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καὶ ὁ πολὺς λόγος καὶ ὁ βραχὺς 

εἰς τὸ αὐτὸ συντείνει 

Επίκουρος 
 

Ich hasse die lesenden Müssiggänger 

Μισώ τους αργόσχολους αναγνώστες 

Νίτσε 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Δήλωση ιθαγένειας 
 

Κάθε λαός έχει γνωμικά και παροιμίες, ακόμα και οι πιο “πολι-

τισμένοι”, δηλαδή εκείνοι που αναθέτουν κατ’ αποκλειστικότητα 
τη δημιουργία, αλλά ―φευ― και την απόλαυση του έντεχνου λό-
γου σε μειοψηφίες. 

Οι αρχαίοι Έλληνες από νωρίς κατέστησαν τον αποφθεγματικό 
λόγο εργαλείο του στοχασμού μα και αιτούμενο της καλαισθησί-
ας τους. Προηγουμένου όπως σ’ όλα του Ομήρου οι φιλόσοφοι, 
οι ποιητές, οι μυθογράφοι, βεβαίως οι δημαγωγοί, συναγωνίζο-
νταν στην εκβράχυνση του λόγου με αποτέλεσμα όλο εκείνο το 
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υλικό που οι ίδιοι αποκάλεσαν κατά περιστάσεις γνώμες, παραγ-
γέλματα, αξιώματα, σκέψεις, ρήσεις, διδακτικούς μύθους, απο-
φθέγματα, αφορισμούς, στοχασμούς, επιγραμματικές φράσεις, 
επιγράμματα. Σε καμιά γλώσσα ο βραχύς στοχαστικός λόγος δεν 
διαθέτει τόσα ονόματα. Από νωρίς συνέτασσαν Γνωμολόγια, ό-
που κατέτασσαν κατ’ είδος τις ρήσεις επωνύμων και ανωνύμων. 

Όλων αυτών πρότυπο, όπως δηλώσαμε ήδη εξαρχής, ήταν ο 
λαϊκός λόγος — ποτέ οι Έλληνες δεν έπαψαν να θαυμάζουν τους 
Σπαρτιάτες για τη λακωνικότητά τους. Στόχος της αποφθεγματι-
κότητας ήταν η εν ακαρεί εκρηγνυόμενη στοχαστικότητα, μα επί-
σης το λεπτότατο, ενίοτε μελαγχολικό χιούμορ. Μέσο η άκρα κυ-
ριολεξία, το ευσύνοπτο, η πρωτοτυπία και η μελωδικότητα. Έκ-
τοτε, ο στοχαστικός αφορισμός είναι το έδαφος όπου οι φιλόσο-
φοι συναντούν τη λογοτεχνία και οι λογοτέχνες ακροπατούν στη 
φιλοσοφία. 

Υπάρχει επίσης η Ινδία, όπου όμως το σχεδόν πάντα κυρίαρχο 
θεοσοφικό περιεχόμενο και ο αξιωματικά επιβαλλόμενος θρη-
σκευτικός στόχος υποβαθμίζει όχι μόνο τη νοηματική, μα και την 
αισθητική αξία των αποφθεγμάτων. Αντιθέτως, είναι στην Κίνα 
και κατόπιν στην Ιαπωνία όπου ο επιγραμματικός, ποιητικός ή 
φιλοσοφικός λόγος έφτασε σε ισάξια της αρχαιοελληνικής από-
φθεγματικότητα, μολονότι όχι σε ανάλογη παιγνιώδη δαιμονικό-
τητα και σε φιλοσοφικό βάθος — ίσως επειδή στον σινοϊαπωνικό 
λόγο ως χιούμορ μα και ως βάθος θεωρείται συχνά η άκρα κομ-
ψότητα· ίσως πάλι λόγω της ίδιας της εκρηκτικής φύσης τού δύ-
σκολα ερμηνεύσιμου ιστορικού και πολιτισμικού φαινομένου του 
ελληνικού πνεύματος —φιλοσοφία, ιστορία, λογοτεχνία, δράμα— 
που με έναν τόσο πρώιμο και οριστικά διαμορφωμένο λόγο έθε-
σε και ανέλυσε τόσα πολλά και διαφορετικά ζητήματα για τον 
κόσμο και τον άνθρωπο, τα οποία έκτοτε σφράγισαν πλανητικά 
τη μοίρα της ανθρώπινης γνώσης. 

Στην κομψότητα, πάντως, τους Κινέζους και τους Ιάπωνες μο-
νάχα οι Αλεξανδρινοί μπορούν μέχρι σήμερα να τους συναγωνι-
στούν. Μερικές κι από τις δικές μας «γνώμες» είναι ένας φόρος 
θαυμασμού κι αγάπης στον σινοϊαπωνικό ποιητικό και φιλοσοφι-
κό αφορισμό. 

Αλλά ο δικός μας κόσμος είναι τούτος, ο πριν και μετά τη Γαλ-
λική Επανάσταση. Τα περίτεχνα αποφθέγματα των Μυστικών του 
Μεσαίωνα, Βυζαντινών και Δυτικών, προϋποθέτουν, όπως κι ε-
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κείνα του ινδουιστικού και βουδιστικού κόσμου, τη διάλυση της 
γνωσιακής αγωνίας μες στη θρησκευτική αυταπάτη. Γι’ αυτό δεν 
απευθύνονται στο σύνολο των ανθρώπων, δεν στοχεύουν στην 
απελευθέρωση και καλλιέργεια του νου κι ούτε μπορούν να χρη-
σιμεύσουν σε τίποτ’ άλλο παρά μόνο ως αισθητικές ασκήσεις. Α-
πό την Αναγέννηση και ύστερα, όμως, μείζονες και ελάσσονες 
συγγραφείς, με κορυφαίους τον λα Ροσφουκό, τον Σαμφόρ, τον 
λα Μπριγιέρ, ώς τον Αντόρνο και τον Μπένγιαμιν, ξαναθύμισαν 
στον πλανήτη τον αποφθεγματικό λόγο, τον οποίο ο Φρειδερίκος 
Νίτσε οδήγησε στο διανοητικό και αισθητικό όριό του. 

Φιλοσόφους, αλίμονο, δεν παρήγαγε η νεότερη Ελλάδα πέρα 
από μια-δυο λαμπρές εξαιρέσεις. Εκτός κι αν θεωρήσουμε “φι-
λοσόφους” ορισμένους παραγωγούς καθηγητικού κηρύγματος ε-
πιπέδου επιφυλλίδας — όπως ο Κων. Τσάτσος, που έγραψε κά-
μποσους τόμους με «Αφορισμούς και Διαλογισμούς» άχαρους και 
ξέβαθους, σαν λασπόλακκους για πάπιες. 

Αλλά και για την εθνική μας λογοτεχνία είναι σαν να μην υ-
πάρχει η αποφθεγματική παράδοση, αν εξαιρέσουμε την Επτανη-
σιακή σχολή. Και πέραν τούτης ελάχιστα παραδείγματα, όπως ο 
δικαίως πολυθαυμαζόμενος από τον κοσμάκη και εσαεί υποβα-
θμιζόμενος από τους κριτικούς, λογοτέχνες, διανοούμενους, Εμ-
μανουήλ Ροΐδης. Το παράδειγμα του Ροΐδη είναι χαρακτηριστικό 
εφόσον με την ευκαιρία του έργου του, από τα χρόνια του μέχρι 
τις μέρες μας, κάθε είδους στοχαστική επιγραμματικότητα στην 
πεζογραφία θεωρήθηκε από τους κριτικούς και το διδαγμένο απ’ 
αυτούς κοινό ως εκζήτηση, ή ακόμα αποκλήθηκε «διανοητισμός» 
και «εγκεφαλικότητα», λες και η λογοτεχνία πρέπει να είναι ά-
νοη. Όταν μάλιστα συνοδεύεται κι από κάποια διάθεση μειδιάμα-
τος καταδικάζεται απερίφραστα, τόσο εντονότερα όσο το άλας 
της παιγνιώδους χάρης είναι λεπτότερο, άρα δυσκολότερα εισ-
δύον στον νου και στην καρδιά των εκλεκτόρων της νεοελληνι-
κής διανόησης μέσα από τα τρία παχιά τους δέρματα — της ο-
κνηρίας, της λειψογνωσίας και της αλαζονείας. 

Ο Καβάφης, για παράδειγμα, υπέφερε κι υποφέρει ακόμη από 
τους Έλληνες κριτικούς (κάθε λίγο και λιγάκι νεκροζωντανεύουν 
κάποιοι με διάφορα ονόματα το καβαφοφάγο vambir «Τ. Μαλά-
νος»), επειδή το χιούμορ του ήταν τόσο λεπτό, η ιστορική του 
διαίσθηση τόσο διεισδυτική, η στοχαστική του επιγραμματικότη-
τα τόσο εύστοχη και η ποιητική του γλώσσα τόσο μελωδική. — 
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Από νωρίς τιμώρησαν τον Αλεξανδρινό για όλα τούτα χαρακτη-
ρίζοντάς τον ως το απόλύτως αντίθετο απ’ αυτό που είναι, δη-
λαδή ως επιφανειακό, αντιποιητικό και πεζολόγο· ακόμα και ως 
«φλύαρο»! 

Από τους παλιούς, ο Πολ. Δημητρακόπουλος έγραψε αρκετά α-
ποφθέγματα και βραχείς συλλογισμούς όλο ευφυΐα και αττική 
χάρη — δυστυχώς σε μια δυσπρόσιτη σήμερα καθαρεύουσα και 
σε μείξη με πολλή αμόργη της Σιδηράς και της Χρυσής Διαθήκης, 
πράγματα που έχουν συντελέσει αδίκως στη λήθη τους. Ορισμέ-
νοι μεγάλοι ποιητές μας ασχολήθηκαν με τον αφοριστικό λόγο, 
μάλιστα ενδύοντάς τον με τη δυσκολοΰφαντη γοητεία του επι-
γράμματος, όπως ο Κ. Παλαμάς κι ο Γ. Ρίτσος. Ο Οδ. Ελύτης έ-
γραψε το Σηματολόγιο, το μοναδικό αξιομνημόνευτο και πλήρες 
απ’ όλες τις πλευρές, νεοελληνικό βιβλίο με αποφθέγματα και 
ρήσεις. Στο έργο αυτό του φιλοσοφότερου από τους κορυφαίους 
Έλληνες ποιητές περιλαμβάνονται μερικά αληθινά αριστουργή-
ματα ποιητικής αποφθεγματικότητας και βάθους, όπως: 

 
Το «κενό» υπάρχει όσο δεν πέφτεις μέσα του 

 
Ο τρομοκράτης είναι ο άξεστος των θαυμάτων 
 
Θάλασσα λανθασμένη δεν γίνεται 
 
Όταν ακούς «τάξη», ανθρώπινο κρέας μυρίζει 

 
Αλλά υπάρχει και ένας άλλος κόσμος πέρα απ’ αυτόν της επίση-
μης λογοτεχνίας μας. 

Όταν ήμουν μικρός, στο χωριό Σαρακινάδο της Ζάκυνθος, διά-
βαζα βέβαια αχόρταγα τη μεγάλη και την ελάσσονα επτανησιακή 
ποίηση, λυρική και σατιρική, όπου ο αποφθεγματικός λόγος έ-
παιζε κυρίαρχο ρόλο. Αλλ’ επίσης, εκείνος ο αρχαϊκός, προαστι-
κός κόσμος ήταν γιομάτος λογικά θαύματα. Κάθε χωριό διέθετε 
τους λαϊκούς ποιητές του, τόσο ευφυείς και σπινθηροβόλους ώ-
στε, ακόμα κι αν θα ήταν λόγιοι κι επώνυμοι, δεν θα τους δεχό-
ταν ποτέ στους κόλπους της η εθνική λογοτεχνική μας κοινότη-
τα. Ποιητές που με τη σάτιρα, ενίοτε με την πικράδα των στίχων 
τους, σχολίαζαν επιγραμματικότατα ανθρώπους και γεγονότα. 
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Υπήρχαν όμως ακόμα εκείνοι που ο Λεβί Στρος, νομίζω, ονό-
μασε «Μεγάλους Αφηγητές». Σήμερα θυμούνται και μιλούν για 
λογαριασμό των ανθρώπων αποκλειστικά οι θεωρούμενοι ως ει-
δικοί του λόγου. Στους προαστικούς κόσμους, όμως, έπρεπε κα-
θένας να μπορεί να θυμάται, κι επίσης να εκφράζεται προφο-
ρικά. Να αναπαράγει δίχως τη διαμεσολάβηση του σχολείου τον 
άγραφο κόσμο και την ομιλούσα Ιστορία με λόγο που ερχόταν 
πολύ βαθιά μες από τον χρόνο και τις χρείες κορμιού και ψυχής. 

Καθώς και στα ομηρικά ποιήματα, ορισμένοι σε κάθε τόπο εί-
χαν την ικανότητα να αφηγούνται με τέτοιον τρόπο, ώστε μέσω 
του λόγου τους ν α ε ι π ω θ ε ί ε κ ε ί ν ο τ ο ο π ο ί ο δ ε ν 
ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν α γ ρ α φ τ ε ί. Οι ιστορίες που διηγού-
νταν, ήτανε βγαλμένες από τον προαιώνιο κόσμο της άχρονης 
στις βασικές της δομές ανθρώπινης ζωής όπως ανακυκλιζόταν 
στο χωριό και στις προ-νεωτερικές γειτονιές των πόλεων. Περί-
τεχνες κι όμως δωρικότατες, αποφθεγματικές σε κάθε πρότασή 
τους παρ’ ότι συχνά μακροσκελέστατες ως σύνολο, αφελείς σαν 
τη Γυναίκα της Ζάκυνθος, αλλόκοτες όλες και στη δομή τους αρ-
χαϊκές ακόμα κι όταν αφορούσαν κοινότυπα γεγονότα που είχαν 
ζήσει οι ακροατές —οι οποίοι και συνεισέφεραν στην αφήγηση με 
ολοένα πιο σουρεαλιστικές προσθαφαιρέσεις—, ολοκληρώνονταν 
πάντα με έναν επιγραμματικό κολοφώνα. Με ένα αποφθεγματικό 
πυροτέχνημα, με το οποίο ο ήρωας κατατρόπωνε τους αντιπά-
λους του ή ο αφηγητής τον ήρωά του. 

