσ τισ νίκεσ, εκτόσ απ’ τθν 
τελευταία.  
 
Το να μθν κάνεισ κάτι, για ζνα κάποιο χρονικό διάςτθμα, είναι πιο δθμιουργικό απ’ το να κάνεισ 
ψυχαναγκαςτικά πολλά. Ιδθ από αρχαίουσ καιροφσ υπάρχουν οι ωράςεισ: νουσ μοναχόσ και wu wei (μθν 
δρασ οπωςδιποτε). Πμωσ, θ πονθρι ςκζψθ ςυνταυτίηει τθ μοναχικότθτα που είναι επικοινωνία, με τον 
μονωτιςμό που είναι νεκροβίωςθ και αςωυξία. Επίςθσ, το να μθν κάνεισ κάτι ψυχαναγκαςτικά, μοιραία, 
θ ςκζψθ το εξθγεί ότι ωρόνιςθ και ςοωία είναι θ χαφνωςθ, ομωαλοςκοπία και θ νζκρα.  
 
Υπάρχουν διαωόρων ειδϊν αγωνιςτζσ. Υπάρχουν και αγωνιςτζσ, ςυνικωσ εντελϊσ ανϊνυμοι 
ςτρατιϊτεσ, άλλου επίπεδου, που βαςτάηουν το μεγαλφτερο βάροσ, ευκολφνοντασ όςουσ χρειάηονται 
αυτοωυι και αυτόωωτθ κατανόθςθ εαυτοφ, άλλων και κόςμου, απ’ όπου είναι πιο πικανι αντίλθψθ, 
δράςθ και αποχι ςωςτι και λφςεισ ςωςτζσ ηωτικϊν ηθτθμάτων.  
Πςο πιο λεφτεροσ ο άνκρωποσ, τόςο αγνοεί το τι, το πωσ και το πότε τθσ λευτεριάσ του, αυτόσ ο ίδιοσ και 
όποιοι άλλοι γι’ αυτόν. Μόνο ςε ψυχολογικά εντελϊσ ςκλάβουσ ιςχφει αυςτθρι αιτιοκρατία και μοίρα. 
Γι’ αυτό μπορεί να γίνει πρόβλεψθ και προοπτικι, όπωσ για μθχανζσ και τροχιζσ των άςτρων.  
 
Αποτελεί αωζλεια θ μζγιςτθ αυκαιρεςία να επιμζνουν ςτεγανοποιθμζνοι και ςτεγανοποιοί, κοφωιοι 
αωαιρετικοί και γενικόωρονεσ ιςοπεδωτζσ, για ςυντονιςμό μικροκοπαδιϊν, για να βρουν επαρκείσ 
λφςεισ, δίχωσ ςκοπιά όλου, οφτ’ ζμπνευςθ, πζρ’ απ’ αναωορζσ και ςφνολα.  
Τζτοια ςκοπιά κι ζμπνευςθ ποτζ δεν ςυμβαίνει ομαδικά, αλλά ςε άτομα, προςωπικά. Πςο κι αν 
ςυνεδριάηουν οι ςτεγανόπλθκτοι και αωθρθμζνοι, είναι ικανοί μόνο για πιο πζρα αναλφςεισ ωσ τθ 
διάλυςθ, και ςυνκζςεισ αωθρθμζνεσ ωσ τθν αποςφνκεςθ. Άλλωςτε, είναι τόςο πολφ κομματιαςμζνεσ οι 
επιςτιμεσ και οι πτυχζσ τθσ κουλτοφρασ, και οι ωορείσ τουσ ςτεγανοί, αωθρθμζνοι, απλθροωόρθτοι, 
ακόμα και για ηθτιματα του ίδιου επίπεδου και του ίδιου κλάδου, αμόρωωτοι και μοιραίοι 
επαγγελματίεσ παιδαγωγοί μασ, κεραπευτζσ μασ και ςωτιρεσ μασ, ϊςτε μόνον θ αωζλεια και θ 
αυκαιρεςία τουσ διορίηει ςε κζςεισ-κλειδιά, γι’ αποωάςεισ και δράςεισ με ηθτιματα ηωισ και κανάτου 
ατόμων και λαϊν.  
Θ χωριςτικι, μεριςτικι, ανζντιμθ, κτθνϊδθσ ςκζψθ, μόνο για αυτοςυγκρουόμενα και 
αλλθλοςυγκρουόμενα κομμάτια είναι ικανι. Και για μετατροπι τθσ ανκρϊπινθσ ενζργειασ ςε μίςοσ και 
μθδενιςτικι, τζλεια λογικοποιθμζνθ δράςθ, ςτολιςμζνθ με ιδεϊδθ και ωραςεολογία γοθτευτικι.  
Θ πονθρι και ανζντιμθ ςκζψθ, όπου δεν ςυμωζρει ς’αυτι και ςτουσ αωεντάδεσ τθσ, πολφ ενοχλείται, 
όταν τθσ υπενκυμίηουν και τθσ τονίηουν επαναλθπτικά επείγοντα και ουςιϊδθ. Αυτι, που θ καταςκευι 
τθσ και θ δουλειά τθσ είναι θ μθχανιςτικι και νεκρικι επαναλθπτικότθτα, θ χυδαιότθτα και θ 
αναιςκθςία. Γι’ αυτό πολφ παραςταίνει τθν πρωτότυπθ, τθν ευγενικι και τθν ευεργζτρα των άλλων.  
Από εμπόρουσ και καταςκευαςτζσ όπλων, όπωσ και ψευτοειρινθσ, με ψευτοκεραπείεσ, για να ‘χουν 
ςτόχουσ οι μθδενιςτικοί μθχανιςμοί, τι αξιϊςεισ μποροφμε να ‘χουμε;  
Μ’ επιςτιμονεσ, πολιτιςτζσ και διανοθτζσ, το ηιτθμα διαωζρει. Αυτοί μασ ωορτϊνουν μ’ ευγενικζσ, 
ρομαντικζσ, ωραίεσ υποςχζςεισ και ωραςεολογίεσ, δικεν ιδεολόγοι, προοδευτικοί, δικεν επαναςτάτεσ, 
ανκρωπιςτζσ και παγκόςμιοι. Εντοφτοισ, εκτόσ από ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ, τα ωερςίματα και οι πράξεισ 
τουσ διαψεφδουν τισ παραςτάςεισ: δζχονται πρόκυμα να τουσ αποκθκεφουν ςε αποκικεσ εγκεωάλων 
μαηί με αποκικεσ πυρθνικϊν κεωαλϊν. Τουσ αναςφρουν, τουσ μιςκϊνουν και τουσ ςτρζωουν  εναντίον 
του εαυτοφ τουσ, εναντίον των λαϊν και του πλανιτθ, δικεν για χάρθ τθσ «εκνικισ αςωάλειασ», τθσ 
«κεραπείασ», τθσ «διαπαιδαγϊγθςθσ» και τθσ «ςωτθρίασ», τίνων; από ποιουσ; Ροιοσ είναι ο 
πραγματικόσ κίνδυνοσ: ποιοσ κρίνει, αποωαςίηει, δρα, για ποιουσ;  
Πλοι, ςυντθρθτικοί, μεταρρυκμιςτζσ, επαναςτάτεσ και άλλοι, όλοι μαηί, απ’ τθν ίδιαν ανκρωπότθτα 
προερχόμαςτε και ςτον ίδιο πλανιτθ ηοφμε, ςαν ςτο ίδιο πλοίο, ςε ςχζςθ με τθ ςθμερινι τεχνολογία με 
τουσ ακαριαίουσ αντίκτυπουσ, ςε οικουμενικι κλίμακα. Τι διαωορετικό μασ παραςταίνουν ωσ 
ςυντθρθτικοί, μεταρρυκμιςτζσ, επαναςτάτεσ και άλλοι; Πλοι μαηί ωζρνονται με τθν ίδια μεριςτικι 
δουλικότθτα, όςο κι αν μερικοί απ’ αυτοφσ ανταρτεφουν, αωοφ καταντοφν δοφλοι χειρότερων τυράννων. 
Πλοι μαηί με τθν ίδια μανία χωριςτικότθτασ και αςυνεννοθςίασ, όςο κι αν ωλυαροφν για ενότθτα. Πλοι 
μαηί με τθν ίδια πνευματικι δειλία και λογικοποιθμζνθ παραωροςφνθ. Αυτοεξευτελιςμζνοι δοφλοι 



ανταγωνιηόμενων Βρυκολάκων, που κραδαίνουν υδρογονοβόμβεσ και κατεργάηονται χειρότερα 
ωρικϊδθ, πιο παρατεταμζνα βαςανιςτιρια, για τθ «διαπαιδαγϊγθςι» μασ, για τθ «κεραπεία» μασ, για 
τθ «ςωτθρία» εκνϊν, πατρίδων, ατόμων, κοινωνικϊν τάξεων και ομάδων, ςε «κουλτοφρα» 
παραπλάνθςθσ, ψευτιάσ και μθδενιςμοφ.  
Δίχωσ πολιτιςτζσ απολογθτζσ, κι επιςτιμονεσ εωευρζτεσ, καταςκευαςτζσ, εωαρμοςτζσ και χειριςτζσ, 
οφτε μιαν ϊρα δεν κα μποροφςε να ςτακεί, ν’ απειλεί και να δρα, θ τερατϊδθσ διεκνισ ιδεοτεχνοδομι 
και οι Βρυκόλακεσ ιδιοκτιτεσ τθσ.  
 
Ζναντι αυτισ τθσ πραγματικότθτασ, τι απολογία μπορεί να δοκεί ςτον εαυτό, ςτουσ λαοφσ, ςτισ άλλεσ 
μορωζσ ηωισ;  
Θ κολαςμζνθ, «υψθλι» και «διαλεχτι», ςκζψθ αποωεφγει τα κοινότυπα επείγοντα και ηωτικά ηθτιματα 
κακθμερινότθτασ, κρφβοντασ το ωόβο, τθ δουλικότθτα και το μθδενιςμό, με δευτερεφοντα, 
λεπτομζρειεσ, ψευτολογικζσ, ψευτοπρακτικιςμοφσ και «μεγάλεσ ωωζλειεσ» παραωροςφνθσ κεωριϊν και 
πράξεων: Συρμοί τθσ κάκε τόςο ετεροκίνθτθσ «πρωτοτυπίασ».  
Μπροςτά ςτθν αυταπόδεικτθ λογικοποιθμζνθ κι επιςτθμοποιθμζνθ παραωροςφνθ του 
οικονομικοπολιτικοφ και κουλτουρικοφ ςυγκεντρωτιςμοφ, μερικοί προτείνουν 
αποκζντρωςθ,αυτοκεςμοποίθςθ, αυτοδιοίκθςθ, αυτοδιαχείριςθ, αυτοκυβζρνθςθ και παρόμοια. Αλλά 
ποιοι κα τα εωαρμόςουν αυτά; Τι ζχει αλλάξει ςτθν ψυχι και ςτθν ποιότθτα τθσ ανκρωπότθτασ, ϊςτε να 
μθν καταντιςουμε αμζςωσ, ςε τοπικιςτικζσ μικρζσ λθςτοςυμμορίεσ, αλλθλοςυγκρουόμενεσ, 
ςυγκαλυμμζνεσ πίςω απ’ αυτζσ τισ πολφ ωραίεσ και γοθτευτικζσ λζξεισ; Θ ιςτορία δεν μασ διδάςκει, οφτε 
των άκρων και τθσ μεςότθτασ οι βαρβαριςμοί και οι αγριότθτεσ.  
 



 

ΚΑΚΟΗΘΕΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙ ΚΟΙΝΨΝΙΕ ΜΑ 
 
Ψυχζσ και ςϊματα των νζων γενεϊν τρζωονται, πλζον ολοωάνερα, δια τθσ μαηικισ οπτικοακουςτικισ και 
των βιομθχανθμζνων, αωφςικων τροωϊν, τρζωονται ολοωάνερα με ςιγανά αλλά βακιά καταςτροωικά 
δθλθτιρια. Δθλθτθριαςτζσ είναι οι «ϊριμοι, ςοβαροί, υπεφκυνοι και καλϊσ πλθροωορθμζνοι» από 
κζςεισ-κλειδιά. Επιπλζον, χαρίηουν και το καλό παράδειγμα απευκείασ δια των πολζμων, τθσ βίασ και 
του δικοφ τουσ εκωυλιςμοφ, ωορτωμζνοι με βαςανιςτικζσ ςωματικζσ και λογικοποιθμζνεσ ψυχικζσ 
πακιςεισ, αςταλζνιασ λογικισ.  
Θ ζλλειψθ ςκοπιάσ ςυνόλου, θ διαρκισ κρίςθ τθσ ςυνείδθςθσ απ’ όπου και θ κρίςθ των κοινωνιϊν και 
τθσ κεϊρθςθσ, αποτελοφν, ενδιαωζρον λιγοςτϊν περικωριακϊν εκτεκειμζνων ολόπλευρα. Μικροί και 
μεγάλοι ωεουδάρχεσ, χοντρζμποροι όπλων και λαϊν, όπωσ κι επιςτιμονεσ και πολιτιςτζσ ςτθν υπθρεςία 
τουσ δεν χαρίηουν οφτ’ ζνα δολλάριο ι ροφβλι, οφτε λίγθ προςοχι για τζτοιεσ «ουτοπίεσ», όπωσ ςκοπιά 
όλου, και κρίςθ τθσ ςυνείδθσ και τθσ κεϊρθςθσ, απ’ όπου εξαρτϊνται αλθκινζσ λφςεισ, ζναντι των 
διαρκϊν πολυεπίπεδων κοινωνικϊν κρίςεων. Γι’ αυτοφσ, θ μόνθ πρακτικότθτα είναι βόμβα, ακτίνεσ 
κανάτου, χάπι, ςφνκθμα και δθμαγωγία.  
Θ αγνωςία εαυτοφ, μεκυςμζνθ με γνϊςθ κόςμου ωσ τεχνολογίεσ και δυναμικοί μθχανιςμοί, 
αντιπροςωπεφεται οικονομικά, πολιτικά και κουλτουρικά, από υπερμεγζκεισ βατράχουσ 
ψυχοκοινωνικϊν ελϊν, μαγνθτικϊν κζντρων και ρευμάτων λογικοποιθμζνου μίςουσ.  
Αυκεντικοί, καταςκευαςμζνοι και ςτθμζνοι ςε βιτρίνεσ, τζτοιοι κριτζσ βατραχανκρωποωειδείσ, ρουωοφν 
λαςπονζρια, ωουςκϊνουν, απειλοφν τα ςφμπαντα με αςτείεσ ςωεντόνεσ διαςτθμικισ, αποωαςίηουν για 
λαοφσ και κουλτοφρεσ δρουν με κουμπιά κραςφδειλοι, δίχωσ ςχζςθ επαωισ ςϊμα προσ ςϊμα, ψυχι 
προσ ψυχι και πνεφμα προσ πνεφμα.  Μ’ ζςχατθσ μειονεκτικότθτασ αλαηονεία, μασ κρίνουν, οχυρωμζνοι 
πίςω από υπερςατανικοφσ μθχανιςμοφσ πλάγιασ και άμεςθσ βίασ.  
Λδιοκτιτεσ τθσ διεκνοφσ ιδεοτεχνοδομισ, μαςτόροι τθσ μζγιςτθσ λθςτείασ, κρίνουν τουσ λαοφσ και τθ 
νεολαία, δια μζςου επιςτθμόνων και πολιτιςτϊν μασ.  
Απ’ τθ μια μεριά εξαπολφουν υπερςατανικά προετοιμαςμζνουσ πολζμουσ, εκμεταλλεφςεισ, εκωυλιςμοφσ 
ςωμάτων και ψυχϊν για κζρδθ, εξουςίεσ, καταχριςεισ εξουςιϊν και διοικιςεων, με λυςςϊδεισ 
ανταγωνιςμοφσ ς’ ενιαίο μζτωπο εναντίον λαϊν και πατρίδων, για τθν τελικι επικυριαρχία θ εωιαλτικι 
θγεμονία οικουμενικι, με δφναμθ τθν κλεμμζνθ ενζργεια κι εργαςία των λαϊν και τθσ ωφςθσ, ενϊ απ’ 
τθν άλλθ μεριά, κραδαίνοντασ υδρογονοβόμβεσ και άλλα χειρότερα, πιο παρατεταμζνων βαςανιςμϊν, 
μασ κρίνουν επειδι ελάχιςτοι από μασ τολμοφν να μθν υπακοφςουν ςε κάποια λεπτομζρεια των 
αλάκευτων και μαηικϊν δολιοωκόρων και δολοωονικϊν ςυνταγϊν και διαταγϊν τουσ. Τα μζγιςτα 
εγκλιματά τουσ μασ τα ςερβίρουν για υπζρτατεσ αγακοεργίεσ, ευεργεςίεσ και προςταςίεσ προσ τθν 
ανκρωπότθτα και τισ πατρίδεσ μασ.  
Συςτθματικά διαςτρεβλϊνουν, διαωκείρουν, παραπλανοφν, υποκινοφν, ερεκίηουν, μαςτιγϊνουν 
ψυχολογικά δια τϊν επιςτθμόνων και πολιτιςτϊν. Εξουςιαςτζσ παραςταίνουν τουσ ςοβαροφσ, τουσ 
δίκαιουσ, ζντιμουσ και  αξιοπρεπείσ νομοκζτεσ, κριτζσ, δικαςτζσ, ιδρυτζσ και οργανωτζσ τάξθσ, 
αςωάλειασ και τιμωρίασ, ποιων; Αυτοί οι ταραχοποιοί, αυτοί οι χαοτικοί, αυτζσ οι παγωμζνεσ ψυχζσ, 
πρϊθν ςυντθρθτικοί, πρϊθν μεταρρυκμιςτζσ, πρϊθν κοινωνικοί επαναςτάτεσ, πρϊθν αναρχίηοντεσ, 
μόλισ ςτακεροποιθκοφν ςτισ εξουςίεσ, τιμωροφν ακϊουσ και ιδίωσ τουσ παραπλανθμζνουσ, τουσ 
παραςυρμζνουσ, τουσ γοθτευμζνουσ απ’ τισ υποςχζςεισ, τισ δθμαγωγίεσ, τισ ιδεολογίεσ και τουσ 
μθχανιςμοφσ τθσ μαηικισ τουσ μαγείασ και φπνωςθσ, όταν, παρ’ όλ’ αυτά κάτι απομζνει ακόμα το 
ανκρϊπινο, ςε πολίτεσ ετεροκινθςίασ κι ετεροωϊτιςθσ.  
Είναι γεγονόσ, ότι ακόμα και μεγάλοι επιςτιμονεσ και πολιτιςτζσ μασ, όλων των ιδεολογιϊν και 
παρατάξεων, ςυνταυτίηουν τθ ςυντιρθςθ, τθ μεταρρφκμιςθ, τθν κοινωνικι επανάςταςθ, ό,τι άλλο και 
τισ πατρίδεσ, τισ κουλτοφρεσ και τθν ανκρωπότθτα, με τουσ εκάςτοτε ωουςκωμζνουσ βατραχανκρϊπουσ 
των ψυχολογικϊν μασ ελϊν, αναρριχθμζνουσ, αναρριχϊμενουσ και υπό αναρρίχθςιν. Άλλ’ όςοι 
απογοθτεφονται απ’ τισ αρχιςυμμορίεσ διεκνϊσ, δίχωσ ςτοιχειϊδθ γνϊςθ εαυτοφ και άλλων και 
παραςυρμζνοι απ’ τισ ίδιεσ τυωλζσ παρορμιςεισ, ωιλοδοξίεσ μίςουσ και αλαηονικζσ μανίεσ ςκοτεινισ 
υπεραναπλιρωςθσ μειονεξιϊν, ελπίηουν ςε αυτοκεςμοποιιςεισ, αυτοδιοικιςεισ, αυτονομίεσ, 



αυτοδιαχειριςεισ και παρόμοια, που ςθμαίνουν μόνο το κομμάτιαςμα των αρχιςυμμοριϊν ςε τοπικζσ 
μικροςυμμορίεσ χαοτικισ αλλθλοςφγκρουςθσ, λεθλαςίασ και τυραννίασ των πλθκυςμϊν δια των 
τοπικϊν «επιτροπϊν και ςυμβουλίων». Αν οι κεντρικζσ αρχιςυμμορίεσ μασ αωινουν κάποιο περικϊριο 
αυτοδιάκεςθσ και μικροδικαιοςφνθσ ςε λεπτομζρειεσ, οι μικροςυμμορίεσ τθσ αποκζντρωςθσ με τα 
τοπικά τουσ «ςυμβοφλια κι επιτροπζσ του λαοφ», δεν αωινουν τίποτε το ηωντανό και υπάρχον ςτθν 
τοπικι περιγυριά τουσ, δίχωσ ανελζθτο, λεπτομερζςτατο ςαδιςτικό ζλεγχο υπερμαωιακισ 
διειςδυτικότθτασ και ψυχομικροκοινωνικισ υπερκαταςκοπείασ, ϊςτε τίποτε εντόσ μασ κι ζξω μασ να μθν 
μπορεί να κινείται και να υπάρχει, δίχωσ τθν άδεια και τθ ςωραγίδα τουσ.  
Ανικουμε όλοι ςτθν ίδιαν ανκρωπότθτα και ςτον ίδιον πλανιτθ, παρά τισ διαωορζσ ςε άτομα, λαοφσ, 
κουλτοφρεσ και πατρίδεσ. Γι’ αυτό, τα ηωτικά ηθτιματα είναι οικουμενικά και αδιαίρετα. Δεν είναι 
ψευτοηθτιματα για «ενότθτα», με ωορείσ και δράςτεσ ψυχολογικά κομματιαςμζνουσ και γι’ αυτό 
οικονομικά, πολιτικά και παντοιοτρόπωσ αλλοπρόςαλλουσ μυςτικοπακείσ.  
 
Ρωσ ςχθματίηονται και ςτακεροποιοφνται οι κοινωνικοί κακοικεισ όγκοι, οι κοινωνικοί καρκίνοι;  
Οι πιο δυναμικοί απ’ τουσ εντελϊσ παραδομζνουσ ςτο επικρατζςτερο πολιτιςτικό κατεςτθμζνο και 
αντικατεςτθμζνο πρότυπο και ςτισ τυωλζσ παρορμιςεισ τουσ, άριςτα λογικοποιθμζνεσ και 
δικαιολογθμζνεσ, ϊςτε να μθν μπορεί να γίνει κάποιο ριγμα δια τθσ αμωιβολίασ, ςχθματίηουν μικρζσ 
ομάδεσ πιζςεων και προϊςεων, ςε όλεσ τισ περιοχζσ κι επικράτειεσ, για κυριαρχία κι επιχυριαρχία, πάςθ 
κυςία, εναντίον των λαϊν και των πατρίδων κάκε, κουλτοφρασ, που δεν τουσ υπθρετεί δουλικά, όςο κι 
εναντίον των ίδιων τουσ ςχθματιςμϊν, για να επικυριαρχιςει τελικά μόνο μια απ’ αυτζσ τισ ολιγαρχίεσ κι 
ζνασ αρχθγόσ, ο πιο τυωλά εξυπθρετικόσ και ςφμβολό τουσ.  
Αωελείσ ιδεολόγοι και παρόμοιοι ελπίηουν ακόμα, ςε ςτακερότερο ανκρωπιςμό και δθμοκρατικότθτα, 
παραςυρμζνοι από «μεςοβαςιλείεσ» ι από ςτρατθγικι και τακτικι προςωρινϊν χαλαρϊςεων τθσ 
υπόγειασ ζνταςθσ. Δεν αργεί και πολφ να ςαρωκοφν κατά κάποιο τρόπο ι να εκκακαριςτοφν, αμείλικτα 
και ανελζθτα, απ’ τουσ δαιμονιςμζνουσ ςυντρόωουσ, ςυναγωνιςτζσ ομοϊδεάτεσ, ομοταξικοφσ, 
ομόπιςτουσ, ομοεκνείσ και ομοπρακτικοφσ πράκτορεσ τθσ εκάςτοτε αλάκευτθσ μαγικισ δφναμθσ, τθσ πιο 
πονθρά αντιδραςτικισ, πίςω από ωραίεσ λζξεισ και ςχιματα, που ςτολίηουν γοθτευτικά τον δυναμικό 
μθχανιςμό των εκάςτοτε επικυρίαρχων, όποιασ ςυντιρθςθσ, μεταρρφκμιςθσ και κοινωνικισ 
επανάςταςθσ.  
Κάκε κοινωνικόσ καρκίνοσ, ενδιαωζρεται μόνο για τθν αφξθςι του και για τισ μεταςτάςεισ του, ϊςτε να 
ρυπανκεί, όςο το κατορκωτό, ολόκλθρο το κοινωνικό και οικουμενικό ςϊμα.  
Πςοι δεν προςζχουν το ςφνολο του ψυχολογικοφ δυναμιςμοφ τυωλϊν παρορμιςεων και αντιδράςεων, 
αλλά προςζχουν μόνο ςτεγανοποιθμζνα κομμάτια τθσ απολογθτικισ και τθσ πρακτικισ του κοινωνικοφ 
καρκινιςμοφ, κάπου κα παγιδευτοφν ψυχονοϊκά, οικονομικά ι πολιτικά, ςε κάποια απ’ τισ 
αυτοςυγκρουόμενεσ και αλλθλοςυγκρουόμενεσ ερμθνείεσ, τελεολογίεσ, λογικζσ και πρακτικιςμοφσ, που 
μεταχειρίηεται αριςτουργθματικά θ πονθρι ςκζψθ των αιϊνων, ςτθν υπθρεςία των όποιων κοινωνικϊν 
καρκινωμάτων, με τισ δθμαγωγικζσ ονομαςίεσ τουσ. Θ ςκζψθ παραςταίνει περιςςότερα απ’ όςα μπορεί. 
Κάποτε μπορεί να ‘ταν χριςιμθ ωσ αυτόματεσ ςθμάνςεισ ςε ςυνκικεσ δαςικισ και κοινωνικισ ηοφγκλασ. 
Θ ςκζψθ ςτθν εποχικι μασ περιπλοκι αποτελεί καρκίνωμα άλλου επίπεδου, εναντίον τθσ αυτοωυοφσ και 
αυτόωωτθσ νοθμοςφνθσ κι αιςκιματοσ.  
Νουσ και ακάκαρτοσ ςυναιςκθματιςμόσ που παγιδεφονται ςε κομμάτια ψυχιςμοφ δίχωσ αυτογνωςία, 
βαςανίηουν τουσ ωορείσ και όποιουσ άλλουσ μποροφν, ςε ψυχοκοινωνικι ςκλαβιά. Γνϊςεισ, επιςτιμεσ, 
κρθςκείεσ του Καίςαρα και Αντικαίςαρα, τεχνολογίεσ, ψευτοκουλτοφρεσ και πρακτικότθτεσ, όχι μόνον 
είναι ανίκανεσ να βοθκιςουν, αλλ’ αποτελοφν τα δυναμικότερα όπλα των καρκινωμάτων κάκε 
οικονομικοπολιτικοφ και ψευτοκουλτουρικου ςυςτιματοσ και πρότυπου, ιδίωσ όταν επιςτιμεσ, 
τεχνολογίεσ και προπαγάνδεσ, απορροωοφν τθν προςοχι και τθν ενζργεια δίχωσ ςτοιχειϊδθ αιςκαντικι 
αντίλθψθ εαυτοφ.  
Αυτά είναι γεγονότα τθσ ιςτορίασ και του εαυτοφ μασ ςτο παρόν. Πλων των ςχιςμάτων, αιρζςεων, 
αποχρϊςεων και καςτϊν, αςτοωιλελευκεριςμοί, δικτατορίεσ και μαρξιςτοκομμουνιςμοί, κεωρθτικά και 
πρακτικά βρίςκονται ςιμερα ςτθν ίδια παγίδα. Αυτοςφγκρουςθ και αλλθλοςφγκρουςθ αποτελεί τον 
μθχανιςμό κάκε όντοσ και ομάδασ όντων που δεν διακζτουν πια επαρκϊσ λεπτά ζνςτικτα ςϊματοσ, 
ψυχισ και πνεφματοσ ι ςτοιχειϊδθ, τουλάχιςτον, ετοιμότθτα αιςκιματοσ κι εγριγορςθ νου δίχωσ 
προςπάκεια. Πςεσ ονομαςίεσ κι αν δϊςουμε ςτον εαυτό μασ, ότι κι αν λζμε κι αν κάνουμε, δεν 
αλλάηουμε εαυτό δίχωσ αυτογνωςία κι επομζνωσ τίποτε καλφτερο δεν μπορεί να γίνει.  



