
 

 

Πξνδεκνζίεπζε από ην βηβιίν ηνπ Γηώξγνπ Δνπαηδή «Χξνλνγξαθίεο – Σεκεηώζεηο εκεξνινγίνπ» πνπ 

ζα θπθινθνξήζεη εληόο ηνπ Ινπλίνπ από ηηο εθδόζεηο Κάθηνο. 

 

Απνζπάζκαηα από ην 12ν θεθάιαην, «Δηάινγνο» κε ηνλ Αικπέξ Κακπ́  

 

Αγαπεηέ Αικπέξ, 

 

Τώξα πνπ απνθάζηζα λα ζνπ γξάςσ, έρνπλ ήδε πεξάζεη δεθαεηίεο νιόθιεξεο από ηόηε πνπ 

άξρηζεο λα κνπ θάλεηο ζπληξνθηά. Αθνξκή λα γπξίζσ πάιη ζε ζέλα ήηαλ νη λέεο εθδόζεηο πνπ είραλ 

πνιύ ελδηαθέξνλ, θπξίσο ε νγθώδεο βηνγξαθία ζνπ από ηνλ Οιηβηέ Τόλη θαη απηή ηεο Αιίο 

Καπιάλ, κε ηίηιν Αλαδεηώληαο ηνλ μέλν.  

  Ηκηηειήο ν δηάινγνο κηαο θη έθπγεο νξηζηηθά, εκηηειήο θη ν ιόγνο κνπ, αθνύ απνθάζηζα 

αξρηθά -αιιά δελ νινθιήξσζα- λα γξάςσ πνιιέο ζηηγκέο ηεο δσήο κνπ πνπ από δηανιεκέλε 

ζύκπησζε βξίζθνληαλ ζε κηα πεξίεξγε ζπληπρηά κε δηθέο ζνπ ζηηγκέο, όπσο ηνπιάρηζηνλ  

πξνθύπηεη από ηα Σεκεηωκαηάξηά ζνπ θαη από ηελ ιεπηνκεξή βηνγξαθία ζνπ.  

...Τα βηβιία ζνπ εμαθαλίζηεθαλ από ηνπο ειίζηνπο ηνπ Α2. Τε κνλαδηθή εκέξα πνπ έθπγα θξπθά 

γηα ην λνζνθνκείν κε έληνλα πξνβιήκαηα πγείαο, βξήθαλ ηελ επθαηξία λα μαθξίζνπλ ηα πνιύηηκα 

βηβιία ζνπ. Οη αζθαιίηεο ζηα ζηξαηόπεδα, θαηά θαλόλα ακόξθσηνη κηθξόλνεο, παξαθνινπζνύζαλ 

αθόκα θαη πώο αλαπλένπκε. Θα κνπ πεηο, πνηνο ραθηέο δελ είλαη κηθξόλνπο θαη κηθξόςπρνο... Όηαλ 

επέζηξεςα, έιεηπαλ ηα βηβιία ζνπ από ηε ζέζε ηνπο θάησ από ην καμηιάξη όπνπ ηα έβαδα ηάρα γηα 

λα ηα θξύςσ. Πηζηεύσ, αγλννύζαλ πνηνο είζαη, αιιά ηα έθξηλαλ επηθίλδπλα δηα ηελ δεκνζίαλ ηάμηλ, 

αθνύ ηα δηάβαδα εγώ. Εδώ σο θαη βηβιία ηεο Αξραίαο Ειιεληθήο Γξακκαηείαο είραλ απαγνξεύζεη 

νη δηθηάηνξεο. 

…Πην πνιύ κε είρε ελνριήζεη ν ζάλαηόο ζνπ. Δελ κπνξνύζα λα απνδερζώ όηη έθπγεο ηόζν λσξίο 

ζηα ζαξάληα έμη-ζαξάληα επηά ζνπ ρξόληα από έλα αλόεην απηνθηλεηηζηηθό δπζηύρεκα. 