Αυτή η παράδοση υφίστατο στον αγροτικό κόσμο αλλά και στα 
λαϊκότερα στρώματα των πόλεων της Ελλάδας μέχρι τη δεκαετία 
του ’70, επιβιώνει ακόμα σήμερα λάθρα σε ανθρώπους που δεν 
έχουν στρεβλωθεί από την οποιαδήποτε, ακαδημαϊκή ή όχι, μόρ-
φωσή τους, και απηχείται στο Δημοτικό τραγούδι, στις παροιμί-
ες, στις λαϊκές ιστορίες και στα παραμύθια. Είναι ο ίδιος λόγος 
που τον αναγνωρίζουμε όλοι με κατάπληξη ως οικείον, απολύ-
τως αναγνωρίσιμο και δ ι κ ό ν μ α ς στα λαϊκά τραγούδια, στις 
προφορικές παραδόσεις και στα γνωμικά όλων των λαών του 
κόσμου, είτε εάν πρόκειται για τους «λαούς της φύσης» είτε για 
τους κατοίκους των σημερινών γκέτο στις μεγαλουπόλεις. 

Εντέλει όμως η τηλεόραση και κατόπιν το διαδίκτυο μονοδρό-
μησαν μαζικά τις ανθρώπινες συνειδήσεις, τους τρόπους έκφρα-
σης και συλλήβδην τον Λόγο, συνθλίβοντας οποιαδήποτε “όχι 
σύγχρονη” σημειολογία σκέψης ή έκφρασης. Κάθε τι το οποίο 
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δεν ταιριάζει προς τον μονοδιάστατο χαρακτήρα της παγκοσμιο-
ποιημένης γλώσσας, εξοβελίστηκε σε διανοητικά γκέτο και σε 
Γκουαντανάμο του πολιτισμού· σε ένα απόξενο Αλλού Άλλων· — 
ούτε καν σε ένα Δικό μας Χτες. 

 
Εμείς όμως, είτε στο Γκουαντανάμο, είτε στα βουνά, είτε στην 
πόλη, τον χαβά μας. Αναγνωρίζουμε τις οφειλές μας και στο αλ-
λού, και στους άλλους, και στους δικούς μας, και στους ξένους, 
και στο χτες και στο σήμερα. Γι’ αυτό το βιβλιάκι, ας πούμε, ο-
φείλω θερμές ευχαριστίες στον Γ. Κορδομενίδη, πολλαπλό συνο-
δίτη, που παρουσίασε άλλοτε μερικές από τούτες τις Γνώμες στο 
εξαίρετο Εντευκτήριό του· επίσης στους Γ. Χαρλαμπίτα, Δ. Αρβα-
νιτάκη, Β. Φίλιππα και Βασιλική Διαβάτη, για τη συμβολή τους. 

Οφείλω βεβαίως θερμές ευχαριστίες και σε άλλον αγαπημένο 
φίλο, σε έναν από τους πιο πλήρεις δημιουργούς που ζουν σήμε-
ρα στην Ελλάδα, τον Απόστολο Κιλεσσόπουλο, ο οποίος δέχτηκε 
να συνδιαλεχτούν τα πολύτιμα σχέδιά του με τις Γνώμες μου. Η 
εικαστική δημιουργία του Κιλεσσόπουλου, που επαναφέρει την 
τέχνη στην οντολογική της διάσταση, επίσης ο λόγος του σε βι-
βλία του όπως η Δική μου Διοτίμα, είναι πάντοτε για μένα ένα 
ουσιώδες μάθημα. Εάν η ζωγραφική του και η φωτοδομία των 
κατασκευών του συνδυάζουν μια προσωκρατική θεώρηση των ό-
ντων με την επιστήμη της κοσμολογίας, αποσκοπώντας να ιδρύ-
σουν έναν εικαστικό Λόγο αποκάλυψης και νοηματοδότησης του 
Είναι, τα σχέδιά του επιπλέον, όπως έχει γράψει ο μουσικολόγος 
και κριτικός Γιάννης Παπαϊωάννου, παραπέμπουν μορφολογικά 
στην εκλεπτυσμένη τέχνη της ανατολικής (κινέζικης και ιαπωνι-
κής) καλλιγραφίας, αλλ’ επίσης, ως προς τη διαλεκτική της αμ-
φιμερούς αντιστοιχίας κάθε μέρους προς το σύνολο, στη μαθη-
ματική θεωρία των fraktals. Δεν θα μπορούσα να ονειρευτώ πιο 
απαιτητικό μα και απογειωτικό συνομιλητή για τις Γνώμες μου, 
από τα σχέδια του Απόστολου Κιλεσσόπουλου. 

 
Εντέλει τούτο το Γνωμολόγιο, με Γνώμες που ενμέρει τις σκάρω-
σα για διασκέδαση δική μου και των φίλων μου, και ενμέρει συ-
νέθεσαν —για τους δικούς τους, ύποπτους σκοπούς— οι ήρωες 
των βιβλίων μου, ας θεωρηθεί ότι έρχεται σαν μακρινός απόηχος 
όχι μόνο από την αγάπη μου για τους αρχαίους Έλληνες, τους 
Σινοϊάπωνες, τον Νίτσε και τους νεότερους, μα κι από κείνο τον 
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ευθέως καταγόμενο από τον Όμηρο, λόγο των προ-νεωτερικών 
ελληνικών κοινοτήτων, τον κόσμο των Μεγάλων Αφηγητών. Άλ-
λωστε, κοντά τους διδάχτηκα επίσης την εντός της πραγματικό-
τητας μυθοποίηση. Αυτοί είναι η δικιά μου ιθαγένεια. 

Ας γραφτούν τα ονόματα μερικών για μνημοσύνη τους· επειδή 
όλοι τους έχουν προ πολλού σωπάσει: 
 

Νικόλας Καρυδάκης ή Κατσόνιας, αγρότης 

Μπάμπης Σπαθάκης, αγρότης και λιτρουβάρης 

Σπύρος Κουρτέσης, χτίστης 

Μίμης Καμπίτσης ή Μαλατάντας, αγρότης και κανταδόρος 

Τάκης Σκαμνάκης, αγρότης 

Νιόνιος Γιαννούλης ή Πλουμούς, αγρότης 

Γιάννης Βίτσος από τη Χώρα, ψάλτης, μουσικός και συνθέτης 

Η γιαγιά μου Νικολέττα, αγρότισσα 

Γιώργης Καρυδάκης, αγρότης και γραμματικός του χωριού, 

ο πατέρας μου 

 
Σπύρος 
Καρυδάκης 
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Η τέχνη του αποφθέγματος: 
 
Η συντομία, η καλλιλογία και το απροσδόκητο τυλίγουν απλά 
αλλ’ όχι πάντα ευνόητα πράγματα με ένα χρυσόχαρτο το οποίο, 
αντανακλώντας ό,τι υπάρχει γύρω του, μιμείται επιδέξια το βά-
θος. Και κάτι καιριότερο: αντανακλώντας τον καθέκαστο ανα-
γνώστη, καθρεφτίζει το βάθος του. 

Γι’ αυτό, ένα απόφθεγμα υποβιβάζεται συχνά, στα μάτια επι-
πόλαιων αναγνωστών και αργόσχολων, σε ευφυολόγημα. 
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2 
 

Η μαγγανεία του αποφθέγματος: 
 
Η πρόθεση του δημιουργού προδίδεται από την ίδια την τέχνη 
του — προς όφελος του αναγνώστη. Ο προσεχτικός αναγνώστης 
εφευρισκει μιαν αλήθεια εκεί όπου ο συγγραφέας, αν είναι έντι-
μος, ομολογεί ότι θέλησε μονάχα το χρυσό περιτύλιγμα κάποιας 
λανθάνουσας ιδιωτικής του ευωχίας. 

Αυτή η υποψία της απόκρυφης ξένης απόλαυσης, καθιστά για 
τον προσεχτικό αναγνώστη ένα επιτυχημένο απόφθεγμα, ωραίο. 

 
 

3 
 

Η θλίψη, συχνά, γεννάει τον πιο ευέλικτο στοχασμό: το άδειο 
σπίτι γεμίζει πεινασμένα και γι’ αυτό φιλομέριμνα ποντίκια. 

Και η ευτυχία επίσης γεννάει στοχασμούς, μα αυτοί είναι συνή-
θως πολυτελείς και νωθροί: στο σπίτι με τα πλούσια κελάρια τα 
ποντίκια παχαίνουν, γίνονται αργοκίνητα και τα τρώει ο γάτος. 
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«Είναι ηθικότερο να είσαι φτωχός, παρά πλούσιος», είπε ένας 
πολιτικώς ορθός διανοούμενος. 

Πού βρίσκεται η λογική ανακολουθία στην παραπάνω πρότα-
ση; Στο λίκνο της: θα μπορούσε να τη συλλογιστεί μονάχα ένας 
πλούσιος. 

Και ποιον θα έπειθε η αρετή της; Κανέναν: για τη λογική μιας 
τέτοιας ρήσης πείθεται κανείς μόνο με τη μεσολάβηση της λαιμη-
τόμου — εννοώ τους πλούσιους, γιατί ένας φτωχός δεν θα πειθό-
ταν με τίποτα για την ηθική της. 
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Κάθε πράγμα έχει τη λέξη του. Αλλά γιατί, τότε, ονομάζουμε κά-
ποια πράγματα ακατονόμαστα; Ο λόγος βέβαια δεν γεμίζει το τι-
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ποτα, μπορεί όμως να παραχωρήσει τη θέση του στη σιωπή, έτσι 
ώστε το τρομερό Κάτι να γίνει μέσα στις σκιές ολιγότερο παρόν. 

Πολλά ονόματα, ακόμα και ανθρώπων, είναι επιταγές χωρίς α-
ντίκρισμα, μα ό,τι δεν ονομάζεται παραμένει αθέατο — ή τουλά-
χιστον μπορείς να πείσεις τον εαυτό σου πως δεν το βλέπεις, ό-
ταν εκείνο σε κοιτάζει κατάματα τεντώνοντας ήδη τα νύχια του 
προς το μέρος σου. 
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Οι Προτεστάντες εφηύραν την έννοια τού ήδη πριν τη γέννηση 
προκαθορισμού τής μοίρας των ανθρώπων από τον Θεό, για να 
αποτινάξουν την τύρβη της αμφιβολίας από τις ψυχές των δικαί-
ων. Μα έσφαλαν, εφόσον η απόλυτη ασφάλεια του μεταθανάτια 
αποδιδόμενου κεφαλαίου, του κατατεθειμένου προ της γέννησης 
στην τράπεζα του Παραδείσου, παρωθεί τους ενάρετους να τζο-
γάρουν με αποφασιστικότερο χέρι τούς ήδη εν ζωή προκαταβαλ-
λόμενους τόκους. 

Μ’ αυτόν τον τρόπο, οι δίκαιοι καθίστανται συνέταιροι με τον 
Θεό σε μια επιχείρηση με προαποφασισμένους χαμένους τούς α-
πό γεννησιμιού τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας της Κόλα-
σης ― συνένοχοι με τον Πανάγαθο σε μια σπέκουλα με απολύτως 
σίγουρο κέρδος ως προς την ουράνια οικονομία κι όλο καλές ελ-
πίδες ως προς τη γήινη. Έτσι, ο Προτεσταντισμός έχασε το παι-
χνίδι της αγάπης, μα κέρδισε τον θρίαμβο του χρηματιστηρίου. 

Μετά, κατά τον Βέμπερ, εγένετο καπιταλισμός και σκότος. 
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Το να σου δείχνει θερμή και ανιδιοτελή φιλία ένας πολύ κακός 
άνθρωπος, είναι τιμή; 

Μου έρχεται να βροντοφωνάξω πως «Και βέβαια όχι!» 
Αλλά γνωρίζω ότι πρέπει να το ξανασκεφτώ πολύ σοβαρά. 
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«Δεν θα ’θελα να ’χα τη λεοντή σου!» φώναξε από μακριά το 
αρνάκι στο λιοντάρι. 

«Εγώ, αντιθέτως, θα ήθελα πολύ να ’χα την προβιά σου», είπε 
το λιοντάρι. «Τότε θα μπορούσα να σε πλησιάσω χωρίς να φο-
βηθείς, και να σε φάω». 

 
 
9 
 

Στο ανώτατο στάδιο εξέλιξής της, η αισθητική ιδιωτεύει: ένας α-
ληθινά καλαίσθητος άνθρωπος δεν μπορεί παρά να θεωρεί γε-
λοίο τον Όσκαρ Ουάιλντ. 

Κάθε Όσκαρ Ουάιλντ, λοιπόν, οφείλει να αδιαφορεί για το 
γούστο των αληθινά καλαίσθητων ανθρώπων — εκείνοι στους ο-
ποίους απευθύνεται το έργο του είναι οι όμοιοί του και οι απλοί 
άνθρωποι. 