Σχεδόν όλοι μασ είμαςτε τόςο βαρβαρικά αωελείσ ι πονθροί και ωανταςιϊδεισ ζναντι, πραγματικοτιτων 
και ςυμβαινόντων εντόσ μασ κι ζξω μασ, ϊςτε, παρά τα ολοωάνερα που κάνουμε και που μασ 
ςυμβαίνουν κακθμερινά, τοπικά και διεκνϊσ, πιςτεφουμε ακόμα ότι γνϊςεισ, επιςτιμεσ, 
πολιτιςτικότθτεσ και τεχνολογίεσ μασ κάνουν να προοδεφουμε και μασ ωζρνουν λφςεισ ηωτικϊν 
ηθτθμάτων.  
Οι εντελϊσ ακίνδυνοι που χάνουν για ζνα κάποιο χρονικό διάςτθμα τθν λογικι ςυνοχι, μάλλον για καλό 
τουσ και για καλό μασ, αυτοί που τουσ λζμε τρελοφσ, πολφ πιο εφκολα μπορεί να αυτοκεραπευτοφν, 
παρά τθ λυςςϊδθ επζμβαςθ των ειδικϊν για να τουσ καταςτρζωουν με «κεραπείεσ». Οι άλλοι, που είναι 
οι πιο πολλοί, με τθ λογικι ςυνοχι, με τισ επιςτιμεσ, με τισ πολιτιςτικότθτεσ, με τισ οικονομίεσ και τισ 
πολιτικζσ τθσ τερατϊδουσ διεκνοφσ ιδεοτεχνοδομισ, οχυρωμζνοι ςτθν ψευτοδφναμι τουσ, αωινουν τον 
εαυτό τουσ τόςο πολφ να ξενωκεί, να κτθνωκεί, να γίνουν εντελϊσ αναίςκθτοι ςτο ςϊμα, ςτθν ψυχι και 
ςτθ διάνοια, ϊςτε είναι πολφ πιο δφςκολο να κάμουν ριγμα ςτον κλοιό των ηευγϊν τθσ αντίκεςθσ. Αν 
δεν καταρρεφςουν κάπωσ, ςε ψυχολογικό επίπεδο, θ ίδια τουσ θ ιδεοτεχνοδομι κα τουσ καταςτρζψει 
δίχωσ ευκαιρία αναςυγκράτθςθσ άλλου επιπζδου. Θ κατάρρευςθ τθσ όποιασ λογικισ ςτουσ 
υποτικζμενουσ τρελοφσ αποτελεί τθ δθμιουργικι προχπόκεςθ για πικανι αναςυγκρότθςθ, μζςα ςτο 
χάοσ ι το πάγωμα μθνυμάτων και πολυεπίπεδων μαγνθτικϊν ρευμάτων.  
Τι όμωσ ςθμαίνει και τι ςυμβαίνει με τουσ λογικοφσ και «υγιείσ»; Αυτοί με τον μακθματικό λογιςμό και 
τα περί φλθσ, ενζργειασ και αςτροωυςικοφ ςφμπαντοσ, ανεπαίςχυντοι δοφλοι δθμοκρατιϊν και 
δικτατοριϊν, εωευρίςκουν, καταςκευάηουν και χειρίηονται τα καταςτρεπτικότερα όπλα εναντίον τθσ 
ηωισ. Οι άλλοι: ωιλοςοωοκοινωνιολόγοι και λογοτζχνεσ, είναι οι απολογθτζσ και διακοςμθτζσ τθσ 
δολιοωκόρασ και δολοωόνασ ιδεοτεχνοδομισ. Και οι τρίτοι: ψυχολόγοι δίχωσ αυτογνωςία, παιδαγωγοί 
χωρίσ ςυμπάκεια, γιατροί πιο άρρωςτοι απ’ τα κφματά τουσ, ονομάηουν τουσ ψυχολογικοφσ και 
κοινωνικοφσ κακοικεισ όγκουσ, υγεία, ευτυχία, επιτυχία και πρόοδο, «κεραπευτζσ» που εμπορεφονται 
τον εαυτό τουσ, ςυςτθματικοί και ανίατα δουλικόωρονεσ υπθρζτεσ ςε κάκε διαωιμιςθ, πολεμικι 
προετοιμαςία και ανελζθτθ εκμετάλλευςθ, εκνικι, πολυεκνικι, κρατικι, ιδιωτικι, ςυνεταιρικι, ωανερι 
και κρφωια, ςε όλεσ τισ επικράτειεσ.  
Αυτϊν οι κεωρίεσ και πρακτικιςμοί περί προςαρμογισ και ςυμμόρωωςθσ προσ τζτοιεσ κοινωνίεσ ςε όλεσ 
τισ επικράτειεσ, είναι οι πιο ςκοταδικζσ και ανεπίγνωςτα δολιοωκόρεσ.  
Οι ςωματικοί κακοικειεσ όγκοι καρκίνων, εξακολουκοφν να βακαίνουν κι απλϊνονται μ’ επιτάχυνςθ ςε 
πλθκυςμοφσ, αντίςτοιχθ με τθν βιομθχανοποίθςθ, ρφπανςθ και αντικειμενοποίθςθ τθσ ηωισ μασ, 
εξακολουκϊντασ ν’αποτελοφν «μυςτιριο». Τεράςτια χρθματικά ποςά και ςτρατιζσ ςτεγανότθτασ 
ειδικεφςεων και υποειδικεφςεων, για τθν ζρευνα και τθ κεραπεία του καρκίνου, αποτελοφν ακόμα ζναν 
κοινωνικό όγκο, που μόνο για τθν αφξθςι του, τισ μεταςτάςεισ του και τθν διάλυςθ των κοινωνιϊν και 
των πλθκυςμϊν, ανεπίγνωςτα και αποκλειςτικά, ενδιαωζρεται. Γιατί αλλιϊσ κα είχε ιδθ λάβει υπόψθ 
τισ επανειλθμμζνεσ διαπιςτϊςεισ κι επαλθκεφςεισ τθσ περικωριακισ μειοψθωίασ, ότι οι παράγοντεσ 
αιτίασ του καρκίνου του ςϊματοσ, βρίςκονται ςτουσ αωφςικουσ τρόπουσ ηωισ και διατροωισ, που είναι 
τοξιναιμία. Τθν αωινουμε να γίνει, οργανικι βλάβθ και ςθψαιμία, και με τισ επιδράςεισ ψυχιςμοφ 
εξαςκενθμζνου, ςε ςφνολο κλθρονομικότθτασ, ψυχικισ και ςωματικισ, παροφςασ ηωισ κι επίκτθτων, 
ιδθ από εμβρυακι και νθπιακι θλικία.  
Θ βιομθχανοποίθςθ τθσ ηωισ αποτελεί τον επικρουςτιρα ρφπανςθσ, που ενεργοποιεί όλεσ τισ άλλεσ 
λανκάνουςεσ ρυπάνςεισ και μιάςματα. Ο ποςοτιςμόσ και οι αυκαίρετεσ εξαπλϊςεισ τθσ 
βιομθχανοποίθςθσ, παραγωγισ, κατανάλωςθσ, διατροωισ, κουλτοφρασ και ηωισ, για κζρδθ κι εξουςίεσ 
ολιγαρχιϊν ςε όλεσ τισ επικράτειεσ, μαηί με άλλουσ παράγοντεσ, αποτελοφν τθν πορεία εκωυλιςμοφ και 
ςιγανισ αυτοκτονίασ του ανκρϊπινου γζνουσ, παραςζρνοντασ και καταςτρζωοντασ ό,τι άλλο γίνει 
κατορκωτό. Καρκινολόγοι, κοινωνιολόγοι και άλλοι, ρίχνουν το ωταίξιμο ςε κοινωνικά ςυςτιματα, ςε 
ιοφσ, μικρόβια και οριςμζνεσ μικροομάδεσ. Τότε είναι αυτά παντοδφναμα, ενϊ οι λαοί και τα ςϊματά 
τουσ, μόνο πολτοί ετεροκινθςίασ κι εξάντλθςθσ. Πμωσ, εμείσ δεν κάνουμε τα ςυςτιματα και οι αωφςικοι 
τρόποι ηωισ μασ δεν κάνουν πακιςεισ και δυςτυχία; Πςο χωρίηουμε, κομματιάηουμε, ςτεγανοποιοφμε, 
δροφμε, ηοφμε κι ερευνάμε χωριςτικά και αυκαίρετα, τόςο ςωματικοί, ψυχιςτικοί και κοινωνικοί 
κακοικεισ όγκοι κριαμβεφουν και τόςο πλθκαίνουν τ’ αντικαρκινικά ιδρφματα ζρευνασ, ωροντίδασ και 
κεραπείασ, αποτελϊντασ αυτά τα ίδια τθν πιό αυταπόδεικτθ ιδρυματικι κοινωνικι κακοικεια και 
λογικοποιθμζνθ επιςτθμοποιθμζνθ παραωροςφνθ.  
Πςο πιο ςυντθρθτικοί, μεταρρυκμιςτζσ και κοινωνικά επαναςτατικοί, τόςο πιο ανόθτα ςυνταυτίηουμε 
όλ’ αυτά, προσ τουσ εκάςτοτε «δθμοκρατικά» ι βίαια αναρριχθμζνουσ. Ζναντι αυτοφ του τριπλοφ 



τζρατοσ, θ ςιωπθλι ψυχικι επανάςταςθ μπορεί να εκδθλωκεί ωσ ςτοιχειϊδθσ, τουλάχιςτον, αλλαγι 
ηωισ και ςτοιχειϊδθσ αιςκαντικι νοθμοςφνθ. Τότε και ςτισ κοινωνίεσ κα ςυμβεί αλθκινι, αντίςτοιχθ 
αλλαγι, αωοφ εμείσ είμαςτε ωορείσ και δράςτεσ.  
 
Οι κοινωνικοί κακοικεισ όγκοι οργανϊνουν τα πάντα για τθν κακοικεια: αλικειεσ, ωιλοςοωίεσ, ζρευνεσ, 
ανακαλφψεισ, επιςτιμεσ, εωαρμογζσ, επαγγελματικοφσ αγϊνεσ οικονομικισ δικαιοςφνθσ, πολιτιςτικζσ 
εκδθλϊςεισ, κρθςκείεσ και άλλα, για να τα κάμουν όλα καρκινοπακι, βαςανιςμζνα, κανατερά.  
Επειδι τα πάντα ςιμερα ςυμβαίνουν ςε πλαίςια πολιτικισ, όπωσ άλλοτε ςυνζβαιναν ςτα πλαίςια 
μαγείασ και κρθςκείασ, ωσ μαγικοβρυκισ πολιτικισ ελζω βλακϊδουσ ευπιςτίασ, αυτό το παρελκόν 
επιβιϊνει και ςιμερα ςτα πολιτικά κόμματα, ωσ κεντρικόσ πυρινασ και διακλαδϊςεισ. Είναι 
παραςκθνιακά και ωανερά εξοπλιςμζνα, με οικονομικά,  πολιτιςτικά και τεχνολογικά μαηικά μζςα και 
όργανα χειριςμϊν των πλθκυςμιακϊν πολτϊν αςτοςφνθσ και προλεταριακότθτασ, παραγωγισ, 
κατανάλωςθσ και κουλτοφρασ.  
Υπολογιςτικζσ μθχανζσ, ντυμζνεσ με ςάρκα, δεν χρειάηονται, όπωσ άλλοτε, να αιςκάνονται και να νοοφν 
κάπωσ, αωοφ ζχουν τουσ θλεκτρονικοφσ εγκζωαλουσ, τισ αποκικεσ ειδικϊν εγκζωαλων επιςτθμοςφνθσ, 
πολιτιςτικότθτασ και μυςτικισ αςτυνομίασ των αςτυνομιϊν, με θλεκτρονικζσ καταχωριςεισ ωρονθμάτων 
των πολιτϊν και των ςτελεχϊν, ςαν να ‘ταν πολίτεσ και ςτελζχθ, μια για πάντα ςταμπαριςμζνα 
κοφτςουρα, που εγγυϊνται τον ρομποτιςμό τουσ οι πυρθνικζσ κεωαλζσ και οι υπερδορυωόροι 
υπερκαταςκοπείασ για υπερκαταςτροωικότθτα δυναμικισ κακοικειασ.  
Επιςτιμονεσ και πολιτιςτζσ, υπνωτιςμζνοι ςτα ςτεγανά τουσ με αναλφςεισ ωσ τθ διάλυςθ, και με 
ςυνκζςεισ αωαιρζςεων ωσ τθν αποςφνκεςθ, είναι ικανοί, πιςτοί και πρόκυμοι δουλοπάροικοι, προσ 
όςουσ τουσ ανακζτουν δουλειζσ και τουσ κολακεφουν, διεκνιςτζσ χωρίσ πατρίδεσ και λαοφσ, κι αυτοί 
ρομποτοειδείσ μαγεμζνοι απ’ τισ καρκινογόνεσ λζξεισ.  
Μπορεί να ςτακεί, ζςτω μια μόνον ϊρα ο διεκνισ καρκινιςμόσ, χωρίσ επιςτιμονεσ και πολιτιςτζσ που 
τον οπλίηουν, τον δικαιολογοφν, τον διακοςμοφν και τον προάγουν;  
Αυτό είναι απ’ τα κφρια ερωτιματα τθσ εποχισ μασ, γι’ αυτό τόςο ςυχνά χρειάηεται να τίκεται, παρ’ ότι 
δυςαρεςτεί ωίλουσ κι εχκροφσ, ιδίωσ όςουσ ζχουν καλουπωκεί ςε προκακοριςμζνεσ αμωιβολίεσ, τόλμεσ 
πολφ ευπρεπείσ, λογικζσ τυπικζσ, διαλεκτικζσ, ι όποιεσ άλλεσ προκροφςτειεσ και «λεφτερεσ» ςκζψεισ, 
ϊςτε να μθν ενοχλοφν κακόλου, μα κακόλου, τουσ αποκθκευμζνουσ εγκζωαλουσ, τισ αποκθκευμζνεσ 
πυρθνικζσ κεωαλζσ και τουσ προςτατευτικοφσ, ευηωικοφσ, ειρθνόωιλουσ κακοικεισ κοινωνικοφσ όγκουσ. 
Θ ψυχολογία ΑΜΟΚ καιροωυλακτεί ςε άτομα, ομάδεσ, ζκνθ, πλθκυςμοφσ ςτελεχϊν και λαϊν 
οικοκυροςφνθσ, ευπρζπειασ, ιδεϊδουσ. Εντελϊσ απρόςωπο ΑΜΟΚ του ολοκλθρωτικοφ μασ ΜΛΣΟΥΣ: 
υπερπολιτιςμζνοι, μορωωμζνοι, κριςκοι κι επιςτιμονεσ, χειριςτζσ κουμπιϊν τθσ ΜΕΓΑΔΟΜΘΣ, 
ετεροκίνθτοι από παραςκινια και από άλλα ςυγκεντρωτικά κουμπιά διεκνοφσ κζντρου, κακϊσ κ’ 
αςωυκτιά και κα καίγεται ολόκλθροσ ο πλανιτθσ, ωσ τθν τελευταία ςτιγμι πιςτοί ςτο διεκνικό ΜΛΣΟΣ, 
κα εξακολουκοφν να χειρίηονται κουμπιά, υπερ«κερδϊν κι εξουςιϊν» των Εξουςιαςτϊν τουσ, 
αιωροφμενοι ςτθ Άβυςςο των κολάςεων.  
Το ΑΜΟΚ πάνοπλο, τζλειο μυκικό κτινοσ, δρα δίχωσ ακόμα τθν παραμικρι διαωοροποίθςθ: 
υπερπολιτιςμόσ, μόρωωςθ, κρθςκείεσ, αυτοςυντιρθςθ, ολότθτα: λζξεισ κομψζσ, ωσ επιγραωζσ με ωραία 
ηωθρά χρϊματα, γφρω απ’ τθν ομαλι και ειρθνόπρεπθ επιωάνεια τθσ βιαςτικισ, ανυπόμονθσ 
υπερβόμβασ και μεταβόμβασ: αυτό είμαςτε. Θ βακιά κατανόθςθ αυτοφ του γεγονότοσ ίςωσ μασ 
διαςϊςει, ωσ ψυχολογικι επανάςταςθ τθσ αγάπθσ.  
 



 

Ο ΑΝΘΡΨΠΟ – ΜΗΦΑΝΗ 
 
Στθν κατάςταςθ που βριςκόμαςτε, παρά τισ ελλείψεισ και τθν ακλιότθτά μασ, θ ςυμπεριωορά μασ 
παραςταίνει ικανοποίθςθ και αυτάρκεια.  
Ζχουμε τισ αιςκιςεισ και άλλεσ λειτουργίεσ ηωισ, αλλά ςτραμμζνοι πάντα προσ τα ζξω, ουςιαςτικά δεν 
βλζπουμε, δεν ηοφμε. Νεκροβιοφμε. Ψυχζσ ςχεδόν νεκρζσ, ντυμζνεσ με ςάρκα μθχανζσ, μασ κυβερνοφν 
ακάκαρτοι ςυναιςκθματιςμοί και μίςοσ, πιςτεφοντασ ότι αγαπάμε και ωροντίηουμε για το καλό. Δεν μασ 
κυβερνά θ αυτοςυντιρθςθ και το ςεξ, όπωσ ιςχυρίηονται. Μασ εξουςιάηει θ δυςϊδθσ λάςπθ κατακακιϊν 
πικρισ ηωισ και ςυνκθκϊν αντανακλάςεισ.  
Το κακαρό αίςκθμα και θ αδζςμευτθ, απεριόριςτθ νοθμοςφνθ, λανκάνουν ςε μείωςθ και νάρκθ. Πμωσ 
αυτά είναι ουςία, κακαρι ςυμπάκεια, κατανόθςθ, χαρά ηωισ, αυτοκάκαρςθ και αυτοκεραπεία ψυχισ, 
τάςθ για ωυςικι ηωι, ωυςικι διατροωι, υγεία πολυεπίπεδθ, όταν ξυπνιςουν.  
 
Θ μθχανι και ο θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ δεν γνωρίηουν ότι είναι μθχανζσ, καταςκευαςμζνεσ από άλλεσ 
μθχανζσ, που ζχουν αρνθκεί τθν υποκειμενικότθτά τουσ. Οι θλεκτρονικοί εγκζωαλοι δεν υποψιάηονται 
ότι αποτελοφνται από ξζνο, υποβολιμαίο υλικό μνιμθσ και ξζνθ ενζργεια, που τουσ χρθςιμοποιοφν 
άλλου είδουσ κι επίπεδου μθχανζσ, ανυποψίαςτεσ κι αυτζσ, με αγνωςία εαυτοφ, παρά τθν κάποια γνϊςθ 
κόςμου.  
 
Τα υλικά και θ ενζργεια που διακζτουμε, μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν για δθμιουργία ι για καταςτροωι. 
Μεταξφ των δφο αυτϊν τάςεων, Τρίτθ τάςθ ωζρνει εξιςορρόπθςθ. Αυτό το τρίτο είναι ναρκωμζνο ςτθν 
ανκρωπότθτα. Γι’ αυτό, ςε όλεσ τισ εκδθλϊςεισ και δράςεισ μασ, επικρατεί ανιςορροπία και δυςτυχία.  
Είμαςτε ανεπίγνωςτα θ αυτάρκθσ, ικανοποιθμζνθ, κουρντιςμζνθ μθχανι που επιμζνουμε να μθν 
προςζχουμε τθ μθχανιςτικότθτά μασ, ϊςτε να μθν ανατραπεί θ ψεφτικθ εικόνα που ζχουμε για τον 
εαυτό μασ. Ρροτιμάμε τθν αυταπάτθ και απάτθ των ωανταςιϊςεων, που τισ πραγματϊνουμε ςτισ 
προςωπικζσ και ομαδικζσ μασ εκδθλϊςεισ και δράςεισ.  
Θ αλαηονικι μειονεκτικότθτα και θ ενοχι αυτοτιμωροφμενων είναι ανεπίγνωςτεσ, ιςχυρζσ δυνάμεισ του 
ατομικοφ και του ομαδικοφ Εγϊ. Αυτό που κατά βάκοσ λατρεφουμε οικουμενικά, κάτω απ’ το 
εφκραυςτο, λεπτό ςτρϊμα πολιτιςτικότθτασ, ςτθν ιςτορία και ςιμερα, είναι ο τφραννοσ εξουςιαςτισ, 
ωονιάσ μαηϊν, τιμωρόσ μασ. Αυτι θ ευγενικισ καταγωγισ οντότθτα, ο άνκρωποσ, περιζχοντασ κόςμουσ 
και βιόςωαιρεσ ωσ κοςμογραωία εντόσ μασ, ικανόσ να ντυκεί το άλλο ωωσ, απ’ όπου το αίκερικό, 
αςτρικό ωωσ και το ωωσ των ιλιων, αυτό το ον, καταντά μόνον ωονιάσ και κτινοσ, παρανοϊκόσ με 
μακθματικό λογιςμό, ςχιηοειδισ μονωτιςτισ, υςτεροειδισ χαοτικόσ αυτοςυγκρουόμενοσ, απ’ όπου οι 
αλλθλοςυγκροφςεισ μασ, μονοκυμοειδισ και κυκλοειδισ, πολφ επικίνδυνοσ μ’ αυτά, δια τθσ λογικισ 
ςυνοχισ που διατθρεί, χαρακτθρίηοντασ τρελοφσ, όςουσ δεν βλάπτουν πια, κι εμποδίηοντάσ τουσ να 
αυτοκεραπευτοφν, χάνοντασ τθ λογικι ςυνοχι τουσ, για να τθν ξαναβροφν ςε ςτάκμθ ανϊτερθ 
 
Εςζνα λατρεφουμε, Μθχανι 
μ’ επιςτιμεσ, κουλτοφρεσ, κρθςκείεσ του Καίςαρα 
εςζνα Επιςωρευτι 
κομματιαςμζνο, αυτοςυγκροφμενο Τζρασ 
κυβερνιτεσ κυβερνάσ και λαοφσ 
κραδαίνοντασ βόμβεσ κι ακτίνεσ κανάτου 
ωεγγαρίςια όψθ ςκόνθσ κι εριμωςθσ 
λογικοβρικισ ςχιηοπαράνοια 
κυκλοκυμία, υςτερία ωανταςιϊςεων 
με αρραγι ςυνταφτιςι μασ 
εςζνα λατρεφουμε 
τον Τφραννό μασ τον αμείλικτο 
τροωι του ωεγγαριοφ εμείσ, υποχκόνιοι 



ειρκτϊν υλικό, ιςοβίτεσ,  
χαίρω, ω χαίρε, Μθχανι του Εγϊ.  
 
Απ’ αυτι τθ γωνία, δίχωσ όνειρο θ όραςθ 
χωρίσ παραίςκθςθ καμιά ο Εωιάλτθσ.  
αγνωςία εαυτοφ θ δυςτυχία μασ:  
δρόμοσ πολυςφχναςτοσ 
βαδίηουμε βιαςτικά 
πλικθ ερθμικά νεκροβρικι 
κινοφμενοι, πολιτιςμζνοι τάωοι.  
 



 

ΠΛΗΘΗ ΕΡΗΜΙΚΑ ΣΗ ΥΤΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΝΣΙΔΡΑΗ 
 
Ο άνκρωποσ, ςφνκεςθ πολυεπίπεδθ και ανιςομερισ, ςπαράηεται από αντιωάςεισ και αντικζςεισ. 
Σχιςματικζσ, κομματιαςμζνεσ ψυχζσ προβάλλουν με αλλθλοςυγκροφςεισ τθν αυτοςφγκρουςθ. Δεν 
τολμοφν να αιςκάνονται και ν’ αντιλαμβάνονται, δίχωσ πρότυπα και εικόνεσ, χωρίσ ωόβουσ και εικονικζσ 
εξαςωαλίςεισ. Τ’ όμορωο πζραςμα και παιχνίδι ηωισ γίνεται παγίδευςθ και άςχθμο παιγνίδι. Θ 
πολιτιςμζνθ μασ καλοςφνθ κι ευγζνεια αντιςτοιχεί με βαρβαρότθτα και παγωνιά.  
Ζχουμε ηωτικά ηθτιματα, προβλιματα, αγωνίεσ. Πμωσ οι ςχζςεισ μασ είναι τυπικζσ, υποκριτικζσ, ςαν να 
μθν υπιρχε ατομικό χάοσ.  
Απ’ όλα τα εχκρικά και αποκρουςτικά, πιο πολφ τον εαυτό μασ ωοβόμαςτε και αποωεφγουμε, δραπζτεσ 
προσ ψυχαναγκαςτικζσ εργαςίεσ, ερεκιςμοφσ, ναρκϊςεισ, πλάγιεσ αυτοκτονίεσ.  
Ρροσ όπου κι αν δραπετεφουμε, τον εαυτό μασ ωζρνουμε μαηί. Λδιωτικι και δθμόςια ηωι μασ, είναι θ 
ζλλειψθ ςυμπάκειασ και κατανόθςθσ, παρ’ ότι ωαίνεται να κατανοοφμε και να ςυμπακοφμε. Τρζχουμε 
προσ τουσ άλλουσ, πλικθ ερθμικά. Ομοιοπακείσ και όμωσ εχκρικοί, ανταγωνιςτικοί, ςε διαρκι 
αυτοςφγκρουςθ και γι’ αυτό διαρκι διαμάχθ. Αωθρθμζνεσ οντότθτεσ, ςκιζσ και μθχανζσ υπολογιςμϊν 
ντυμζνεσ με ςάρκα.  
Πςοι από μασ αιςκάνονται κάπωσ τθ νζκρα, τθ ςτζγνια τουσ, δεν ζχουν ακόμα χάςει εντελϊσ τθ ςχζςθ 
αυτοκεραπείασ, κακϊσ αναςωάλειεσ, ωόβοι, μειονεξίεσ, αλαηονείεσ, ενοχζσ, ζρχονται προσ τθν 
επιωάνεια για να λιϊςουν. Βεβαιότθτεσ και κοινωνικζσ παραςτάςεισ, αποδείχνονται ωτθνοί 
κεατρινιςμοί τραγικότθτασ.  
Σε κόςμο αλλαγϊν και ροισ, μόνθ ςτακερότθτα, θ ετοιμότθτα αιςκιματοσ και θ διαφγεια του νου. Από 
ωόβο καταωεφγουμε ςε καταπιζςεισ εαυτοφ και άλλων, απ’ όπου εκρθκτικζσ καταςτάςεισ και νεκρϊςεισ.  
Ραραδινόμαςτε ςτα πράγματα, ςτισ αξιολογιςεισ, ςτισ λζξεισ, εικόνεσ, αωαιρζςεισ και ςτεγανά. Ζχουμε 
αιςκιςεισ ςάρκασ, ψυχισ και πνεφματοσ, ακζραιεσ ι εκωυλιςμζνεσ, υπάρχουν για να λειτουργοφν. Τι 
ςυμβαίνει όμωσ με τισ αιςκιςεισ μασ; Τι παρεμβαίνει και πλαςτογραωεί, αλλοιϊνει, διαςτρζωει, αγνοεί; 
Θ λειτουργία των αιςκιςεων είναι για το άμεςο και ςυγκεκριμζνο. Σε τι χρειάηονται εμπειριςμοί, 
προοπτικζσ, ψυχολογικό παρελκόν και μζλλον, όταν οι αιςκιςεισ δεν λειτουργοφν πλιρωσ, δίχωσ 
προςπάκεια, ςτθν παροφςα ροι του εντόσ μασ και του ζξω μασ; Σε τι μασ ωωελεί θ παρζμβαςθ ιδεϊν, 
εικόνων, κατευκφνςεων, ςκζψεων, ωόβων, επικυμιϊν, απαιτιςεων, αξιολογιςεων, όταν είναι ηιτθμα 
αιςκαντικισ, ςωςτισ αντίλθψθσ, απ’ όπου ςωςτι δράςθ και ςωςτι αποχι;  
Δεν ηοφμε απλά και λεφτερα, με αδζςμευτο, απεριόριςτο ρεαλιςμό. Ρεριωρονοφμε τα ςτοιχειϊδθ. 
Ραραςυρμζνοι από γνϊςεισ, τεχνολογίεσ και τυωλζσ παρορμιςεισ, δεν προςζχουμε τα ςκοτεινά μασ 
κίνθτρα. Αωθνόμαςτε προσ ηωι αλλοτρίωςθσ και εκωυλιςτικϊν πακιςεων.  
Συγχζουμε το μθχανιςτικό, το βιολογικό, το ψυχολογικό και διανοθτικό με το πνευματικό και πιςτεφουμε 
για υπερωυςικό το υπεραίςκθτο. Μθχανιςτζσ, δεν διακρίνουμε επίπεδα. Ρροβάλλουμε τθ ςφγχυςθ, τισ 
αντιωάςεισ, τισ αντικζςεισ μασ, ςαν να ‘ταν αντινομίεσ τθσ πραγματικότθτασ. Θ παρζμβαςθ ωάςεων του 
ψυχολογικοφ χρόνου, που είναι κρυωι μνιμθ αιϊνων των πζντε αιςκιςεων ωσ πζντε ςυνειδιςεισ με 
ζκτθ ςυνείδθςθ τθ ςκζψθ, εμποδίηουν να αιςκανόμαςτε και ν’ αντιλαμβανόμαςτε ςωςτά. Θ ωανερι 
μνιμθ ωορτίηεται με αντιδραςτικι ενζργεια αντιςτάςεων και βραχυκυκλωμάτων, επειδι περνά από 
αγωγοφσ αντανακλάςεων και ςυνκθκϊν του βίου και γι’ αυτό γίνεται ενζργεια παρεξθγιςεων, 
παραπλανιςεων και μίςουσ.  
Σε κόςμο αμεςότθτασ και αλλαγϊν, δεν ιςχφουν πρότυπα και ςκζψεισ παρελκόντοσ, οφτε αυκεντίεσ, 
προςωπολατρίεσ και ωετιχιςμοί, όταν χρειαηόμαςτε ςωςτι αντίλθψθ, για ςωςτι δράςθ και ςωςτι 
αποχι. Σκζψθ και πρόγραμμα μπορεί να ιςχφουν όταν εκτελοφμε κάτι πρακτικό. Θ τυπικι παράδοςθ, 
ιςχφει κάπωσ ςτθν τεχνολογία. Λδζεσ, ευπιςτίεσ, προκαταλιψεισ, αντιδράςεισ, δεν βοθκοφν. Μασ κάνουν 
ακόμα πιο ευαίςκθτουσ, αωθρθμζνουσ, βαρβαρικοφσ, χωριςτικοφσ, ωορτωμζνουσ ωόβουσ, τυωλζσ 
αντιδράςεισ, καταπιζςεισ που αυξαίνουν το μίςοσ.  
Πταν θ προςοχι μασ απορροωιζται από διάωορα «κα ‘πρεπε» και από ιδεϊδθ, δεν αντιλαμβανόμαςτε 
ςωςτά, οφτε όταν κατεχόμαςτε από ωόβουσ και μανίεσ εξαςωαλίςεων. Επιπλζον, δεν προςζχουμε όταν 
κρατάμε ευχάριςτεσ και δυςάρεςτεσ εντυπϊςεισ, για να ξαναςυμβαίνουν προβαλλόμενεσ ςτο ρζον 