...Μάιηζηα κνπ αθνπγόηαλ άθξσο εηξσληθό, κέζα ζηελ ηξαγηθόηεηα ηνπ γεγνλόηνο, όηη ζπλήζηδεο 

λα ιεο ζηνπο θίινπο ζνπ πσο “ηίπνηα δελ είλαη πην ζπγθινληζηηθό από ηνλ ζάλαην ελόο παηδηνύ, θαη 

ηίπνηα πην παξάινγν από ηνλ ζάλαην ζε απηνθηλεηηζηηθό δπζηύρεκα”. 

 

...Σηελ πνξεία, απνθάζηζα λα θαηαγξάςσ δηθέο κνπ ζθέςεηο κε αθνξκή δηθνύο ζνπ δηαινγηζκνύο, 

λα ζπλ-νκηιήζσ κε ζέλα: 

 

Νηώζσ ηόζν παξσρεκέλεο ηε ζθέςε θαη ηε γλώζε κνπ, πνπ αλαξσηηέκαη αλ έρεη λόεκα πιένλ λα 

θαηαγξάθσ όζα πεξλνύλ από ην λνπ κνπ. Ίζσο έξζεη ε ζηηγκή –κπνξεί λα έρεη θηάζεη ήδε– πνπ ε 

ζύκπηπμε παξειζόληνο-κέιινληνο λα εμαθαλίζεη ην παξόλ θαη σο έλλνηα. Πόζν ηξέρνπλ ηα 

γεγνλόηα πνπ ζεκαδεύνπλ ηνλ ρξόλν; 

 

Μηιάσ γηα αμίεο, πνιηηηζκό, λέν αλζξσπηζκό θαη ληώζσ παξειζνληνιόγνο. Τόζν κνπ ιείπεη ε 

γλώζε όζσλ έρνπλ, εξήκελ κνπ, επηζπκβεί. Τν παξόλ ζπληίζεηαη ηαρύηαηα ζε εξγαζηήξηα πςειήο 

ηερλνινγίαο θη επηζηήκεο θαη ληώζσ αδαήο, ειάρηζηα ηθαλόο λα αξζξώζσ ιέμε... 

 

Αξλνύκαη λα ζηακαηήζσ ηελ πνξεία ηεο ζθέςεο κνπ γηα λα απνθύγσ ηάρα νδύλεο αλαθαιύςεσλ ή 

γηα λα κελ αλαηξεζεί ε αίζζεζε ηνπ ρπδαίνπ επδαηκνληζκνύ, ν νπνίνο νδήγεζε ηελ... πνιηηηζκέλε 

αλζξσπόηεηα ζε ζθιεξέο κνξθέο θνηλσληθήο δηαβίσζεο θαη νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο.  

 

Αλ ππνζέζνπκε όηη ν παξαινγηζκόο ηνπ θόζκνπ είλαη κία ζπλερήο θαη αδηάιεηπηε πξαγκαηηθόηεηα, 

ηόηε παύεη λα ππάξρεη γηα ηνπο κε ζηνραζηηθνύο θαη απνηειεί ζπζηαηηθό ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ηνπο, 

θαζηζηάκελνο αόξαηνο. Μόλν νη ζηνραζηέο πηα κπνξνύλ λα εληνπίζνπλ απηόλ ηνλ παξαινγηζκό θαη 

λα αληρλεύζνπλ ηηο αηηίεο ύπαξμήο ηνπ, πνπ ειινρεύνπλ ζην αλζξώπηλν δών. 

 



Μηθξά δείγκαηα ηνπ παξαινγηζκνύ ηνπ θόζκνπ καο, είλαη ε πξνζπάζεηα επηβνιήο ζηνπο νκνεηδείο 

καο, ην άπιεζην θπλήγη ηνπ θέξδνπο, όηη νθηώ άλζξσπνη ζηνλ πιαλήηε λα θαηέρνπλ πινύην ίζν κε 

ηνλ πινύην εμήληα ρσξώλ, όηη πεζαίλνπλ άλζξσπνη από πείλα θαη δίςα, όηη ππάξρνπλ πόιεκνη 

κεηαμύ ησλ ιαώλ ζην όλνκα εζληθηζηηθώλ εμάξζεσλ, όηη εμαθνινπζεί ε απαμίσζε ηεο αμηνπξέπεηαο 

θαη ηεο ίδηαο ηεο δσήο. Θα κπνξνύζα λα γεκίζσ ρηιηάδεο ζειίδεο κε δείγκαηα ηνπ παξαινγηζκνύ 

πνπ σο αεηζαιή δαηκόληα ηαιαλίδνπλ ηελ αλζξσπόηεηα. 