 
Τούτο, επίσης, αποτελεί παρατήρηση απευθυνόμενη προς τους 
καλούς συγγραφείς που έχουν την κακή συνήθεια να επηρεάζο-
νται από καλαίσθητους κριτικούς και αναγνώστες. 
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«Ποιος είναι ο μεγαλύτερος θρίαμβός μου; Μα ότι το μίσος μου 
για τους ανθρώπους αγαπήθηκε τόσο πολύ», είπε δακρυογελώ-
ντας ο Τίμων ο Μισάνθρωπος στις αρχές της τρίτης χιλιετίας μ.Χ. 
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Η αγάπη και η συγγνώμη είναι ανάγκες της ψυχής αποτελώντας 
τον θρίαμβο της ζωής, όμως το μίσος είναι, ενίοτε, υποχρέωση 
της νόησης. 
 
Διάβασα πολλές ιστορίες για τους Ναζί, για Μακρονήσους και 
για τους στρατοδίκες του Εμφυλίου. Επίσης, βλέπω τον σύγχρο-
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νό μας βασανισμό και τον κατευθυνόμενο θάνατο λαών όπως οι 
Έλληνες, ακόμα και ηπείρων όπως η Αφρική και η Ν. Αμερική, 
για μερικά νούμερα στο χρηματιστήριο. Η αγάπη και η συγγνώ-
μη προς τους φορείς της Κόλασης, λοιπόν, πρέπει να συγκατα-
λεχθούν στον θρίαμβο όχι της ζωής μα του θανάτου. 
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Οι κακοί άνθρωποι συχνότατα έχουν βάθος, οι αληθινά καλοί 
άνθρωποι ποτέ. Οφείλουμε να υποψιαζόμαστε ότι κάθε καλοσύ-
νη που δείχνει βάθος, είναι απλά επίκαιρη. 
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Ευτυχώς, όλες οι αρετές κατασιγάζονται κι ατονούν με την έλευ-
ση του γήρατος. Ακόμη κι η ευμένεια προς τον θάνατο, που πολ-
λοί την ονομάζουν ηρωισμό. Κι έτσι, πολλοί βασανισμένοι γέροι 
βρίσκουν το κουράγιο να επιβιώνουν — η υπομονή σκοτώνει αρ-
γά, η αρετή γρήγορα. 
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Η αλήθεια δεν φαίνεται ποτέ επαρκής δικαιολογία για ένα σφάλ-
μα μας. Ούτε και είναι επαρκής δικαιολογία. Τότε όμως γιατί, 
σφάλλοντας, πείθουμε συχνά όχι μόνο τους άλλους μα και τον ε-
αυτό μας; Υπάρχει μια συνομωσία των σφαλλομένων, εναντίον 
του ψεύδους; 
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Μισούμε τους προφήτες — όλους ανεξαιρέτως! αλλά ας επιτρέ-
ψουμε στον εαυτό μας μια προφητεία: θα αποδειχτεί στο μέλλον 
ότι η μνήμη των αισθήσεων μα και των συναισθημάτων κληρονο-
μείται μέσω των γονιδίων. Είναι η κληρονομιά που ονομάζουμε 
σήμερα συλλήβδην κι αόριστα ένστικτο — γνωρίζεις τι περίπου 
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έβλεπε κάθε μέρα γύρω της η προ-προγιαγιά σου τον 17ο αιώνα 
μ.Χ., τον 4ο αιώνα π.Χ., το 40.000 π.Χ., με τι πονούσε και με τι 
γελούσε. 

Όταν τούτο αποδειχτεί, θα γίνει κατανοητή στ’ αλήθεια η αν-
θρώπινη φύση και η φύση γενικότερα. 
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Για να προάγουν την ψυχολογία από ζήτημα της φιλοσοφίας και 
της λογοτεχνίας σε επιστήμη, οι γιατροί του 19ου αιώνα εφηύ-
ραν τους «ψυχικά ασθενείς». Πριν υπήρχαν μόνο τρελοί. 

Αλλά τρελοί υπήρχαν πάντα ελάχιστοι, ενώ «ψυχολογικά προ-
βλήματα» έχουμε όλοι. Έτσι οι γιατροί, τοποθετώντας στον κα-
ναπέ του γραφείου τους ολόκληρη την ανθρωπότητα, διεύρυναν 
αφάνταστα την πελατεία τους. 
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Καλύτερα να είσαι ο αθεράπευτος τρελός του χωριού, κουρε-
λιάρης, ενίοτε πετροβολούμενος αλλά ελεύθερος και μεταξύ των 
ανθρώπων, παρά ένας αξιοπρεπώς πλην αενάως θεραπευόμενος 
έγκλειστος σε κλινική. Ο Φουκό το κατάλαβε καλά τούτο, μα δεν 
το είπε καθαρά: ακόμα κι αυτός πίστευε πως η φιλοσοφία του 
θα πρέπει να φαίνεται λογική στους χρηστούς πολίτες και στους 
καθηγητές της φιλοσοφίας. Αυτό το σφάλμα δεν το διέπραξε πο-
τέ ο Νίτσε, αν κι έτσι παραέγινε ελεύθερος και τρελάθηκε. 
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Η εκμετάλλευση ανθρώπων είναι πολύ πιο εύκολη, ευχάριστη κι 
ανέξοδη από την εκμετάλλευση ζώων. Το ωραιότερο όμως είναι 
πως στους ανθρώπους που απομυζάς και βασανίζεις, μπορείς να 
δημιουργήσεις και συναισθήματα ενοχής από πάνω, όταν δεν 
σου επιτρέπουν να τους κάνεις όσο κακό θα ήθελες — και, κυρι-
ότατα, όταν η αντίστασή τους στην κτηνωδία σου τους κάνει να 
χάσουν τα οφελήματα που προκύπτουν πάντα για το πρόβατο 
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κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσής του από τον τσέλιγκα, πριν 
βεβαίως το σφαγείο. 
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Εάν λείψει η απόλαυση του Άλλου, τα νιάτα είναι απλώς ένα α-
βάσταχτο ορμονικό βάρος. 

Ευτυχώς, όλοι οι νέοι μπορούν να γίνουν Νάρκισσοι απολαμ-
βάνοντας τον εαυτό τους ως Άλλον, ακόμη και οι πιο άσχημοι, 
μάλιστα τούτοι περισσότερο από τους ωραίους. Μα τότε, επιτέ-
λους, γιατί ναρκισσεύονται και οι ωραίοι; — θα πρέπει να δούμε 
τον ναρκισσισμό σαν μια σκοπιμότητα της φύσης, που πάντοτε 
εκτινάσσει από τους κόλπους της άκρα και πάντοτε εννοεί να τα 
συγκλίνει προς τον μέσο όρο: τιμωρεί όσους όμορφους τσιγγου-
νεύονται την ομορφιά τους, αποκλείοντάς τους από τους άλλους 
μέσω της ναρκισσιστικής ψυχρότητας· και ανταμείβει τους θαρ-
ραλέους άσχημους για την ασχήμια τους, παρωθώντας τους 
προς τους άλλους μέσω της ε μ π ε ι ρ ί α ς που τους προσδίδει 
η άσκηση πάνω στον εαυτό τους. 
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Η ύψιστη και πιο φυσική ηδονή που μπορεί να γευτεί ο άνδρας, 
προκύπτει από την άνευ όρων παράδοσή του στη γυναίκα. Τα υ-
πόλοιπα που μπορούν να λεχθούν για τούτο το θέμα είναι μονά-
χα ανδρικός πολιτισμός, δηλαδή ούτε καν άδολο ψεύδος.  
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Οι γυναίκες είναι άνθρωποι — ακόμα κι όταν είναι απάνθρωπες. 
Όσον αφορά τους άνδρες, πρέπει κανείς να αποφασίζει για τον 
καθένα τους ξεχωριστά. Ακόμα και για τους γκέι ή τους ερωτευ-
μένους έφηβους που, από θέση ή φύση ξενιζόμενοι στον Κήπο 
των Γυναικών, περιπίπτουν αμφότεροι σε μια ανθρωποποιό συμ-
μετοχή στη θηλυκότητα. 
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Το να είσαι ειλικρινής, συχνά δεν βοηθάει ούτε εσένα, ούτε τους 
άλλους ούτε την αλήθεια. Η υπερβολικά γυμνή αλήθεια προκα-
λεί πανικό στη νόηση — ακόμα κι αυτή την αλήθεια θα θέλαμε να 
τη στολίσουμε λέγοντας ότι «η υπερβολική ειλικρίνεια προκαλεί 
δυσπεψία στην αισθητική». 

Είναι όπως με ένα ψηλό βουνό. Χρειάζεται πολύ δάσος, πολλά 
λουλούδια, πολλή μορφή, ώστε να ζυγιαστεί στο μέτρο της αν-
θρώπινης λογικής (λέμε ψευδόμενοι “αισθητικότητας”) ο πελώ-
ριος όγκος της γυμνής πέτρας και του χώματος και να βρεθεί ε-
πιτέλους αν όχι αληθινός, τουλάχιστον φιλάνθρωπος. 
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Λέμε κάποτε ότι η εξουσία παραμορφώνει την πραγματικότητα 
στα μάτια των εξουσιαζόμενων και τους παραπλανά. Τι δράκο-
ντας υπάρχει εδώ, λοιπόν, που πνίγει κάθε Ηρακλή στην κούνια 
του; Η εξουσία παραμορφώνοντας, διαστρεβλώνοντας, ψευτίζο-
ντας, χαλκεύοντας τις ιδέες και τα πράγματα που καθιστούν την 
ανθρώπινη ζωή εγκόσμιο γεγονός, δημιουργεί μοιραία μια σειρά 
τροπισμών του αληθινού — δημιουργεί πραγματικότητα.  

Έτσι, ο εγειρόμενος μες στον ορθό λόγο ενώπιον της εξουσίας, 
καταδικασμένος να δείχνει εσαεί με το δάχτυλο τη λαμπάδα της 
αλήθειας, πρέπει τώρα να πείσει τους εξουσιαζόμενους να πολε-
μήσουν όχι εναντίον του ψεύδους, αλλά μιας φριχτής στρατιάς 
από ζόμπι του αληθινού. 

Επειδή δεν είναι καθόλου λυσιτελές να σταθούμε στη μέση της 
αγοράς και να φωνάξουμε «Θάνατος στην πραγματικότητα!», α-
κόμα κι αν τούτη είναι μια γιγάντια κατσαρίδα, πρέπει να επι-
στρέφουμε πάντα στις δύο Γαλλικές και στη Ρωσική Επανάστα-
ση. Έδειξαν, με τον τρόπο όχι τόσο του ορθού λόγου όσο της 
ποιήσης, πώς μπορείς να εξεγερθείς κατά του πραγματικού μα 
και, ενίοτε, εναντίον του αληθινού. 

Γεγονός που διερμηνεύει ίσως τον παραλογισμό που προσά-
πτουν σ’ αυτές τις επαναστάσεις τα προαναφερόμενα ζόμπι, ό-
ταν εξεγειρόμενοι άνθρωποι τα οδηγούν με χαρούμενα τύμπανα 
και σουραύλια στη λαιμητόμο. 
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Είπε ο γάτος στο ποντίκι: 

«Βλέπω, αγαπητέ μου, ότι άρχισες επιτέλους να σκέφτεσαι ό-
πως εγώ. Νομίζω ότι είναι καιρός να συνάψουμε μια συμμαχία». 

«Ήσουν πάντα το πρότυπό μου», απάντησε το ποντίκι, και αυ-
τοκτόνησε. 
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Ο προφήτης είναι ο τυμβωρύχος του μέλλοντος. Και τι μας φέρ-
νει από κει; Απολύτως τίποτε: το μέλλον δεν πεθαίνει ποτέ. Ο 
προφήτης απλώς πλάθει ένα επικερδές για τον ίδιο μέλλον σε 
σχήμα νεκρού και του χτίζει ένα μαυσωλείο γεμάτο ψεύτικους 
θησαυρούς, ολάνοιχτο στους κλέφτες των άδειων ελπίδων. 

 
 

26 
 

Η θεολογία και η πορνογραφία έχουν κοινή αφετηρία και ως 
προς τους δημιουργούς και ως προς τους αποδέκτες τους: το 
πάθος, που είναι αρκετά βίαιο για να γίνει πνευματική κορύ-
φωση, αλλά όχι τόσο λίγο ανιδιοτελές ώστε να καταστεί τέχνη 
και υψηλός στοχασμός. 

Όταν εδώ μιλάω για ιδιοτέλεια έχω στον νου ένα είδος ανελευ-
θερίας, αφού η πορνογραφία και η θεολογία είναι τέχνες εφηρ-
μοσμένες, άρα πιο χρήσιμες και λιγότερο ελευθεριακές από την 
ποίηση ή τη φιλοσοφία. Αυτό τις καθιστά ακατάλυτες. 
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Όταν τα σύμβολα και οι μάσκες πέφτουν, απομένει η γυμνή α-
λήθεια. Αυτό θα ήταν μια κοινοτοπία, αν δεν γνωρίζαμε καλά 
πως και η αλήθεια δεν είναι παρά μια σειρά αλληλοϋποδεικνυ-
όμενων απεικασμάτων. Απείκασμα σε τελευταία ανάλυση ένα, 
που αναπαράγεται επ’ άπειρον χάνοντας σε κάθε αναπαραγωγή 
του και από κάτι ελάχιστο, έως τον ολοκληρωτικό εκμηδενισμό 
του. Επιτέλους, απείκασμα τίνος; Του κενού βεβαίως — αλλά αυ-
τό είναι μια εύκολη απάντηση, τόσο ώστε να φαίνεται δόλια. 