παρόν. Το ηωντανό και ωρζςκο προζρχεται απ’ τθν απροςδιοριςτία του αςτάκμθτου. Εμπειρίεσ και 
καταχωριςεισ που είναι θ κρυωι και ωανερι μνιμθ, δεν μποροφν να χαρίςουν ηωντάνια, ωρεςκάδα, 
χαρά. Δουλειά του νου είναι να τακτοποιεί και να βλζπει ςωςτά, με τθ βοικεια του αιςκιματοσ. Αλλά 
ςυνικωσ μασ παραςζρνουν προκαταλιψεισ. Θ ςκζψθ προβάλλει μορωζσ τθσ ςε πραγματϊςεισ δεςμίδων 
ςυνείδθςθσ, που είναι παρελκόν και ςυνεχίηεται ςτο μζλλον των αωαιρζςεων, δίχωσ ςχζςεισ κι επαωι 
ηωντανοφ παρόντοσ, χωρίσ κατανόθςθ και χαρά. Θ άλλθ όψθ τθσ απελπιςίασ μασ είναι οι διαςκεδάςεισ 
του πόνου και τα πολυεπίπεδα «παυςίπονα». Θ ωανερι μασ μνιμθ για να ‘ναι υγιισ και πραγματικά 
ωωζλιμθ, χρειάηεται να ‘ναι αδζςμευτθ, ανεπθρζαςτθ, λευτερωμζνθ, δίχωσ υπερβολζσ κι επιβολζσ από 
εντόσ κι απ’ ζξω.  
Το κφριο λάκοσ υλιςμϊν, ιδεαλιςμϊν και αςκθτιςμϊν, είναι ότι καταπιζηουν αιςκιςεισ και αντιλιψεισ, 
για να ταιριάηουν με καλοφπια και πρότυπα, με κεωρίεσ, ψευτοθκικζσ, εξαςωαλίςεισ και αυκαίρετεσ 
επικυμίεσ από ωόβουσ. Πςο λζμε για ειρινθ, χωρίσ να προςζχουμε βακιά κι ζντονα τθν άδθλθ κι ζκδθλθ 
εμπόλεμθ κατάςταςθ εντόσ μασ κι ζξω μασ, τόςο πιο μοιραία κάνουμε πολζμουσ. Πςο ζχουμε τφψεισ 
μεταμζλειασ, χωρίσ μετάνοια, οφτε κατανόθςθ του μθχανιςμοφ των τφψεων ωσ ωυγι και απαςχόλθςθ, 
τόςο κάνουμε τα ίδια και χειρότερα, παγιδευμζνοι ςε τυποποιθμζνεσ αξιολογιςεισ τθσ πολιτιςτικότθτασ.  
Χτίηουμε τισ ψυχολογικζσ και άλλεσ ειρκτζσ, άτομα και λαοί, ς’ αυτόν και ςε όποιον άλλον κόςμο, 
καταςκευάηοντασ καταςτάςεισ κι ζκτακτεσ περιςτάςεισ, για να δικαιολογοφμε τισ τυωλζσ παρορμιςεισ 
μασ, προβάλλοντασ τισ ωανταςιϊςεισ, που γίνονται πραγματϊςεισ. Επαναλαμβάνουμε το παρελκόν με 
νζα δεδομζνα. Θ ψυχολογικι χρόνωςθ μασ κυβερνά, ςκλάβοι παρελκόντοσ, που ωλυαροφν για λευτεριά 
και για μζλλον.  
Σπάνια προςζχουμε και προσ τα εντόσ, ςτραμμζνοι πάντα προσ τα ζξω. Επαγγελματίεσ παιδαγωγοί, 
κεραπευτζσ, ςωτιρεσ άλλων, κάνουν επάγγελμά τουσ τθν αποωυγι του εαυτοφ, των ηωτικϊν ηθτθμάτων 
και τα ιδεϊδθ λζξεων που παγιδεφουν, για τθν αιχμαλωςία ψυχϊν ςε λζξεισ, εικόνεσ και είδωλα 
παράλλθλα με τον ςωματικό εκωυλιςμό και τθν αωφςικθ ηωι, λογικοπονθμζνθσ και νομομοποιθμζνθσ 
αυκαιρεςίασ. Κατακρίνουμε ςε άλλουσ, αυτά που εμείσ κάνουμε ι ποκοφμε, ςαν να ‘ταν οι άλλοι από 
άλλθν ανκρωπότθτα και άλλο ςφμπαν. Ραρά τα ςχίςματα, τισ αιρζςεισ, τ’ αμοιβαία μίςθ, τουσ 
αλλθλοςπαραγμοφσ, μζςα ςτθν ίδια, όποια κεωρία, ιδεολογία, πίςτθ, πρακτικότθτα, οι αρχθγοί, τα 
ςτελζχθ και οι οπαδοί, κοςμολόγοι, κεολόγοι, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι και άλλοι, δεν αμωιβάλλουν, 
δεν διςτάηουν, δεν προςζχουν διαωορετικζσ ςκοπιζσ, δεν ωροντίηουν για διεπιςτθμονικζσ, 
διακουλτουρικζσ, διαπολιτιςμικζσ, διαταξικζσ και διεκνικζσ ανταλλαγζσ και προςεγγίςεισ. Από γενιά ςε 
γενιά, κουρντιςμζνοι από κουρντιςμζνουσ, προπαγανδιςμζνοι από προπαγανδιςμζνουσ, απολογθτζσ των 
εκάςτοτε αναρριχθμζνων, αναρριχϊμενων και υπό αναρρίχθςιν, που αντιςτοιχοφν με ατομικζσ και 
ομαδικζσ τυωλζσ παρορμιςεισ, ςυμβάλλουν ςε μίςθ, ωανατιςμοφσ και πολζμουσ.  
Μετά από μεγάλεσ καταςτροωζσ και αυταπόδεικτουσ παραλογιςμοφσ, μερικοί παραδζχονται ότι 
ζςωαλαν, ότι άδικα εξευτζλιςαν, βαςάνιςαν, δολοωόνθςαν. Μερικοί άλλοι ηθτοφν ςυγνϊμθ, μετά από 
ποταμοφσ αίματοσ και λόωουσ οςτϊν. Πμωσ ςε λίγο αναςυγκροτοφνται ςτθν παλιά κθριϊδθ και 
δαιμονικι τακτικι, που ντφνεται με προβιζσ αγακϊν ηϊων. Δεν αθδιάηουν, δεν κουράηονται από τζτοια 
παιγνίδια, να ρίξουν και μια ματιά ςτον εαυτό τουσ.  
Τθν τζτοια μασ κακθμερινότθτα, ςαν να ‘ταν εντελϊσ αςιμαντθ, δεν τθν προςζχουμε. Στρζωουμε τθν 
προςοχι μασ προσ παρελκόντα, μζλλοντα και ιδεϊδθ, ςαν να μθν γεννοφςε θ τωρινι ωυγι τθ 
μελλοντικι ωυγι μασ. Και θ ςθμερινι μοιραία τυωλότθτα αιςκιματοσ και νου, ςαν να μθν γεννοφςε τθν 
αυριανι ακλιότθτα και δυςτυχία.  
Ρλικθ ερθμικά τθσ ωυγισ και τθσ Αντίδραςθσ.  
 



 

Η ΜΟΙΡΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΑ 
 
(Ρρωτοδθμοςιεφτθκε ςτα «Φιλολογικά Χρονικά», 1 Μαΐου 1945 κάπωσ πιο πυκνωμζνο. Ξαναδθμοςιεφεται ς’ αυτό 

το βιβλίο ωσ ςφνδεςμοσ). 
 

Κατακτϊντασ δίχωσ οίκτο και χαρά 
κατακτϊντασ για τθν Ιττα τθ μεγάλθ 

(Απ’ τθ «Ανάρρωςθ», 1935) 
 
Κακοδικι και ανοδικι ακτίνα δθμιουργίασ.  
 
Θ ενζργεια που ντφνεται μορωζσ, κινιζται ςπειροειδϊσ, προσ τθν απειρία τθσ εκδιλωςισ τθσ.  
Θ ανκρϊπινθ ενζργεια ζχει ωάςεισ κοςμοβίωςθσ, γεωβίωςθσ, ψυχολογικισ χρόνωςθσ και προβολζσ ςε 
κουλτοφρεσ, δράςεισ και άλλεσ εκδθλϊςεισ. Θ μορωολειτουργοφςα ενζργεια αποτελεί ηωντανό 
οργανιςμό ςφνολων πολυεπίπεδων, που είναι κλειςτά και ανοιχτά, ςαν δζντρο με πολφπλοκεσ 
διακλαδϊςεισ, γθ, ουρανό, ςτάδια θλικίασ, για να καταλιξει ςτον κάνατο τθσ μορωισ του. Θ παρακμι 
δεν χρειάηεται ειδικι αιτία που καταςτρζωει για να ςυνεχιςτεί θ ηωι διαωορετικά, ςε άλλο επίπεδο. 
Στουσ κόςμουσ των μορωϊν τθσ ενζργειασ, κακετί κλείνει μζςα του τθν καταςτροωι του, ωσ μόρωωμα 
και ψευτομόρωωμα. Αυτά που ονομάηονται αιτίεσ παρακμισ, είναι μόνο αποτελζςματα και 
δευτερεφοντα. Τ’ αποτελζςμα- 
τα γίνονται αιτίεσ και οι αιτίεσ μετατρζπονται ςε αποτελζςματα.  
Συμβαίνει πακολογικι, όπωσ και υγιισ, ωυςιολογικι πορεία, δίχωσ μοιραία λάκθ και νοςθρότθτεσ.  
Θ ενζργεια που δρα ςε βακμίδεσ υλικότθτασ και κίνθςθσ, θ Κίνθςθ γίνεται θ καταςτροωι των μορωϊν 
τθσ ενζργειασ, επειδι δομολειτουργικά και κερμοδυναμικά κινοφνται.  
Σχεδόν ολόκλθρθ θ νζα ωυςικι, όπωσ και τα περί εντροπίασ και ιςοδυναμίασ φλθσ κι ενζργειασ κ’ 
ανακεωρθκοφν, όταν προςεχτοφν ωαινόμενα και γεγονότα υπεραιςκθτοφ, παραωυςικισ, 
παραψυχολογίασ και λοιπά, που διαπερνοφν το ωάςμα και ωράγμα του θλεκτρομαγνθτιςμοφ, πζρ’ απ’ 
τθν ταχφτθτα του ωωτόσ. Άλλωςτε τόςεσ ωορζσ ανακεωρικθκαν ι ςυμπλθρϊκθκαν διάωορεσ επιςτιμεσ 
και πρακτικζσ, όπωσ και θ ωυςικι.  
Ξεκινϊντασ απ’ το μερικό ςτο ςυγκεκριμζνο, το πνευματικό τείνει προσ τθ ςκοπιά Πλου και πζρ’ από 
αναωορικότθτα και ολότθτα. Μετά, καμπυλϊνοντασ, ξανατείνει προσ το μερικό και το ςυγκεκριμζνο, 
ξανανεβαίνοντασ και ξανακατεβαίνοντασ ςε ςπειροειδείσ ανακυκλίςεισ. Αυτό μπορεί να ονομαςτεί 
μικρισ και μεγάλθσ κλίμακασ κακοδικι και ανοδικι ακτίνα δθμιουργίασ, παράλλθλων κόςμων και 
βιοςωαιρϊν.  
Ενζργεια, πνεφμα και βακμίδεσ υλικότθτασ και ηωισ, απ’ τθ διττότθτα και πολλαπλότθτα επιςτρζωουν 
ςτο Ζνα, απ’ όπου προζρχονται. Το Ζνα, που τα πάντα βαςτάηει και τρζωει και μζςα ςτο οποίο κινοφνται 
και απ’ το όποιο διαπερνϊνται ακαταχϊρθτα.  
Το πρωταρχικό είναι αδθμιοφργθτο και άκοςμο, απ’ όπου οι κφκλοι κοςμικοτιτων. Είναι το αςτάκμθτο, 
άγνωςτο και πάντα νζο, προσ όπου μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινο άνοιγμα. Με ορολογία 
ωιλοςοωικομεταωυςικι, υπάρχει μονιςμόσ δυαδικισ πολλαπλότθτασ.  
Οι δθμιουργικζσ δυνάμεισ τθσ ωφςθσ είναι και καταςτροωικζσ κι εξιςορροποφνται, ανάλογα με τθ χριςθ, 
από τρίτθ τάςθ. Σε ανκρϊπινθ κλίμακα τθσ κακθμερινότθτασ, πολλι ενεργθτικότθτα ι πολλι 
πακθτικότθτα, πολφ άνοιγμα ι πολφ κλείςιμο μορωολειτουργιϊν ςε άτομα και κοινωνίεσ, ι όποια 
μονομζρεια και υπερβολι, αντίςτοιχα με το είδοσ και τθν περίπτωςθ, προκαλοφν νοςθρότθτα, 
εξάντλθςθ, πρόωρθ ι αωφςικθ παρακμι.  
Αυτό το παιγνίδι των αντίκετων κατά ηεφγθ ςτθ δφςθ και ςτον άνκρωπο, ζωσ το όριο που ανικει ςτθ 
ωφςθ ωσ τζκνο τθσ, (είναι και τζκνο του αςτάκμθτου), μπορεί να ‘ναι όμορωο και χαροφμενο ι άςχθμο 
παιγνίδι παγιδεφςεων, δυςτυχίασ και ψυχολογικϊν κολάςεων, ανάλογα με τθ χριςθ.  
 



Τα πζντε βαςικά τθσ ανκρϊπινθσ ενζργειασ είναι το οντοβιοτικό, θ ψυχολογικι χρόνωςθ, το κοινωνικό, 
το αιςκθτικό και το πνευματικό. Ψυχι είναι το ωορτωμζνο με ςτίγματα βίων και μεταβίων πνευματικό ον 
τθσ κοςμικισ και γιινθσ περιπζτειασ, κρίκοσ μεταξφ ςαρκικοφ, παραςαρκικοφ ςϊματοσ και πνευματικοφ 
όντοσ.  
Πχι μόνο τα οργανικά αλλά και τ’ ανόργανα ζχουν αντίςτοιχθ πορεία ωάςεων μορωολειτουργικότθτασ 
και δυναμικισ. Στο βάκοσ δεν υπάρχει διαωορά χωριςμοφ μεταξφ ενόργανων και ανόργανων μορωϊν 
ενζργειασ και ηωισ.  
Το οντοβιοτικό ςτα οργανικά, αντιςτοιχεί με το αςτροωυςικό ςτ’ ανόργανα. Το ψυχολογικό, αντιςτοιχεί 
με τθν αιςκαντικότθτα ςτοιχείων πυρθνικϊν καταςτάςεων. Το ψυχονοϊκό προσ το υποατομικό. Το 
κοινωνικό με το μοριακό επίπεδο. Το αιςκθτικό με τθ μορωικότθτα τθσ υλενζργειασ. Το πνευματικό με 
τθν αρχζγονθ ενζργεια κάκε βακμίδασ υλικότθτασ και δομϊν τθσ.  
Θ ηωι δεν ζχει ςκοπό παρά μόνο τον εαυτό τθσ. Δεν ζχει ωιλοςοωίεσ, ορκοδοξίεσ και ανορκόδοξα. Πλ’ 
αυτά είναι δικζσ μασ καταςκευζσ. Θ αλθκινι κουλτοφρα  δζν χωρίηεται ς’ επιςτιμεσ, τζχνεσ, κρθςκείεσ, 
τεχνολογίεσ καί πρακτικότθτεσ. Απ’ τθ ςκοπιά που βλζπει είναι ζνα όλ’ αυτά: κλάδοι του ίδιου δζντρου. 
Μόνο πλανθμζνοι και νεκρόβιοι ςε ςτεγανά, αωαιρζςεισ και ρθτορείεσ.  
Θ ηωι δεν είναι βεβαιότθτα και οριςτικότθτα, αλλά το επιςωαλζσ και απροςδιόριςτο του εαυτοφ τθσ. 
Εμείσ επιμζνουμε για βεβαιότθτεσ και αςωάλειεσ ςε κόςμο ροϊκότθτασ και αλλαγϊν, γι’ αυτό 
νεκροβιοφμε. Διαφγεια, ετοιμότθτα κι εγριγορςθ αιςκιματοσ και νου, μπορεί να ‘ναι το μόνο ςτακερό, 
ςε κόςμουσ αλλαγϊν.  
Τα όντα, μπροςτά ςτο αναςωαλζσ και απροςδιόριςτο τθσ ηωισ, μεταξφ αυτοεπιβεβαίωςθσ και ςυνόλου, 
αιςκάνονται αγωνία, παραπλανόνται απ’ τισ αντανακλάςεισ των ςυνκθκϊν του βίου, αντιδροφν τυωλά 
και αντιςτζκονται προσ τθν απροςδιοριςτία και το αναςωαλζσ τθσ ηωισ. Πμωσ δίχωσ απροςδιοριςτία θ 
ηωι νεκρϊνεται. Γι’ αυτό, επιμζνοντασ, ςε αςωάλειεσ, εκεί που δεν μπορεί να υπάρχουν εξαςωαλίςεισ, 
αλλά μόνο αλλαγζσ, νεκροβιοφμε, νεκρωνόμαςτε ι πακαίνουμε καταςτάςεισ εκρθκτικζσ και γι’ αυτό 
καταςκευάηουμε εκριξεισ και νεκρϊςεισ αντίςτοιχζσ μασ, ςε κοινωνίεσ, επιςτιμεσ, τζχνεσ, κρθςκείεσ, 
οικονομίεσ, πολιτικζσ, κουλτοφρεσ, τεχνολογίεσ και πρακτικότθτεσ.  
Απ’ τθν βιοψυχολογία ο άνκρωποσ περνά ςτθν ψυχοβιοτικι, απ’ όπου επιςτρζωει ςε βιοψυχιςμοφσ. 
Μόνο θ διαφγεια τθσ αντίλθψθσ, ι ετοιμότθτα αιςκιματοσ και λογιςμοφ είναι ςτακερότθτα ςτισ αλλαγζσ 
και ροϊκότθτεσ βιοςωαιρϊν και κόςμων. Με τζτοια εγριγορςθ, δίχωσ προςπάκεια, τα όντα και οι 
άνκρωποι μποροφν να περνοφν δίχωσ να παγιδεφονται ςε κοςμικά παιγνίδια κι εργαλεία χριςεων και 
ανακλάςεισ των ςυνκθκϊν του βίου.  
Πποιοσ κόςμοσ, όποιο ςφμπαν, όποιο ηωτικό περιβάλλον, είναι ταυτόχρονα πζραςμα και παγίδα, 
αντίςτοιχα με το είδοσ επίπεδο και βακμίδα εγριγορςθσ αιςκιματοσ και νοθμοςφνθσ, ενςτικτϊδουσ ι 
πνευματικισ. Εγριγορςθ προσ τα εντόσ μασ και προσ τα ζξω μασ. Εξιςορρόπθςθ του εντόσ και του ζξω 
λείπει απ’ τουσ ωορείσ κουλτοφρασ και πολιτιςμοφ. Θ εποχι μασ ςτρζωεται αποκλειςτικά προσ τα εξω, 
όπωσ ςε άλλεσ εποχζσ θ προςοχι ιταν ςτραμμζνθ αποκλειςτικά προσ τα εντόσ, παραςυρμζνθ από 
ωανταςιϊςεισ ςτιγμάτων ι κρυωισ μνιμθσ παρελκόντοσ, όπωσ εμάσ μασ παραςζρνουν εργαλεία 
προπαγάνδεσ και κρφωια.  
Επειδι θ διεκνισ ευρωπαϊκι πολιτιςτικότθτα είναι εξωτερικότθτα, αντίκετα προσ άλλεσ κουλτοφρεσ 
παρελκόντοσ, που ιταν προσ τα εντόσ, αντίςτοιχθ ανιςορροπία ςυμβαίνει και ςιμερα, όπωσ άλλοτε, 
γιατί δεν υπάρχει μόνο το ζξω ι μόνο το εντόσ, αλλά τα δυο ςε ςχζςεισ ανακφκλιςθσ, για εξιςορρόπθςθ. 
Αίωνθσ, ςτον μαρξιςμό και ςτουσ οπαδοφσ του: Δεν προςζχουν, ότι θ πάλθ των τάξεων και ο οικονομικόσ 
και άλλοι ανταγωνιςμοί προζρχονται απ’ τθν αυτοςφγκρουςθ ψυχολογικά κομματιαςμζνοων ψυχϊν, 
αγνωςίασ εαυτοφ. Ζτςι ςυνεχίηουν τθν αλλθλοςφγκρουςθ και οι μαρξιςτοκομμουνιςτζσ, μεταξφ τουσ, 
όπωσ και όλοι οι άλλοι με ατομικό και ομαδικό ιμπεριαλιςμό του Εγϊ.  
Θ αργι ταχφτθτα κάνει πρωτόγονεσ μορωζσ. Θ επιτάχυνςθ τείνει προσ τθν απειρία κι επομζνωσ τθν 
εξαωάνιςθ των μορωϊν.  
Το βιοψυχολογικό, ςτθν κατάςταςθ που βριςκόμαςτε είναι θ «βάςθ» μασ, ενϊ το κοινωνικό κάνει τθ 
μαηικότθτα των ωαινομζνων μασ. Εκδθλϊκθκαν κι εκδθλϊνονται παρόμοιοι διαλογιςμοί, αιςκιματα, 
τζχνεσ ςε άτομα και λαοφσ, άλλοτε και τϊρα, δίχωσ άμεςθ ςχζςθ και γνωριμία. Αυτό ςυμβαίνει επειδι 
όλοι βριςκόμαςτε ςτθν ίδια ηωι και περίπου ςτισ ίδιεσ «ιςτορικζσ» ι όποιεσ άλλεσ ωάςεισ πορείασ τθσ 
γεωβίωςθσ. Ακόμα και καλά πλθροωορθμζνοι κάνουν ςφγχυςθ μεταξφ μίμθςθσ και ςυντυχίασ ι 
ςφμπτωςθσ εκδθλϊςεων και δθμιουργίασ, όπωσ δεν διακρίνουν και τθ διαωορά μεταξφ πρωτόγονα 



απλοφ, που είναι απλοϊκότθτα, και τριτόγονα απλοφ που τείνει προσ τθν πρωταρχικι απλότθτα, τθν 
αρχζγονθ. Επίςθσ ςυγχζουν το πρωτόγονο με το βαρβαρικό.  
Στο πρωτόγονο (που δεν είναι το βαρβαρικό) βρίςκεται το κοινοτικό αίςκθμα, (όπου κεωρθτικά και 
πρακτικά ςυγχζουν το μθχανιςτικά ομαδικό, το κοπαδιαςτό ςαν να ‘ταν κοινοτικι αιςκαντικότθτα κι 
αίςκθμα ςυνεργαςίασ που δεν είναι υπολογιςμόσ αλλά ςυνεργεία), και θ κρθςκευτικότθτα ωσ (cultus): θ 
ζκωραςθ κι εκδιλωςθ προζρχονται απ’ τθν επικοινωνία τθσ κοινότθτασ, του κοινοτιςμοφ, κακϊσ 
λανκάνει το ατομικό και προςωπικό μζςα ςτο κοινοτικό αίςκθμα, χωρίσ να καταπιζηεται. Ο κοινωνικόσ 
ομαδιςμόσ τθσ εποχισ μασ, πολιτικζσ κρθςκείεσ ςκοταδιςμϊν και ανιςορροπιϊν με κοινι ψυχολογικι 
δομι: καταπιζηουν τα γνιςια κοινοτικά και προςωπικά αιςκιματα, ενοράςεισ, ανάγκεσ, επικυμίεσ, 
εκδθλϊςεισ, εκωράςεισ. Αντικακιςτοφν όλ’ αυτά με τουσ μθχανιςμοφσ μαηικισ προπαγάνδασ 
καταςκευαςμζνων αναγκϊν και υποβολιμαίων επικυμιϊν. Ερεκίηουν το μίςοσ, τθν ςφγκριςθ, 
(παράλλθλα με τθν τρομοκρατία εναντίον ομοταξικϊν και ομοϊδεατϊν, ζχουν ωορτϊςει τουσ 
πλθκυςμοφσ με βραβεία, μιπωσ τυχόν κινιςουν τθν αδράνεια, πακθτικότθτα και λιγοςτι απόδοςθ 
εργαςίασ), τουσ ανταγωνιςμοφσ, τισ διαμάχεσ, τθν άκραν επικετικότθτα, κρυωι και ωανερι, με 
προςχιματα τισ αωθρθμζνεσ ιδζεσ, ιδεολογίεσ, ιδεϊδθ και κοφωιεσ λζξεισ, όπωσ πατρίδα, ανκρωπότθτα, 
ελευκερία, δικαιοςφνθ, ζκνοσ, λαόσ, διεκνιςμόσ κτλ. Μεταξφ τθσ δρϊςασ ενζργειασ του μίςουσ μασ και 
του κάκε κοφωιου ιδεϊδουσ-παγίδασ, αναπτφςςονται μάςκεσ και υποκριςίεσ τθσ ψυχολογικά 
κομματιαςμζνθσ ψυχισ του ανκρϊπου. Θ ζλλειψθ αυτογνωςίασ και αδζςμευτθσ παρατθρθτικότθτασ 
προσ τα εντόσ και προσ τα ζξω μασ, ακόμα και μεγάλουσ διανοθτζσ και προςεκτικοφσ ςυνανκρϊπουσ, 
τουσ καταντά μαγεμζνα αντρείκελα του κάκε τυχοδιϊκτθ δθμαγωγοφ, γεμάτου μίςουσ. Εκατομμφρια 
πολιτιςτζσ κι επιςτιμονεσ του πλανιτθ μασ είναι τυωλά όργανα, ςε ανταγωνιηόμενα παντόσ είδουσ 
ςυγκροτιματα, ςαν να ‘ταν το επιςτθμονικό και κουλτουρικό πνεφμα ηιτθμα εκνικιςμοφ, διεκνιςμοφ και 
κομματιςμοφ.  
Μετά τθ ωάςθ του κοινοτικοφ αιςκιματοσ, άμυνα ζναντι του ξεπεςμοφ προσ το βαρβαρικό, 
δθμιουργείται θ κλαςικότθτα: ομορωιά, θρεμία και απλότθτα, χωρίσ το θρωικό τραγικό αδιζξοδο.  
Στθν κατάςταςθ που βριςκόμαςτε, ςπάνια εκδθλϊνεται και ςπανιότερα καλλιεργείται το προςωπικό, 
που είναι και διαπροςωπικό: «πρϊτα» ο άνκρωποσ και θ ηωι με τισ μορωζσ τθσ απροςδιοριςτίασ κι 
«φςτερα» όλα τ’ άλλα.  
 