 

Καη βεβαίσο όηαλ κηιάκε γηα ηνλ παξαινγηζκό ηνπ θόζκνπ, ελλννύκε ηνλ παξαινγηζκό ηνπ 

αλζξώπνπ ηνπ νπνίνπ είλαη θνξέαο. Με ηελ εμαθάληζε ηνπ αλζξώπνπ ζα ραζεί θάζε ίρλνο 

παξαινγηζκνύ. Τν ζύκπαλ θαη ε θύζε δελ ηνλ ρσξνύλ. Καη ίζσο γη’ απηό, ε έλλνηα ηεο αξκνλίαο 

ελππάξρεη ζηε θύζε θαη ζην ζύκπαλ. Κάζε δηαηάξαμε απηήο ηεο αξκνλίαο επηθέξεη κηθξή ή κεγάιε 

θαηαζηξνθή. 

 

Η δίςα κνπ γηα γλώζε μεθηλάεη από ηελ ελαγώληα πξνζπάζεηα λα απνζαθελίζσ όζα θξύβεη κέζα 

ηνπ απηό ην παλίζρπξν δών πνπ ιέγεηαη άλζξσπνο. Να θαηαλνήζσ ηηο αληηθξνπόκελεο δπλάκεηο 

ηνπ, πνπ είλαη ηθαλέο γηα ην κεγαιύηεξν θαθό, θαηαζηξνθέο, θόλνπο εθ πξνκειέηεο, πνιέκνπο θαη 

καδί γηα ην κεγαιύηεξν θαιό, επεξγεζίεο, πξνζθνξέο, ηδαληθά, επηζηεκνληθά επηηεύγκαηα πνπ 

βνεζνύλ ηνλ άλζξσπν θαη παξάιιεια ηνλ ζθνηώλνπλ. Αλ απηόο ν παξαινγηζκόο ηνπ θόζκνπ είλαη 

ην ηζόβην ίρλνο πνπ ηνλ δηαθαηέρεη, ίζσο ζα πξέπεη λα κπσ αθξηβώο ζ’ απηόλ ηνλ παξαινγηζκό γηα 

λα ηνλ εξκελεύζσ. Ίζσο πάιη, ήδε λα είκαη κέζα ζ’ απηόλ ηνλ παξαινγηζκό ηνπ θόζκνπ, αθνύ δσ 

ηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη ηε ξνπθάσ κε όια κνπ ηα αηζζεηήξηα. Δηόηη αλ δελ ηε δνύζα, πώο ζα 

κπνξνύζα ηνπιάρηζηνλ λα ηελ πξνζιάβσ, κηαο θαη νη εξκελείεο αθνινπζνύλ πάληνηε ηελ 

πξόζιεςε; 

 

Είπαλ όηη ν ήξσαο (ηνπ Ξέλνπ) Μεξζώ είλαη απνιύησο εμσπξαγκαηηθόο κηαο θη είρε πιήξε απνπζία 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο. Μα, δελ βιέπνπλ πόζνη Μεξζώ θπθινθνξνύλ αλάκεζά καο θαη πώο 

πιεζαίλνπλ κε ηηο επεξρόκελεο γεληέο; 

 

Ο άιινο είλαη απηόο πνπ είλαη, ή ζσζηόηεξα, απηόο πνπ εκείο λνκίδνπκε όηη είλαη. Κάπνηα ζηηγκή, 

άιινο δελ ιεηηνπξγεί σο απηόο πνπ λνκίδνπκε. Τν πνιύ απιό, γίλεηαη α-λνήησο νδπλεξά 

πνιύπινθν. Σπλήζσο, ε αηηία ηεο πηθξίαο καο πξνέξρεηαη από ηε δηάςεπζε ηεο πξνζδνθίαο λα 

επηβεβαησζεί ε εηθόλα ηνπ άιινπ όπσο εκείο ηελ θαηαζθεπάζακε. Καη βεβαίσο, γη’ απηό, κόλνλ ν 

άιινο δελ έρεη επζύλε. 