…Του πράγματος που επιτρέπει στον εαυτό του να ερωτευτεί 
κάποιο άλλο πράγμα, να γίνει ένα με αυτό κι αλλότριο προς τον 
εαυτό του. 

— Χμ… Να κάτι που φέρνει το σύμπαν στα ανθρώπινα μέτρα! 



27 

 

28 
 

Ο γάτος έβγαλε έναν επικήδειο για το ποντίκι, που κείτονταν 
στο πιάτο του. 

«Το φαΐ σου δεν γίνεται ποτέ να το αγαπήσεις ούτε να το μι-
σήσεις», είπε. «Μπορείς να πεις αν σου αρέσει ή όχι, ή να γίνεις 
ένας ειδικός, καθιστάμενος γευσιγνώστης». 

Και, αφού συνέγραψε ένα βιβλίο με συνταγές μαγειρικής πο-
ντικίσιου κρέατος, το αφιέρωσε στη μνήμη του νεκρού. 

 
Μιλάμε εδώ για την ηθική της οικονομικής εξουσίας; Όχι ακρι-
βώς· μιλάμε για τις δίαιτες και την υγιεινή διατροφή της: για τη 
φιλανθρωπία της, τα κοινωφελή της ιδρύματα και τις χορηγίες. 
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Η Ελλάδα δεν υπάρχει εξολοκλήρου, γιατί οι σύγχρονοι Έλληνες 
είναι ανιστορικοί. Έτσι σκεφτήκαμε κάποτε οργισμένοι. Τούτη, 
όμως, είναι μια κρυπτοεθνικιστική ρήση, που καλύπτει βρομιά, 
όπως κάθε εθνικισμός. Πού βρίσκεται η πονηριά της; Μα στο ότι 
το υπαρκτό κομμάτι της Ελλάδας είναι ακριβώς εκείνο το οποίο, 
συνειδητοποιώντας την ανιστορικότητά του, οργίζεται μ’ αυτή. 

Και το ανύπαρκτο κομμάτι της πατρίδας; ακούω να ρωτάτε. 
Α, υπήρξε στο παρελθόν, υπάρχει στο παρόν αληθεύον ολοένα 

κι αλλιώς, και θα υπάρξει στο μέλλον με, ή δίχως, ή μ’ οποιουσ-
δήποτε Έλληνες, δηλαδή με τους σημερινούς μετανάστες: θα-
λασσες, νησιά, βουνά, δάση, αμπέλια, ελιές, και ακόμη ό,τι ση-
μαίνει η ανθρωποποιητική φόρμουλα «Κ.Π. Καβάφης». 
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Ο θάνατος των άλλων είναι θεωρητικός, ακόμη και των πιο αγα-
πημένων μας. Ο θάνατος ο δικός μας στην πραγματικότητα δεν 
μας αφορά, ακόμη και κατά την ύστερη ώρα μας. Εκείνο που 
προηγείται —και που μένει επίσης ως υποθήκη στους επιζώντες— 
είναι ο πόνος. 

Αλλά αυτός φτάνει για να ξεπληρωθούν όλα τα γραμμάτια. 
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Το μόνο που αξίζει να αγαπήσει βαθιά κι αληθινά ο άνθρωπος, 
είναι ο άλλος άνθρωπος — όλα τα άλλα είναι Διωγμός από τον 
Παράδεισο. 

Αυτό, είναι μια απάντηση σ’ όσους δίνουν όλη την αγάπη τους 
στα ζώα. 

 
Το μόνο που αξίζει αληθινά να βασανίσει και να σκοτώσει ο αν-
θρωπος, είναι ο άλλος άνθρωπος — όλα τα υπόλοιπα καθιστούν 
την Κόλαση Ζωολογικό Κήπο. 

Αυτό είναι μια απάντηση σ’ όσους βασανίζουν και σκοτώνουν 
τα ζώα. 
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Η ομορφιά είναι μια βιολογική σκοπιμότητα· η ευφυΐα είναι μια 
βιολογική πολυτέλεια. Γι’ αυτό οι περισσότερο ευφυείς, όντας α-
ποδεσμευμένοι από τον καταναγκασμό της φύσης, αγαπούν την 
ομορφιά περισσότερο από τους εαυτούς τους. 

Το ίδιο και οι όμορφοι: αγαπούν περισσότερο απ’ όλα τους ε-
αυτούς τους. 

Και καλά κάνουν! Πώς να αγαπήσει η φύση κάτι τόσο ξένο και, 
αυτό καθεαυτό, απολύτως εχθρικό προς την ίδια την ουσία της, 
όπως είναι η ευφυΐα; 
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Η ομορφιά δεν είναι δικαιολογία για την ευτυχία. Όμως, ένας ε-
ξαιρετικά ωραίος νέος ή νέα μάς φαίνονται πάντοτε τόσο ανίκα-
νοι για πόνο, ώστε η όποια δυστυχία τους νομίζουμε ότι είναι θε-
ατρική, λειψή ή, το πιο απάνθρωπο, ακόμη και ωραία. 

Αλλά, συχνά, μας γεννά και συναισθήματα χαιρεκακίας. Τότε 
αυτοδικαιολογούμαστε λέγοντας: «Ευτυχώς, η ικανότητα για δυ-
στυχία είναι ένα δικαίωμα δημοκρατικό». 
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Το κάλλος πρέπει να προϋποθέτει τη βιολογική αναγκαιότητα 
και χρηστικότητα. Αλλιώς, καθίσταται δύσχρηστο. 
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Για να στηρίξεις πειστικά ένα μεγάλο ψέμα, χρειάζεται πολύ πε-
ρισσότερη μελέτη, γνώση, φρονιμάδα, αυτοπειθαρχία, κομψότη-
τα, φιλαλήθεια, απ’ ό,τι για να εκθέσεις ακόμα και την ολιγότε-
ρο ευνόητη αλήθεια. 

Ποιος το γνώριζε καλύτερα αυτό, εκτός φυσικά από τους δικη-
γόρους, τους εμπόρους, τους πολιτικούς και τους άλλους επαγ-
γελματίες ψεύτες; — Ο θεμελιωτής της πιο ορθολογικής θρησκεί-
ας, του χριστιανισμού, ο απόστολος Παύλος. 
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Μεταξύ της λογικής και της τρέλας, ο αληθινός δημιουργός ο-
φείλει να προτιμήσει την τρέλα ως αντικείμενο της μελέτης του 
— προς όφελος, τελικά, της λογικής. Μεταξύ του καλού και του 
κακού πρέπει να αναλύσει το κακό — προς χάριν του καλού. Με-
ταξύ του φωτός και του σκοταδιού, πρέπει να λατρέψει το σκο-
τάδι — προς δόξαν του φωτός. 

Αυτά είναι ευνόητα. Τι, συνήθως, δεν κατανοούμε επαρκώς; 
Ότι ο δημιουργός που η τέχνη του, σε τελευταία ανάλυση, υπο-
χωρεί έναντι της λογικής, του καλού, του φωτός, δεν είναι αλη-
θινός δημιουργός. 
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Δεν υπάρχουν γυναικεία λογοτεχνία κι αντρική. Υπάρχουν μόνο 
καλή και κακή. Για τη νεότερη ελληνική λογοτεχνία είναι ένα 
σύμπτωμα, κι όχι η ίδια η αρρώστια, ότι τη χειρότερη πεζογρα-
φία τη γράφουν, τη διαβάζουν και την επαινούν κριτικά γυναί-
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κες — προς όφελος, μακροπρόθεσμα, των πιο κακών έξεων και 
των πιο καταχθόνιων στόχων των ανδρών και της πατριαρχίας. 

Το παρήγορο είναι ότι σήμερα, παγκόσμια, την καλύτερη πε-
ζογραφία τη γράφουν επίσης κυρίως γυναίκες. Τούτα συναποτε-
λούν σοβαρο λόγο ένας Έλληνας αναγνώστης να είναι φιλογύνης 
και μισέλλην. 
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Ο έρωτας λύει: μες στο ασφαλές περιτείχισμά του ιδρύεται ένα 
προσομοίωμα ελευθερίας, ώστε το άτομο να πράξει ό,τι άλλως 
ποτέ δεν θα αποτολμούσε. 

Ο έρωτας καταλύει: το προσομοίωμα κάποτε αναπόφευκτα θα 
βρεθεί αντιμέτωπο με το πρωτότυπό του, την ελευθερία, ή το α-
ντίθετό του, την πραγματικότητα. Στην πρώτη περίπτωση θα συ-
ντριβεί το προσομοίωμα· στη δεύτερη θα συντριβεί το άτομο. 
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Όταν οι ζωολογικοί και βοτανολογικοί κήποι θα καταστούν πε-
ριττοί επειδή θα έχει αποδοθεί στα ζώα και στα φυτά η δικαιο-
σύνη τους κι όχι η δικαιοσύνη των ανθρώπων, τότε ο Homo θα 
γίνει επιτέλους sapiens. 

Όταν ως ζωολογικοί κήποι θα θεωρούνται τα γκέτο και τα κα-
τεστραμμένα από τον καπιταλισμό τμήματα πόλεων ή χωρών ή 
ηπείρων, πράγμα που ήδη αρχίζει να συμβαίνει, τότε ο ποιητής 
θα μπορέσει δίχως τύψεις —εκτός κι αν είναι άπληστα φιλοπερί-
εργος ή απάνθρωπα φιλήδονος— να αυτοκτονήσει. 
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Η αυτοθυσία ενός ελεύθερου ανθρώπου σε δίκαιους ατομικούς 
και συλλογικούς αγώνες, υποδεικνύει πάντοτε συνείδηση. 

Η θυσία ενός πιστού σε διωγμούς και θρησκευτικούς πολέμους 
δεν καταδεικύει τίποτ’ άλλο παρά έλλειμμα συνείδησης, που εν-
τέλει δεν είναι παρά ασυνειδησία. 
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Στην αθηναϊκή δημοκρατία, ο δήμιος λεγόταν και «δημόκοινος»: 
αυτός που το χέρι του είναι από κοινού το χέρι όλων ανεξαιρέ-
τως των πολιτών. Οι δήμιοι, θα έπρεπε να λέγονται δήμιοι μόνο 
όταν βασανίζουν και σκοτώνουν ως εκπρόσωποι του δήμου σε 
μια άδολη δημοκρατία· σ’ όλες τις άλλες μορφές πολιτεύματος 
βασανίζουν και σκοτώνουν για λογαριασμό της ολιγαρχίας και 
των θεσμών της ―κράτους και δικαιοσύνης―, οπότε τους αρκούν 
οι ονομασίες «αστυνομία», «δικαστήρια» και «κυβέρνηση». 
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Συνοπτική βιογραφία όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων: 
 
Ο άνθρωπος φοβάται· ένα καλό πιοτό του δίνει θάρρος. Ο αν-
θρωπος λυπάται· ένα καλό πιοτό το παίρνουν από μπρος του. 
Καθώς γερνά, ξεμακραίνει από τον εαυτό του τρέχοντας ολοένα 
και πιο γοργά. Τον σιμώνει ολοένα πιο πολύ, τρέχοντας ξοπίσω 
του ολοένα πιο γοργά, ένα παιδί που διαρκώς γελά και κλαίει. 

Όταν τον φτάσει, ο άνθρωπος βλέπει πως το παιδί εκείνο είναι 
ο ξένος πια εαυτός του. Και πεθαίνει. 
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Υπάρχουν δύο τρόποι για να βλέπεις τη φύση — εννοώ και την 
ανθρώπινη φύση. Ένας είναι να διακρίνεις ό,τι σου ετάχθη, να 
απομονώνεις τις επιμέρους αρμονικότητες ή δυσαρμονίες και να 
τις μελετάς όσο κι όπως απαιτούν ή ανέχονται το επάγγελμά σου 
και ο εργοδότης σου. Έτσι γίνεσαι διευθυντής εταιρείας, επιστή-
μων ή ακόμη και κριτικός της λογοτεχνίας. 

Ο άλλος τρόπος είναι να πασχίζεις να δεις ό,τι είναι δυνατόν 
να ειδωθεί, το ελαχιστότερο σιμά στο μέγιστο και συνάμα το ά-
πειρο πλέγμα της φιλίας και του μίσους μεταξύ τους· και το πεύ-
κο και μία-μία τις απειράριθμες βελόνες του, και το άστρο μα και 
την αδιόρατη λάμψη στα νικημένα μάτια της γερόντισσας στο λε-
ωφορείο. Έτσι γίνεσαι ποιητής, ή —η φιλανθρωπότερη και ανώ-
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τερη προϋπόθεση της γνώσης, δίχως την οποία όλα εντέλει ψευ-
δοποιούνται— φυσιογνώστης. 

Αλίμονο, από τις αρχές του 20ού αιώνα κι ύστερα σπάνια βλέ-
πουμε τέτοιους επιστήμονες. Έτσι, η επιστήμη κατάντησε Χορός 
του Θανάτου. 
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Ο τρόπος του αληθινού στον στοχασμό δεν συνιστά πάντα την α-
λήθεια. Τη μιμείται όμως τόσο τέλεια, ώστε όχι μόνο παραπλανά 
τους αναζητητές της αλλά καταστρέφει επίσης τον όποιο αξιακό 
πυρήνα μα και τη απόλαυση του φαντασιακού, που ενέχουν πά-
ντοτε οι παράδρομοι της πραγματικότητας. 