Ψυχολογία και ψυχοβίωςθ ορίηει τουσ οικονομικοφσ «νόμουσ» (όλεσ οι οικονομολογίεσ 
αυτοςυγκροφονται και αλλθλοςυγκροφονται και όλεσ διαψεφδονται απ’ τα γεγονότα μασ). Θ «ιςτορία» 
είναι κυρίωσ προβολι ενεργοποιθμζνων ωάςεων από ςτίγματα και ωανταςιϊςεισ τθσ πλθγωμζνθσ 
ψυχισ, που, πραγματοφμενα ςε κοινωνίεσ και άτομα, κζτουν ςτθν υπθρεςία τουσ οικονομίεσ, πολιτικζσ, 
κοινωνικοποιθμζνεσ κρθςκείεσ, επιςτιμεσ, τζχνεσ, τεχνολογίεσ, πολιτιςτικότθτεσ και πρακτικότθτεσ. 
Απζναντι ς’ αυτι τθν πραγματικότθτα, αςτοωιλελευκεριςμόσ, μαρξιςτοκομμουνιςμόσ και άλλα είναι 
ρομαντιςμόσ, αωαιρετιςμόσ και ιδεαλιςμόσ. Το πολφ να βλζπουν ςε άλλουσ αυτά που δεν τολμοφν να 
ιδοφν ςτον εαυτό τουσ και ςτισ κλίκεσ τουσ. Ο ιδεαλιςμόσ τουσ καταντά λακεδιςμόσ και πρακτόρευςθ 
κρατικιςμϊν, μονοπωλίων, πολζμων, χοντρζμπορων ς’ ανκρωποπάηαρα, πρϊτεσ φλεσ και ςτρατθγικά 
ςθμεία. Θ προςάρτθςθ ςτο ζνα απ’ τα δφο ςκζλθ ηευγϊν τθσ αντίκεςθσ ςθμαίνει ψυχαναγκαςμό προσ το 
άλλο ςκζλοσ: ιδεϊδεσ ειρινθσ-αμείλικτοσ πόλεμοσ, ιδεϊδεσ μθ-βίασ-βία, ιδεϊδεσ δικαιοςφνθσ-μζγιςτθ 
αδικία, ιδεϊδεσ ελευκερίασ-ακόμα πιο ςκλθρι ςκλαβιά, διαςκζδαςθ-απόγνωςθ κτλ. Θ χαρά τθσ ηωισ 
ζρχεται μόνθ τθσ, απρόςκλθτθ δωρεά. Μόνο θ βακιά κατανόθςθ αυτοφ του ψυχαναγκαςμοφ κεραπεφει 
και λφει τθν αντίκεςθ.  
Θ αιςκαντικι εγριγορςθ που είναι καί ψυχολογθμζνο ωιλοςοωικό πνεφμα αλλά δίχωσ τισ ωιλοςοωίεσ 
και τισ ιδεολογίεσ, μπορεί να βοθκιςει για κατανόθςθ του περί τίνοσ πρόκειται: απ’ τθ ςωςτι αντίλθψθ 
βγαίνει και θ ςωςτι δράςθ και θ ςωςτι αποχι.  
Λιγοςτοί είναι ςε κζςθ διεκνϊσ ν’ αντιλαμβάνονται ςωςτά. Και λιγοςτοί ποιθτζσ βάκουσ και 
ςυγκεκριμζνου ορίηοντα, εκωράηουν τθν ηωντανι κίνθςθ και το τραγικό ψυχοκοινωνικό αδιζξοδο 
ατόμων και ομάδων ςε καταςτάςεισ ανεπίγνωςτεσ, τυωλζσ, παρ’ ότι λογικοποιθμζνεσ κι 
επιςτθμοποιθμζνεσ. Άλλωςτε, όλεσ οι ςθμαντικζσ ανακαλφψεισ είναι εμπνεφςεισ τθσ ςτιγμισ. 
Εκατομμφρια ερευνθτζσ και πειραματιςτζσ, όλοι μαηί, δεν μποροφν ν’ ανακαλφψουν, ό,τι ανακαλφπτει εκ 
των προτζρων θ ζμπνευςθ τθσ ςτιγμισ. Μποροφν όμωσ όταν προςζξουν, ςυλλιψεισ εξ εμπνεφςεωσ, να 
τισ επαλθκεφςουν με πειράματα και δοκιμζσ. Ανάμεςα ςτα εκατομμφρια των ερευνθτϊν, 
πειραματιςτϊν, εμπειριςτϊν και πολιτιςτϊν από ςκοπιζσ ςτεγανϊν και αωαιρζςεων ςε χωριςτικότθτεσ, 



λιγοςτοί κατορκϊνουν υπζρβαςθ επίπεδου και ςκοπιά ολικότερθ. Ρόςοι κα ξαναδθμοςίευαν τισ 
προοπτικζσ τουσ, τισ κεωρίεσ τουσ, τισ προβλζψεισ τουσ, τισ χωριςτικζσ εκτιμιςεισ τουσ, φςτερ’ από 
πζντε, δζκα, είκοςι ζτθ, χωρίσ ςτο μεταξφ να ζχουν γελοιοποιθκεί και διαψευςτεί απ’ τα γεγονότα; Αλλ’ 
θ ζλλειψθ ςτοιχειϊδουσ ωανερισ μνιμθσ είναι το χαρακτθριςτικό των επιγονιςμϊν, όχλων 
επιςτθμονικϊν, πολιτιςτικϊν και άλλων. Γι’ αυτοφσ, διαψεφςεισ, ιςτορία και παρόντα ςυμβαίνοντα εντόσ 
μασ κι ζξω μασ, δεν αποτελοφν μακιματα επ’ αυτοωϊρω ι για διαλογιςμό. Άγονται μοιραία από τυωλζσ 
αντιδράςεισ.  
Ζρχεται και θ ωάςθ πορείασ τθσ ανκρϊπινθσ κουλτοφρασ και τθσ εργαλειακισ εξζλιξθσ, όπου ολα 
βαίνουν παράλλθλα και διαςπαςμζνα: όλεσ οι προθγθκείςεσ ωάςεισ και μορωζσ πολιτιςτικισ ενζργειασ 
και ηωτικισ αλλά δεςμευμζνθσ ενζργειασ ψυχοκοινωνικισ: ρυκμοί, αρμονίεσ, δυςαρμονίεσ, αρρυκμίεσ, 
κακοωωνίεσ, εντάςεισ, εξαντλιςεισ, υπζρταςθ, υπόταςθ, ομορωιζσ, αςχιμιεσ, ευγζνεια, χυδαιότθτα και 
ό,τι άλλο, ςυνυπάρχουν χωριςτά και ακατάςτατα, θ μια δίπλα ςτθν άλλθ, θ μια μζςα ςτθν άλλθ, ςε 
παράλλθλουσ και απόκρυωουσ κόςμουσ τθσ ανκρωπότθτασ: κόςμοι αςφνδετοι, ςε αντίκεςθ, 
αςυνεννόθτοι, αςωυκτικοί. Τα βαρβαρικά ςτοιχεία ανκρωπότθτασ, ςε ωάςθ επίκεςθσ, διακζτοντασ 
μθχανζσ, μθχανιςμοφσ και κουμπιά, λεθλατοφν και καταπιζηουν ωορείσ και ςτοιχεία υπερπολιτιςμοφ κι 
ετοιμότθτασ αιςκιματοσ και πνεφματοσ με ιδιαίτερθ μανία δθμοκρατικοωιλελεφκερθσ πονθριάσ και 
ςφγχυςθσ, όπωσ και κάκε είδουσ λογικοποιθμζνθσ δικτατορικισ παραωροςφνθσ, ςε ςτάκμθ ατομικι, 
οικογενειακι, ταξικι, εκνικι, διεκνι. Ο νζοσ μεςαίωνασ ιρκε με άλλθ μορωι ςιμερα (οι μεςαιωνικοί 
κακόλου δεν ιξεραν ότι βρίςκονται ςε μεςαίωνα. Ρίςτευαν ότι είναι πολφ προοδευμζνοι). Ο νζοσ 
μεςαίωνασ ιρκε όχι τόςο με ςυναιςκθματικό ςκοταδιςμό, αλλά με ςκοταδιςμό του ορκολογιςμζνου 
κετικιςτικοφ, επιςτθμοποιθμζνου πάκουσ αγνωςίασ ευατοφ και «γνϊςθσ» κόςμου.  
Πταν προπολεμικά ςε ποιιματα και διαλογιςμό δείχναμε ότι ζρχεται μεςαίωνασ, χειρότεροσ απ’ όλουσ 
ςε καταςτροωικότθτα, γιατί δεν ζχει τοπικοφσ ωραγμοφσ και είναι πάνοπλοσ, μασ χαρακτιριηαν 
ςκοτεινοφσ κι ζξω απ’ τθν πραγματικότθτα. Πταν όμωσ χιτλεριςμόσ, ςταλινιςμόσ και 
ψευτοδθμοκρατιςμοί παρζςυραν λαοφσ πολιτιςμζνουσ, κι αυτοφσ τουσ πολφ μορωωμζνουσ, οι ίδιοι 
τϊρα παραςταίνουν ότι δεν κυμοφνται τι λζγανε, τι γράωανε και τι ζκαναν, όπωσ και οι όχλοι, που κα 
λθςμονιςουν ςε λίγο αυτζσ τισ αςυναρτθςίεσ που λζνε, γράωουν και κάνουν ςιμερα. Πμωσ όλ’ αυτά 
γίνονται μνιμεσ κρυωζσ και μασ εξουςιάηουν.  
Πλεσ οι κεωρίεσ τθσ ευκφγραμμθσ προόδου αναιροφνται κάκε ςτιγμι, αλλ’ αυτό δεν αποτελεί 
επιχείρθμα για να μετριαςτεί θ δράςθ των βαρβαρικϊν κι εγκλθματικϊν ςτοιχείων που τα οργανϊνουν 
τα παραςκινια και τα δικαιολογοφν ωορείσ των βιτρινϊν τουσ. Χτυποφν ακόμα πιο ωανατικά τον 
ανκρωπιςμό και τθν πνευματικι περιζργεια και απορία, για να μθν μετριάηεται ςφγχυςθ, ιςοπεδωτικι 
και καταςτροωικι μανία και για να μθν υπάρχει τίποτε που να τουσ κυμίηει κάτι διαωορετικό, ζναντι του 
οποίου κα μποροφςε να ζχουν τφψεισ, ξυπνϊντασ το ανκρϊπινο ςτον ίδιο τουσ εαυτό. Κεωρίεσ και 
πρακτικιςμοί ευκφγραμμθσ προόδου, μετατρζπονται ςτ’ αντίκετο: ψυχολογικι πιςωδρομι, αγνωςία 
εαυτοφ, καταςτροωικι επιτάχυνςθ. Κάκε ακρότθτα είναι ιδθ το άλλο άκρο ι ςκζλοσ του ηεφγουσ 
αντίκεςθσ. Θ μετριότθτα δεν είναι εξιςορρόπθςθ, επειδι εξιςορρόπθςθ είναι ετοιμότθτα αιςκιματοσ κι 
εγριγορςθ νου. Άκρα διαςτολι και άκρα ςυςτολι, μετατροπι ςτο αντίκετο κι εξιςορροποφςα λειτουργία 
του «ταυτόχρονα» ανοιχτοφ και κλειςτοφ, ςυμβαίνουν.  
Το δικό μασ ςφμπαν είναι κακζκτυπο άλλου ςφμπαντοσ. Θ ωυςικι και ηωικι ενζργεια «πακαίνει 
ςφγχυςθ». Οι δυνάμεισ των ςχζςεων εντείνονται για μιαν ανϊτερθ δθμιουργικότθτα, που ςθμαίνει το 
τζλοσ αυτισ τθσ ενζργειασ. (Σ’ αυτό το ςθμείο, μερικά «ακλόνθτα» κι «αιϊνια» τθσ ςθμερινισ νζασ 
ωυςικισ, κλονίηονται και ςχετικοποιοφν τθ ςχετικότθτα). Σαν να κυμϊνει θ ίδια θ δθμιουργικότθτα ωσ 
αυτεπιβεβαίωςθ, γκρεμίηει όλεσ τισ μορωζσ, τα ςτάδια και τισ ταχφτθτεσ τθσ κίνθςθσ και τα κάνει όλα, 
ακίνθτεσ, για μια ςτιγμι, πρϊτεσ φλεσ. Τθ δεφτερθ ςτιγμι, αρχίηει πάλι αρχζγονθ κίνθςθ με τον αργό 
ρυκμό τθσ και τθν ςτοιχειϊδθ αρμονία τθσ.  
Σιμερα βριςκόμαςτε ςε ςτάκμθ τθσ ςθμερινισ ανκρωπότθτασ, ςε αντίςτοιχθ ςτιγμι ςφγχυςθσ: οι ωυλζσ 
διαςπϊνται, από ωυςικζσ γίνονται ιςτορικζσ, που ςθμαίνει το τζλοσ τθσ ιςτορίασ και ανακάτεμα ςε 
βιολογικι ςφγχυςθ. Το κοινοτικό αίςκθμα ζχει διαςπαςτεί και το προςωπικό αίςκθμα βρίςκεται ςε 
αναςτολι ι μείωςθ. Χάνεται κάκε βακιά ςυμβιωτικι ςυνεργεία, ευκφνθ κι αίςκθμα ςυνεργατικότθτασ 
και ςεβαςμοφ. Σ’ ζςχατθ απόγνωςθ και απελπιςία δίχωσ επίγνωςθ και ομολογία, βρίςκουμε παρθγοριά 
και τρελζσ ελπίδεσ ςε ςκλθροφσ ςαδομαηοχιςμοφσ και πεικαρχίεσ, από ιδεολογίεσ των αωαιρζςεων και 
των κοφωιων λζξεων -παγίδων, που ωζρνουν προςωρινι ενοποίθςθ και ειρθνοποίθςθ ςαν τα πραχντικά 
χάπια τθσ ςαρκικισ Λατρικισ καί τθσ ψυχιατρικισ, που ςθμαίνουν χειροτζρευςθ δυςλειτουργιϊν και 



οργανικϊν βλαβϊν, κάτω απ’ τθν επιωάνεια τθσ ναρκωτικισ ειρινευςθσ ι τθσ μανιακισ ανάταςθσ. 
Τζτοιεσ ειρθνεφςεισ κι εξυψϊςεισ καταςτρζωουν πιο βακιά.  
Ζτςι, τ’ άτομα κομματιάηονται ψυχολογικά, ακόμα βακφτερα, και κριαμβεφει ο νοςθρόσ ατομικιςμόσ, 
αντίςτοιχοσ με το νοςθρό ομαδιςμό: προςωπικζσ και ομαδικζσ «κρθςκείεσ» και γκουροφδεσ, εναντίον 
τθσ ηωισ εντόσ μασ κι ζξω μασ. Διχαςμόσ λογικισ κι ενςτίκτου, αιςκιματοσ και νόθςθσ, μονωτιςμοί, 
ξεραΐλα, ςτζγνια, μανιϊδεισ λογικοποιιςεισ, πολφμορωθ και πολφπλευρθ αυτοςφγκρουςθ και 
αλλθλοςφγκρουςθ, ανεκδιλωτθ κι εκδθλωμζνθ, παράλυςθ του ηωτικοφ αιςκθτθρίου και λυςςϊδθσ 
αυτοτιμωρία. Ο άνκρωποσ δυςπιςτεί προσ τθν αξία του και τθν αρχζγονθ ορμι του.  
Οι πίςτεισ είναι πολλζσ, χωρίσ τελικά να μπορεί κάποια να επικρατιςει οριςτικά. Ακριβϊσ αυτό είναι θ 
εγγφθςθ τθσ κάποιασ κοινωνικισ ελευκερίασ και τθσ ζρευνασ, που κα εκλείψει μόλισ επικρατιςει κάποια 
απ’ τισ τυωλζσ βεβαιότθτεσ χαοτικϊν ωιλελευκεριςμϊν και μονολικικϊν καιςαριςμϊν, που ςκοτϊνουν 
τον Καίςαρα για να γίνει ο Αντικαίςαρασ χειρότεροσ και πονθρότεροσ τφραννοσ: προςωζρουν 
υπερςιτιςμοφσ, ανζςεισ, χάπια κι εξαςωαλίςεισ, που είναι τόςο δθλθτθριϊδεισ για το ςϊμα, όςο και οι 
διαωθμίςεισ και προπαγάνδεσ «διαωωτίςεων» είναι δθλθτθριϊδεισ για διάνοιεσ και ψυχζσ.  
Θ επιςτιμθ ιδθ αμωιβάλλει για τον εαυτό τθσ, που κατόρκωςε αυτό το χάοσ, με τθ ςυνεργαςία τθσ άνευ 
όρων και υποταγι τθσ προσ οικονομικοπολιτικζσ διεκνείσ ςυμμορίεσ. Ζτςι, οι επιςτιμεσ τείνουν να 
βρουν ςτιριγμα και παρθγοριά ςτθ ωιλοςοωία, ωσ ωιλοςοωία των επιςτθμϊν, ωιλοςοωία των 
πολιτιςμϊν και ωιλοςοωία τθσ πολιτιςτικότθτασ, αλλά παραλείπουν τθν παραωυςικι, παραψυχολογία, 
μεταωυςικι και ταπεινι γνϊςθ εαυτοφ. Ζτςι καταντοφν μαφρθ μεταωυςικι του ςκοταδιςμοφ, παρά τα 
κατορκϊματα εωαρμογϊν τουσ. Ρολιτιςτζσ κι επιςτιμονεσ δεν ενδιαωζρονται αλθκινά για 
διεπιςτθμονικζσ διακουλτουρικζσ, διαπολιτιςμικζσ και διαταξικζσ ανταλλαγζσ και ςχζςεισ. Εκτόσ από 
λιγοςτζσ εξαιρζςεισ, είναι ςυνταυτιςμζνοι με ιδεολογίεσ, εκνικιςμοφσ, διεκνιςμοφσ και κόμματα.  
Με τθ ςειρά τθσ, θ ωιλοςοωία αυτοκαταργείται και απομζνει μόνο το ωιλοςοωικό πνεφμα ζρευνασ, όπωσ 
ςε λίγο κα τείνει ν’ απομείνει απ’ όλεσ τισ επιςτιμεσ μόνο το επιςτθμονικό πνεφμα ζρευνασ και θ 
διάλυςθ τθσ μθδενιςτικισ δραςτθριότθτασ τθσ ςυμμαχίασ επιςτθμϊν, πολιτιςτικότθτασ, 
οικονομικοπολιτικϊν ςυγκροτθμάτων και ςτρατοκρατίασ, αν χρειαηόμαςτε να επιηιςουμε.  
Ζτςι και θ ωιλοςοωία γίνεται ενεργθτικόσ ςκεπτικιςμόσ, τείνοντασ να εγκαταλείψει ςυνκζςεισ και 
ςυςτιματα αωαιρζςεων, που είναι αυτι θ ίδια θ αποςφνκεςθ. Αυταπόδεικτα βρίςκονται ςε αδιζξοδα 
και υπθρετοφν τον λογικοποιθμζνο, δραςτιριο μθδενιςμό.  
Ακόμα οι επιςτιμεσ δεν ζχουν εγκαταλείψει τα ςτεγανά τουσ και τισ αναλφςεισ ωσ τθ διάλυςθ, οφτε τισ 
αωθρθμζνεσ ςυνκζτεισ αντίςτοιχθσ αποςφνκεςθσ.  
Και θ διεκνισ πολιτικι; Αυτι, από εξουςία μαγικοκρθςκευτικι που ιταν άλλοτε, ζχει γίνει ωμό 
βαρβαρικό, οικονομικό, αςτυνομικό, ςτρατιωτικό, επιςτθμονικό παιγνίδι ολιγαρχιϊν, με ωορείσ 
εκωυλιςμζνουσ και κτθνϊδεισ. Πμωσ, όςοι κατθγοροφν και πολεμοφν τισ ολιγαρχίεσ ωσ επαγγελματίεσ,  
κακόλου δεν ςθμαίνει ότι οι ίδιοι δεν είναι, ολιγαρχίεσ πιο επικίνδυνεσ.  
Θ κρθςκευτικότθτα ζχει διοχετευτεί ςτθν πολιτικι: ο μαγικόσ καιςαριςμόσ ςτελεχϊν και αρχθγϊν ςε 
δθμοκρατίεσ και δικτατορίεσ βαςιλεφει εν μζςω «προόδων». Οι «εκλεκτοί διανοθτζσ», ιντελιγκζνςτια και 
μορωωμζνοι, οφτε πλθροωοροφνται, καν τυχαία, κάτι διαωορετικό απ’ ότι κυκλοωορεί ωσ μόδεσ και 
ςυρμοί ςτα πεηοδρόμια.  
Πμωσ θ τζχνθ: Αυτι κακρεωτίηει κι εκωράηει προςωπικά, ςπάνια κάτι περιςςότερο απ’ όλθν αυτι τθν 
παράλλθλθ ςφγχυςθ, αντιωατικότθτα και πλθμμφρα τθσ εποχισ. Σε διαωορετικζσ ιςτορικζσ περιόδουσ, 
υπάρχουν όλ’ αυτά ςτο υπόβακρο, αλλά δεν υπάρχουν οι ευκαιρίεσ, οι μαςτόροι να εκωράςουν τζτοια 
αιςκιματα, τζτοια μόρωωςθ, τζτοιουσ ςυλλογιςμοφσ, λεκτικότθτα και μορωζσ τζχνθσ διάωορεσ: 
ζρμθτιςμόσ, (αλλ’ όχι καταςκευάςματα ςυρρεαλιςμοφ, δικεν βάκουσ, δικεν αυκορμθτιςμοφ), ι λαϊκό 
τραγοφδι, λαϊκι τζχνθ (όχι λαϊκιςμοί από εκ των άνω εντολζσ). Ρλάι τα «ρεαλιςτικά» καταςκευάςματα 
τθσ προπαγανδιςτικισ «τζχνθσ» του ςοςιαλιςτικοφ ρεαλιςμοφ και αντίςτοιχων για αςτικοφσ όχλουσ τθσ 
«δθμοκρατικισ» εμποροβιομθχανικισ κερδοςκοπίασ, ςωματικισ, ψυχονοϊκισ και μαηικισ 
δολιοταξίνωςθσ και ςιγανισ κρυπτοδθλθτθρίαςθσ καταναλωτϊν τθσ διαωθμιςτικισ φπνωςθσ ωσ 
«ελευκερία» λόγου, ςκζψθσ και παραγωγισ, όταν δεν κινδυνεφουν κζρδθ κι εξουςίεσ. Αυτά, πλάι ςτθν 
πνευματικι όραςθ ςκοπιάσ όλου και πζρ’ από αναωορικότθτεσ ςυνόλων, αλλά με ςυγκεκριμζνον 
απεριόριςτο ρεαλιςμό, που ωαίνεται ςτουσ ταξικοφσ, χωριςτικοφσ κι «ενωτικοφσ» παραταξιακοφσ ςαν να 
‘ταν αριςτοκρατιςμόσ του πνεφματοσ, επειδι δεν είναι για πολλοφσ, δθλαδι για κανζναν.  
Ωκεάνειεσ ςυνκζςεισ μουςικισ, διεκνϊσ, όπωσ του δζκατου ζβδομου αιϊνα, παλαιότερεσ, νεϊτερεσ και 
πρόςωατεσ, πλάι ςε βαρβαρικοφσ ιχουσ τθσ διάςπαςθσ ψυχϊν, τθσ κακοωωνίασ και τθσ τηαη για τουσ 



διάωορουσ μθχανικοφσ και μθχανιςτζσ τθσ εποχισ μασ και τουσ επιςτιμονεσ και πολιτιςτζσ τθσ 
μθχανιςτικότθτασ. Και τραγουδάκια για τα νζα πλικθ τθσ «αντικουλτοφρασ» και άλλων «πρωτοποριϊν» 
που μιμοφνται ό,τι χειρότερο τθσ «κουλτοφρασ» των αςτικϊν πεηοδρομίων και τθσ απόδραςθσ προσ 
υλοποιθμζνεσ ωανταςιϊςεισ, προσ δίχωσ αντίκριςμα ωανταςμαγορίεσ αλκοολικϊν και άλλων 
ςωματοψυχικϊν δθλθτθριάςεων, μ’ εξαντλιςεισ τθσ νευρικισ ενζργειασ.  
Ρλάι ςτουσ λογοτεχνικοφσ και ςτιχουργικοφσ, ςτεγνοφσ ςυνδυαςμοφσ μθδενιςτικϊν πλθκωριςμϊν τθσ 
αωαίρεςθσ, ςτεγανότθτασ, χαοτικισ αγωνίασ και απελπιςίασ μθ κακαρϊν ςκζψεων και 
ςυναιςκθματιςμϊν, και πλάι ςτα καταςκευάςματα μανιακϊν μικροαςτϊν πλθρωκιςμϊν ςτιχουργίασ και 
οπτικοακουςτικισ δθλθτθρίαςθσ αγωνίηονται ο πλθβιακόσ ρεαλιςμόσ και θ ετοιμότθτα αιςκιματοσ κι 
εγριγορςθσ πνεφματοσ.  
Οι πρόχειρεσ ςκοπιμότθτεσ κερδϊν κι εξουςιϊν υλικϊν, ςυναιςκθματικϊν και διανοθτικϊν προϊόντων 
τθσ «ιςτορικότθτασ», αλλάηουν πολφ ςυχνά και ακολουκοφν πιςτά οι παπαγάλοι και πίκθκοι διαωόρων 
ειδϊν «υπευκφνων, ςοβαρϊν και καλϊσ πλθροωορθμζνων». Κετικιςτικόσ, ορκολογιςτικόσ ωωελιμιςμόσ 
και ιδεαλιςμόσ του ςυγκαλυμμζνου μθδενιςμοφ, ποικίλεσ μορωζσ ςυνδυαςμϊν και διαςταυρϊςεϊν 
τουσ, ςζ υλικά μυςτικοπακι μίγματα αντιωάςεων και ηευγϊν τθσ αντίκεςθσ, εκδθλϊνονται παντοφ, 
ξεχωριςτά, αποκλειςτικά και όλα μαηί μπερδεμζνο κουβάρι, αναηθτϊντασ κακζνα τουσ αναγνϊςτεσ του 
και ιδίωσ τουσ πακθτικοφσ, πολτοποιθμζνουσ κεατζσ, ακροάτεσ και οπαδοφσ και τουσ πράκτορεσ, 
κεωρθτικοφσ και ακτιβιςτζσ, μεμυθμζνουσ για τθ μαηικι «πολιτιςτικι» και άλλεσ δολιοωκορζσ 
ανεπίγνωςτεσ, πολφ ςυχνά εντελϊσ επίςθμα, κυβερνθτικά, αντίςτοιχα με τα εκάςτοτε μαηικά δολοωόνα 
νζα όπλα και τουσ υπάνκρωπουσ χειριςτζσ κουμπιϊν για χάρθ διαωόρων ειδϊν «διαωϊτιςθσ», 
«κεραπείασ» και «ςωτθρίασ».  
Σ’ εποχι ζςχατου κίνδυνου και άκρασ μθχανιςτικότθτασ, ταιριάηει απεριόριςτοσ, αδζςμευτοσ ρεαλιςμόσ. 
Μείωςθ τθσ ςθμαςίασ γεγονότων, ωαινομενικά ωωελιμιςτικϊν και λογικϊν, παρθγοριζσ κι ελπίδεσ 
παραπλάνθςθσ, πολφ απαλζσ εκωράςεισ και απορρόωθςθ ςε δευτερεφοντα και λεπτομζρειεσ, 
αποτελοφν ωυγι, ζναντι επειγόντων και ουςιωδϊν.  
Πμωσ ρεαλιςμόσ απεριόριςτοσ δεν ςθμαίνει, απαραίτθτα, ζλλειψθ ςεβαςμοφ προσ κάκε άτομο, λαό και 
ομάδα.  
Ηθτιματα διεπιςτθμονικά, διακουλτουρικά, διαταξικά και διαπολιτιςμικά κι ακόμα διακοςμικά 
πολυδιάςτατα ς’ εποχι τθσ νζασ ωυςικισ, αποτελοφν ςτοιχειϊδθ Κεωρθτικι και πρακτικι ανάγκθ. Και 
όμωσ ακριβϊσ αυτά επίμονα δεν κζτουμε, αποωεφγουμε, οχυρωμζνοι ςε αωαιρζςεισ και ςτεγανά.  
Στθν κατάςταςθ που βριςκόμαςτε, θ πιο δθμιουργικι πράξθ είναι το ξεςκζπαςμα τθσ δυναμικισ και 
πάνοπλθσ Ψευτιάσ, εντόσ μασ κι ζξω μασ, προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ και μεταμορωϊςεισ τθσ, με 
ςυντθριςεισ, μεταρρυκμίςεισ, κοινωνικζσ επαναςτάςεισ και αναρχιςμοφσ, για ν’ ανανεϊνει τθ γοθτεία κι 
επικυριαρχία τθσ ςτον πλανιτθ.  
Θ μεγαλφτερθ ανοχι ατόμων, ομάδων, κοινωνιϊν, διαςταυρϊνεται με τον βαρβαρότερο μακιαβελιςμό 
ψευτοςυντθριςεων, πονθρϊν μεταρρυκμίςεων προσ αποτροπι βακιϊν αλλαγϊν, κοινωνικϊν, 
κορυβωδϊν ψευτοεπαναςτάςεων τθσ υπεραντιδραςτικισ αριςτεράσ των ωραςεολόγων καιςαριςτϊν, 
όλα τεχνολογικά επιταχυνόμενα, με αποκλειςτικότθτεσ, που πορεφονται χωριςτά κι ανταγωνιςτικά τον 
μοιραίο δρόμο τθσ αλλθλοκαταςτροωισ και αυτοτιμωρίασ από ενοχι, ςυνενοχι και αποωυγι τθσ θκικισ 
οδφνθσ, δίχωσ εγριγορςθ πνεφματοσ κι ετοιμότθτα αιςκιματοσ που είναι θ αυτοκάκαρςθ και 
αυτοκεραπεία ψυχϊν, ςωμάτων και κοινωνιϊν.  
Επίςθσ, θ πιο ποιοτικι λεπταιςκθςία και τθλαιςκθςία, κινείται δίπλα ςτουσ μθδενιςτικοφσ 
πλθκωριςμοφσ, ψευτοκουλτοφρασ, βιομθχανιϊν, εκωυλιςμϊν, και χυδαιότθτασ, ςτθν ίδια κοινωνία, 
ςτθν ίδια γειτονιά, ςτθ ίδια κατοικία και, όχι ςπάνια, ςτθν ίδια ψυχι: αυτοςφκρουςθ αντιωάςεων,  
αντικζςεων, αμωικυμίεσ, πολυκυμίεσ, ψυχολογικοί μονολικιςμοί, κυκλοκυμίεσ, υςτεριςμοί, 
ςχιηοπαρανοειδείσ καταςτάςεισ και πολφτροπεσ ςτο ίδιο άτομο: χάοσ και πάγωμα ψυχϊν, τυραννικζσ 
ψυχολογικζσ κολάςεισ, πολυεπίπεδθσ, ετερογενοφσ και ανιςόμερθσ ςφνκεςθσ που είναι ο άνκρωποσ.  
Ρλοφςια, πολφ πλοφςια, ςε οδφνθ θ εποχι μασ και οι τζχνεσ τθσ. Εντοφτοισ πάμωτωχοι, αμόρωωτοι, 
βαρβαρικοί οι πολίτεσ, περιςςότερο από κάκε άλλθ ωορά, ζτοιμοι να τουσ μαντρϊςουν ξανά και να τουσ 
εξαπολφςουν ςε άλλθσ δομισ ορδζσ τεχνολογιϊν, υπερμοντζρνοι Τςζνγκισ Χάν τθσ επαναλαμβανόμενθσ 
ιςτορίασ με νζα δεδομζνα και με άδθλθ μθχανιςτομυςτικοπακι τακτικι ετεροκινθςίασ δια των 
κουμπιϊν και κρυπτοδθλθτθριάςεων.  
Πςοι δεν ςυμμορωϊνονται προσ τζτοιεσ καταςτάςεισ ανακθρφςςονται και ψυχιατρικϊσ ανιςόρροποι, 
απροςάρμοςτοι, τρελοί, επειδι είναι ωορείσ ποιότθτασ και διαωωνίασ. Απωκοφνται και τιμωροφνται 