 

Δηςάσ γηα γλώζε ζαλ νιόζηεγλν ζθνπγγάξη αθεκέλν ζηνλ ήιην ηεο εξήκνπ. Δηαβάδνληαο θαη 

ζπδεηώληαο κε ζηνραζηηθνύο αλζξώπνπο, γίλνκαη άπιεζηνο γηα γλώζε θαη κε πλίγεη ην άγρνο ηεο 

αδπλακίαο λα θαιύςσ ηηο γλσζηηθέο κνπ αλάγθεο. Είλαη θνξέο πνπ δελ κνπ θηάλεη ν ιόγνο θη 

απνδεηώ ιπηξσηηθέο αλάζεο ζηε δσγξαθηθή, ηε κνπζηθή, ηελ νκνξθηά ηεο θύζεο, ζηελ ηέρλε 

δειαδή. 

 

Η επίγλσζε όηη δελ ζα θαηαθηήζσ πνηέ ηελ απόιπηε αιήζεηα δελ κε πνλάεη πηα –απηά κέλνπλ ζαλ 

αδύλακε αλάκλεζε ηεο εθεβείαο– θαη ζπλεζίδσ ζηγά ζηγά ζην πξόζθαηξν ηεο αιήζεηαο πνπ 

επαλαπξνζδηνξίδεηαη ζπλερώο ζηελ πνξεία κνπ λα θσηίζσ ην ζθνηάδη κε ηε ζπιινγή όιν θαη λέσλ 

πιεξνθνξηώλ πνπ κνπ ιέλε πόζν αλώξηκνο ήκνπλ θάζε πξνεγνύκελε κέξα. Τειηθά έθηαζα λα είκαη 

έλαο ζπιιέθηεο αλαπάληεησλ γηαηί. Τσλ νπνίσλ θάζε απάληεζε ηα πνιιαπιαζηάδεη. 

 

Μέξνο ζεκαληηθό ηεο αιήζεηαο κνπ, νπζηώδεο ζπζηαηηθό ηεο, είλαη ε ζπλερήο γλσξηκία κε ηνλ 

εαπηό κνπ, όρη όκσο σο κνλάδαο, αιιά σο κέξνπο ηνπ άπεηξνπ θόζκνπ. Καη κεγαιώλεη –ζε βεβαηώ, 

αλώδπλα πηα– ε αίζζεζε ηεο κεδακηλόηεηάο κνπ κπξνο ζην όινλ ηνπ θόζκνπ. 

 

 



Η έλλνηα ηεο επηζηξνθήο πάληνηε κε απσζνύζε. Μνπ άξεζε λα θνηηάδσ πάληα εξεπλεηηθά 

κπξνζηά. Όπνηε αλαγθάζηεθα από αδπλακία λα επηζηξέςσ, πξνζπάζεζα απεγλσζκέλα λα θύγσ 

θαη ηειηθώο πάληα έθεπγα, αιιά ιαβσκέλνο.  

 

Ο νξζνινγηζκόο έρεη σο επίπησζε ηελ αιαδνλεία ελόο ιόγνπ πνπ ζξηακβεύεη ζην απόιπην. Καη 

ηνύην, γηαηί ν απόιπηνο ιόγνο ππεξαζπίδεηαη ηνλ εαπηό ηνπ θαη όρη ηνλ άλζξσπν. Ννκίδσ πσο 

απόηνθα ηνπ νξζνινγηζκνύ είλαη ηα ζηεξεόηππα πνπ θαηαδπλαζηεύνπλ ηνλ άλζξσπν θαη 

δηεπθνιύλνπλ ηα ζπζηήκαηα εμνπζίαο.  