Καταλάβατε, βέβαια, ότι εδώ μιλάμε για τον κάθε είδους μυ-
στικισμό, παράδειγμα για την αστρολογία. Επίσης, για τις διά-
φορες Ανατολικές σοφίες, σουφισμό, βουδισμό, ταοΐσμό, ζεν και 
τα παρόμοια, όταν εκλαμβάνονται όχι ως θρησκευτική σκέψη —
οπότε λειτουργούν καλά και κακά όπως όλες οι μορφές του μυ-
στικισμού κι οι θρησκείες— μα ως φιλοσοφία. 

Το φαντασιακό, που δεν διαβρέχει σαν λιόλαδο το πραγματικό 
καθιστώντας το βρώσιμο μα εκλαμβάνεται αυτούσιο ως πραγμα-
τικότητα, θυμίζει τον κυνηγό ο οποίος, όταν του ξέφυγε ο λα-
γός, πυροβόλησε τον πιστό κι αγαπημένο του σκύλο από υπερ-
βολικά ανιδιοτελή προσήλωση στην ιεροτελεστία του κυνηγιού. 
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Κάτω από το δέρμα κάθε ψεύδους κρύβεται πάντα ένα πάθος 
της βούλησης. Όχι όμως πάντοτε κι ένα λάθος της. 
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Οι διδασκαλίες των θρησκειών περί ηθικής μάς σερβίρουν στο 
πιάτο λαχταριστό το κακό: τα ένστικτα, την ύλη, το σεξ, την κά-
θε είδους απόλαυση. 
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«Αν το φας, όμως, θα αρνηθείς τον Θεό», μας λένε, βάζοντάς 
μας σε πειρασμό να δοκιμάζουμε στα κρυφά μικρές μπουκίτσες 
σαλτσαρισμένες με την αμαρτία και με τις ενοχές. Αν δεν υπήρχε 
η ηθική των θρησκειών, θα καθόμασταν στο τραπέζι και θα από-
λαμβάναμε ή θα αποστρεφόμασταν πιάτα και πιάτα, με κριτήριο 
το γούστο μας και την έλλογη σκέψη.  

Αλλά θα πρέπει να υποπτευόμαστε πως κάθε τι που οι θρη-
σκείες μάς εξαναγκάζουν να το τσιμπολογάμε ενοχικά κι όχι να 
το τρώμε, είναι απλό εμβόλιο: εξασθενημένα, ανίσχυρα μικρόβια 
αντιθρησκευτικότητας, που έχουν σκοπό να ενδυναμώσουν στο 
πνεύμα μας τη θρησκεία. Το αληθινό κακό πρέπει να το αναζη-
τούμε στην αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη όπου δείχνει με α-
ποτροπαϊκές γκριμάτσες φρίκης η θρησκευτική ηθική — και στην 
καρδιά αυτής της αντίθετης κατεύθυνσης βρίσκεται πάντα η ίδια 
η θρησκευτική αντίληψη για τον κόσμο και τους ανθρώπους. 
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Ο αιρετικός λόγος, από τη φύση του, αυτοκαθορίζεται ο ίδιος 
σαν αιρετικός, τοποθετούμενος στο επέκεινα του δόγματος και 
προσπαθώντας από εκεί να ακροβολιστεί στην ανθρώπινη καρ-
διά για να γίνει επιτέλους κι αυτός δόγμα. 

Συχνά, όμως, ο πιο δραστικός αιρετικός λόγος κατορθώνει μο-
νάχα να παραμείνει μια εσαεί αντίρρηση του παραδεδεγμένου κι 
αυτοκαταβαραθρώνεται. Γιατί; Από εμμονή στη γλυκιά αισθητική 
της αιρετικότητας. 

 
48 

 
Οι συγγραφείς και οι καλλιτέχνες που εκφράζουν ή καλλιεργούν 
έμμισθα το γούστο της ανώτερης τάξης, απορούν με τα ακαλαί-
σθητα σπίτια των απλών ανθρώπων, την αδιαφορία τους για τον 
πολιτισμό, για το ότι διασκεδάζουν με ανόητα τραγούδια, σα-
πουνόπερες και απλοϊκά μπεστ-σέλερ. 

Αυτό είναι το ωραίο με την αισθητική: οι απλοί άνθρωποι μπο-
ρούν να περνούν μια χαρά και χωρίς αυτήν, οι διανοούμενοι ό-
μως όχι. 
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Μετά την ηλικία των πενήντα προσπαθούν πολλοί να εξαγορά-
σουν τον ξεπουλημένο εαυτό τους, με το διάφορο που συνάζουν 
υποθηκεύοντας την αποταμιευμένη σκιά των νεανικών τους επι-
τεύξεων. Νομίζουν ότι μπορούν κι εδώ να εφαρμόζουν τους “νό-
μους της αγοράς”. 

Όμως, στους κανόνες κάθε ανθρωπολογικής οικονομίας η υπο-
θήκευση του παρελθόντος δεν είναι παρά κήρυξη οριστικής πτώ-
χευσης. Όσο για το όμορφο κεφάλαιο της νιότης, όταν δεν κατά-
σπαταλιέται γενναιόδωρα αλλά κατατίθεται στην τράπεζα, τότε 
συρρικνώνεται, κακογερνά πρόωρα και εξανεμίζεται. 
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Και το φαρμάκι σε γλυκαίνει και το μέλι σε πικραίνει, άμα τα 
ρουφάς μέρα-νύχτα. 

Προτείνουμε κι εμείς, λοιπόν, έναν συγκερασμό των αντιθέ-
των; Όχι, είμαστε λάτρεις των καθαρών γεύσεων. Το ότι ξέρου-
με πως θα οδηγηθούμε μοιραία σε αντίστροφες απολαύσεις, δεν 
είναι παρά μια μικροπανουργία. 
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Ο θάνατος είναι πολύ στενό παπούτσι — στενεύει ολονών τα πό-
δια. Εκείνος όμως που έχει ζήσει πολύν καιρό παρατηρώντας τις 
πτώσεις των χρυσών και των πορφυρών φύλλων, δεν στέργει 
να είναι τα δέντρα του ατσαλένια. 
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Όποιος πέφτει, έχει μάτια μονάχα για το βάθος. Για να μην πω 
για τον πυθμένα. 

Έτσι, το να κοιτάς ψηλά ενώ πέφτεις, δείχνει ότι από ηθικής ά-
ποψης ανήκεις σε έναν κόσμο προνευτώνειο. 
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Ο χρόνος του ανθρώπου δεν είναι ίδιος με κάποιων πλασμάτων 
που ζουν μονάχα λίγες ώρες — αυτό έχει ειπωθεί πολλές φορές. 
Σε τι συνίσταται όμως η διαφορά, πέρα από μαθηματικά μεγέθη; 

Μα, στο ότι ο χρόνος του ανθρώπου δεν είναι τόσο ζήτημα ρο-
λογιών και χρονομέτρησης, όσο πολιτικής, δηλαδή έλλογης δια-
χείρησης. Γι’ αυτό οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μια ξεχωριστή λέξη 
για τον ανθρώπινο χρόνο — τον ονόμαζαν καιρό. 
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Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι καλός ή κακός· μόνο που γνωρίζει 
πότε το καλό ή το κακό είναι χρήσιμα. 

Είναι λοιπόν, εντέλει, καλός ή κακός; 
Θα ήταν αδικία να μην πούμε ότι, ναι, είναι εντέλει κακός — α-

δικία έναντι των αληθινά καλών ανθρώπων όπως και έναντι των 
αληθινά κακών. Όμως, είναι χρήσιμος. 

 
 

55 
 

Τα πιο πρωτότυπα πράγματα, ιδέες, λόγος, τέχνη, συμπεριφο-
ρές, είναι πάντα στον πυρηνικό τους χαρακτήρα τα ίδια εδώ και 
2 ή 3 χιλιάδες χρόνια κι επανέρχονται ολοένα ως καινούργια στο 
προσκήνιο του εκάστοτε παρόντος. Επίσης, είναι πάντα καταβά-
θος τα πιο απλά. Γι’ αυτό, τα πιο πρωτότυπα πράγματα προσ-
κρούουν στην ίδια πάντοτε εχθρότητα των απλών ανθρώπων ― 
εκείνοι τα καλοξέρουν περισσότερο απ’ ό,τι πρέπει, οπότε θεω-
ρούν συνήθως ως αξιομίμητη πρωτοτυπία την επίσης αενάως ε-
παναλαμβανόμενη κοινοτυπία που παράγουν επ’ αμοιβή για λο-
γαριασμό του πλούτου και της εξουσίας σπουδαίοι δημιουργοί. 
Οι τελευταίοι, γνωρίζοντας καλότατα το ουσιώδες, ψάχνουν πά-
ντοτε την τροφή τους στον σκουπιδοντενεκέ των απλών ανθρώ-
πων και, αφού χορτάσουν, μεταπωλούν το περίσσευμα στους ε-
ξουσιάζοντες. 

Έτσι, η τέχνη και η λογοτεχνία που θαυμάζουν οι εξουσιάζο-
ντες, δεν είναι παρά τα αποφάγια από τα καταναλωμένα απορ-



37 

 

ρίμματα των απλών ανθρώπων. Και η τέχνη κι η λογοτεχνία που 
θαυμάζουν οι απλοί άνθρωποι είναι τα ίδια τα απλοϊκά σκουπί-
δια τους, φαγωμένα, πεταμένα και ξαναμαζεμένα τρεις φορές. 

Ένα τέτοιο υποδειγματικό κύκλωμα συνιστούν στην Ελλάδα το 
Δημοτικό τραγούδι κι όσοι σπουδαίοι δημιουργοί επηρέασε. 
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Ο Λόγος είναι κι αυτός λόγια, όμως τα λόγια δεν είναι παρά 
σπάνια Λόγος. 

Αυτό, οφείλουν να το ξεχνούν μερικές φορές οι συγγραφείς, 
αλλά ποτέ οι θεωρητικοί της λογοτεχνίας. 

Φυσικά, δεν μιλώ για τους Έλληνες θεωρητικούς της λογοτε-
χνίας, εφόσον λόγω οκνηρίας και αλαζονείας οι περισσότεροι 
αυτοϋποβιβάζονται σε “κριτικούς”.  
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Όταν ο Θεός έφτιαξε τις αγαθές προθέσεις, ο Διάβολος του έ-
στειλε λουλούδια. 
 
Όταν ο Διάβολος έφτιαξε την ήσυχη συνείδηση, ο Θεός τού έ-
στειλε τα λουλούδια πίσω. 
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Εάν η αισθητική είχε πόδια, οι ερασιτέχνες θα ήταν όλοι ποδο-
λάγνοι. 

Εάν η αισθητική φορούσε επιπλέον δικτυωτές κάλτσες, οι ερα-
σιτέχνες θα ήταν και φετιχιστές; Όχι, φετιχιστές μπορούν να εί-
ναι μόνο οι επαγγελματίες της αισθητικής. Ο ερασιτέχνης είναι ε-
ρασιτέχνης γιατί προσηλώνεται στο νόημα των πραγμάτων, ενώ 
ο αληθινός δημιουργός αφήνεται στη γοητεία της επιδερμίδας 
και των άπειρων φαινομενικοτήτων της. 
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Υποσημείωση σε μελέτη για τον φετιχισμό του εμπορεύματος: 
 

Η αξία των πραγμάτων αυξομειώνεται συχνά λόγω απροσδιόρι-
στων, οικονομικά μη διερμηνεύσιμων παραγόντων. Ο πιο απρο-
σδιόριστος μα και πιο εχθρικός σε κάθε οικονομολογία, παράγο-
ντας: Η θέρμη του ανθρώπινου αίματος. 

Κυρίως του αίματος που κυλά γοργά και βίαια — είτε μες στις 
φλέβες, είτε στο χώμα. 
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Η ηδονή είναι μια αναγραμματισμένη και ανορθόγραφη οδύνη. 
Το αντίστροφο όμως δεν ισχύει, παρά μόνο εάν η ανορθόγραφη 
και αναγραμματισμένη ηδονή σε σκοτώνει. 
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Διάλογος: 
 
Α: «Για έναν ευφυή κακό, η καλοσύνη είναι μια βλακεία που 

της έβγαλαν τη μάσκα. Για έναν ευφυή καλό, η κακία είναι μια 
άδεια μάσκα, που όμως μπορεί να σε βλέπει πολύ καλύτερα πα-
ρά αν είχε μάτια αετού». 

Β: «Δεν μας τα λέτε σωστά. Εγώ θα έλεγα ότι για έναν ευφυή 
κακό, η καλοσύνη είναι μια ευφυΐα που της έβγαλαν τα δόντια. 
Για έναν ευφυή καλό, η κακία είναι μια ευφυΐα που τρόχισε τόσο 
πολύ τα δόντια της, ώστε δεν μπορεί πια να κλείσει το στόμα της 
χωρίς να δαγκώσει κάτι. Γι’ αυτό, όταν η κακία αισθάνεται μο-
ναξιά, δαγκώνει τον εαυτό της». 

Α: «Λέμε το ίδιο, μόνο που εσάς σας λείπει... χμμ... η καλο-
σύνη απέναντι στα πάθη των δύστυχων ανθρώπων». 
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Οι Σφακιανοί, αντίθετα απ’ ό,τι όλοι οι σύγχρονοι, θεωρούν α-
πρεπές να κοιτάζει κανείς τον συνομιλητή του στα μάτια. Οι αρ-
χαίοι, γι’ αυτούς που κοιτάζουν στα μάτια με ευθύτητα τους αν-
θρώπους, είχαν το κακής σημασίας ρήμα διακυνοφθαλμίζομαι — 
«κοιτάζω σκυλίσια». 