ποικιλοτρόπωσ, ςε δθμοκρατίεσ και ςε δικτατορίεσ. Ψυχιατρικζσ, ιατρικζσ, εκκλθςίεσ και 
πολιτιςτικότθτεσ, αδιάντροπα πια ςυμμαχοφν με τον Καίςαρα και τον Αντικαίςαρα. Ακόμα και θ 
ωθμιςμζνθ προκλαςικι, κλαςικι, ελλθνιςτικι και χριςτιανικι περίοδοσ του ελλθνολατινικοφ κφκλου 
πολιτιςμοφ, που τον καυμάηουν για τθν ελευκερία, μετριαςμό κι επιείκεια, δεν ζχει αωιςει ςχεδόν 
κανζνα ωιλόςοωο, μεταωυςικό, αςκθτι, διαωωνοφντα και ποιθτι ανενόχλθτο και ατιμϊρθτο. Οι 
διαωωνοφντεσ εξοςτρακίηονται ι κανατϊνονται ςε ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ, αωοφ τουσ βαςανίςουν 
ςε «ανακρίςεισ» για χάρθ του λογικοποιθμζνου ςαδιςμοφ κτθνάνκρωπων ςωτιρων μασ, όπωσ και με 
άλλουσ τρόπουσ πολφ ευγενικοφσ και πολιτιςμζνουσ, ςε περιόδουσ δθμοκρατικοφ χάουσ και αδιαωορίασ 
των μακιαβελικϊν δθμοκρατικϊν όχλων και ςτελεχϊν τουσ. Τα μαηικά μζςα «διαωϊτιςθσ» ι ψυχονοϊκισ 
δθλθτθρίαςθσ ρίχνουν ςε γωνιζσ, ςαν ςκουπίδια, κάτι απ’ τα ουςιϊδθ, ανάμεςα ςε κακθμερινοφσ 
χείμαρρουσ βίασ, ψεφδουσ, πλθκωριςμϊν, ακάκαρτων ςυναιςκθματιςμϊν, εγκλθμάτων, υπερςατανικϊν 
τεχναςμάτων κρυπτοδθλθτθρίαςθσ ψυχϊν και προβολισ πλθκϊρασ πολιτικάντθδων και άλλων 
ευεργετϊν, παιδαγωγϊν, κεραπευτϊν και ςωτιρων διοριςμζνων από ςυνδυαςμοφσ ςυνωμοςιϊν ςε 
παραςκινια. Γράωουν και μιλοφν ότι υπάρχουν δφο κόςμοι: ο «λαοκομμουνιςτικόσ» και ο 
«αςτοκεωαλαιοκρατικόσ», γιατί δεν προςζχουν αδζςμευτα κι απροκατάλθπτα, για να διακρίνουν τον 
ίδιο ιμπεριαλιςμό, τθν ίδια «μίτωςθ» και «υπομίτωςθ» ςε ηεφγθ αντίκεςθσ τθσ ίδιασ ανκρϊπινθσ πάςτασ 
με ςχίςματα και κομματιάςματα εκατζρωκεν, αντίςτοιχα προσ τον ψυχικό διχαςμό και τθν πλθκϊρα 
ανταγωνιηόμενων κομματιϊν του ψυχολογικοφ μασ χρόνου. Τουσ παραςφρουν οι νζεσ ονομαςίεσ και οι 
νζεσ επιγραωζσ, ςαν να ‘ταν οι λζξεισ και τ’ αυκαίρετα, καταςκευαςμζνα νοιματα, οι μόνεσ δυνάμεισ 
ενεργειϊν πολυεπίπεδων και οι μόνεσ πραγματικότθτεσ.  
Πμωσ, ςυνδυαςμοί, επιγραωζσ, ονομαςίεσ, μπορεί από ςτιγμι ςε ςτιγμι να καλφπτουν άλλα 
ψυχοκοινωνικά μαγνθτικά κζντρα και ρεφματα, ανεπίγνωςτου δυναμιςμοφ και κατεφκυνςθσ, αωινοντασ 
εκτεκειμζνουσ τουσ αωελείσ, τουσ οπαδοφσ και τα ςτελζχθ που δεν αντιλαμβάνονται εγκαίρωσ τθ νζα 
ωάςθ τθσ ίδιασ κατάςταςθσ. Ζτςι, πάρα πολλοί «αξιοπρεπείσ» δεν προωταίνουν να υπολογίςουν ι ν’ 
αντιλθωκοφν αρκετά ζγκαιρα τθ νζα τροπι, για να γλιςτριςουν αξιοπρεπζςτερα προσ «όπου ςυμωζρει». 
Πμωσ, ποιο απ’ τισ χιλιάδεσ ανταγωνιηόμενα ψυχολογικά κομματάκια κρίνει το τι είναι ςυμωζρο και το 
ποια ςυμωζρουν, ι το περί τίνοσ πρόκειται, αυτό δεν το ωαντάηονται καν, οι κεωρθτικοί και 
πρακτικιςτζσ, ευεργζτεσ, παιδαγωγοί, κεραπευτζσ και ςωτιρεσ άλλων, όπωσ και οι οπαδοί, πελάτεσ και 
καταναλωτζσ υλικϊν, ςυναιςκθματικϊν, διανοθτικϊν και πολιτικϊν προϊόντων τθσ «ιςτορικότθτασ» και 
του παρόντοσ.  
Ζρχεται θ εποχι τθσ ζςχατθσ αδιαντροπιάσ, αωιλοτιμίασ, απιςτίασ, πλεονεξίασ, αχορταςιάσ, μθδενιςμϊν 
ζςχατθσ αωαιρετικότθτασ και «διαςκεδάςεων» μαηικισ ψυχολογικισ κολάςεωσ των ςυρωετϊν τθσ 
απϊλειασ, δίχωσ ίχνθ ςυμπάκειασ, ςτιγμζσ αλλθλοκατανόθςθσ, ϊρεσ ευδιακεςίασ. Θ πολιτικι τθσ 
ξζνωςθσ και τθσ κτινωςθσ κατζχει το κάκε Άςτυ και το κάκε χωριό, με τθ γυαλάδα του πολιτιςμοφ και 
τθν υποκριςία, για να μπορεί το μίςοσ να δαγκϊνει πιο βολικά.  
Θ εποχι μασ καυχιζται ότι είναι δυναμικι, αλλ’ οι αρχθγοί και τα ςτελζχθ είναι μόνον ουραγοί των όχλων 
κινθτοποιθμζνων από παραςκινια. Δεν υπάρχει διαωορά ποιότθτασ μεταξφ εξουςιαςτϊν και τυωλϊν 
εξουςιαηόμενων. Τα ερθμικά πλικθ, υπερερεκιςμζνα και μακιαβελικά, δεν χρειάηονται μόνον 
υπερςιτιςμοφσ, καταςτροωικοφσ υπεραναπλθρωτζσ υποςιτιςμϊν και ςτεριςεων, που επιταχφνουν 
κζρδθ βιομθχανιϊν κι εξουςιϊν, χρειάηονται και κεάματα ναρκϊςεων, χαυνϊςεων, πορνεία και 
ιδεοπορνεία. Γίνονται τϊρα πολφ ευκολότερα ιρωεσ ςε κάκε καταςτροωικι και αυτοκαταςτροωικι 
επίδοςθ, μ’ εντελϊσ ςφγχρονουσ και υπερμοντζρνουσ τεχνολογικοφσ τρόπουσ και όπλα, όπωσ και δια του 
μθδενιςτικοφ ποςοτιςμοφ τθσ ψευτοκουλτοφρασ και δια του υπερπλθκυςμοφ: όςοι δεν μποροφν να 
επιτεκοφν αλλιϊσ, αωινουν τ’ αυγά τουσ ςε ψοωίμια, όπωσ οι μφγεσ, για να μεταβλθκεί θ ανκρωπότθτα 
ςε αρικμοφσ δυναμικισ διαςκεδάςεωσ διεκνϊν ςυμμοριϊν, που παίηουν ςτο ςκάκι λαοφσ, κουλτοφρεσ 
και υπερπλθκυςμοφσ.  
Ο Σατανάσ τθσ Γθσ είναι πολφ διςτακτικόσ μπροςτά ςε τζτοιουσ παίχτεσ, γιατί χρειάηεται τα κοπάδια του 
«κανονικά» και όχι πολφ ταλαιπωρθμζνα, για να τ’αρμζγει εφκολα και αποδοτικά.  
Ο θρωιςμόσ τθσ πνευματικισ δειλίασ και δουλικότθτασ, που περιζχει και τθν τυωλι ανταρςία, είναι 
ανιςόμερθ και ανιςόρροπθ εξϊκθςθ προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ χωρίσ λειτουργικότθτα και δίχωσ 
ςτοιχειϊδθ αιςκαντικι αντίλθψθ του τι λζμε και τι κάνουμε: ςτ’ όνομα τθσ πατρίδασ και του ζκνουσ, 
καταςτρζωουμε πατρίδα κι ζκνοσ δικό μασ και άλλων. Στ’ όνομα του ανκρωπιςμοφ, καταντάμε τόςο 
υπάνκρωποι και αυτιςτζσ, ϊςτε δεν υπάρχει πια κζςθ και λειτουργία για ό,τι ανκρϊπινο ζχουμε ακόμα. 
Στ’ όνομα τθσ ελευκερίασ και τθσ δικαιοςφνθσ γι’ άτομα, κοινωνικζσ τάξεισ και λαοφσ, καταςτρζωουμε 



τουσ δρόμουσ για κάκε λευτεριά και δικαιοςφνθ, εκτόσ απ’ τθ λογικοποίθςθ τθσ τρζλασ μασ ςκοταδικϊν 
πακϊν. Χωρίσ όωελοσ αλθκινό για κανζνα, παρά τουσ ωωελιμιςμοφσ μασ. Δίχωσ χαρά ηωισ κι επιβίωςθσ 
παρ’ όλουσ τουσ υπολογιςμοφσ μασ.  
Ο τζτοιοσ δυναμιςμόσ θρϊων όπωσ εμείσ: ςτελζχθ, αρχθγοί, επιςτιμονεσ, πολιτιςτζσ και άλλοι, μασ κινεί 
να ςκάβουμε τον ομαδικό μασ τάωο για να αυτοταωοφμε, εμείσ οι κουλτοφρεσ μασ και θ τερατϊδθσ 
ιδεοτεχνομεγαδομι του δραςτιριου μθχανιςμοφ μασ.  
Σχθματίηονται δυο οικουμενικά ςτρατόπεδα, όςο κι αν διςτάηουν προσ ςτιγμι από υπολογιςμό. 
(Σθμείωςθ: αυτό το δοκίμιο γράωτθκε κατά τθ διάρκεια του πολζμου και δθμοςιεφτθκε πιο 
ςυντομευμζνο ςτα «Φιλολογικά Χρονικά» τον Μάθ του 1945). Αυτά είναι ο κακόσ ομαδιςμόσ και ο κακόσ 
ατομιςμόσ, ο εκνικοκομμουνιςμόσ κι ο εκνικοωιλελευκεριςμόσ με διεκνιςτικι δράςθ και ςε τετραπλι 
εςωτερικι κι εξωτερικι ςφγκρουςθ, που ςθμαίνει πόλεμο μεταξφ κομμουνιςτικϊν κρατϊν και 
ομοϊδεατϊν όποιου είδουσ και αποχρϊςεωσ, (Σθμείωςθ: όπωσ πράγματι ςυνζβθ αργότερα όταν θ Κίνα 
του Μάο και θ ωςία του Στάλιν ζκαμαν, ευτυχϊσ για τθν Ευρϊπθ, το μζγα ςχίςμα και όταν ζγιναν οι 
επεμβάςεισ τθσ ρωςικισ ολιγαρχίασ, όχι πλζον μυςτικζσ, αλλά ωανερζσ και ςτρατιωτικζσ εναντίον άλλων 
μαρξιςτοκομμουνιςτικϊν εκνϊν: θ μαρξιςτικι ορκότθτα ταυτίηεται αδιάντροπα με τθν ιςχυρότερθ ωμι 
δφναμθ και ωμι βία προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ και μεταξφ «αδερωικϊν λαϊν και ςυντρόωων του 
δικαίου αγϊνα») και πόλεμοσ μεταξφ αςτοωιλελεφκερων, αςτοδικτατορικϊν και όποιασ άλλθσ 
ονομαςίασ κεωαλαιοκρατικϊν εκνϊν και ςυγκροτθμάτων όποιου είδουσ κρατικοφ, εταιρικοφ και 
ιδιωτικοφ μονοπϊλιου, εκνικοφ και διεκνοφσ, με ωανερζσ και κρυωζσ,  άδθλεσ μορωζσ λυςςϊδουσ 
ανταγωνιςμοφ, όπου δθμοκρατίεσ υποςκάπτουν τισ δθμοκρατίεσ πολφ πιο φπουλα κι εχκρικά απ’ τισ 
βλακϊδεισ δικτατορίεσ. Θ δθμοκρατικι υπθρεςία ζχει τον ραωινάτο ωκόνο τθσ ευγενζςτατθσ υποκριςίασ 
των «ςαλονιϊν» και των «διαδρόμων», που δεν τθν ζχουν οι νεοαναρριχθμζνοι  και οι νεόπλουτοι, 
άτομα, λαοί και μικρζσ ομάδεσ πιζςεων και προϊςεων κυριαρχίασ κι επικυριαρχίασ πάςθ κυςία.  
Γενικόσ πόλεμοσ, με τθν βακφτερθ κι ευρφτερθ ςθμαςία αυτισ τθσ λζξθσ. Ρόλεμοσ των δφο αυτϊν 
ςτρατοπζδων: αυτοςυγκρουόμενων και αλλθλοςυγκρουόμενων ςκελϊν του ίδιου ηεφγουσ αντίκεςθσ 
ψυχϊν κομματιαςμζνων που ςχθματίηουν ψυχοκοινωνικζσ δζςμεσ μ’ εναλλακτικοφσ ςυνδυαςμοφσ, ςε 
κινθτά ψυχοκοινωνικά μαγνθτικά κζντρα και ρεφματα ψυχικϊν ελϊν και ανακυμιάςεϊν τουσ. Πλοι και 
όλα εναντίον όλων μασ. Ο τρίτοσ διεκνισ, οικουμενικόσ πόλεμοσ ζρχεται μόλισ τελείωςε ο δεφτεροσ, με 
άλλεσ μορωζσ, ςτα εντόσ, ςτα βακιά, πιο ριηικά, παρά όπωσ μζχρι τϊρα επιωανειακά κι απζξω. Ζρχεται 
με τθ βοικεια των επιςτθμϊν, τθσ «κεολογίασ», τθσ ωιλοςοωίασ κτλ. και μοναδικι ριηικι διαωωνία το 
ψυχολογικό ωιλοςοωικό πνεφμα ετοιμότθτασ αιςκιματοσ κι εγριγορςθσ νου. Θ Κρίςθ του Ανκρϊπου, 
που είναι και κρίςθ κοινωνιϊν, κα δείξει τθν αμωίτροπθ και αμωίκυμθ ωάςθ, όπωσ τθσ κάκε ςωματικισ 
και ψυχονοϊκισ αρρϊςτιασ θ κορυωαία όξυνςθ: αυτοκεραπεία ι αυτοκαταςτροωι, ανάλογα με 
διάωορουσ παράγοντεσ που δεν κ’ αναωερκοφν εδϊ, ς’ αυτό το ςφντομο δοκίμιο.  
 
Ζτςι, ετζκθ κακαρά και αναπόωευκτα το τραγικό πρόβλθμα του διεκνοφσ ευρωπαϊκοφ, μθτροπολιτικοφ 
επαρχιωτιςμοφ και τριμπαλιςμοφ με τθν ψυχολογικι και πολιτιςτικι ςθμαςία των λζξεων 
επαρχιωτιςμόσ και αωρικανιςμόσ. Ετζκθ κακαρά και αναπόωευκτα, διαψεφδοντασ κοινωνιολογίεσ, 
ιδεολογίεσ, πολιτικζσ, προοπτικζσ «ςοβαρϊν, υπεφκυνων και καλϊσ πλθροωορθμζνων».  
Απ’ τισ ίδιεσ μασ τισ πράξεισ ετζκθ, όςο κι αν δειλοί καιροςκόποι, τυχοδιϊκτεσ, εμπειριςτζσ και ιδανιςτζσ 
τυωλοί, κζλθςαν να το αποωφγουν μ’ εξορκιςμοφσ κατά τθσ Ραρακμισ και με θκικολογίεσ, 
προωαςιηόμενοι αιτίεσ που δεν είναι αιτίεσ, αλλά ςτοιχειϊδθ αποτελζςματα, ςυμπτϊματα και ςφνδρομα 
του λογικοποιθμζνου παραλογιςμοφ μασ, ανεξάρτθτα από κοινωνικζσ τάξεισ, οικονομικά, κουλτουρικά 
και πολιτικά ςυςτιματα. Θ διεκνισ, επίςθμθ, δυτικι ιατροωαρμακευτικι, ωσ ιατρικι του ςϊματοσ και 
ωσ ψυχιατρικι, ιδθ από αιϊνεσ κι εντελϊσ ςυςτθματικοποιθμζνα ςιμερα, αποτελεί το βλακοδζςτερο ι 
πονθρότερο πρότυπο και ωορείσ που αδιαωοροφν για τουσ παράγοντεσ τθσ πραγματικισ αιτίασ, που 
είναι παραβάςεισ πρωταρχικισ και αρχζγονθσ νομοτζλειασ, όπωσ αντιςτοιχεί ςτθν ανκρωπότθτα. 
Επιμζνουν ακόμα με πολφ φποπτο πείςμα και άρνθςθ κάκε διακουλτουρικισ και διεπιςτθμονικισ 
ανταλλαγισ και ςυνεννόθςθσ, επιμζνουν να καταπιζηουν, ν’ αναςτζλουν ςυμπτϊματα και ςφνδρομα για 
ριηικότερθ χειροτζρευςθ και για οδυνθρότερεσ εκρθκτικζσ και νεκρωτικζσ ωάςεισ μιασ τζτοιασ 
«κεραπευτικισ» πορείασ.  
Για τον εγρθγοροφντα άνκρωπο που βρίςκεται ςτθν επικράτεια του διεκνοφσ ευρωπαϊκοφ 
μθτροπολιτικοφ επαρχιωτιςμοφ ι πολιτιςμοφ (υπάρχουν και άλλεσ τάςεισ παρ’ ότι προσ το παρόν 
ανίςχυρεσ ι άδθλεσ), το πρόβλθμα δεν ζχει απάντθςθ ι «λφςθ» απ’ τα εντόσ αυτοφ του πολιτιςμοφ, 



αλλά τθν παραδοχι του Μοιραίου, εκτόσ αν ςυμβεί υπζρβαςθ επιπζδου: ψυχοπνευματικι 
διαωοροποίθςθ και υγιζςτερθ ςωματικότθτα.  
Το Μοιραίο είναι πιο δυνατό απ’ τουσ οραματιςμοφσ ευγενικϊν οραματιςτϊν, πιο επιβλθτικό απ’ τισ 
ςπαςμωδικζσ ενζργειεσ των δυναμιςτϊν, πιο ορμθτικό απ’ τα ςυντθρθτικά και αντιδραςτικά εντελϊσ 
τυωλωμζνα ωράγματα επαναςτάςεων και αντεπαναςτάςεων, αλλά και διδακτικότερο για μακθτζσ τθσ 
ηωισ, απ’ όλεσ τισ κτθνϊδεισ ωλυαρίεσ «διαωωτίςεωσ των λαϊν» απ’ τουσ ίδιουσ αυτοφσ ωορείσ και 
δράςτεσ του Μοιραίου και τουσ λακζδεσ τουσ.  
Θ ζλλειψθ ςκοπιάσ του Πλου και υπζρβαςθ τθσ αναωορικότθτασ, όπωσ και ζλλειψθ αυκόρμθτθσ, δίχωσ 
προςπάκεια αιςκαντικισ αντίλθψθσ, είναι αυτό το ίδιο το Μοιραίο: αγνωςία εαυτοφ.  
 
Αν ερθμϊςουμε τθν υλοχθμικι όψθ του πλανιτθ μασ, θ ψυχοκοινωνικι μασ κόλαςθ κα ςυνεχίηεται ςτθν 
υλοαικερικι βιοςωαίρα, θ οποία είναι ηιτθμα προοπτικισ και ποιότθτασ ωωτόσ: αιωροφμενεσ ψυχζσ 
ςτιγματικζσ, δίχωσ ευκαιρίεσ για παλιγγενεςίεσ ι μετενςαρκϊςεισ ςε χκόνια ςϊματα: αυτά τα 
χωνευτιρια ςτιγμάτων ι ςαρκία για πιο βαριά ςτίγματα, ανάλογα με τθ χριςθ του πνεφματοσ ςαρκόσ. 
Τζτοια ηθτιματα ζχουν πλθςιάςει κι εκωράςει όλεσ οι αρχαίεσ κουλτοφρεσ «εςωτεριςμοφ» ωσ 
«μυςτιρια» όπωσ και ςτθν αρχαία Ελλάδα, ζναντι των λαϊκϊν παραδόςεων που είναι οι προδοςίεσ ι 
παρερμθνείεσ και χοντροειδείσ ςυμβολιςμοί και ειδωλολατρίεσ τθσ δφςκολθσ κουλτοφρασ.  
Υπάρχει ακόμα κάποιο περικϊριο ι ανοιγμα για βοικεια από βάκοσ, όπου ηωι, πνεφμα και υλικότθτα 
αποτελοφν το αιςκθτό και το υπεραιςκθτό, απροςδιόριςτο και ωευγαλζο, ςτθριγμζνα ςτο αςτιρικτο 
υπερωυςικό Ζνα, που τα πάντα διαπερνά.  
Θ ηωι δεν ζχει ωιλοςοωίεσ, οφτε ςχίςματα κι αιρζςεισ, αλλά μόνον απροςδιοριςτία ποιιςεωσ, 
αναςωάλεια, ζρευνα διαπιςτϊςεων κι εγριγορςθ: ς’ αυτά επιβίωςθ και χαρά. Οι εξαςωαλίςεισ μασ είναι 
πορεία νεκροβιϊςεων, προσ καταςτάςεισ νεκρϊςεων κι εκρθκτικζσ καταςτάςεισ. Δεν ζχει αςωάλειεσ θ 
ηωι. Τα πάντα είναι όμορωο παιγνίδι περαςμάτων τθσ εγριγορςθσ ι άςχθμο παιγνίδι παγιδεφςεων κι 
εκμθδενίςεων, ςε διαωόρων διαςτάςεων «μαφρεσ οπζσ» απορροωιςεων, όταν τα όντα δεν προςζχουν, 
από ζνςτικτο ι αυκόρμθτα, από αίςκθμα και πνεφμα, ςε ςφμπαν δραματικό και ορχοφμενο, 
δθμιουργίασ, καταςτροωισ κι εξιςορρόπθςθσ.  
 



 

ΑΠ’ΣΗΝ «ΨΔΗ ΣΟΝ ΟΜΟΠΟΝΔΟ ΘΑΝΑΣΟ» 
 
Ίςωσ αργά, κα ‘ναι τ’ απίκανα κι άκλια ςθμάδια κοντά μασ: 
 
θ Γθ κα βρωμά ψωριαςμζνθ, τυφλι. 
 
Οι μθτροπόλεισ του πνεφματοσ: πολτοί ςάπιων ςαρκϊν 
 
τα χϊματ’ άνυδρα, φτωχά και μολυςμζνα 
 
κι οφτε φωλιά πτθνοφ ι λαφιοφ 
 
ςτα πατρικά μασ δάςθ. 
 
Μθτζρα Γθ, πωσ κα δεχκείσ εμάσ 
 
που ςου περιφρονιςαμε τθ χκόνια φροντίδα; 
 
  
 
Εισ εαυτόν αποςφρονται οι προνοθτικοί 
 
αίςκθμα και νοθμοςφνθ δεν δανείηεται 
 
αδφναμοι προσ αρωγι, τθν ζκβαςθ αναμζνουν 
 

(Απ’ τθν «Ανάρρωςθ», 1935) 



 

Η ΖΨΗ ΣΟ ΤΜΠΑΝ ΚΑΙ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΜΙΟΤ ΜΑ 
 
Θ ηωι ωσ γεωυροποιόσ, τρίτοσ παράγων, διαπερνά και διαποτίηει κάκε υλικότθτα, αντίςτοιχα με τισ 
θλεκτρονικζσ δυνάμεισ, που ςυνζχουν τ’ αντικείμενα. Μζς’ από εμπόδια, εξαρτιςεισ και αρνιςεισ, θ ηωι 
τείνει προσ τθν αυτονομία, τθν αυτοδθμιουργικότθτα και τθν κατάωαςθ, το Ναι, τθ ωιλικότθτα, τθν 
επανακεραίωςθ.  
Λκανοί και πολφ ζξυπνοι, δεν πιςτεφουμε ότι υπνοβατοφμε. Γι’ αυτό, Ρρόοδοσ, Άνεςθ, Αςωάλεια, είναι οι 
άλλοι τρόποι του μίςουσ και του παραλογιςμοφ μασ, εναντίον τθσ ηωισ.  
Πλα χριςιμα, λογικά, δυναμικά, όμωσ τον εαυτό μασ και τθ ηωι ςτθ Γθ, τι τθν κάνουμε; Ροιεσ είναι οι 
κακθμερινζσ ςχζςεισ μασ, ωσ άτομα, ομάδεσ, ζκνθ και λαοί; Ροιο το νόθμα κι αποτζλεςμα των πράξεϊν 
μασ, από αιϊνεσ και ςιμερα;  
Ασ μθν ποφμε ότι ωταίνε μόνο οι άλλοι με τα δικά τουσ, αλλά κακόλου εμείσ, ωσ άτομα, ομάδεσ και 
παρατάξεισ με τα δικά μασ. Πλοι βριςκόμαςτε ςτον ίδιο πλανιτθ, ςτθν ίδια βιόςωαιρα, όλοι ανικουμε 
ςτθν ίδιαν ανκρωπότθτα. Ράςχουμε απ’ τισ ίδιεσ νευρϊςεισ, ψυχϊςεισ, νεκρϊςεισ κι εκρθκτικζσ 
καταςτάςεισ, από καταπιζςεισ, παραβάτεσ από κοινοφ τθσ ωυςικισ και κείασ νομοτζλειασ, όπωσ 
αντιςτοιχεί ςτθν ανκρωπότθτα.  
Πταν κατανοοφμε αιςκαντικά τθν κατάςταςθ, ωσ ςφνολο ατόμου και ηωισ ςε ςυγκεκριμζνο περιβάλλον, 
βρίςκονται λφςεισ κλαδικζσ. Αλλιϊσ, κάκε «λφςθ» γριγορα καταλιγει ςε χειροτζρευςθ.  
Διεκνϊσ, όλθ μασ θ κοινωνικι ςυγκρότθςθ, διοίκθςθ κι εξουςία, αποτελεί κακοικθ όγκο, που υπθρετεί 
μόνο μθχανιςμοφσ και ρόλουσ μίςουσ και παραλογιςμοφ, αλλ’ όχι ανκρϊπουσ και ηωι.  
Κάκε κράτοσ που δεν είναι πράγματι διοίκθςθ, αλλά κυριαρχία, μιςεί τθν αλθκινι κουλτοφρα και τθ 
νοθμοςφνθ, προάγοντασ τθν τεχνολογικι εκπαίδευςθ και τθν καταςτροωικι χριςθ τθσ τεχνικισ. Ζτςι, 
επιςτιμεσ, οικονομίεσ, κουλτοφρεσ, κρθςκείεσ και άλλα, ωσ τθν τελευταία λεπτομζρεια, λειτουργοφν 
μζςα ςτον κλοιό του μίςουσ και του παραλογιςμοφ, αυξαίνοντασ και δυναμϊνοντασ τθν απανκρωπιά 
μασ και τθν αντιβιοτικι, ςε διάςπαςθ, μεταξφ ιδεϊδουσ και γεγονότων. Ακόμα και διαπιςτϊςεισ όπωσ 
αυτζσ, όταν δεν γίνονται δεκτζσ με προςωπικι δοκιμι κι αιςκαντικι αντίλθψθ, γριγορα καταντοφν, 
όπωσ και κάκε άλλο, πρόςκετο υλικό διαςτρεβλϊςεων κι εκμεταλλεφςεων. Τα πάντα κατορκϊνουμε να 
εκμεταλλευόμαςτε, ιερά, ιεροςυλίεσ και τον εαυτό μασ, για τθ διατιρθςθ και αφξθςθ ψυχοκοινωνικϊν 
μθχανιςμϊν του μίςουσ, ωσ αναςτραμμζνθ ενζργεια. Δεν ερευνοφμε τθν ρουτίνα, τα κακθμερινά, τισ 
ςυγκεκριμζνεσ μασ ςχζςεισ και δράςεισ, επειδι κα ξεςκεπαςτοφν ιδεαλιςμοί, υλιςμοί, αςκθτιςμοί, 
πρακτικότθτεσ κι επιςτθμοςφνεσ. Λατρεφουμε τα ιδεϊδθ, τθ ρθτορικι και τισ ςοωιςτικζσ πόηεσ και 
κεατρινιςμοφσ «πρωτοτυπίασ» κι «αιςκθτιςμϊν». Διαπράττουμε τισ χυδαιότθτεσ, αλλά τισ διακοςμοφμε.  
Φαίνεται παράδοξο, αλλ’ είναι αυταπόδεικτο γεγονόσ, που χρειάηεται ςυχνά υπενκφμιςθ, ότι ωορείσ 
επιςτθμϊν και πολιτιςτικότθτασ υπθρετοφν πιςτά το μίςοσ και τον παραλογιςμό, ςε διάωορεσ 
παρατάξεισ, ενϊ οι αωεντάδεσ τουσ, δθλθτθριάηουν το αίμα των λαϊν και το δικό τουσ, με χάπια και 
βιομθχανθμζνεσ τροωζσ, ρυπαίνουν τισ ψυχζσ με προπαγάνδεσ και «διαωωτίςεισ», όπωσ και το ηωτικό 
μασ περιβάλλον, απειλϊντασ μασ με οικουμενικι εξόντωςθ, για χάρθ τθσ «εκνικισ αςωάλειασ», 
αυτοβαςανιηόμενοι κι αυτοί, πιο βακιά υποταγμζνοι ςε αυτιςτικζσ και δαιμονικζσ, υπάνκρωπεσ 
δυνάμεισ. Για όλ’ αυτά, αρζςει να ςιωποφμε.  
Λκανοί και πολφ ζξυπνοι, με όλα μασ χριςιμα, λογικά, δυναμικά, δεν παραδεχόμαςτε ότι είμαςτε 
υπνοβάτεσ. Πμωσ τθ ηωι που μασ χαρίςτθκε, τι τθν κάνουμε;  
Ζναντι εαυτοφ και κόςμου, ςχεδόν εντελϊσ άγνωςτου, απροςδιόριςτου και αςτάκμθτου, οι εμπειρίεσ 
των πζντε αιςκιςεων και οι διαιςκιςεισ μασ, τακτοποιοφνται και ςυνοψίηονται ςε κατθγορίεσ και αρχζσ, 
ωυςικοφσ νόμουσ και λογικζσ, μαηί με άλλα διάωορα, που τα ονομάηουμε επιςτιμθ, κουλτοφρα και 
πρακτικότθτα, ανυποψίαςτοι ότι πολλά απ’ αυτά ιταν και είναι προβολζσ ωανταςιϊςεων, πόκων, 
ωόβων, αυκαίρετων πίςτεων, παραμορωϊςεισ ανακλάςεωσ ςυνκθκϊν. Άλλωςτε, θ ιςτορία των 
γνϊςεων, τθσ κουλτοφρασ, των πρακτικιςμϊν και ςυνθκειϊν, είναι ιςτορία αυτοςυγκροφςεων, 
αλλθλοςυγκροφςεων, ανακεωριςεων και αλλαγϊν, παρά τισ βεβαιότθτεσ και τουσ ωανατιςμοφσ.  
Το ςθμαντικό γεγονόσ τθσ εποχισ μασ, είναι θ τυωλι ςυμμαχία επιςτθμόνων και πολιτιςτϊν, με 
οικονομικοφσ και πολιτικοςτρατιωτικοφσ παράγοντεσ, που χαρίηουν ςτον εαυτό τουσ υπζρτατθ 