 

Δελ κπνξώ λα θαληαζηώ έλαλ εμεγεξκέλν άλζξσπν λα αξλείηαη θαηεγνξεκαηηθά ηελ παξαβίαζε 

θάζε νξίνπ. Η άζθεζε θάζε αλζξσπίλνπ δηθαηώκαηνο κέζα από ηελ εμέγεξζε, ζηα κάηηα κνπ, δελ 

κπνξεί λα κελ ππεξβαίλεη θαη λα κελ δηαιύεη ηα όξηα πνπ ζέηεη ε εμνπζία γηα λα πνδεγεηήζεη ηνλ 

άλζξσπν. Η εμέγεξζε κέζα κνπ είλαη ηαπηόζεκε κε ην ζπάζηκν ησλ αιπζίδσλ θαη πξννησλίδεηαη 

κηαλ επαλάζηαζε, όρη απαξαίηεηα βίαηε θαη αηκαηεξή. 

 

Έρσ μαλαπεί όηη ε έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο είλαη έλα άπηαζην αηηνύκελν πάξεμ ηεο ειεπζεξίαο ηεο 

ζθέςεο πνπ θαλείο δελ κπνξεί λα απαγνξεύζεη. Γηα ηηο κάδεο θαη απηή ε ειεπζεξία θαηά θαηξνύο 

αλαηξείηαη θάησ από ηελ ζθιεξή ρεηξαγώγεζε ησλ θάζε ινγήο εμνπζηαδόλησλ θαη από ηελ αζθπμία 

ησλ ζηεξενηύπσλ. 

 

Τα ζπζηήκαηα εμνπζίαο θαιιηεξγνύλ πάληνηε ηελ απηαπάηε ηεο ειπίδαο, δηόηη ρσξίο λα ηελ 

ηξνθνδνηνύλ δελ έρνπλ νη θνξείο ηεο θακηά ειπίδα λα ππάξμνπλ σο εμνπζηάδνληεο. Η ζηέξεζε 

γελλά πάληα ηελ ειπίδα κέζα από ηελ αλάγθε εμάιεηςήο ηεο. Καη εθεί παίδεηαη ην δίπνιν ππόζρεζε 

– ειπίδα. Όκσο ε πξνζκνλή έρεη όξηα, θαη είλαη απηά όπνπ αξρίδεη ε εμέγεξζε ζπλεηδεηά ή όρη. 

 

Οη εμεγέξζεηο ζεκάδεςαλ ηελ ηζηνξία θη απνηέιεζαλ ζηαζκνύο ζηελ πνξεία ηνπ αλζξώπνπ κέρξη 

ζήκεξα. Όκσο, ην ζήκεξα έρεη δξακαηηθά αιιάμεη. Η ηερλνινγία θαη ε επεξρόκελε δύλακε ηεο 

ηερλεηήο λνεκνζύλεο, ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο άξζεο ηνπ πξνζσπηθνύ απνξξήηνπ, ε εηζβνιή ζηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα, κόλνλ σο πξννίκην κίαο παγθόζκηαο δηθηαηνξίαο κπνξνύλ λα εθιεθζνύλ. Κη 

αλαξσηηέκαη, αλ δνύζεο ζήκεξα γηα ηη είδνπο εμέγεξζε ζα κηινύζεο, γηα πνηνπ είδνπο εμεγεξκέλν 

άλζξσπν. 

 

Δελ κπνξώ λα δερηώ ηελ έλλνηα ηνπ πεπξσκέλνπ. Έρεη ρξνηά εηηνπάζεηαο απηή ε απνδνρή, δελ ζνπ 

ηαηξηάδεη θαη κπνξεί λα αδξαλνπνηήζεη. Αιιά θη αλ ππνζέζνπκε όηη ππάξρεη, ηη ζα απνγίλνπλ ε 

ζεσξία ησλ πηζαλνηήησλ θαη νη δπλαηόηεηεο παξέκβαζήο καο ζηε δσή; Πόζεο θνξέο, δελ άιιαμαλ 

ην ππνηηζέκελν πεπξσκέλν ηνπο νη ιανί... 