Πράγματι, καταβάθος σου προξενεί ντροπή να αντικρίζεις κα-
τάματα τη μεγάλη χαρά ή τη μεγάλη λύπη των ανθρώπων· όσο 
για τις ενδιάμεσες βαθμίδες, αυτές δεν αξίζουν καν να τις κοι-
τάξεις στα μάτια. 

 
 

63 
 

Το γυναικείο σώμα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να αρπάζεται 
ή να αγοράζεται. Το ανδρικό σώμα για να δωρίζεται. Οι γυναίκες 
θεωρούν πολύτιμο αντικείμενο ανταλλαγής το σώμα τους, ενώ α-
ντίθετα οι άνδρες δίνουν τζάμπα το δικό τους, και μάλιστα πλη-
ρώνουν ποικιλοτρόπως τις γυναίκες για να το δεχτούν, εξαγορά-
ζοντάς τις. Συχνά, οι γυναίκες προσφέρονται, όμως ποτέ δεν χα-
ρίζονται όπως οι άνδρες — για τούτο στους άνδρες αρέσει να 
κάνουν δώρα, ενώ στις γυναίκες να παρέχουν υπηρεσίες στους 
άρρενες, όχι σπάνια ανιδιοτελώς. 

Το γεγονός, λοιπόν, ότι μερικές γυναίκες αρνούνται επίμονα 
να ξεπουληθούν, σημαίνει συχνά ότι τυχαίνει να πέφτουν πάνω 
σε άνδρες δυσχάριστους, ή ότι είναι αδέξιες εμπόρισσες. Το γε-
γονός, όμως, ότι μερικοί νεαροί άνδρες θεωρούν το σώμα τους 
ως πολύτιμο αντικείμενο ανταλλαγής, δεν είναι παρά σημάδι εκ-
θηλυσμού. 

Αυτή η, σε τελευταία ανάλυση, φ υ σ ι κ ή οικονομία των σω-
μάτων είναι η κυριότερη αιτία ακατανοησίας μεταξύ των φύλων 
κι ένας από τους δύο-τρεις λόγους ύπαρξης της τέχνης και της 
λογοτεχνίας. 
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Κι όμως, στη λογιστική του έρωτα η απώλεια του κεφαλαίου του 
καθενός εραστή προς όφελος του άλλου, αυτό ακριβώς είναι 
που δείχνει ότι η επιχείρησή τους ανθεί. 
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Ο θεός Έρωτας δεν είναι φυτοφάγος. Κι όμως, ο έρωτας συμβαί-
νει συχνά να φυτοζωεί θλιβερά. 
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Το αληθινά ωραίο δεν είναι παρά το χρήσιμο. Αυτό, κατά βάθος, 
αποτελεί έναν θρίαμβο της φύσης κατά του Λόγου. 

 
Εδώ, δεν μπορούμε να μην προσθέσουμε ότι ο Λόγος καθεαυτός 
είναι πολλές φορές βλαβερότατος, ενώ το ωραίο —καθεαυτό— 
δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. 
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Διάλογος: 
 

Α: «Και τι είναι το φως; Μια πλάνη εντός της οποίας διοργανώ-
νεται ορθολογικά το σκοτάδι». 

Β: «Αυτό αποτελεί επιστημονική παρατήρηση;» 
Α: «Όχι. Αποτελεί μια μαγική φόρμουλα περί Μικρόκοσμου και 

Μακρόκοσμου, άχρηστη πλέον δεδομένου ότι η επιστήμη έκλεψε 
όλη την κτηνωδία της μαγείας, χωρίς όμως να διδαχτεί τίποτα α-
πό τη φαντασιακή της διάσταση». 

Β: «Και τι μας λένε εντέλει όλ’ αυτά;» 
Α: «Πως ενώ όλα τα ζώα είναι ή της μέρας ή της νύχτας, ο 

άνθρωπος είναι καταδικασμένος να ζει στο λυκόφως». 
Β: «Λυκόφως ή λυκαυγές;» 
Α: «Στην Κόλαση δεν έχουν νόημα οι αξιολογικές κρίσεις». 
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Η παραποίηση της Ιστορίας είναι ένα είδος μαύρης μαγείας: με-
ταποιούμε το γεγονός, αληθεύοντάς το όχι εντός της πραγματι-
κότητας αλλά εντός της συνείδησης όσων κατορθώνουμε να πα-
ραπλανήσουμε. Πώς τα καταφέρνουμε; όπως ακριβώς και στη 
λευκή μαγεία: εκμεταλλευόμενοι τη συμπάθεια των ομοιοτήτων 
μεταξύ πραγματικού γεγονότος και επιθυμητού ή επίφοβου για 
τον μαγευόμενο. Σ’ αυτό το καζάνι με τα μάγια, το γεγονός ανα-
λύεται σε μικρά μοριακά συμβάντα, το καθένα ψευδώς πλασμέ-
νο και ψευδώς ερμηνευμένο. Έτσι, στο τέλος, η ίδια η συμπαγής 
αλήθεια του γεγονότος καταλήγει, στη συνείδηση των παραπλα-
νημένων, να συντίθεται από φευγαλέες στιγμές ψεμάτων. 

Τούτη η μαύρη μαγεία πάει να περάσει για λευκή κι απαστρά-
πτουσα. Όμως πάντα το ίδιο το μαύρο του ψεύδους απαστράφτει 
εντέλει αληθεύοντας εντός της πραγματικότητας και σκοτεινιάζει 
τις όψεις των αποπλανητών και των πειθομένων. Έτσι, και οι 
πρώτοι και οι δεύτεροι, κι όλοι μας, αποκτούμε καταιθαλωμένο 
πρόσωπο και γινόμαστε αναγνωρίσιμοι ενώπιον της μη παραποι-
ημένης Ιστορίας. 
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Το να περπατάς επί των υδάτων και να μη βυθίζεσαι, μπορεί εν-
δεχομένως να οφείλεται μονάχα σε ελαφρότητα. 
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Η τραγωδία της προδοσίας του Καίσαρα από τον Βρούτο είναι 
κατά βάθος μια ερωτική τραγωδία. Ό,τι δεν γίνεται εύκολα κα-
τανοητό, είναι ποιος υπήρξε ο Οθέλλος και ποιος η Δυσδαιμόνα. 

Το γεγονός ότι ο όχλος της Ρώμης φώναζε ενίοτε τον Καίσαρα 
“βασίλισσα”, δεν πρέπει να μας παρασύρει σε βιαστικές κρίσεις. 
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Ένας Έλληνας, ή φιλέλλην δηλαδή ανθρωπιστής, οφείλει να πε-
ριφρονεί τους Ρωμαίους. Όχι ως καταστροφείς του ελληνικού 
πολιτισμού, μα επειδή γέννησαν τον χριστιανισμό και μέσω αυ-
τού τον ισλαμισμό —εκείνοι, κι όχι οι αδίκως κατηγορούμενοι Ε-
βραίοι— μετατρέποντας όλους τους λαούς της ελληνικής οικου-
μένης σε δούλους και μετά, όταν η δουλεία είχε φτιάξει το σπίτι 
της μες στην ψυχή τους, κάνοντάς τους Ρωμαίους πολίτες. 

Ένας Έλληνας πρέπει να σαρκάζει ακόμα και τους καλύτερους 
Ρωμαίους, ακόμα και παίρνοντας τη γλοιωδέστατη στάση του 
γραικύλου, που διατυμπανίζεται ενίοτε ως θρίαμβος της προσ-
αρμοστικότητας. Ενώ στην πραγματικότητα ο γραικυλισμός είναι 
ένας θρίαμβος της ειρωνείας όσο και της μηχανικής υπονόμων — 
εξαιτίας ακριβώς της υπονομευτικής δράσης των γραικύλων κα-
τάντησε τόσο γρήγορα γελοιογραφία ό,τι οι Ρωμαίοι λεηλάτησαν 
από τους Έλληνες και την Ανατολή, και το ψευδεπίγραψαν ως 
“ρωμαϊκό πολιτισμό”.  

Ακόμη και τους καλύτερους, λοιπόν. Υπάρχει εξαίρεση; Ναι, ο 
γλυκύτατος ερωμένος της Ελλάδας Τίτος Λουκρήτιος Κάρος. Όχι 
ο Οράτιος, ο Οβίδιος ή ο Κάτουλος, που τους αντιπαρατάσσουν 
οι Ευρωπαίοι στους Έλληνες, ούτε καν ο Γάιος Πετρώνιος, ο ele-
gantiae arbiter. 

Όσο για τον Βιργίλιο, α όχι, αυτόν ούτε ο Δάντης δεν τον άντε-
ξε έξω από την Κόλαση! 
 
 

72 
 

Η αλήθεια δεν λέγεται δύο φορές. Τη δεύτερη φορά είναι ήδη 
μισό ψέμα. 
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Η τέχνη της προσέγγισης με έναν άλλον άνθρωπο δεν πρέπει να 
είναι λεπτότερη ούτε πολυπλοκότερη —και δεν είναι ποτέ επω-
φελέστερη— από την τέχνη της διατήρησης των αποστάσεων. 
Αλλιώς, γίνεται βίτσιο. 
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Οι άνθρωποι συναντούν τυχαία τη φύση στις διακοπές τους: η 
θάλασσα είναι χρωματιστό νερό, η φύση είναι “ωραία” — δεν έ-
χουν μάθει να βλέπουν. Καθένα από τα μυριάδες φυτά και ζώα 
δεν είναι ο εαυτός του, η μορφή κι η ατομικότητά του· όλα είναι 
συλλήβδην “το πράσινο” ή “τα ζώα”. Η φύση είναι μια φωτο-
γραφία των διακοπών. 

Έτσι, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μαθαίνουν επίσης ποτέ να 
βλέπουν τον άνθρωπο και την πόλη ως φύση. Γι’ αυτό από τη 
λογοτεχνία σήμερα απουσιάζει η φύση, μα συχνά και η ουσία της 
πόλης, ή εμφανίζεται σαν φωτογραφία των διακοπών καταδικα-
σμένη να πεταχτεί, είτε να αποτελέσει ωχρό συνοδευτικό για δι-
ηγήσεις κατορθωμάτων σε παραλίες, μπαρ και μπριζολάδικα. 
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Υπάρχουν φυτά που δεν μεταφυτεύονται. Ο υάκινθος του έρωτα 
θα αποφασίσει ο ίδιος πού θα ξεφυτρώσει, στο παντέρημο λιβά-
δι ή στην καρδιά σου. 
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Η πληροφορία σήμερα, μάλιστα του Διαδικτύου, εκλαμβάνεται 
ως γνώση. Όμως, η πληροφορία δεν είναι παρά η πρώτη, ακα-
τέργαστη ύλη της γνώσης. Όπως με τα τούβλα και το τσιμέντο: η 
κατοχή τους δεν σε κάνει ιδιοκτήτη σπιτιού, αν δεν διαμεσολα-
βήσει η τέχνη του τέκτονα. 

Αλλά, δυστυχώς, το σπίτι της γνώσης πρέπει να το οικοδομή-
σεις μόνος σου, δεν γίνεται να πληρώσεις για να στο χτίσουν οι 
μετανάστες του Λόγου. 
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Τα νύχια, τα μαλλιά μεγαλώνουν και τα κόβεις ολοένα, κι η ψυ-
χή σου το ίδιο, και κάθε πράγμα νομίζεις ότι γίνεται έτσι κοντά 
σου όλο μικρότερο. Όμως είσαι εσύ που ολοένα λιγοστεύεις με 
κάθε κόψιμο, ώσπου εντέλει αφανίζεσαι. 
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Είναι εύκολο να συγχωρείς τους εχθρούς σου από το ύψος του 
σταυρού — οι στρατιώτες παίζουν στα ζάρια τα ιμάτιά σου βλα-
στημώντας, όμως εκείνο που διακυβεύεται δεν είναι πια η ζωή 
σου ή η ζωή τους, αλλά μονάχα μερικά μεταχειρισμένα ρούχα. 

Γενικά, είναι εύκολο για να μην πούμε κι ευχάριστο να αγαπάς 
τον αντίπαλό σου, να συγχωρείς, να στρέφεις και την άλλη πα-
ρειά στα χτυπήματα, ακόμα και να πεθαίνεις, όταν είσαι πεπει-
σμένος για την τελική νίκη σου. Το δύσκολο είναι να αγαπήσεις 
τόσο πολύ τον εχθρό σου, ώστε να θελήσεις την ήττα σου. 

Τέτοιαν αγάπη για τους εχθρούς μα και γενικά για τον πλησί-
ον, δεν τη δίδαξε ποτέ ο Χριστός. Γι’ αυτό κι οι χριστιανοί, χάριν 
της νίκης του Θεού, σταυρώνουν ευχαρίστως τον πλησίον τους· 
κυρίως από αγάπη. 
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Το αληθινά ευφυές κακό, δεν αντιμάχεται το αγαθό. Απλώς το 
εκμεταλλεύεται επ’ αγαθώ της κακίας του. 
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Η ομορφιά είναι μια χρονικότητα, αλλά ο χρόνος όχι. 
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Ένα παιδάκι κοίταξε το κείμενό μου και μου είπε: 
«Γιατί βάζεις τόσες πολλές τελείες; Αφού μια μονάχα φτάνει 

και περισσεύει για να τελειώσεις». 
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«Υπάρχω, λοιπόν, μες σ’ όλη αυτήν τη δυστυχία;» αναρωτήθη-
κε ο Θεός. 