νοθμοςφνθ, προνόμιο για ςχεδίαςθ, δθμιουργικότθτα και μονοπϊλια, για να δολιοωκείρουν και ν’ 
απειλοφν με μαηικι εξόντωςθ τθ ηωι ςτθ Γθ και προσ όπου αλλοφ κατορκϊςουν να επεκτακοφν, ςαν να 
‘ταν τα ςφμπαντα αδζςποτα χωράωια και θ ηωι τουσ βιοκυβερνθτικόσ, θλεκτρονικόσ προχπολογιςμόσ, 
ζωσ ότου επζμβουν άλλεσ δυνάμεισ.  
Στθν κοςμικι τριάδα, μεταξφ τθσ πολυεπίπεδθσ δυναμικότθτασ του υπερωυςικοφ και των 
πραγματϊςεων του ωυςικοφ και υπεραιςκθτοφ ι αικερικοφ, διαωόρων επιπζδων επίςθσ, θ ηωι ωσ 
γεωυροποιόσ, τρίτοσ παράγων, διαπερνά και διαποτίηει κάκε υλικότθτα, αντίςτοιχα με τισ θλεκτρονικζσ 
δυνάμεισ που ςυνζχουν τ’ αντικείμενα, κακϊσ βακμίδεσ ενζργειασ ηωντανεφουν αντίςτοιχουσ 
οργανιςμοφσ αρχζτυπων ςτο αιϊνιο, προσ υλοχθμικζσ, αικερικζσ θ όποιεσ άλλεσ ςυςτάςεισ ςτοιχείων.  
Το δράμα τθσ ηωισ, ςε ςφμπαν δραματικό, ανάγκθσ κι ελευκερίασ, ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι μζς’ από 
εξαρτιςεισ, τείνει προσ τθν ανεξαρτθςία, ιδίωσ τθν ψυχολογικι, τθν αυτονομία, αυτοδθμιουργικότθτα, 
αυτορρφκμιςθ, μζς’ από αρνιςεισ κι εμπόδια. Τείνει προσ τθν κατάωαςθ, ωιλικότθτα και δθμιουργικι 
γεωφρωςθ, μζς’ απ’ τθν αντανάκλαςθ των ζξω ςτα εντόσ, απ’ όπου θ προβολι πραγματϊςεων ςτα ζξω 
με κόςμουσ μζςα ςε κόςμουσ, βιοςωαίρεσ και ςφμπαντα μζςα ςε ςφμπαντα.  
Με νοθμοςφνθ υπζρνομθ και δθμιουργία εκ του Μθδενόσ, ςε κακοδικζσ και ανοδικζσ ακτίνεσ 
δθμιουργίασ, θ ηωι τείνει προσ τθν επανακεραίωςθ τθσ φπαρξθσ, δια τθσ απόςβεςθσ του πολυεπίπεδου 
ψυχολογικοφ χρόνου, ςτιγμάτων βίων και μεταβίων.  
Τθ ηωι ωσ αςτάκμθτο και ακαταχϊρθτο, θ ςκζψθ και ο νουσ, δεν μποροφν να τθ γνωρίςουν.  
 «Γνϊκι ςαυτόν», ςθμαίνει κυρίωσ επίγνωςθ ζναντι του επιψυχίδιου παράςιτου, που είναι ο 
ψυχολογικόσ μασ χρόνοσ ςτιγμάτων τθσ κοςμικισ και τθσ γιινθσ περιπζτειασ τθσ ανκρωπότθτασ, ωσ 
άτομα και ομάδεσ.  
Επίμονθ ςτροωι τθσ προςοχισ μόνο προσ τα ζξω, ςυνεπάγεται αναςτολι ι μείωςθ τθσ ωροφρθςθσ 
εαυτοφ απ’ τον εαυτό μασ τον ίδιο κι επομζνωσ ετεροκινθςία, αλλοπροςδιοριςμό, ειδωλολατρία, 
αλλοτρίωςθ, ρομποτανκρωπία.  
Κατά τθ διάρκεια τθσ κοςμικισ και γιινθσ περιπζτειασ του ανκρϊπινου όντοσ, ζχει επιςωρευτεί τόςο 
μίςοσ, ωσ δεςμευμζνθ ενζργεια, που περνάει από αγωγοφσ αντανακλάςεωσ των ςυνκθκϊν του βίου, 
ϊςτε υπάρχουν μεταξφ μασ άνκρωποι, που αν ζβριςκαν τρόπο να κάμουν απευκείασ ζκλυςθ τθσ 
ενζργειασ του μίςουσ τουσ, κα μεταβάλλονταν ςε ηωντανζσ υπερβόμβεσ, ικανζσ ν’ ανατινάξουν τον 
πλανιτθ. Μερικοί από τζτοιουσ ανκρϊπουσ, όπωσ άλλοτε και ςιμερα, βρίςκονται ςε βιτρινϊν και 
παραςκθνίων κζςεισ-κλειδιά, παραςταίνοντασ ςτον εαυτό τουσ και ςτουσ λαοφσ, τουσ ευεργζτεσ, 
παιδαγωγοφσ, κεραπευτζσ και ςωτιρεσ. Μ’ αυτοφσ οι λαοί ςυνταυτίηονται και χαρίηουν τα πάντα: χζρια, 
νου, ςυναιςκθματιςμοφσ, ενζργεια, ζργα, δφναμθ, τζκνα, γονείσ και τον πλανιτθ ολόκλθρο με όλα τα 
κουμπιά τθσ διεκνοφσ ιδεοτεχνοδομισ, που τείνουν να ςυγκεντρωκοφν ς’ ζνα Κουμπί με κεντρικό 
τεχνθλεκτρονικό κάλαμο. Σ’ αυτοφσ χαρίηουν τισ κουλτοφρεσ και όλεσ τισ μορωζσ ηωισ και υλικότθτασ, 
δια τθσ ςυνταφτιςθσ προσ τθν κλεμμζνθ Δφναμθ, που είναι θ δικι τουσ.  
Επειδι μια είναι θ ανκρωπότθτα, ωσ ζνα ςϊμα κι ζνασ νουσ, απ’ όπου ατομικοί νόεσ και ςϊματα, γι’ 
αυτό, οι εκμεταλλευόμενοι κάνουν και προάγουν τουσ εκμεταλλευτζσ και οι παγιδευόμενοι τουσ 
παγιδευτζσ τουσ. Με τθ ςειρά τουσ, οι εκμεταλλευόμενοι εκμεταλλεφονται τουσ εκμεταλλευτζσ και οι 
παγιδευτζσ, ιδθ απ’ τθν αρχι, βρίςκονται παγιδευμζνοι ςτθν ίδια παγίδα που ςτινουν για τουσ άλλουσ.  
Πταν δεν λειτουργεί, επαρκϊσ, ετοιμότθτα κακαροφ αιςκιματοσ και αδζςμευτου νου εγριγορςθ, απ’ 
όποιεσ αιτίεσ και περιςτάςεισ, ςφμπαν και Γθ, αποτελοφν παγίδεσ και παιγνίδια πολφ άςχθμα. Θ 
αυτοωυισ και αυτόωωτθ ετοιμότθτα και προςεκτικότθτα μετατρζπει τισ βακμίδεσ υλικότθτασ και τουσ 
κόςμουσ βιοςωαιρϊν ςε περάςματα και χαροφμενα, όμορωα παιγνίδια του όντοσ.  
 
Βοφλθςθ και λειτουργικότθτα ωσ υποκειμενικι και αντικειμενικι εκδιλωςθ, ςε βιοςωαίρεσ κόςμων, 
ςυνυπάρχουν μαηί με τα επίπεδα και διαςτάςεισ φλθσ και υπζρνομων υπάρξεων. Ρροσ τα κάτω κρίκοι 
μεταξφ φλθσ και ηωισ, ςτθ Γθ μασ είναι τα κολλοειδι, πολυωαςικά, πρωτεΐνεσ, νουκλεϊκά οξζα, ζνηυμα 
και καταλφτεσ, αλλθλεπιδράςεισ επιπζδων, ενεργθτικζσ επιωάνειεσ ωσ τθ βιοςωαιρικι ολότθτα, προσ 
υποκυτταρικζσ, ιϊκζσ, βιοχθμικζσ κι αικερικζσ δυνατότθτεσ και προσ αρχζτυπα υποδθμιουργικότθτασ, 
πζρ’ απ’ τισ ζνςαρκεσ μορωζσ ηωισ και πζρ’ απ’ τισ αικερικζσ, προσ τα κάτω και προσ τα πάνω. Ζτςι, θ Γθ 
και οι πλανιτεσ, ο δικόσ μασ ιλιοσ και οι ιλιοι των γαλαξιϊν και μεταγαλαξιϊν, όπωσ και οι γαλαξίεσ και 
μεταγαλαξίεσ, αποτελοφν ατομικζσ υπάρξεισ διαωορετικισ κλίμακασ ςτθν ιεραρχία υπάρχοντοσ και 
όντοσ. Θ ζκδθλθ φπαρξι τουσ, προχποκζτει το ανεκδιλωτο ς’ εμάσ και τθ δυνατότθτα 
πραγματοποιιςεων ςτο άχρονο ι αιϊνιο.  



 
Οι ωυςικζσ επιςτιμεσ και οι επιςτιμεσ περί ανκρϊπου και κοινωνιϊν, μζς’ απ’ τισ αυτοςυγκροφςεισ, 
αλλθλοςυγκροφςεισ, αντιωάςεισ και αςωυκτικζσ καταςτάςεισ ςτεγανϊν και αωαιρζςεων, ειδικεφςεων, 
υποειδικεφςεων και κοφωιων γενικεφςεων, κεωρίεσ, ιδεολογίεσ, πίςτεισ και πρακτικιςμοί, μάταια 
προςπακοφν, δίχωσ υπζρβαςθ επίπεδου και τθσ παροφςασ κουλτοφρασ, μάταια προςπακοφν να βρουν 
κάποια ενοποιό ςφνκεςθ, ερμθνεία και πρακτικι. Οι εκάςτοτε ςυγκολλιςεισ και ςυρραωζσ τουσ 
καταρρζουν. Οι αναλφςεισ τουσ καταντοφν διαλφςεισ, αωθρθμζνεσ ςυνκζςεισ αποδείχνονται μόνον 
αποςυνκζςεισ. Τελεολογίεσ και ςκοποκρατίεσ καταντοφν βραχυπρόκεςμα καταςκευάςματα 
πολιτικοςτρατιωτικϊν ςκοπϊν και βιομθχανικϊν ςτόχων για κζρδθ κι εξουςίεσ, ωσ τθ μθδενιςτικι 
εξάντλθςθ ςωμάτων, ψυχϊν, διανοιϊν και πρϊτων υλϊν. Οι λεγόμενεσ κακαρζσ κουλτοφρεσ και οι 
λεγόμενεσ κακαρζσ επιςτιμεσ, ζχουν ιδθ αποδειχτεί ακάκαρτεσ, ςυμμοριακζσ,μθδενιςτικζσ, ςτ’ όνομα 
του ανκρωπιςμοφ, τθσ προόδου, του ωωελιμιςμοφ, ορκολογιςμοφ, τθσ άνεςθσ κι εξαςωάλιςθσ που 
καταντά ζςχατθ νοςθρότθτα, ςτερθτικότθτα, αναςωάλεια, μαηικι δολιοωκορά και απειλι για μαηικι 
εξόντωςθ.  
Επιςτιμονεσ και πολιτιςτζσ, υπθρζτεσ μθδενιςτικϊν ςυγκροτθμάτων οικονομίασ, πολιτικισ και δικεν 
άμυνασ, ςε όλεσ τισ επικράτειεσ, βαςιςμζνοι ςε οριςμζνεσ πραγματϊςεισ, από υποκζςεισ ςωςτζσ ι 
λακεμζνεσ, που βοθκοφν ςε ανακαλφψεισ, εωευρζςεισ κι εωαρμογζσ, δεν ενδιαωζρονται για θκικζσ 
αξίεσ, για υγεία και χαρά ηωισ κι επιβίωςθσ. Ζτςι, «θ διεκνισ ποιότθτα κουλτοφρασ και ηωισ», παρά τα 
ωραία ςυνκιματα, ςτθν πράξθ ςυμβολίηεται ςυγκεκριμζνα με το ιατροωαρμακευτικό 
κρυπτοδθλθτθριϊδεσ χάπι, τθν καρκινογόνο κονςζρβα,  τθν  ψυχοωκόρα διαωιμιςθ και τθν υπερβόμβα, 
για τθν ολοκλθρωτικι εξόντωςθ, αν δεν μασ ςυγκρατοφν άλλου επιπζδου δυνάμεισ.  
Κανζνασ δεν μπορεί να διακρίνει ι να κάνει κάτι ποιοτικότερο απ’ τθν ποιότθτα και κατάςταςι του. Γι’ 
αυτό ςτισ κοινωνίεσ τθσ αγνωςίασ εαυτοφ, πλθκαίνουν δυναμικά επιςτθμοποιθμζνεσ, αλλά ςχεδόν 
νεκρζσ ψυχζσ, όπωσ και ςυνταυτιςμζνοι, κουρντιςμζνοι, μιμθτζσ και νοςθροί, λογικοπρεπϊσ 
ςυγκροτθμζνοι οπαδοί κι επιτυχθμζνοι δυςτυχείσ, ωορτωμζνοι γνϊςεισ και πρακτικότθτεσ. Αυτά δεν 
είναι κεωρίεσ, αλλά γεγονότα.  
Ζτςι, θ πραγμάτωςθ του ανκρϊπινου όντοσ ςτον πλανιτθ μασ, δεν αποτελεί ςυνεργαςία δθμιουργικι 
ςτθ ςυμπαντικι βοφλθςθ και λειτουργικότθτα, ωσ γεωυροποιόσ, αυτόνομθ δυνατότθτα, 
αυτοδθμιουργίασ και του εαυτοφ μασ, αλλά ζχουμε παραςυρκεί και υποταχκεί ςε δυνάμεισ αυτιςτικζσ 
και υπάνκρωπεσ, με κίνδυνο ν’ απορροωθκοφν οι ψυχζσ από «μαφρεσ οπζσ» αικερικισ και άλλθσ φλθσ 
ψυχομθδενιςτικϊν, εωιαλτικϊν κολάςεων.  
Νεοωυςικζσ, περί ανκρϊπου ηωισ και κοινωνιϊν επιςτιμεσ και κουλτοφρεσ τθσ εποχισ μασ, 
περιορίηονται ςτο ςτακμθτό, ςτο λογικό, ςτο άμεςα κι επικερδϊσ χρθςιμοποιιςιμο για εξουςίεσ και 
πολζμουσ. Δεν διαλογίηονται, δεν ανοίγονται προσ το αςτάκμθτο και το άχρονο, το υπερλογικό. 
Αρνοφνται ότι το ορατό κατευκφνεται απ’ το αόρατο ωσ τριπλι δομι άχρονων αρχζτυπων, υπαρξιακϊν 
ρυκμίςεων και πραγματοποιιςεων ςε διαςτάςεισ χωροχρόνων, ωυςικϊν, παραωυςικϊν και 
ψυχολογικϊν. Δεν προςζχουν τθν ολογραμμικι μικρότθτα που ζχει και το μζγιςτο, το αρχζγονο και 
πρωταρχικό. Ενϊ ςυμβαίνει διαρκισ δθμιουργία, εκ του Μθδενόσ, τάξθ και διακφμανςθ ςε Αταξία, 
πιςτεφουν ακόμα ςτο απόλυτο των ωυςικϊν νόμων ςαν να μθν υπιρχε υποκειμενικότθτα και 
υποκείμενα που νομοκετοφν. Γι’ αυτοφσ, νομοκζτεσ του ςφμπαντοσ είναι οι πολιτικοί και οι επιςτιμονεσ, 
παρ’ ότι πζρ’ από κάποιο όριο, τα πάντα είναι ρευςτά, ςχεδόν άχλα, δίχωσ κατευκφνςεισ, χωρίσ 
παρελκόν και μζλλον. Ακόμα κι αυτζσ οι προςδιοριςμζνεσ υλικζσ μικροκοςμικζσ ιδιότθτεσ αποδείχνονται 
προςωρινότθτεσ κι εναλλαγζσ: το ίδιο βαςικό ςωματίδιο μπορεί να παρουςιάηεται ωσ θλεκτρόνιο, 
ποηιτρόνιο, ωωτόνιο, ι ςωματίδιο ενζργειασ, ι ωσ νετρίνο, ι ςωματίδιο δράςθσ. Ροιοσ παρατθρεί, από 
ποια κατάςταςθ και κζςθ, με ποιεσ αιςκιςεισ και μζτρα, ςε ςχζςθ με ποια κατάςταςθ κι επίπεδο 
παρατθροφμενο, ποια θ επενζργεια του παρατθρθτι ςτο παρατθροφμενο, γιατί παραςταίνουν ότι δεν 
υπάρχει και δεν ςυμβαίνει υπεραιςκθτό και τθλεςκθςία, τι ςθμαίνει να ‘ςαι τυωλόσ ζναντι του 
αςτάκμθτου, άχρονου, αιϊνιου και του ίδιου ςου εαυτοφ, να μιλάσ για ςχετικό ςφνολο και ςχετικότθτα 
και τθσ ςχετικότθτασ και απροςδιοριςτία ζναντι του δυναμικοφ αιϊνιου και του εξαντλοφμενου 
πραγματοποιοφμενου, για πικανότθτεσ και διαςτάςεισ χρόνου και άλλα, κι εντοφτοισ να υπθρετεί 
δουλικά τα πολιτικοςτρατιωτικά ςυγκροτιματα και τα κρατικά, ιδιωτικά και πολυεκνικά εταιρικά 
μονοπϊλια που κυβερνοφν τισ κυβερνιςεισ, δολιοωκείροντασ πλθκυςμοφσ και απειλϊντασ τθ ηωι του 
πλανιτθ.  



Θ γνϊςθ και τεχνολογία, δίχωσ κατανόθςθ και ςυμπάκεια, είναι αυταπόδεικτοσ ςκοταδιςμόσ και 
αλαηονικι επικετικότθτα μειονεκτικϊν, ζνοχων και αυτοτιμωροφμενων.  
 
Μπροςτά ςε τζτοια κατάςταςι μασ, δεν τίκεται ηιτθμα ςυςτθμάτων, πρότυπων, οικονομίασ, πολιτικισ, 
εκπαίδευςθσ, τεχνολογίασ κι ελπίδων, αλλ’ ο ίδιοσ ο άνκρωποσ ωσ ωορζασ και δράςτθσ ςε διαρκι κρίςθ 
ςυνείδθςθσ και κοινωνιϊν, τίκεται επί τάπθτοσ απ’ τισ πράξεισ μασ. Σε λογικοποιθμζνουσ κι 
επιςτθμοποιθμζνουσ παρανοϊκοφσ, κομματιαςμζνουσ ψυχολογικά, κοινωνικά, πολυδιάςτατα, ςε 
αυτοςφγκρουςθ κομματιϊν για επικυριαρχία, ποιοσ αποωαςίηει και ποιοσ δρα;  
Πταν δεν λιγοςτζψει επαρκϊσ ο ψυχολογικόσ χϊροσ μεταξφ κεατι και κεϊμενου, μασ διοικεί ο 
Επιςωρευτισ βιωμάτων και ανακλάςεων παρελκόντοσ, μαηί με τισ ςυνταυτίςεισ και τισ τυωλζσ επικυμίεσ 
και ψυχολογικοφσ ωόβουσ αναςωάλειασ. Σε ςφμπαν ροϊκότθτασ και αλλαγϊν, θ μόνθ ςτακερότθτα είναι 
θ διαφγεια κακαροφ αιςκιματοσ κι εγριγορςθ νου δίχωσ προςπάκεια, ηωισ ακϊασ κι ελαωριάσ ςαν το 
Τίποτε, από ςτιγμι ςε ςτιγμι.  
Συντθριςεισ, μεταρρυκμίςεισ, κοινωνικζσ επαναςτάςεισ, αναρχιςμοί, κρθςκείεσ, ωιλοςοωίεσ, 
ψυχολογίεσ, ιατρικζσ, οφτε βρικαν οφτε βρίςκουν λφςεισ, επειδι μασ κυβερνοφν τυωλζσ παρορμιςεισ κι 
επικυμίεσ εξ υποβολισ κι επιβολισ, απενίγνωςτεσ. Αν κατορκϊναμε να μθν ςυνταυτιηόμαςτε κετικά και 
αρνθτικά με καταςτάςεισ, ιδζεσ, πρότυπα, πρόςωπα, πράγματα και να μθν χρειαηόμαςτε ψυχολογικά τα 
βλαβερά υλικά, ςυναιςκθματικά και διανοθτικά προϊόντα, κα κατζρρεε πολφ γριγορα ολόκλθρθ θ 
δολιοωκόρα κι εκμεταλλευτικι ιδεοτεχνοδομι διεκνϊσ, ςε όλεσ τισ επικράτειεσ και κα γινόταν 
επενδφςεισ κι ζργα υγείασ, ομορωιάσ και χαράσ. Πμωσ, ενωμζνοι αυτόματα ςτο Κακό, είμαςτε 
χωριςτικοί όταν πρόκειται για Καλό. Ζτςι, λαοί, ςτελζχθ και αρχθγοί, κατεργαηόμαςτε τθν ολοκλθρωτικι 
επικράτθςθ βαςανιςτικϊν εκωυλιςτικϊν πακιςεων, όγκων κακοικουσ θκικολογίασ και ιδεϊδουσ 
υποκριςίασ με αγωνίεσ, ςυγκροφςεισ και καρκίνουσ ςϊματοσ, ψυχισ, διάνοιασ και κοινωνιϊν μασ.  
 
Κα ιταν πολφ λογικό να ςυμβαίνει λιγότερθ αλαηονεία, δυςκαμψία, επιγονιςμόσ, ςτεγανοποίθςθ, 
αωαιρετικότθτα, κοφωια γενίκευςθ, λεκτικι και νοθματικι ειδωλολατρία και ςυμμαχία με αυτιςτικζσ και 
υπάνκρωπεσ δυνάμεισ, ς’ επιςτιμεσ, κρθςκείεσ, τζχνεσ, παιδαγωγικζσ και ςτθν ιατρικι. Αλλ’ ακριβϊσ 
αυτϊν οι ωορείσ, εκτόσ από λίγεσ εξαιρζςεισ, ωζρνονται ςαν να ‘ταν πιο πάνω από κάκε κριτικι 
αντίλθψθ, αμωιβολία κι εποπτεία, ςαν να ‘ταν αυτοί δθμιουργοί και ρυκμιςτζσ του ςφμπαντοσ, ςαν απ’ 
αυτοφσ να εξαρτιόνταν ηωι και κάνατοσ, επίπεδα δυνατότθτασ και πραγματοποιιςεων ςε χωροχρόνουσ 
και υπάρξεισ, με το να ςυμμαχοφν με τον εκάςτοτε Καίςαρα και με το να ςκοτϊνουν τον Καίςαρα για να 
γίνεται ο Αντικαίςαρασ πιο μθδενιςτικόσ Εωιάλτθσ.  
Λδιαίτερα με τθν αρχόμενθ εποχι του «Ακουάριου», το λεγόμενο κακαρό, δίχωσ υποκειμενιςμοφσ, 
επιςτθμονικό πνεφμα, απορρίπτει επίμονα διακρίςεισ θκικϊν και άλλων αξιϊν, όπωσ και παραωυςικζσ 
και υπεραιςκθτά, για να υπθρετεί δουλικά τισ πιο ςκοτεινζσ και αυκαίρετεσ αξιολογιςεισ δαιμονοειδϊν 
υποκειμενιςμϊν, πιςτεφοντασ, ότι προςκόλλθςθ ςε γεγονότα, επαναλθπτικά πειράματα ςφμωωνα με τισ 
προκαταλιψεισ τουσ και ςε μεκόδουσ, μεταμεκόδουσ και αλάκευτα μοντζλα και μεταμοντζλα, 
κυβερνθτικζσ και βιοκυβερνθτικζσ, αποτελεί τθν εγγφθςθ του «αντικειμενικοφ επιςτθμονικοφ 
πνεφματοσ» χωρίσ κατανόθςθ καί ςυμπάκεια.  
Θ ςχετικότθτα κάκε ολότθτασ και αναωορικότθτασ κι επομζνωσ κάκε γνϊςθσ και πρακτικισ τυωλωμζνων 
όντων ζναντι τθσ βοφλθςθσ που αυτοπεριορίηεται ςε πλαίςια και ορίηουςεσ ςυνκικεσ, που είναι χρόνοσ, 
χϊροσ, φπαρξθ κι αιϊνιο ωσ δυνατότθτεσ και αρχζτυπα τθσ δθμιουργικότθτασ, τζτοια  ςχετικότθτα, δεν 
λαμβάνεται υπόψθ, ϊςτε να ‘μαςτε πιο προςεκτικοί. Θ ςθμερινι ψυχολογία τθσ μεγάλθσ πλειονότθτασ 
επιςτθμόνων και πολιτιςτϊν ςε δράςεισ, είναι ψυχολογία επιβιωμάτων τθσ παλιάσ μαγικισ ςκζψθσ, 
κρθςκολθψίασ και παγίδευςθσ ςε ηεφγθ τθσ αντίκεςθσ, με νζα δεδομζνα λογικοποιθμζνου 
παραλογιςμοφ και μθδενιςμοφ.  
 