 

Η θάζε θνξά αλαβάζκηζε αηζζεηηθή θαη θηινζνθηθή ζε θάζε λέν βήκα ηνπ πνηεηή είλαη έλα ρξένο. 

Ννκνηειεηαθά ππάξρεη, ζαλ ηελ αλαπλνή γηα λα ππάξμεη ε δσή. Κη αλ όρη, πλέεη ηα ινίζζηα ε 

πξαγκαηηθή Πνίεζε. 

 

Τν λα ζηνράδεζαη δελ ζεκαίλεη όηη είζαη θηιόζνθνο. Θα κνπ ιείπνπλ πάληα νη γλώζεηο γηα ηελ 

νηθνδόκεζε ελόο άξηηνπ θηινζνθηθνύ νηθνδνκήκαηνο. Αιιά παζρίδσ κε ηηο κηθξέο κνπ δπλάκεηο λα 

αγγίμσ ζθνηεηλέο γσλίεο κε ην θσο ηεο λόεζήο κνπ, πνπ πόηε δξα σο πξνβνιέαο, πόηε σο αδύλακν 

ιπρλάξη. Κη έπεηηα, κε κπνξώληαο λα δσ κε βεβαηόηεηεο, ν δξόκνο κνπ ηξαρύο. 

 

Πόζεο θνξέο, ηδηαίηεξα ηα κεηεθεβηθά κνπ ρξόληα, αλαθάιπςα ηελ αδπλακία κνπ λα θάλσ ηηο 

ζεσξίεο κνπ πξάμε... Καη πόζεο αθόκα, είδα όηη ήκνπλ έλαο Δνλ Κηρώηεο πνπ ηξάβαγε κπξνζηά 

κόλνο ζε κάρεο αμηνπξέπεηαο, βιέπνληαο όζνπο ζηα ιόγηα ζπκθσλνύζαλ καδί κνπ λα κε 

εγθαηαιείπνπλ. 

 



Οη όπνηεο ελνρέο κνπ γηα ηε κε ηήξεζε ησλ ζεσξηώλ κνπ ζηελ πξάμε, αλαηξέζεθαλ όηαλ, έζησ 

παξάινγα γηα ηνπο πνιινύο, ζήθσλα ην κηθξό κνπ αλάζηεκα ζε επνρέο πνπ νη εμνπζηάδνληεο ήηαλ 

παλίζρπξνη. Τν ηίκεκα βαξύ, ηα ζπζηήκαηα θαη νη κεραληζκνί πάληα ηζρπξόηεξα ησλ αλζξώπσλ, 

αιιά ε αμηνπξέπεηα αιώβεηε. Έηζη λα πνξεπόκαζηε, κε ηηο κηθξέο καο επαλαζηάζεηο πνπ 

επηηξέπνπλ λα βιέπνπκε θαηάκαηα ηνλ ήιην. Γηαηί, ηη λόεκα έρνπλ ηόζεο γξαθέο όηαλ έρεηο ζθπθηό 

ην θεθάιη; 

 

Απνξώ θη εγώ, ηώξα ζηελ σξηκόηεηα πνπ κνπ έδσζαλ ηα ρξόληα, πώο επηβίσζα κε ηόζε άξλεζε ζε 

δηαπξαγκαηεύζεηο... 

 

Δελ κπνξώ λα ζπκθσλήζσ όηη ππάξρεη ζεβαζκόο πνπ βαζίδεηαη ζηνλ θόβν. Ο θόβνο γελλάεη 

κόλνλ ππνηαγή θαη δνπινπξέπεηα. Απέρεη πνιύ από ηνλ ζεβαζκό. 

 

Τη ππέξνρν ην εύξεκά ζνπ, ε έλλνηα ηεο αληηθαηηθήο γνληκόηεηαο ηωλ κεγάιωλ αλζξώπωλ... 