«Μα εξαιτίας της δυστυχίας υπάρχεις», απάντησε ο Διάβολος. 
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Η αυτάρκεια πολλών ανθρώπων δεν είναι παρά αδράνεια λόγω 
φόβου. Όταν η αυτάρκεια μεταβάλλεται σε φιλοσοφία κι αισθη-
τική του βίου, τότε γίνεται ναρκισσισμός. 

Η σχέση του ναρκισσισμού με τις ρίζες της αυτάρκειας και την 
αδράνεια, μας διδάσκει την αληθινή φύση και των τριών: δεν εί-
ναι παρά φόβος για τον Άλλο, συχνά σωτήριος. 
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Όποιος κατέχει δέσμιο το κορμί ενός ανθρώπου, είναι ιδιοκτήτης 
και της ψυχής του. Οι “σκλάβοι με τις ελεύθερες ψυχές” είναι 
βολικό παραμύθι των κατεχόντων και βλακώδης ψευδαίσθηση 
των κατεχομένων. 

Αυτό ισχύει επίσης στον έρωτα. 
Θα πείτε: μα οι τόσοι σκλάβοι που έσπασαν τα δεσμά τους; Αυ-

τό συμβαίνει όταν οι σκλάβοι έχουν πάψει πια να α γ α π ο ύ ν 
επαρκώς τη δουλεία τους. Κάθε ελευθερία, όμως, μπορεί να ι-
δρυθεί μόνο μετά την απελευθέρωση — και μόνο τότε είναι δυ-
νατόν να ακολουθήσει μια επανάσταση. 

Αλλά τούτο δεν ισχύει στον έρωτα, όπου η απόλυτη συναίνεση 
στην κατοχή από τον άλλον υποδεικνύει την υπάτη ελευθερία. 
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Η δυσκοιλιότητά μας οφείλεται συχνά στην αισθητική μας — συ-
χνότερα όμως η διάρροια. 
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Ο κόσμος των αβίων βαραίνει στο χρηματιστήριο των όντων πιο 
πολύ από των εμβίων, όμως τα έμβια είναι που δημιουργούν υ-
περαξία, ως τα μόνα παραγωγικά. Έτσι, από άποψης οικονομι-
κής, τα έμβια συμφέρουν περισσότερο. Το αντίστοιχο συμβαίνει 
μεταξύ ανθρώπου και λοιπών ζώων και φυτών. Το λογικό επα-
κόλουθο αυτής της διπλής χρηματιστηριακής κομπίνας, είναι ο 
ανθρωπισμός. 

Για τούτο, όσοι από εμάς λαχταρούμε μια οργάνωση της κοι-
νωνίας που να μη βασίζεται στο κέρδος, είμαστε καταβάθος α-
ντιανθρωπιστές. Μερικοί, μάλιστα, διολισθαίνουμε σε ένα είδος 
φυσικής μεταφυσικής. 
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Για μια αμφισβήτηση της φώτισης, με εργαλείο την ίδια τη μυ-
θοπλαστική διαλεκτική του μυστικισμού: 

Αρκεί άραγε ένα πήδημα για να φτάσει κανείς στον Θεό; Μα 
τότε γιατί οι άγγελοι έχουν μεγάλα φτερά, ικανά για μακρινά τα-
ξίδια, κι όχι κατσικοπόδαρα; Τι σημαίνει ότι κατσικοπόδαρος εί-
ναι ο Διάβολος και, φυσικά, ο μέγας Παν; 
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Στους πολύ σοφούς και στους πολύ ανόητους συγχωρούνται όσα 
δεν θα συγχωρούνταν ποτέ στους απλούς ανθρώπους, μάλιστα 
όσα αρμόζει να συγχωρούνται όχι στους σοφούς αλλά στους α-
νόητους. 

Ας πούμε, στον Πασκάλ μπορεί να συγχωρεθεί το ότι υπήρξε 
τόσο απλοϊκά χριστιανός, στους απλούς χριστιανούς όμως όχι. 
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Παραπάνω, θα θελαμε να είχαμε πει ακριβώς το αντίστροφο. 
Αλλά μια λογιστική αντίληψη περί δικαίου, που καταβάθος δεν 
είναι παρά καθαρή δειλία ενώπιον της παντοδυναμίας του κα-
κού, μας ψιθυρίζει ότι συμφέρει περισσότερο να κυκλοφορεί ε-
λεύθερος ένας εγκληματίας, παρά εκατομμύρια. 
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Το μέγεθος, για την τραγωδία είναι όπλο, αλλά για την κωμωδία 
τέχνασμα. Όταν συμβαίνει το αντίστροφο στο θέατρο, το τραγι-
κό και το κωμικό μεγεθύνονται ώς το γελοίο. Όταν συμβαίνει το 
αντίστροφο στη ζωή, το τραγικό και το κωμικό μεγεθύνονται ώς 
το αβάσταχτο. 
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Κάποιος κριτικός ρώτησε έναν μεγάλο ποιητή: 
«Τι εννοείτε μ’ αυτούς τους στίχους;» 
«Και πού θέλετε να ξέρω; Καταλαβαίνω μονάχα την ποίηση 

των άλλων», απάντησε ο ποιητής. 
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Η ηθική, από την άποψη μιας παλαιοντολογίας των ψυχικών πε-
ριεχομένων, είναι νεότερη από τον έρωτα αλλά πρεσβύτερη από 
την αγάπη. Αυτή η χρονική ακολουθία ερμηνεύει το γεγονός ότι 
ο έρωτας μπορεί να ζήσει μια χαρά χωρίς την ηθικότητα, ενώ η 
αγάπη όχι. 
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Η αγάπη δεν είναι παρά ένα μειονέκτημα της φυσικής εξέλιξης. 
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Το ψέμα είναι, συχνά, καλό φάρμακο για τη δυστυχία — μπορεί 
κάποτε και να σε κάνει ευτυχισμένο. Όμως, τι καθιστά μια τέ-
τοιαν ευτυχία τόσο αληθινή ώστε είναι δυνατόν ακόμα και να σε 
σκοτώσει; Όχι το ψέμα αλλά μια ποιότητά του: η αυταπάτη. 
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Με πολλούς διανοούμενους και καλλιτέχνες, όχι μόνο με την, ό-
πως τη λέει ο Γκράμσι, «οργανική διανόηση του κράτους» και 
των επιχειρήσεων, μα και με κάποιους που παρήγαγαν στα νιάτα 
τους έργο ουσίας κι ελευθερίας, η τάξη της Απόκριας αναστρέ-
φεται: απ’ έξω ο αληθινός εαυτός τους είναι η μάσκα, κι από 
μέσα η μάσκα είναι ο αληθινός εαυτός τους. 
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Το πνεύμα το ερωτευμένο με τον εαυτό του, καθώς δεν θέλει α-
νταγωνιστές ούτε περισπασμούς στον έρωτά του, θεωρεί τη νεό-
τητα, εποχή όπου όλα είναι ερωτεύσιμα, ως ένα ελάττωμα που 
όσο περνά ο καιρός τόσο εντελέστερα διορθώνεται δια της ωρι-
μότητας. Γι’ αυτό πολλοί πνευματικοί άνθρωποι στην πραγματι-
κότητα μισούν κάθε νιότη, με πρώτη τη δική τους. 
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Οι πιο πολλοί άνθρωποι, όταν λένε «Ξέρω τους ανθρώπους!», 
συνήθως εννοούν όχι μια ανθρωπογνωσία αλλά μια ρηχή αυτο-
γνωσία, η οποία καθιστά τον εαυτό μισοσβησμένη αντιθετική α-
ντανάκλαση του παραμορφωμένου πορτρέτου που συνθέτουν οι 
ίδιοι μπρος στον καθρέφτη. — Αυτοπροσωπογραφία που έχει ως 
βάση τα αναδομημένα στοιχεία της παραποιημένης εικόνας των 
άλλων. 

Αυτή η τριπλή αντανάκλαση σβηστών προσώπων και η τριπλή 
πλαστογραφία, συνθέτουν την τεχνική αδυναμία που θαυμάζουν 
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ως μαεστρία στην μπεστσέλερ-λογοτεχνία οι κοινότυποι κριτικοί 
κι αναγνώστες. Έχουν εντέλει κάποιο δίκιο, καθώς κι οι ίδιοι εί-
ναι συνήθως αδρές αντανακλάσεις αμυδρών ηρώων κοινότυπων 
μπεστέλερ. 
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Οι περισσότερες γυναίκες μελετούν πάντα με εξαιρετική επιμέ-
λεια τους ποικίλους διατονισμούς των συναισθημάτων τους, που 
τα εκλαμβάνουν λανθασμένα ως πάθη, αλλά σπανίως των πα-
θών τους, που τα εκλαμβάνουν ως λάθη. 

Γι’ αυτό δεν γίνονται ποτέ καλές συγγραφείς πορνογραφημά-
των, εννοώ καλής ερωτικής λογοτεχνίας. 
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Η περιγραφή συναισθημάτων δεν συνιστά ψυχολογία. 

Πολλές γυναίκες συγγραφείς αδυνατούν να το καταλάβουν αυ-
τό — δεν είναι απαραίτητα κακές συγγραφείς, όμως οι ίδιες γνω-
ρίζουν καλύτερα να συναισθάνονται παρά να γράφουν. 

Πολλοί άνδρες κριτικοί τις επαινούν για τούτο το σφάλμα τους 
— δεν είναι απαραίτητα κακοί κριτικοί, όμως πάντα οι ίδιοι συ-
ναισθάνονται μόνον ό,τι μπορούν να γράψουν. 
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Δυστυχώς: και για την αγάπη, τον έρωτα, τον τρόμο, το πάθος, 
την ομορφιά, την αρετή, το μίσος αλλ’ ακόμα και για τα ίδια τα 
πράγματα, δέντρο, σπίτι, ουρανό, θάλασσα, χρειάζεται η γνώ-
ση. Όσο περισσότερο κι ελλογότερα γνωρίζεις, τόσο πληρέστε-
ρα η πραγματικότητα καθίσταται πραγματικότερη· επίσης αφό-
ρητα αποτελεσματική και καρποφόρα — τότε ακριβώς είναι που 
γεννάει τ’ αυγά της μέσα σου, σαν έντομο σε σάρκα που θα την 
καταφάνε ζωντανή τα ακαταπόνητα σκουλήκια. 
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Υπάρχουν δύο είδη Θεών: αυτοί που για χάρη τους πεθαίνεις, οι 
άλλοι που για χάρη τους σκοτώνεις, και οι Έλληνες Θεοί. 

Οι Έλληνες Θεοί μπορεί να απαιτήσουν από σένα να πεθάνεις ή 
να σκοτώσεις, μπορεί όμως επίσης να σε ερωτευτούν, να κάνουν 
έρωτα μαζί σου και να γεννήσετε κατ’ εικόνα τους ημίθεα παιδά-
κια ή καθ’ ομοίωσίν τους ημίθεες ιδέες. 

Τούτα, και τον έρωτα και την παιδογονία, δεν πρόκειται να τα 
πράξουν ποτέ οι Θεοί των χριστιανών, των μουσουλμάνων ή των 
βουδιστών· ε υ τ υ χ ώ ς! 
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Το παράλογο αρχίζει με πολλούς έλλογους φόνους μικροστών ε-
ξαιρέσεων, που εκλαμβάνονται από το υποκείμενο ως αυτοεπι-
μέλεια και άκρα κάθαρση. Κι όμως, εκείνες ακριβώς οι αδιόρα-
τες εξαιρέσεις ήσαν που προστάτευαν τον εαυτό, σαν γάτες που 
καθαρίζουν υπόγειο από ποντίκια. Έτσι, τα κελάρια του εαυτού 
πλημμυρίζουν από μικροστές αιρέσεις, ώσπου εκείνος σιγά-σιγά 
αυτοαναιρείται. 
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Η ύψιστη ελευθερία του ανθρώπου: το να μπορεί να πράξει το 
κακό. Και η ύψιστη αρετή; να μη θέλει να το πράξει. 

 
—Αυτά βέβαια είναι μεγαλόστομες κοινοτυπίες, κατάλληλες για 

ιεροκήρυκες και δημοσιογράφους. Για μας τους πρακτικούς αν-
θρώπους είναι πασιφανές: καλύτερα να μη θέλεις αφού δεν μπο-
ρείς, παρά να μπορείς και να μην πρέπει. Ή: καλύτερα να θέλεις 
και να μην μπορείς, παρά να μπορείς και να μη θέλεις! 
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Το να μπολιάζεις τριανταφυλλιές σε βάτους είναι ένας σφετερι-
σμός της αθωότητας από την ευγένεια, όπως και κάθε εξευγενι-
στικό μπόλιασμα. 

Όμως, το να μπολιάζεις βάτους σε ευγενικές τριανταφυλλιές, 
είναι ανηθικότητα. — Ή ποίηση. 
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Στην πραγματικότητα δεν ξεχνάει ποτέ κανείς τίποτε, ούτε ξεγε-
λιέται ενώπιον των πραγμάτων. Απλώς, το λάθος είναι ένα από-
τελεσματικό φάρμακο κατά της πραγματικότητας — ο Χάιντεγκερ 
ετυμολογούσε λανθασμένα την ελληνική λέξη αλήθεια από το 
στερητικό α– και τη λήθη, ενώ κάποιοι αρχαίοι Έλληνες, σωστά, 
από το α– και το λάθος, ενθυμούμενοι ότι ο δωρικός τύπος της 
λέξης αλήθεια ήταν «αλάθεια». 