Ιδθ από αρχαίουσ καιροφσ κουλτοφρασ λαϊν, όπωσ και ςιμερα, είχεν επιςθμανκεί ανεντιμότθτα, 
εκμεταλλευτικότθτα και παραςιτιςμόσ τθσ ανκρϊπινθσ ςκζψθσ, που είναι, όχι νοθμοςφνθ κι αίςκθμα 
κακαρό, αλλά δείκτθσ κι επιςθμαντισ ςε ςυνκικεσ δαςικισ και κοινωνικισ ηοφγκλασ, που κατόρκωςε να 
επικυριαρχεί και να ρουωά τθν ενζργεια τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ, καταντϊντασ τθν νεκροβιοτικι, 
νοςθρι, δυςτυχιςμζνθ. Σε οικονομικοκοινωνικό επίπεδο, αυτι μασ θ κατάςταςθ εκδθλϊνεται με 
λακεμζνεσ, εξ υποβολισ κι επιβολισ επικυμίεσ, απαιτιςεισ και ςυνταυτίςεισ λαϊν και ατόμων, προσ 
καταςκευαςμζνα πρότυπα, ςυςτιματα, επιτόπιουσ και διεκνείσ προςτάτεσ μασ, ιδιοκτιτεσ τθσ 



ιδεοτεχνοδομισ δουλοπαροικιϊν με λαοφσ υπνωτιςμζνουσ από υπνοβάτεσ, με αςτιςμοφσ, 
προλεταριακότθτεσ και άλλα κομματιάςματα ςε προβολζσ με πραγματϊςεισ του ίδιου μίςουσ, 
ςυνκζτοντασ τθν ψυχοκοινωνικι κόλαςθ.  
Ζτςι, μασ γοθτεφουν οι πολιτικζσ δθμαγωγίεσ, οι βιομθχανικζσ και μεταβιομθχανικζσ αγορζσ, εναντίον 
τθσ βιοτεχνίασ και τθσ αγάπθσ δια τθσ προςωπικισ πρωτοβουλίασ ς’ εργαςίεσ, καταντϊντασ τουσ λαοφσ 
μονάδεσ και πολτοφσ παραγωγισ και κατανάλωςθσ, για κζρδθ εξουςιϊν αντικειμενοποίθςθσ τθσ ηωισ 
και μθδενιςμοφ, με παραγωγζσ και καταναλϊςεισ αωφςικων, δθλθτθριωδϊν τροωϊν ςϊματοσ, ψυχισ 
και διάνοιασ, χαπιϊν χθμειο «κεραπείασ», προπαγάνδασ, διαωθμίςεων κι εκπαιδεφςεων, για να 
ςτθρίηουν, επανδρϊνουν, ςυντθροφν κι αυξαίνουν κρατικά, ιδιωτικά κι εταιρικά μονοπϊλια ιδεϊν, 
ςυναιςκθματιςμϊν και υλϊν. Οι κουρντιςμζνοι εξακολουκοφν να κουρντίηουν άλλουσ, από γενιά ςε 
γενιά, πιςτεφοντασ λεκτικά, ότι θ ωφςθ και θ ψυχι κάνουν άλματα, αλλ’ αυτοί, ψυχζσ ςτατικζσ και 
ωφςεισ εκωυλιςμζνεσ, όπωσ ωζρνονται, δεν διακόπτουν οφτε για λίγο τθν μονότονθ ψυχοωκόρα και 
ςωματοεκωυλιςτικι ςυνικεια του να αωινουν τον εαυτό τουσ να τουσ κουρντίηουν οι προκουρντιςμζνοι 
για να μετακουρντίηουν, με τθ ςειρά τουσ, νεϊτερουσ. Πςο πιο πιςτζσ μθχανζσ επαναλιψεων και 
πανομοιοτυπίασ, τόςο κυμϊνουμε, όταν ςυχνά μασ υπενκυμίηεται από τον εαυτό μασ, ι από άλλουσ, θ 
πραγματικότθτά μασ. Επιμζνουμε να είμαςτε εικονικά, αυτό που δεν είμαςτε δθμιουργικά.  
Οι κεωρίεσ τουσ ευκφγραμμων προόδων, οικονικοπολιτικϊν και ςτρατιωτικϊν προγραμματιςμϊν, 
επεκτείνονται ςε κοςμικι κλίμακα και γιινθ, ς’ εξελίξεισ κι εξαπλϊςεισ ςτθν τφχθ, δίχωσ υπζρτερθ 
βοφλθςθ δθμιουργικι που αυτοπεριορίηεται ςε πλαίςια, χαρίηοντασ δικαίωμα και τάςθ για ηωι 
αυτόνομθ και υπάρξεισ που δθμιουργοφν ι καταςτρζωουν τον εαυτό τουσ. Ζτςι, γι’ αυτοφσ, δεν 
υπάρχουν διαςτάςεισ άχρονων αρχζτυπων, αλλά μόνο περιβάλλον κι ερεκιςτικότθτα, ταξινομθμζνα 
ςφμωωνα με γεωγραωικά, οικολογικά, μορωολογικά, ωυλογζνεςθ, γενετικι και άλλα δεδομζνα, ωσ 
εκβάςεισ τυχαίων διεργαςιϊν. Εντοφτοισ, δεν μποροφν ν’ αποδείξουν διαςτολι κι εξζλιξθ δίχωσ κενά, 
παραλείψεισ, παρερμθνείεσ, αντινομίεσ, ανεπάρκειεσ και αυκαίρετεσ προχποκζςεισ. Δεν προςζχουν το 
γεγονόσ ότι θ γιινθ βιοςωαίρα, υλοχθμικι κι αικερικι, αποτελεί εκδιλωςθ άχρονων αρχζτυπων, ειδϊν 
που αλλάηουν μόνο ςε δευτερεφοντα και λεπτομζρειεσ, ςε ςχζςθ με το εκάςτοτε περιβάλλον. Δεν 
προςζχουν επίςθσ τθ δθμιουργικι, νοιμονα ρφκμιςθ, αυτοκάκαρςθ και αυτοκεραπευτικι 
λειτουργικότθτα, υλϊν, κρίκων μεταξφ μορωϊν υλικότθτασ και μορωϊν ηωισ. Γι’ αυτό καταντοφν να 
ιςχυρίηονται ότι διακζτουν τζχνεσ ςωματοκεραπείασ, ψυχοκεραπείασ και ρυκμίςεων, που είναι θ 
επιςτθμοποιθμζνθ ςυνζχεια μαγικοςαδιςμϊν, μαηοχιςμϊν κι επαγγελματιςμϊν με χθμικζσ, λεκτικζσ και 
ιδεολθπτικζσ ςωματικζσ και ψυχικζσ δθλθτθριάςεισ, που τισ ονομάηουν ιατροωαρμακευτικι, ψυχιατρικι, 
αντιψυχιατρικι, αλλοπακθτικι, ομοιοπακθτικι, διαιτθτικι (αωφςικεσ τροωζσ, χθμικϊσ αταίριαςτουσ 
ςυνδυαςμοφσ και κονςζρβεσ, πακογόνα, καρκινογόνα, παρανοιογενι, ιατρογενι, βιομθχανογενι), και 
τόςεσ άλλεσ τζχνεσ ιςοπεδϊςεωσ, αντικατάςτατα ωφςθσ, νοθμοςφνθσ και κείου. Γι’ αυτοφσ, δεν 
υπάρχουν υπάρξεισ υπζρνομεσ και διαςτάςεισ βιοςωαιρϊν και κόςμων, ωσ ευρφτερθ και βακφτερθ 
ςυμβιωτικι τάξθ κι αιςκαντικι νοθμοςφνθ, επειδι υπάρχει μόνον θ δικι τουσ λογικοποιθμζνθ παράνοια, 
πολφ ταιριαςτι ςτισ ςθμερινζσ κρθςκείεσ μίςουσ, τζχνεσ κολακειϊν, τεχνολογίεσ και πολιτικζσ τθσ 
λογικοποιθμζνθσ Ραράνοιασ.  
Και όςοι ωωνάηουν για ενότθτα, δεν προςζχουν τθ δικι τουσ χωριςτικότθτα, πλεονεξία και μίςοσ.  
Επιςτιμονεσ, κρθςκείεσ, τζχνεσ αιςκθτικισ ζκωραςθσ, πρακτικότθτεσ, τεχνολογίεσ, ουςιαςτικι 
κλθρονομιά αλθκινισ κουλτοφρασ λαϊν, παραδόςεισ και αντιπαραδόςεισ, όλα από μια πθγι 
αναδφονται, αλλά τα χωρίηουμε, ςτθν αρχι προςωρινά για διευκόλυνςθ κι φςτερα παραμζνουν από μασ 
χωριςμζνα και χωριςτικά υλικά αυτοςυγκροφςεων και αλλθλοςυγκροφςεων. Σχιςματικοί, 
κομματιαςμζνοι ψυχολογικά εαυτοί, τα πάντα εικονικά κομματιάηουν και προβάλλουμε 
πραγματϊνοντασ κομμάτια και ςυντρίμμια ςτισ ςχζςεισ μασ προσ εαυτόν, άλλουσ και κόςμο.  
 
Δεν καλουπϊνεται, οφτε ορίηεται θ ηωι. Τα ςφμπαντα δεν είναι μακριά μασ: χάνοντασ τον ςυγκεκριμζνο 
ρυκμό, χάνει και τον παγκόςμιο, κάκε ον και κάκε υλικό, όποιου επίπεδου φπαρξθσ και φλθσ.  
 
Τον πάνοπλο και πανίςχυρο, επιςτθμοποιθμζνο μθδενιςμό των ςτεγανϊν και αωαιρζςεων, μόνο 
ςιωπθλά επαναςτατθμζνεσ ψυχζσ, απ’ όποια κζςθ κι αν βρίςκονται, μποροφν να τον αωοπλίςουν.  
Ζτςι, μπορεί ν’ αρχίςει θ ανακεϊρθςθ όλων των μζχρι τϊρα άξιων κι εκτιμιςεων, που ζχουν ςυντελζςει 
ςτο να ωτάςει θ ανκρωπότθτα ςτο χείλοσ του Γκρεμνοφ, με τισ αποδράςεισ μασ ςε δευτερεφοντα και 
λεπτομζρειεσ. Θ κρίςθ κεϊρθςθσ είναι ωανερι.  



Συντθριςεισ, μεταρρυκμίςεισ, κοινωνικζσ επαναςτάςεισ, περιοριςμοί των επιςτθμϊν και τθσ 
κουλτοφρασ ςτθ χωροχρονικότθτα, τον χωριςμό των γεγονότων απ’ τισ θκικζσ αξίεσ και το νόθμα τθσ 
φπαρξθσ, τθν κατανόθςθ και τθν ςυμπάκεια, μασ ζχουν εγκλωβίςει εωιαλτικά ςε βαρβαρικοφσ 
τριμπαλιςμοφσ και ςυμμοριακοφσ εκνικιςμοφσ, διεκνιςμοφσ και οικονομικοπολιτικοφσ ωωελιμιςμοφσ 
του μθδενιςμοφ μασ, ιςοβίτεσ ειρκτϊν του ατομικοφ και ομαδικοφ εγωιςμοφ, νεγροειδείσ, ηουγκλόβιοι 
ωυλετιςτζσ και ωφλαρχοι δεςποτικοί του ςαδομαηοχιςμοφ μασ: όςα μασ κάνουν δικοί μασ και ξζνοι, αυτά 
κάνουμε ςε άλλουσ, ιδίωσ ςτουσ αδφναμουσ, ακόμα χειρότερα, ωσ άτομα και ομάδεσ.  
Το νόθμα τθσ ηωισ του ανκρϊπου δεν βρίςκεται ςτθ Γθ, αλλά μαηί με τθ Γθ, ςτο ςφνολο του υλικοφ, 
ηωικοφ και του υπερηωικοφ, υπζρνομου επάρχοντοσ, ωσ αλλιλουσ βαςτάηουςα, ςυνεργεία και αγάπθ.  
Οι προπαγάνδεσ τθσ δολιοωκοράσ είναι πολφ ηθλότυπεσ και ελζω βλακείασ λαϊν μονοπωλιακζσ ςτισ 
κατευκυνόμενεσ «αλικειεσ» και τισ καταςκευαςμζνεσ «πραγματικότθτεσ». Οι οργανωμζνεσ τουσ 
ικανότθτεσ είναι υπερςατανικζσ, κακϊσ τελειοποιοφνται ςε ωραςεολογίεσ, εικόνεσ, ακροάςεισ, 
παραςτάςεισ και θλεκτρονιςμοφσ. Μεταχειρίηονται τθν επαναλειπτικότθτα που υπνωτίηει, ερεκίηοντασ 
υποβολιμαίεσ επικυμίεσ, τα ςκοτεινά πάκθ και τθν ανκρϊπινθ τυωλότθτα ζναντι του υπεραιςκθτοφ και 
του άχρονου.  
Γι’ αυτό, όταν ςωςτζσ διαπιςτϊςεισ υπενκυμίηονται ςυχνά, από λιγοςτοφσ, με όποιουσ τρόπουσ, οι 
επιςτθμονικοί και πολιτιςτικοί λακζδεσ των αρχιμθδενιςτϊν αγανακτοφν ζναντι «αντιπροπαγάνδασ» και 
τιμωροφν όπωσ ςυμωζρει ςτα μικρά και ςτα μεγάλα αωεντικά τουσ. Επιεικϊσ, μπορεί ν’ αναωζρουν κάτι 
ςωςτό, αλλά διαςτρεβλωμζνο ι πεταμζνο ςε κάποια γωνιά, ι ανάμεςα ςε τόςουσ κορφβουσ, ανοθςίεσ 
και πανομοιότυπεσ ωράςεισ ι ςχιματα επαίνων ι κατακρίςεων, ϊςτε να είναι πάντοτε εν τάξει με το 
«υψθλό κακικον» και με τουσ πραγματιςμοφσ των αωεντάδων, που επιτρζπουν και κάποιαν «αλικεια», 
όπωσ κι «ελευκερία τθσ ςκζψθσ και του λόγου», ιδίωσ όταν είναι εκμεταλλεφςιμα, ι όταν αποτελοφν 
ωωνι βοϊντοσ εν τθ εριμω. Ζτςι αποδείχνεται και προσ αωελείσ θ «δθμοκρατικότθτα και ςυνεργαςία», 
αλλά δίχωσ οικονομικι, κουλτουρικι και κοινωνικι βάςθ. Θ υποκριςία των τζτοιων παραχωριςεων, 
αποδείχνεται ζμπρακτα, όταν δεν κατορκϊνουν να εκμεταλλευτοφν τισ «ελευκερίεσ» για τισ 
αυκαιρεςίεσ τουσ και ιδίωσ όταν το όποιο ςωςτό και το νζο, αρχίηει να ‘χει ςυγκεκριμζνο αντίχτυπο. Τότε 
το μόνο τουσ επιχείρθμα είναι το ψεφδοσ, θ ςυκοωαντία και θ βία, μ’ επιςτθμονικζσ και άλλεσ 
μεκοδολογίεσ, εκ μζρουσ τθσ δεξιάσ, κεντρϊασ, αριςτεράσ και υπεραριςτεράσ «προόδου».  
Ζτςι, ςτθν ιςτορία και ςιμερα διεκνϊσ, θ μαγικι, κρθςκευτικι, πολιτιςτικι και θ επιςτθμονικι 
τρομοκρατία υποβάλλει κι επιβάλλει άνευ όρων ςεβαςμό και υπακοι ςτα εκάςτοτε ιερατεία τουσ, που 
άλλοτε διζκεταν μια κάποιαν ανεξαρτθςία και αξιοπρζπεια αλλά τϊρα ζχουν εντελϊσ ςυμμορωωκεί κι 
υποταχτεί προσ τισ εκάςτοτε εντολζσ, διαταγζσ και ςυνταγζσ τθσ διεκνοφσ ολιγαρχίασ. Κολακεφονται 
πολφ, ωορείσ επιςτθμϊν και κουλτοφρασ, να μασ παραςταίνουν ότι βγικαν κατευκείαν απ’ τον 
παράδειςο, ωσ αλάκευτοι άγγελοι, ωρουροί «αιϊνιων αλθκειϊν και πραγματικοτιτων», πολφ πρόκυμοι 
ν’ αλλάξουν ωορεςιά και βεβαιότθτα, για νζουσ ωανατιςμοφσ, μόλισ ευπρεπϊσ ςερβιριςτεί άλλθ εντολι, 
άλλεσ διαταγζσ και ςυνταγζσ προκακιμενων, για ξεκουρντίςματα και άλλα κουρντίςματα. Χωρίσ αυτά, 
δεν χαρίηεται επιςτθμονικι και άλλεσ υπολιψεισ και αξιολογιςεισ που ςυγχζουν αιτίεσ, ωαινόμενα και 
γεγονότα. Ακόμα και θ πιο πρόχειρθ προςεκτικι ματιά ςε αλθκινζσ ιςτορίεσ επιςτθμϊν, ςυνθκειϊν, 
κεςμϊν και πολιτιςτικοτιτων, το αποδείχνει. Πμωσ οι ςοβαροί επιςτιμονεσ και άλλοι, δεν καταδζχονται 
τζτοιεσ ματιζσ.  
Ζτςι, αγωνιά επιςτιμθ και κουλτοφρα διεκνϊσ, μζςα ςτθν αςωυξία ςτεγανϊν και αωαιρζςεων. Δίχωσ 
υπζρβαςθ επίπεδου, μάταια προςπακοφν να ςυνενϊςουν τα κομμάτια και τα κουρζλια, από αωάνταςτα 
πολλοφσ λοωοςωροφσ ειδικϊν, υποειδικϊν και αωθρθμζνων γνϊςεων και λεπτομερειϊν, μάταια 
προςπακοφν κάποια ςυρραωι, ςυγκόλλθςθ, μθχανιςτικι, βλακϊδθ «ςυνζνωςθ» δίχωσ πνοι, χωρίσ 
προςωπικι ακεραίωςθ, ςυρωετόσ ωορζων κλειςτϊν για «ενιαίο πεδίο», καταςκευάηοντασ δυδιάςτατθ 
επιωάνεια δίχωσ βάκοσ, χωρίσ οργανικι ςωματικότθτα, ψυχιςμό και πνεφμα. Επιμζνουν ακόμα ςτθν 
«αντικειμενικότθτα», ςαν να μθν ιταν και υποκείμενα, αλλά καλοκουρντιςμζνοι μθχανιςμοί 
πανεπιςτθμιακϊν και άλλων αντικειμζνων.  
Χρθματοδότεσ κι εξουςιαςτζσ γνϊςεων και τεχνολογιϊν, δαιμονοειδείσ, κυβερνοφν τισ καταρτίςεισ κι 
εκπαιδεφςεισ, ςφμωωνα με τα «ςυμωζροντά» τουσ, ιδίωσ του ψυχολογικοφ μθδενιςμοφ, που καλφπτεται 
με οικονομικά και άλλα ςυμωζροντα. Πταν δεν ςυμωζρει πια οριςμζνο κοφρντιςμα επιςτθμόνων και 
πολιτιςτϊν, δυςκολεφονται ςτα ξεκουρντίςματα, αλλά πάντα κατορκϊνουν να ξανακουρντίηουν ωσ 
«αναμορωωτζσ κι επαναςτάτεσ». Γι’ αυτό θ τυωλι ωόρα ςυνεχίηεται, με αυτοπεποίκθςθ ςτισ ικανότθτζσ 
μασ, ικανοποιθμζνοι με τθν αλαηονικι μειονεκτικότθτα, ετεροκίνθτοι απ’ το μίςοσ μασ, βαςιςμζνοι ςτο 



δίκοπο μαχαίρι τθσ τεχνολογίασ, ανεξάρτθτα απ’ τ’ αποτελζςματα, που είναι αυτόσ ο ίδιοσ ο μθδενιςμόσ 
μασ.  
Πςοι τολμοφν ν’ αντιλαμβάνονται αλλιϊσ, όταν οι αντιλιψεισ τουσ ζχουν απιχθςθ, τουσ χαρακτθρίηουν 
αντιεπιςτθμονικοφσ, αντιδραςτικοφσ, ανϊωελουσ, απάτριδεσ, επειδι δεν δικαιολογοφν και δεν 
ενιςχφουν τθ βόμβα, το χάπι και το ςφνκθμα, με τισ λζξεισ ειρινθ, κεραπεία, διαωϊτιςθ. Χρειάηονται 
άωωνουσ, απακείσ, τυωλισ υπακοισ δοφλουσ, ι αριςτουργθματικισ τζχνθσ προαγωγοφσ τθσ ςφγχυςθσ 
αξιϊν, εννοιϊν, λζξεων, ορίων, επίπεδων, για να ‘ναι οι χοντρζμποροι όπλων και λαϊν, αναμωιςβιτθτοι 
εξουςιαςτζσ μασ, ςαν να ‘ταν θ Γθ και το ςφμπαν ξζωραγο κι αδζςποτο χωράωι τουσ. Σαν να μθν 
υπιρχαν όντα απ’ άλλα επίπεδα, για να τουσ ςταματιςουν όταν πλθςιάςουν το όριο, ι να βοθκιςουν 
πλθκυςμοφσ, αν τουσ ηθτοφςαμε βοικεια, άπ’ τό βάκοσ, ωσ απομζνουςα ςπίκα ακϊασ ηωισ.  
Τελειϊνοντασ αυτά τα κείμενα, ωσ νφξεισ για μερικά απ’ τα ηωτικά ηθτιματα διεκνϊσ, μπορεί να 
ερωτθκεί: ποια είναι θ πιο επείγουςα ηωτικι απορία;  
Ανεξάρτθτα απ’ τθν όποια κατάςταςθ, και τοποκζτθςθ ατόμων, λαϊν και κουλτοφρασ, όςοι από μασ δεν 
χρειάηονται πλάγια ι άμεςα να βοθκοφν τον μθδενιςμό, μποροφν να ρωτιςουν τον εαυτό τουσ: πωσ 
κατορκϊνουν, ςτθν ιςτορία και ςιμερα, ν’ ανζρχονται ςε κζςεισ-κλειδιά βιτρινϊν και παραςκθνίων 
άνκρωποι αδίςτακτοι, πεπωρωμζνοι, εγκλθματικοί εναντίων λαϊν και αλθκινισ κουλτοφρασ, 
παραςταίνοντασ τουσ πατριϊτεσ, ανκρωπιςτζσ, ευεργζτεσ, κεραπευτζσ και ςωτιρεσ;  
Εκτόσ από λίγεσ εξαιρζςεισ, αποωεφγουμε να κζτουμε ψυχολογικά ηθτιματα που μπορεί να εγγίηουν τθν 
ψευτιά εντόσ μασ κι ζξω μασ, τθν πάνοπλθ, πανίςχυρθ και πολυκζωαλθ Λερναία Φδρα. Συνταυτιςμζνοι μ’ 
αυτι τθν Ψευτιά, χαρίηουμε ξανά τθν εμπιςτοςφνθ μασ, μόλισ κάπωσ κλονιςτεί, ςτθν ίδια, με άλλεσ 
μάςκεσ αναμορωϊςεων, μεταρρυκμίςεων, επαναςτάςεων και ςυντθριςεων, επειδι επιμζνουμε πάςθ 
κυςία να κρφψουμε απ’ τον εαυτό μασ, ιδίωσ, το πόςο κακζνασ μασ είμαςτε κουρντιςμζνεσ μθχανζσ, 
πόςο βακιά παραπλανθμζνοι, παράνοεσ, υπνοβάτεσ, ναρκωμζνοι, δίχωσ θκικι αιςκαντικότθτα και 
διάκριςθ, χωρίσ ςεβαςμό κανάτου και ηωισ, δίχωσ αλθκινζσ αξίεσ.  
Ππωσ ξανά υπενκυμίςτθκε, θ πιο δθμιουργικι πράξθ ςτθν κατάςταςθ που βριςκόμαςτε είναι το 
ξεςκζπαςμα τθσ πάνοπλθσ και πανίςχυρθσ Ψευτιάσ, εντόσ μασ κι ζξω μασ.  
Ρωσ αλλιϊσ, δαιμονοειδείσ μεγάλοι και μικροί εγκλθματίεσ, δεν κα κατορκϊνουν, τόςο επίςθμα κι 
εωιαλτικά, να χειρίηονται τθσ Γθσ τθν οικουμζνθ;  
Ο ςυγκαλυμμζνοσ και ωανερόσ αναρχομθδενιςμόσ, επίςθμοσ και ανεπίςθμοσ, κάνει πολφ καλά τθ 
δουλειά του, επιςτθμοποιθμζνθ, πολιτιςτοποιθμζνθ και γοθτευτικι, ςε όλεσ τισ επικράτειεσ.  
Αλλ’ εμείσ οι άλλοι, που ωωνάηουμε για ειρινθ, δικαιοςφνθ, λευτεριά, ηωι, επιβίωςθ και άλλεσ κοφωιεσ 
λζξεισ, αρνοφμαςτε να προςζξουμε το γεγονόσ ότι είμαςτε κουρντιςμζνοι από κουρντιςμζνουσ εξ 
υποβολϊν κι επιβολϊν, από γενιά ςε γενιά, καλουπωμζνοι δοφλοι περιςτάςεων, υποβολιμαίων 
επικυμιϊν και αυκαίρετων απαιτιςεων, ζνςαρκεσ μθχανζσ, που κάνουν μθχανζσ, πρότυπα και 
ςυςτιματα για να τα λατρεφουν.  
Τρομοκρατθμζνοι τρομοκράτεσ, πίςω από επιςτιμεσ, τεχνολογίεσ, ωραςεολογίεσ, οικονομίεσ, κρθςκείεσ, 
τζχνεσ και πολιτικζσ, ωοβόμαςτε μιπωσ τυχόν ξεκολλιςουμε κάπωσ, από παρατάξεισ, ςυγκρίςεισ, 
ανταγωνιςμοφσ κοπαδιϊν, από παρζεσ, κλίκεσ, ςυμμορίεσ και αρχιςυμμορίεσ τοπικιςτικζσ και διεκνείσ, 
ςτισ οποίεσ πλάγια ι άμεςα προςαρτθκικαμε, πάντα για «το καλό των άλλων». Ράντα για ευκφγραμμθ 
πρόοδο, κατευκείαν προσ πυρθνικζσ κεωαλζσ και αποκθκεφςεισ εγκεωάλων κάκε ειδίκευςθσ και 
αωαίρεςθσ, για διαωωτιςμοφσ κάτω απ’ τον θλεκτρικό λαμπτιρα, εξαςωαλίςεισ, ανζςεισ, ευχάριςτα, 
κεραπείεσ, κατευκείαν προσ τθν ζςχατθ αναςωάλεια, τισ μαηικζσ εκωυλιςτικζσ πακιςεισ, δίχωσ πλζον τισ 
δικαιολογίεσ για ιοφσ, μικρόβια και δαιμόνια, εντελϊσ ακίνδυνα ς’ αίματα κακαρά και ψυχζσ 
κακαριςμζνεσ ι ακϊεσ, επικίνδυνα αλλ’ ωωζλιμα όπου ςαπίλα και παραβάςεισ νόμων τθσ ωφςθσ και 
του υπερωυςικοφ.  
Τζτοια τραγικι αςτειότθτα, τθν κάνουμε όλοι, με όλεσ μαηί τισ επικράτειεσ, παρατάξεισ, παρζεσ, κλίκεσ, 
ςυμμορίεσ και αρχιςυμμορίεσ τοπικζσ και διεκνείσ, θ κάκε μια παραςταίνοντασ εισ εαυτόν και άλλουσ, 
το προνόμιο και μονοπϊλιο τθσ αλικειασ, πραγματικότθτασ, δικαιοςφνθσ, λευτεριάσ, αξίασ, ικανότθτασ 
και αλάκευτου, ςερβίροντασ παντόσ είδουσ ποςοτιςμοφσ και πλθκωριςμοφσ, κάτω από ςυνκιματα 
ποιότθτασ κουλτοφρασ και ηωισ. Ζτςι, καταναλίςκονται με τερατϊδθ κζρδθ (τι κζρδθ ηωισ, επιβίωςθσ, 
υγείασ και χαράσ;),κζρδθ, όπωσ κονςζρβεσ και χάπια ιδεϊν, γνϊςεων, χθμειο-«κεραπείασ», βόμβεσ και 
πλικοσ άλλα δθλθτθριϊδθ και καταςτροωικά προϊόντα μθδενιςτικϊν ποςοτιςμϊν ψευτοκουλτοφρασ και 
πολιτιςμοφ τθσ Ψευτιάσ. (Ασ μθν τ’ αγοράηουμε αν μασ ενδιαωζρει να καταρρεφςει ειρθνικά το διεκνζσ 
ςυγκρότθμα, για υγιζςτερθ παραγωγι και κατανάλωςθ).  