 

Η απειεπζέξωζε από θάζε θηινδνμία ζθνηώλεη ηελ ειπίδα θαη θάζε δηθαηνινγία ύπαξμεο. Η 

θηινδνμία λα κελ απνδεηθλύεηο ηίπνηα ζηνπο άιινπο, βήκα ειεπζεξίαο. 

 

Όρη κόλνλ δελ ππνθέξω κε ηηο ακθηβνιίεο κνπ, αιιά ηηο θαηαραίξνκαη, απνθαζηζκέλνο όηη ζα δσ 

δίρσο βεβαηόηεηεο. Άξα, δελ ζα κπνξνύζα λα πεξηθξνλώ ηε λνεκνζύλε. 

 

Αλ αλαινγηζηεί θάπνηνο ηελ αιιαγή ησλ αηζζεηηθώλ πξνηύπσλ θαη θηλεκάησλ ζε θάζε επνρή, ζα 

πάξεη κία κηθξή γεύζε ηεο επαλαζηαηηθόηεηαο ησλ πξσηνπόξσλ δεκηνπξγώλ πνπ γελλνύλ ηδέεο θαη 

έξγα.  

Δελ θάλσ θάηη ηδηαίηεξν γξάθνληαο. Απιώο κεηαπιάζσ ηελ πξαγκαηηθόηεηα πνπ πξνζιακβάλσ ζε 

έξγν. Κη αο μαθληάδνληαη αξθεηνί από ηηο κύξηεο κεηαβνιέο κνπ πνπ δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε, 

θακηά θνξά κε θξελήξε ξπζκό. Οη «γλσζηηθνί» αξλνύληαη ηελ απηναλαίξεζε ηνπ εαπηνύ κνπ θαη 

ησλ εθάζηνηε αιεζεηώλ κνπ, αιιά ζηελ πεξίπησζή κνπ δελ ζα κπνξνύζα λα βαδίζσ αιιηώο.  

Η ζπκκεηξία ησλ πάλησλ ζηε θύζε δείρλεη ηε ζνθία ηεο. Σηα θύιια, ζηα θπηά, ζηα δώα, ζηνπο 

αλζξώπνπο, όια έρνπλ ηε δηθή ηνπο καγεπηηθή ζπκκεηξία. Ο κόλνο πνπ ηε δηαηαξάζζεη είλαη ν 

«ζνθόο» άλζξσπνο.  

Πόζεο θνξέο δελ ρξεζηκνπνηήζακε σο πξνθάιπκκα ην θνηλό πεξί δηθαίνπ αίζζεκα, ζε πεξηπηώζεηο 

δύζθνισλ απνθάζεσλ, γηα λα θξίλνπκε άιινπο αλζξώπνπο, αξλνύκελνη λα νκνινγήζνπκε όηη 

απιώο ην δίθην ηνπο ζπγθξνύεηαη κε ην δηθό καο. Όηαλ, θαηά θαλόλα, ζπαλίσο εθηηκνύκε απηνύο 

πνπ λνκνζεηνύλ, θη αο ηνπο επηιέμακε εκείο γη’ απηόλ ηνλ ξόιν.  

Αλ ην θξηηήξην αμηνιόγεζεο ησλ άιισλ ήηαλ ην πνηνο δίλεη απιόρεξα αγάπε κέζα από ηελ 

θνηλσληθή ηνπ δξάζε, ηα πξάγκαηα ίζσο λα ήηαλ δηαθνξεηηθά, θαη ην κίζνο δελ ζα όπιηδε ην ρέξη 

ηεο βίαο ζηελ ηζηνξία. Ξέξσ, ζα κνπ πεηο, ξνκαληηθέο δηθαηνινγίεο, αθνύ πάληα ππήξραλ δπλάζηεο 

πνπ έπξεπε λα αλαηξαπνύλ, ζε νηθνγέλεηεο, κηθξνθνηλσλίεο, σο θαη ζε νιόθιεξν ηνλ πιαλήηε.  

 