Θ τραγικι αςτειότθτα ςυνεχίηεται με «ιςτορικι επιτάχυνςθ»: μθχανιςμοί και διάωορα ςυγκροτιματα, 
οικονομικοπολιτικοςτρατιωτικοκουλτουρικά, εργάηονται ολοταχϊσ με πλιρθ ςοβαρότθτα, ωωελιμιςμοφσ 
κι επιςτθμονικζσ λογικζσ, αποκθκεφοντασ και ςερβίροντασ διςεκατομμφρια τόννουσ βλαβερϊν 
προϊόντων και όπλα χθμικά, κερμοπυρθνικά, ακτινικά, βιοχθμικά, δοκιμάηοντασ και 
παραωυςικοπαραψυχολογικά όπλα, όλα υπερπλθκωρικά, ϊςτε να εξοντϊςουν τθ γιινθ ηωι και να 
ερθμϊςουν τον ωραίο πλανιτθ, χίλιεσ ωορζσ. Το μίςοσ και ο παραλογιςμόσ είναι τόςο ιςχυρά, ϊςτε δεν 
αρκοφνται να εξοντϊςουν τουσ μεγαλοαςτοφσ, αςτοφσ, προλετάριουσ και άλλουσ αυτοτιμωροφμενουσ 
πολφ ζξυπνουσ και ικανοφσ μια ωορά, αλλά χίλιεσ. Και χίλιεσ ωορζσ να ερθμϊςουν τον πλανιτθ, με 
πρόςχθμα τθν άμυνα, τθ κεραπεία, τθ διαπαιδαγϊγθςι μασ και τθ ςωτθρία μασ, ενϊ οι «άλλοι» 
αυτοχπνωτίηονται με ωιλοςοωίεσ, ανορκοδοξίεσ, ορκοδοξίεσ, ιδεϊδθ και τζχνεσ όταν δεν τουσ 
δολοωονοφν ςε «ατυχιματα» ι ςε ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ και ψυχιατρεία.  
Ζναντι αυτισ τθσ κατάςταςθσ, θ ςιωπθλι ψυχικι επανάςταςθ αποτελεί ζνδειξθ ςτοιχειϊδουσ υγείασ, 
ενϊ, απ’ τθ ςκοπιά τθσ Ψευτιάσ, είναι περίγελοσ  και ωτθνι, ακατόρκωτθ Ουτοπία.  
Ρεριμζνουμε απ’ τθν όποια πολιτικι τα πάντα, ενϊ δεν κατορκϊνουν οι ωορείσ τθσ να παραμερίςουν 
ατομικοφσ και ομαδικοφσ εγωιςμοφσ και ςκοτεινά πάκθ, για να ςυνεργαςτοφν θγζτεσ, ςτελζχθ και λαοί 
για τθ λφςθ διεκνϊσ ςτοιχειωδϊν αναγκϊν διατροωισ, διαμονισ και κουλτοφρασ. Άλλωςτε ο ποςοτιςμόσ 
ςε πλοφςιεσ και «πολιτιςμζνεσ» χϊρεσ, δια των εντάςεων, νευρικϊν εξαντλιςεων, ωωελιμιςμϊν, 
υπερςιτιςμϊν, πορνείασ, καπνίςματοσ, αλκοολιςμοφ, χθμειο-«κεραπείασ», εκπαίδευςθσ, διαωιμιςθσ 
και προπαγάνδασ, που υπθρετοφν μόνο τθν ιδεοτεχνοδομι κερδϊν κι εξουςιϊν πάςθ κυςία, κατάντθςε 
τουσ πολιτιςμζνουσ και «μορωωμζνουσ» λαοφσ να ‘ναι πιο βακιά ςτερθμζνοι, νοςθροί, ζκωυλοι, 
αυτοβαςανιηόμενοι και ανεπίγνωςτοι, παρά οι άλλοι λαοί τθσ άμεςθσ ςτζρθςθσ και υπανάπτυξθσ.  
Ζτςι, όλα τα ηθτιματα και προβλιματα, ανάγονται μόνο ς’ ζνα πανανκρϊπινο ηωτικό ηιτθμα: κατανόθςθ 
τθσ κατάςταςισ μασ ωσ ςχζςεισ ζναντι εαυτοφ, άλλων και κόςμου.  
Μια απ’ τισ πιο καταςτροωικζσ προκαταλιψεισ και παρεξθγιςεισ, όπωσ ςυχνά υπενκυμίηουμε, είναι ότι 
επιςτιμεσ και πολιτιςτικότθτεσ αυτζσ κακ’ εαυτζσ, χωρίσ κάποια γνϊςθ επιψυχίδιων παραςιτιςμϊν μασ, 
προςωπικά δοκιμαςμζνθ, ότι μποροφν να βοθκιςουν πολφ, ενϊ αποδείχνεται ότι μετατρζπονται ςε 
μθδενιςτικά όπλα δια τθσ μαηικισ ακουςτικισ και εικονιςτικισ φπνωςθσ, δια τθσ ςκοταδικισ 
γνωςεοκρατίασ, δια τθσ τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ, δια τθσ χαοτικισ και τθσ παγωμζνθσ ψευτοπαιδείασ 
χωριςμζνθσ ςε κοφωιεσ αυκεντίεσ και υπνωτιςμζνουσ μακθτζσ, δια τθσ υπερςατανικισ προπαγάνδασ και 
δια των καταςκευαςμζνων «ζκτακτων καταςτάςεων» απ’ όπου δαιμονικι παραγωγι κι εμπορία όπλων 
αλλθλεξόντωςθσ, ωσ «ειρθνιςτζσ».  
Θ πονθρι και ανζντιμθ ςκζψθ, με το κρυωό και ωανερό μνθμονικό που διακζτει εκάςτοτε, είναι ςε κζςθ 
να μεταχειρίηεται τισ ικανότθτζσ μασ, τισ γνϊςεισ, επαναςτατικζσ υπεργνϊςεισ, αλικειεσ και 
πραγματικότθτεσ ωσ ωράςεισ όπωσ, βακμίδεσ ενζργειασ, μορωζσ ηωισ και υλικότθτασ, κόςμοι και 
βιοςωαίρεσ και εξ αμοιβαιότθτασ ςυντιρθςι τουσ, μικρόκοςμοι, κολλοειδι, ενεργθτικζσ επιωάνειεσ, 
πρωτεΐνεσ, πυρθνικά οξζα, ιοί, υποκφτταρα, κφτταρα, οργανιςμοί. Με γνϊςεισ και λζξεισ, όπωσ ψυχι, 
πνεφμα, πλανιτεσ, υλοχθμικοί, αικερικοί κι αντίςτοιχεσ βιοςωαίρεσ ωσ ατομικότθτεσ υποδθμιουργικζσ, 
δθμιουργικοί ιλιοι, γαλαξίεσ και μεταγαλαξίεσ ωσ το ζκδθλο ςϊμα τθσ άδθλθσ υπερνομίασ, ςε ςχζςθ με 
βακμίδεσ υλικότθτασ, όπωσ, πρωταρχικι κατάςταςθ μονοδφναμθσ φλθσ, ςωματιδιακι κατάςταςθ 
πολωμζνων δυνάμεων, ςφνολα ςτοιχείων ωσ τριδφναμθ κατάςταςθ υλικότθτασ, ζνκετα ςφνολα ωσ 
«πράγματα», κοςμικό ςφνολο ςφνολων και κοςμοδεςία ωσ ςωματικότθτα υπερνομίασ. Επίςθσ, ο νουσ 
μπορεί να παπαγαλίηει για αςτάκμθτο, υπερλογικό, άχρονο, επζκεινα νου και νοιςεωσ, για ςτιγμιαίεσ 
εμπνεφςεισ και διείςδυςθ ςτο άγνωςτο, για «κεό και άλλεσ λζξεισ, όπωσ ελευκερία, δικαιοςφνθ, λζξεισ 
τθσ πονθρισ ςκζψθσ που από ωφςθ τθσ είναι νεκρι και νεκροποιόσ μθχανιςτικότθτα και ςυνειρμικότθτα 
θλεκτρονικι άλλου επίπεδου. Μπορεί ακόμα θ ςκζψθ να μεταχειρίηεται ςατανικά, λζξεισ όπωσ 
ςυμπάκεια, κατανόθςθ, ταπεινοωροςφνθ, ςυνεννόθςθ, ςυνεργαςία, με κίνθτρα μίςουσ και αγνωςίασ 
εαυτοφ. Οι δαιμονοειδείσ ςχεδόν νεκρζσ ψυχζσ, ςυχνάηουν ςε ιδεϊδθ ευγενικά, όπωσ και ςε 
ςυγκεκριμζνεσ κινιςεισ καλυτερεφςεωσ ι ςυνεννοιςεωσ ατόμων, ομάδων, λαϊν. Εκεί δρουν εντελϊσ 
άνετα και δυναμικά, μεταξφ υπνωτιςμζνων και υπνοβατϊν, χαρίηοντάσ τουσ να πιπιλίηουν λζξεισ-
καραμζλεσ, ϊςτε πολφ εφκολα να τουσ υποκινοφν να υποδαυλίηουν τα ςκοτεινά πάκθ ςε οπαδοφσ, 
ςυνταυτιςμζνουσ δοφλουσ, εφπιςτουσ, μεγάλων και μικρϊν ιδεολόγων και ςκοταδικϊν πραγματιςτϊν 
«προόδων» και «διαωωτίςεων» με ςελθνιακζσ ανακλάςεισ του ψυχολογικοφ χρόνου.  
Μεγαλοωυίεσ και ιδιοωυΐεσ ι κοινοί λαϊκοί, μπορεί να κάνουμε ωυςικά κατορκϊματα, καφματα λευκισ 
και μαφρθσ μαγείασ μ’ ενεργοποιθμζνεσ παραωυςικζσ και παραψυχολογικζσ ικανότθτεσ, μπορεί να 



‘μαςτε μεγάλοι μακθματικοί, νεοωυςικοί, ψυχίατροι, μθχανολόγοι, αςτρολόγοι, πολιτικοί ι όποιοι άλλοι 
κεωρθτικοί και πρακτικοί, και όμωσ δίχωσ κατανόθςθ, χωρίσ ταπεινοωροςφνθ και αγάπθ, τυωλοί 
υπθρζτεσ αυτιςτικϊν, υπάνκρωπων και μθδενιςτικϊν δυνάμεων, όπωσ αποδείχνουν οι πράξεισ διεκνϊσ, 
ωωτιςμζνοι μόνο με τον θλεκτρικό λαμπτιρα και το θλιακό ωωσ, αυτά τ’ αυκεντικά ςκοτάδια ψυχισ και 
πνεφματοσ.  
Ρροςτάτεσ και οπαδοί, αναηθτοφμε τουσ εχκροφσ και τισ κεραπείεσ, πάντα ςτα εξω και απ’ εξω μασ. 
Πμωσ, ο εχκρόσ, θ άμυνα κι θ κεραπευτικι βρίςκεται ςτα εντόσ, αωοφ είμαςτε ωορείσ και δράςτεσ. Ο 
εχκρόσ είναι οι ςκιζσ πραγμάτων και όντων, ωσ δικζσ μασ ςκιζσ, ςε μυριάδεσ δεςμίδεσ κρυωισ μνιμθσ 
αιϊνων, που αναδφονται ςε ωάςεισ, από ερεκιςμοφσ ςχζςεων, ωσ ευκαιρίεσ κεραπευτικισ επίγνωςθσ ι 
χειροτζρευςθσ δια τθσ απροςεξίασ, τθσ μείωςθσ και απϊλειασ λεπτϊν ενςτίκτων ωφςθσ, ψυχισ και 
πνεφματοσ. Πταν ςυνταυτιηόμαςτε με τζτοιεσ ςκιζσ, ι όταν δεν επαναςτατοφμε ςιωπθλά ωσ ψυχζσ, οι 
ςκιζσ ρουωάνε όλθ μασ τθν ενζργεια και μασ κυβερνοφν, κθρία παραψυχικά πανίςχυρα. Αυτζσ κάνουν 
τουσ χωριςμοφσ, τισ κτθτικότθτεσ, τα ςχίςματα, τισ ςυμμορίεσ, τα μίςθ.  
 
Οι κφκλοι και υπερςωαίρεσ επιςτρζωουν ςτον εαυτό τουσ, με τθν μεταξφ τουσ αρμονία, ρυκμό, μουςικι 
και ομορωιά, μζςα ςτθν παγκόςμια ρφκμιςθ. Ραρατθρθτισ και παρατθροφμενο, παρά τισ διαωορζσ, 
είναι το ίδιο.  
Τθσ ανκρωπότθτασ παρεξθγιςεισ, μίςθ και τρόμοι, μόνον ενεργοποιθμζνεσ ςκιζσ.  
Σ’ αυτι τθν όμορωθ, αλλά ςκοτεινι και δφςκολθ γωνιά του ςφμπαντοσ, ς’ αυτό το μόριο ςκόνθσ που 
είναι ο πλανιτθσ μασ, μ’ αυτι μασ τθν επιςτθμοποιθμζνθ και πολιτιςτικοποιθμζνθ Ραράνοια, επζρχεται 
καλπάηουςα θ τεχνθλεκτρονικι και παραωυςικι δαιμονικότθτα, ιδιοκτιτεσ και χειριςτζσ, ευπρεπείσ 
χοντρζμπορουσ όπλων και λαϊν τθσ Γθσ, που τουσ ςτθρίηουν ςυντθρθτικοί, άκρθςκοι. Αλλιϊσ, δεν κα 
μποροφςαν να ςτακοφν οφτε μια ςτιγμι, αν δεν ςυνταυτιηόμαςταν μ’ αυτοφσ και γι’ αυτό, αν 
παραψυχολογικά, δεν ρουωοφςαν τθν δικι μασ ενζργεια, το δικό μασ αίμα, τθ δικι μασ ηωι, 
υπερςατανικά για να κεριεφουν, δίχωσ τίποτε να μασ χαρίηουν ς’ αντάλλαγμα, εκτόσ απ’ το μζγα μίςοσ 
και τα μθδενιςτικά υλικά, ςυναιςκθματικά, διανοθτικά και πολεμικά όπλα για ν’ αλλθλοβαςανιηόμαςτε 
και για ν’ αλλθλοεξοντωκοφμε.  
Θ τεχνθλεκτρονικι και άλλεσ γοθτείεσ επζρχονται καλπάηουςεσ, ωσ ανελζθτεσ δυνάμεισ τθσ κόλαςισ 
μασ, επειδι δεν λειτουργεί ς’ εμάσ εγριγορςθ αιςκιματοσ και νου, ρυκμόσ, αρμονία, αναλογία, 
ομορωιά, αίςκθμα ςυνεργαςίασ, ειλικρίνεια, ωιλία, εγκάρδια ςυνεννόθςθ και αγάπθ.  
Καταντιςαμε να μετράμε τα πάντα και να ςυγκρινόμαςτε προσ το κακετί, πράγματα, πρόςωπα, ομάδεσ, 
καταςτάςεισ, ροζσ χρόνου και φλθσ. Απ’ αυτό το γεγονόσ οι ανταγωνιςμοί, ωκόνοι, ηιλιεσ, πόλεμοι, μίςθ. 
Αυτά είναι ςυνείδθςθ και αςυνείδθτο, με τ’ όργανό τουσ, τθ ςκζψθ. Αυτά κάνουν τουσ ωόβουσ, 
αναςωάλειεσ, μειονεκτικότατεσ, απ’ όπου οι αλαηονείεσ.  
Ζτςι, το ςφνολο των ηθτθμάτων, δεν είναι να εξαςωαλιηόμαςτε με χριμα, φλεσ, γνϊςεισ κι εξουςίεσ, 
ζναντι του ωόβου εντόσ μασ που πραγματϊνει καταςτάςεισ ωόβων ςτα ζξω μασ, αλλά θ αιςκαντικι 
κατανόθςθ του γεγονότοσ ότι ο ωόβοσ είναι θ ςκζψθ μασ, πονθρι, ανζντιμθ, βλακϊδθσ, μθδενιςτικι. 
Αυτι που εωευρίςκει, παράγει, ςερβίρει βόμβεσ, χάπια, ςυνκιματα, διαωθμίςεισ, ιδρφματα και ςκεφθ 
μαηικισ προπαγάνδασ, καταςτροωικισ εκπαίδευςθσ και απειλζσ αυτοεξόντωςισ μασ.  
Θ βακιά κατανόθςθ του υπερςατανιςμοφ, που είναι θ ςκζψθ μασ, αποτελεί το κλειδί για ηωι ακϊα, 
ειρθνικι, ηωι ποικιλότροπθ, ομορωιάσ και αγάπθσ, όντων ευγενικισ καταγωγισ, αλθκινι περιπζτεια, ςε 
βιοςωαίρεσ και κόςμουσ.  
 
 



 

ΜΕΡΙΚΕ ΑΠΟ ΣΙ ΚΡΙΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΕΡΓΑ ΣΟΤ ΖΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ 
 
ΟΘΩΝ ΔΕΦΝΕΡ 
Το εντυπωςιακό αυτό βιβλίο του Ηιςθ Οικονόμου... δεν είναι υπερβολι να ποφμε, ότι πρόκειται για κάτι 
μοναδικό ςτο είδοσ του ςτθ χϊρα μασ, γιατί δεν ζχουμε ποτζ ςυναντιςει κάτι παρόμοιο ςτθν 
νεοελλθνικι γραμματεία... «Το Θμερολόγιο τθσ Ερθμιάσ και τθσ Σιωπισ» (Εκδόςεισ Ρολφτυπο, 1989), κα 
ςυγκινεί πάντα, (περιοδικό «Δαυλόσ» Λοφλιοσ 1989). 
 
 
Π. ΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ 
Στο βιβλίο του Ηιςθ Οικονόμου: «Θ Γυναίκα τθσ ανδροκρατίασ και οι κοινωνίεσ των 
υπερκαταναλϊςεων» (Εκδόςεισ «ΡΟΛΥΤΥΡΟ», ςελ. 450), κίγεται ζνα πλικοσ κεμάτων, κρθςκευτικϊν, 
κοινωνικϊν, πολιτικϊν, κοινωνικισ ψυχολογίασ και ςυμπεριωοράσ, οικολογικϊν κ.λ.π. που 
αναδεικνφουν τθ ςκζψθ του ςυγγραωζα και τθν κριτικι κεϊρθςθ που κάνει... Θ ανάγνωςθ του βιβλίου 
του Ηιςθ Οικονόμου προκαλεί τον κάκε ςκεπτόμενο άνκρωπο, να πάρει κζςθ, να ενεργοποιθκεί 
κοινωνικά και πολιτικά, δρα ωσ μοχλόσ πολιτιςτικισ αωφπνιςθσ.( εωθμερίδα «Χριςτιανικι» 12 
Σεπτεμβρίου 1991) 
 
 
Ν. Δ. ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΠΟΤΛΟ 
Τϊρα που διαβάηω το «Μαφρο χιοφμορ γι` αυτά που μασ ςυμβαίνουν» (Εκδόςεισ Ρολφτυπο, 1988)... 
πάω να πιςτζψω πωσ ο Οικονόμου υιοκετεί ζνα είδοσ αντιτεχνικισ και αντιαιςκθτικισ για να μασ 
βεβαιϊςει με τραντάγματα, ότι το καράβι βουλιάηει και λοιπόν ασ μθν παρθγοριόμαςτε με τθν άψογθ 
ποίθςθ, (περιοδικό «ΑΝΤΛ» 8 Λουνίου 1989). 
 
 
ΒΑΟ ΒΑΡΙΚΑ  
...ο Ηιςθσ Οικονόμου τθσ «Ανάρρωςθσ» και των ςυλλογϊν που ακολοφκθςαν (για να μθν αναωζρω τα 
δοκίμιά του και τισ κεατρικζσ δοκιμζσ του) που τα επιτεφγματα τθσ ποίθςισ του δεν βρίςκονται μονάχα 
ςε πολφ ανϊτερο ποιοτικά επίπεδο από τθν προςωορά των περιςςοτζρων από τουσ ποιθτζσ, αλλά και 
επθρζαςαν ςθμαντικά πολλοφσ από αυτοφσ. Θ άγνοια, θ παράλειψθ, ελζγχει το ζωλο του επιχειριματοσ 
για «πρϊτουσ διδάξαντασ». («Συγγραωείσ και Κείμενα», εκδόςεισ Ερμισ, 1975).  
...ζναν ποιθτι ςτθν πλιρθ ωριμότθτά του μασ αποκαλφπτει το «Σταυροδρόμι του χρόνου»... Ο λόγοσ εδϊ 
αντλεί τθν φπαρξι του από μια πλοφςια εςωτερικι ηωι και θ άμεςθ και κατ’ ευκείαν επαωι με ζνα 
υγιζσ ζνςτικτο δίνει ςτο ςτίχο παλμό και ςυγκίνθςθ. Υπάρχει ζνα ςυναίςκθμα ευκφνθσ ςε κάκε 
πνευματικι εκδιλωςθ του κ. Οικονόμου που ςε υποχρεϊνει να ςτακείσ και να προςζξεισ τθν εργαςία 
του... Διακρίνεισ μια ενιαία και αδιάςπαςτθ προςωπικότθτα κι ζνα δράμα που το ίδιο ςτο βάκοσ παίρνει 
ωςτόςο ςτθν εκδιλωςι του τισ πιο διαωορετικζσ μορωζσ. Είναι ίςωσ αυτό εκείνο που δίνει ατομικότθτα 
ςτουσ ςτίχουσ του κι ζνα χρϊμα τόςο ζντονα προςωπικό, που αναγκάηει ευκφσ από τθν πρϊτθ επαωι 
μαηί τουσ να αναγνωρίςει τον αυκεντικό χαρακτιρα τθσ δθμιουργίασ του ποιθτι. Θ μοίρα του 
ςφγχρονου πολιτιςμοφ είναι εκείνο που περιςςότερο από κάκε τι άλλο απαςχολεί τον ποιθτι. Κανζνασ 
άλλοσ, ίςωσ, δεν αιςκάνεται και δεν αποδίδει με τόςθ ζνταςθ το ςθμερινό αδιζξοδο, όςο ο κ. 
Οικονόμου.  
Θ διάςπαςθ και το χάοσ του κόςμου που μασ περιβάλλει, θ μεταβολι τθσ ηωισ, ςε μια πράξθ ολότελα 
τυπικι, το πλζγμα των άλυτων αντιωάςεων και ψυχϊςεων υπό τθν επιρεια των οποίων ηει ο ςφγχρονοσ 
άνκρωποσ θ απειλι μιασ νζασ μεςαιωνικισ νφχτασ, που αωαιρεί κάκε δυνατότθτα επιβίωςθσ από το 
πνεφμα και ρίχνει ςτο περικϊριο τθσ ηωισ τον πνευματικό άνκρωπο, παραμζνουν ςτο κζντρο τθσ 
δθμιουργίασ του... Τα ποιιματα του κ. Οικονόμου δεν αναπαφουν τισ αιςκιςεισ, αλλά κεντρίηουν τθ 
ςκζψθ και αναςτατϊνουν τθ ςυνείδθςθ με τισ άπειρεσ προεκτάςεισ τουσ. Το ςφμβολο ςαν 



ςυμπυκνωμζνθ ζκωραςθ ηωισ, ξαναβρίςκει τθ κζςθ του ςτα ποιιματα του κ. Οικονόμου και ο ποιθτικόσ 
λόγοσ το ουςιαςτικό του νόθμα. («Χρονικό του βιβλίου», εωθμερίδα «Τα Νζα», 1946).  
 
 
Κ.Θ. ΔΗΜΑΡΑ 
...από χρόνια αιςκάνομαι ζνα χρζοσ να με βαραίνει, χρζοσ θκικό και πνευματικό.  
...χαίρομαι που μου δίνεται θ ευκαιρία να εκπλθρϊςω τοφτο το χρζοσ και να τιμιςω, κακϊσ πιςτεφω 
όπωσ του ταιριάηει, ζναν από τουσ πιο άξιουσ διανοθτζσ τθσ καινοφργιασ ελλθνικισ πνευματικισ γενιάσ. 
Το φωοσ των δοκιμίων του είναι αδιάκοπα υψθλό, ςαν μια ζξαρςθ προωθτικι, θ ωράςθ τουσ είναι 
ςυνικωσ αποωκεγματικι και ςαν ςωυρθλατθμζνθ μζςα ςτισ ωλόγεσ μιασ τραγικισ πνευματικισ και 
ψυχικισ υπερζνταςθσ. («Ζνασ ςτοχαςτισ», εωθμερίδα «Το Βιμα», 1945).  
 
 
ΑΡΗ ΔΙΚΣΑΙΟ 
...Για μζνα, ο Οικονόμου είναι θ πιο τελειωμζνθ πνευματικι ωυςιογνωμία ςε ολόκλθρθ τθν Ροίθςι μασ 
από το 1930 και φςτερα. (Ρεριοδικό «Ο Αιϊνασ μασ», 1946).  
 
 
Π. ΦΛΩΡΟ 
...οι ςτίχοι του Η. Οικονόμου περιζχουν τθ βιοκεωρία του κάτω από ποιθτικι μορωι. Και τα δοκίμιά του 
είναι θ νοθματικι προζκταςθ και μεταγραωι τθσ διάκεςθσ αυτισ ςε «ςφςτθμα», ασ ποφμε κριτικό-
ωιλοςοωικό. Θ ποιθτικι διάκεςι του είναι θ λυρικι διάκεςθ του πολιτιςμζνου από το ζνα μζροσ θ 
αρνθτικι ςτάςθ αντίκρυ ςτθ μθχανοποίθςθ τθσ ηωισ, ςτο ανιλεο καταςκεφαςμα αυτό τθσ νζασ Τριάδασ: 
τςιμζντο, βενηίνα και ςίδερο, ςε αυτι τθν πραγμάτωςθ τθσ κόλαςθσ ςτθ Γθ, κι από το άλλο θ καταξίωςι 
τθσ ζτςι πλθγωμζνθσ ηωισ μζςα ςτθ ωφςθ του Κεοφ. Δθλαδι κατάωαςθ αντίκρυ ςτθ ηωι, όχι όμωσ ςτθ 
ηωι όπωσ τθν κατάντθςαν οι ωανατικοί βαςανιςτζσ του ανκρϊπου, παρά ςτθν αιϊνια ηωι που 
ιςορροπείται ανάμεςα ςτθ χειροπιαςτι κυκλικότθτα τθσ βλάςτθςθσ και ςτθν αςφλλθπτθ κυκλικότθτα 
του Θλίου. Τα εκωραςτικά μζςα που μεταχειρίηεται ο Η. Οικονόμου ανταποκρίνονται αρμονικά ςτθν 
ποιθτικι του διάκεςθ, ςτο είδοσ τθσ ποιθτικισ του διάκεςθσ. Κζλω να πω πωσ υπάρχει ςτα ποιιματα 
αυτά ιςορροπία περιεχομζνου και μορωισ, δθλαδι εςωτερικισ και εξωτερικισ μορωισ... ςτουσ 
ελεφκερουσ ςτίχουσ του Η. Οικονόμου ζχεισ τθν αίςκθςθ τθσ ωυςικότθτασ. Φρονϊ πωσ αυτό προζρχεται 
από τθν ειλικρίνεια. Εδϊ είναι ζνασ άνκρωποσ που δεν προςποιείται, δεν «μθχανεφεται»... ρυκμόσ 
υπάρχει, αλλά διαςπάται κάπου κάπου και κυμίηει παρόμοιεσ εκδθλϊςεισ ςτθ ςφγχρονθ μουςικι.  
Στο βιβλίο του «Ρολιτικι και Ρνεφμα» ο Η. Οικονόμου λογαριάηεται με όλουσ και με όλα... ο ζλεγχοσ τθσ 
πολιτικισ αςκείται από άνκρωπο υπεφκυνο και βιολογικά υγιι (τονίηω το ςτοιχείο τθσ υγείασ ςε τζτοιου 
είδουσ ελζγχουσ)... Στθν «Κρίςθ τθσ Θγεςίασ» ο ςυγγραωζασ καταπιάνεται με τα ςθμερινά αγωνιακά 
προβλιματα τθσ θγετικισ κρίςθσ, του ομαδιςμοφ, τθσ πνευματικισ αδράνειασ και αδιαωορίασ του 
πλικουσ που πζωτει με τα μοφτρα ςτον τυωλοςοφρτθ τθσ προπαγανδιςτικισ «διαωϊτιςθσ»... κίγει τον 
καιςαριςμό, τθν ειλικρινι και αγωνιηόμενθ κριτικι και τθ δφςκολθ κζςθ τθσ ςε ζναν κόςμο που 
εξουςιάηεται από τον ομαδιςμό. Τελειϊνει με μια επιςκόπθςθ του ςφγχρονου παγκόςμιου γίγνεςκαι, 
των γιγάντιων πλοκϊν που κυοωορεί και τθσ πικανισ επίδραςισ τουσ ςτον πολιτιςμό μασ.  
...Το βιβλίο τοφτο, ανάμεςα ςτθ ςθμερινι, αθδιαςτικι ςυχνά, προςωορά τυπωμζνου χαρτιοφ, αποτελεί 
ωωτεινι εξαίρεςθ... Πποιοσ παρακολουκιςει τον Η. Οικονόμου ςτο ίςαμε ςιμερα ςφνολο τθσ 
εκδιλωςισ του, κα πειςκεί πωσ θ μοίρα του ςφγχρονου ανκρϊπου και του πολιτιςμοφ του ζχει γίνει 
γνιςιο βίωμα. Κι αυτό ςθμαίνει κάτι, μζςα ςτο ςθμερινό χάοσ.  
...Θ γενικι εντφπωςθ που κάνει το ζργο του Η. Οικονόμου, είναι πωσ ζχει εξοικειωκεί με τθν εωιαλτικι 
προβλθματικότθτα του ςθμερινοφ γίγνεςκαι και ειςδφει ςυχνά ίςαμε τισ κρυωζσ πτυχζσ τθσ... Πςο για το 
φωοσ, ζχει παλμό, θ γλϊςςα παραςτατικι, πολφ ςυχνά ποιθτικι. (Ρεριοδικό «Γράμματα», 1945).  
 
 
ΣΑΚΗ ΠΑΠΑΣΩΝΗ 
...μζνω κατάπλθκτοσ μπροςτά ςτο προωθτικό και μεγαλόπνευςτο αυτό βιβλίο, το ξεχειλιςμζνο από 
πίςτθ. Μπροςτά του ωχριά κάκε άλλθ δθμιουργία. (Ρεριοδικό «Ελεφκερο Φφλλο»).  
 



 
Κ.Κ. ΜΕΡΑΝΑΙΟ 
...είναι μια πνευματικι ευεργεςία θ προςωορά βιβλίων όπωσ του κ. Ηιςθ Οικονόμου. (Ρεριοδικό «Ο 
Αιϊνασ μασ», 1947).  
 
 
Α. ΚΑΡΑΝΣΩΝΗ 
...ζνα γνιςιο ποιθτικό κζλγθτρο, μια δφναμθ γοθτείασ και υποβολισ. (Ρεριοδικό «Νζα Γράμματα» 
τεφχοσ 3-4, 1946).  
 
 
ΑΝΣ. ΦΩΣΙΕΡΗ 
...ο Ηιςθσ Οικονόμου μπορεί και πρζπει να λογαριάηεται ανάμεςα ςτισ πιο ςθμαντικζσ, ςυνεπείσ και 
υπεφκυνεσ δυνάμεισ τθσ νζασ μασ ποίθςθσ. (Ρεριοδικό «Διαβάηω», τεφχοσ 8-4, 1976).  
 
 
Μ. ΠΟΛΙΣΗ 
...ο Οικονόμου ζδωςε το αυκεντικό ςτίγμα τθσ ποίθςισ του, που εκινικθ ςε υψθλό επίπεδο 
αιςκθτιςμοφ και πνευματικισ εγριγορςθσ. Ζωερε ςτθν ποίθςθ τθ δικι του εκδοχι, ϊριμοσ, βακφσ, 
ουςιαςτικόσ και μασ ζδωςε ζνα μζτρο αποτιμιςεωσ τθσ ςφγχρονθσ ποιθτικισ δθμιουργίασ. Κακαρόσ 
λυρικόσ λόγοσ - ψυχι και πνεφμα ςε αρμονία. Θ ποίθςθ του Οικονόμου με τθ δικι τθσ παραςθμαντικι, 
προςωζρει τα μυςτικά τθσ δϊρα. Ασ τα δεχτοφμε κι ασ τα χαροφμε.  
 
 
ΝΙΚΟ ΠΑΠΑ 
...ιδζεσ, φλθ ποιθτικι, ςυναιςκιματα, αιςκθτικι αγωγι, ςε μια ζκρθξθ πλαςτικι και ωραςτικι, 
δθμιουργοφςαν μια από τισ ειλικρινζςτερεσ περιπτϊςεισ, ςτθ νζα μασ ποίθςθ... Τι κρίμα να είναι τόςο 
λίγο γνωςτι μια τζτοια Ροίθςθ. (Από τθν ιςτορία τθσ Λογοτεχνίασ του).  
 
 
ΣΑΤΡΟ ΒΑΑΡΔΑΝΗ 
... Εκδίωξθ των εμπόρων εκ του Ναοφ, με το Φραγγζλιο, μοιάηει αυτό το βιβλίο: Ανκρϊπινεσ Σχζςεισ... 
Τθν Ελευκερία μπορείσ να τθν ανακαλφψεισ μονάχοσ εντόσ ςου και να κάνεισ μόνοσ ςου τθν από εντόσ 
επανάςταςθ... Ρεριμζνουμε να μασ κάνουν «λεφτερουσ» κάποιοι άλλοι... περιμζνουμε τον Γκοντϊ! (από 
το περιοδικό του Βόλου «Ϊρεσ», 15 Μαΐου - 15 Λουνίου 1987). 

  

 
 



 

Ηιςθσ Οικονόμου, νιςοσ Σκιάκοσ  
Στοιχειοκεςία, Εκτφπωςθ, Τυπογραωείο Γ. Αργυροποφλου – Α. Ηουμαδάκθ, Λκαρίασ 9, 
Ακινα, Τθλ. 5722-035, Μάρτιοσ 1978. 
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