Έτσι η μνήμη, σφάλλοντας, επιδιορθώνει την πραγματικότητα 
και μας καθιστά κοιμητήρια νεκροζώντανων αληθειών. Όταν ε-
τούτα τα ζόμπι κάποτε εγερθούν, έρχεται η θλίψη και η ψυχική 
αρρώστια. Όταν τα σκοτώσουμε, προκύπτει η φιλοσοφία. Όταν 
τα γιατρέψουμε και τα καλέσουμε στο μεγάλο συμπόσιο της μνή-
μης, προκύπτουν η τέχνη κι η λογοτεχνία. 
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Η πορεία του ανθρώπου από την αιμάσσουσα σάρκα στο άγαλ-
μα, υποδεικνύει τη μόνη κατορθωτή θέωση. 

Όσοι στήνουν αγάλματα του εαυτού τους, το ξέρουν καλά αυ-
τό. Εκείνοι που τα γκρεμίζουν, το ξέρουν καλύτερα. 
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Στις ψυχές εκείνων που καταλαβαίνουν τον κόσμο, βασιλεύει όχι 
η φιλότης αλλά το νείκος: εκεί μέσα τίποτε δεν ενώνεται με ότι-
δήποτε άλλο, κι όλα μένουν χωρισμένα και μοναχικά.  
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«Η ζωή μου τελειώνει. Δεν έχω αυταπάτες»· είπε ο αισιόδοξος. 
«Η ζωή μου μόλις αρχίζει. Μου αξίζει»· είπε ο απαισιόδοξος. 
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Το υπερβολικά πλούσιο πνεύμα καταλήγει πολλές φορές, λόγω 
φιλαυτίας, να θεωρήσει τη σάρκα ως τελευταίο καταφύγιο της 
ένδειας μέσα στην επικράτεια της ολβιότητάς του και να θελήσει 
να την αποδυθεί, ώστε να πετάξει επιτέλους γυμνό κι ελεύθερο 
προς τ’ άστρα. 

Ένας τέτοιος αγώνας του πνεύματος έχει πάντα το αντίθετο α-
ποτέλεσμα — δηλαδή να το γδυθεί η σάρκα, αποδεικνύοντας ότι 
εκείνο, το αυτάρεσκο, δεν ήταν παρά ένας πολυτελής μα άψυχος 
χιτώνας, υφασμένος, κομμένος και ραμμένος από τούτα τα λίγα 
κιλά φτωχικού κρέατος, χυμών και οστών τα οποία φτερουγί-
ζουν, είτε ντυμένα με το πνεύμα είτε ολόγυμνα, ακατάπαυστα 
προς τ’ άστρα. 

 
 

110 
 

Το ελάχιστο του ενός μπορεί να είναι πιο πολύ από το πάρα πο-
λύ του άλλου. 

Γι’ αυτό, η αντικειμενική αξιολόγηση των ανθρώπων είναι ένα 
πρωτόγονο στοιχείο υποκειμενισμού, που κάθε μελλοντικός αν-
θρωπιστικός πολιτισμός οφείλει να εξαλείψει. 
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Διάλογος: 
 

Α: «Το λίγο γέλασε κατάμουτρα στο πολύ, λέγοντάς του: 
»“Είσαι τόσο μεγάλο, ώστε δεν είναι δυνατόν παρά να περιέ-

χεις το μηδέν”. 
»“Όντως”, απάντησε το πολύ. “Όμως δεν έχεις καταλάβει ότι 

το μηδέν μου είσαι εσύ κι όλο σου το σόι”. 
Β: «Αυτός είναι ένας υπαινιγμός περί της σχέσης εξουσιαζόμε-

νου και εξουσιάζοντος;» 
Α: «Όχι. Αυτή είναι μια παρατήρηση περί της σχέσης ύλης και 

κενού, αν επιτρέπεται». 
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Από γουρούνι στην κοπριά του σταύλου, καλύτερα να είσαι α-
γριογούρουνο. Κι όχι μόνο χάριν της ελευθερίας, των ωραίων 
δασών και των καθάριων πηγών, αλλά διότι από τον χασάπη εί-
ναι πάντα προτιμότερος ο κυνηγός. 

Στο κάτω-κάτω, ως αγριόχοιρος με κυρτούς χαυλιόδοντες εί-
ναι δυνατόν, αν είσαι τυχερός, να σκοτωθείς από έναν Ηρακλή ή 
να κατακρεουργήσεις έναν Άδωνι. 
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Οι πιο ερωτικοί άνθρωποι δεν είναι ποτέ όμορφοι. 
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Η ευτυχία είπε στον πόνο: 

«Μα εσύ, πατέρα μου, έχεις γίνει πια πατέρας του κόσμου!» 
«Ναι, αλλά σε σένα, θυγατέρα μου, οφείλεται η αναπαραγωγή 

μου», απάντησε ο πόνος — αυτός ο αμετανόητος αιμομίκτης. 
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Μερικές φορές ο φιλήδονος εκλαμβάνει το απολύτως ειδεχθές 
ως λαχταριστή λειχουδιά. Αν το απολαύσει κρυφά, γίνεται εγ-
κληματίας απέναντι στο ποινικό δίκαιο ή στην καλαισθησία. Αλλ’ 
αν το πείσει να βγει από τη σκοτεινή τρύπα του και να ανταλ-
λάξει τα νυχτεριδίσια φτερά του με αυτά μιας πεταλούδας, γίνε-
ται μεγάλος δημιουργός. 

 
Από τήν έποψη της ιστορίας των ηθών οι τέτοιοι δημιουργοί εί-
ναι πανίσχυρες πεταλούδες, που οδηγούν όλο μακρύτερα, όλο 
ψηλότερα το άρμα του πολιτισμού. 

Από την έποψη της ιστορίας των απολαύσεων, όμως, είναι αι-
μοβόρες νυχτερίδες που εγκληματούν κατά της φιληδονίας, διότι 
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το απολύτως ειδεχθές, όταν καθιερώνεται ως νόμιμο έδεσμα, 
παύει να είναι λαχταριστή λειχουδιά. 
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Οι πλούσιοι κάνουν ό,τι θέλουν, οι φτωχοί κάνουν ό,τι μπορούν. 
Γι’ αυτό, οι παρόμοιες πράξεις και των δύο, αν τεθούν στην ίδια 
ζυγαριά αξιολόγησης, πρέπει ή να αλληλοδιακωμωδηθούν ή να 
αλληλοσκοτωθούν. 

Από δραματουργικής σκοπιάς, η δεύτερη προοπτική είναι προ-
τιμότερη. 

 
 

117 
 
Αν μελετήσεις πολύ από εμπρός έναν όμορφο νεαρό άνθρωπο, 

άνδρα ή γυναίκα, ίσως να τον ερωτευτείς. Αν τον μελετήσεις πο-
λύ από πίσω, ίσως να γίνεις ποιητής, μουσικός, ζωγράφος, χο-
ρευτής — ή να τον βιάσεις. 

Έτσι, συχνά, η καλλιτεχνική δημιουργία δεν είναι παρά μια υ-
πόθεση ύβρεως με αιτία τον κώλο. Πιο κομψά, η δημιουργία θα 
ήταν δυνατόν να περιγραφεί ως διαδικασία παράκαμψης του 
μείζονος ερωτικού λόγου, μα και κάθε καλλιφωνίας του. 
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Η πλέον υψηλόφρονη αισθητική του βίου καταδεικνύει μερικές 
φορές ως κύριο μέσον για την αυτοπραγμάτωσή της τα αιματηρά 
τεχνάσματα μιας τραγωδίας, η οποία όμως για λόγους στρατη-
γικής θα πρέπει να παιχτεί σαν κωμωδία. 

Λοιπόν, τι; Ο Ορέστης με φουστάνι, όπως ο Κηδεστής από τη 
Λυσιστράτη; Ο Άμλετ με το παρδαλό ρούχο και τα αδιάντροπα 
καμώματα του Αρλεκίνου; Χμμ... Ίσως έτσι θα γίνουν επιτέλους 
κατανοητές τούτες οι τραγωδίες. 
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Αθωότητα στα παιδιά σημαίνει απειρία στη χρήση του σώματος 
κι ανιδιοτέλεια στη χρήση της ψυχής. Αθωότητα στους ενήλικες 
σημαίνει ανιδιοτέλεια στη χρήση του σώματος και ψυχή που ε-
ντός της η εμπειρία δεν αποκτά ποτέ ποιοτικό αλλά μονάχα πο-
σοτικό νόημα. 

Έτσι, ο εαυτός γίνεται ένας κουβάς νερό σε τόπο λειψυδρίας, 
που τον προσφέρεις γενναιόδωρα στον πρώτο τυχόντα διψασμέ-
νο — ή τον χύνεις στο χώμα για την πλάκα σου. 
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Η ενοχή σαλπίζει εκκωφαντικά μες στο μυαλό μας. Και η αθωό-
τητά μας πίσω από την ενοχή το ίδιο, μόνο που το σάλπισμα της 
ενοχής είναι πάντα αφεαυτού θόρυβος, ενώ της αθωότητας πά-
ντα αφεαυτής μουσική. 

Αλλ’ αλίμονο, ακόμη κι ο παραμικρός θόρυβος καταλύει πάντα 
τη μουσική, ενώ η μουσική δεν μπορεί να υπονομεύσει ποτέ, ού-
τε καν λιγάκι, τον θόρυβο. 
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Η αληθινή φιλοκαλλία προϋποθέτει μιαν ορισμένη διαφθορά του 
πνεύματος, κάτι σαν μουσική φθορά της λογικής. Ενώπιον του 
ορθού λόγου όλα τα πράγματα είναι ισότιμα, όμως η φιλοκαλλία 
ανθεί εκεί όπου κοπρίζει η διάκριση: στις ρίζες της βρίσκεται η 
παραδοχή της ανισότητας και της αδικίας, για να μην πω και της 
ανομίας. 

Το παράδοξο είναι ότι ο αθώος αστόχαστος διακρίνει ακόπια-
στα το ίδιο εξέχον ωραίο όπως κι ο διεφθαρμένος στοχαζόμενος 
που τυραννίστηκε τόσο. Τότε; ποια είναι η διαφορά τους; Όχι 
μόνο ότι η εργώδης επιδίωξη καθιστά κάθε στόχο υπαρκτότερο, 
μα κυρίως το γεγονός ότι η φιλοκαλλία, που έχει με τη διαμεσο-
λάβηση της ηθικής προδώσει τον ορθό λόγο κι αποδεχτεί τον α-
ριστοκρατισμό του ωραίου, είναι δυνατόν, μέσω αλλεπάλληλων 
λογικών ολισθημάτων, να επανιδρύσει τη διακεκριμένη ομορφιά 
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καθενός ανθρώπου ή πράγματος, ακόμα και του πιο ειδεχθούς, 
εγκαθιστώντας έτσι μια μυστική δημοκρατία του κάλλους. 
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Διάλογος: 

 
Α: «Έναν, τον είχαν σουβλίσει και τον ψήναν ζωντανό. 
»“Έχεις καμιά τελευταία επιθυμία;” τον ρωτούν. 
»“Νομίζω ότι χρειάζομαι λιγάκι αλάτι”, είπε εκείνος». 
Β: «Εννοείτε ότι είχε τερατωδώς ανεπτυγμένη την αίσθηση του 

χιούμορ;» 
Α: «Εννοώ ότι είχε οξύτατα ακονισμένη την αίσθηση του με-

τρου, δηλαδή της αρμονίας μεταξύ ποιοτήτων και ποσοτήτων, 
πράγμα που οι πιο πολλοί από μας μόνο μέσω της μαγειρικής το 
κατανοούμε λιγάκι, και μάλιστα όταν μαγειρεύονται οι άλλοι». 
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Είναι καλύτερο να σε περιφρονούν όσοι σε μισούν, παρά να σε 
λυπούνται όσοι σ’ αγαπούν — εννοώ χειρότερο να έχεις φίλους 
που μαντεύουν την αοπλία σου, παρά εχθρούς που ξέρουν ότι τα 
όπλα σου είναι ανεπαρκή. 

Αυτή η γνώση μπορεί να σου προσφέρει έναν τρόπο προσπο-
ρισμού απόλαυσης από την υπεροπλία των άλλων απέναντί σου 
και, εντέλει, μιαν ακαταμάχητη στρατηγική. 
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Η χρεία είναι το χωριό της διαλεκτικής — στον κάθε είδους πλού-
το αρκεί ως μόνο επιχείρημα ο εαυτός του. 

Όταν ο πλούτος αποφασίζει κάποτε να ασκηθεί στη διαλεκτι-
κή, έχει ήδη φτωχύνει στις συνειδήσεις των αναγκεμένων και το 
ξέρει. Η επανάσταση είναι κοντά. 
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Η μελαγχολία μπορεί να γίνει μια τεχνική της ηδονής. Η απαισιο-
δοξία, όχι. 
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Τα πάθη διδάσκονται. Οι πιο καλοί δάσκαλοι είναι εκείνοι που οι 
οι ίδιοι δεν έχουν πάθη. Οι πιο καλοί μαθητές είναι αυτοί που τα 
πάθη τους θα τους καταστρέψουν. 

Υπάρχει, λοιπόν, κάτι που αθωώνει τους διδασκάλους των πα-
θών, εκτός από την ανιδιοτέλειά τους; Ναι, ότι οι μαθητές τους, 
προ της καταστροφής τους, απολαμβάνουν πάντα τις ύψιστες η-
δονές, και... 

Μα θα σταματήσω εδώ, γιατί στο ζήτημα των παθών προτιμώ 
να μαθητεύω κι όχι να διδάσκω. 
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Στην οικονομία του έρωτα, η αγάπη είναι το κεφάλαιο, η ηδονή 
το κέρδος και ο πόνος ο αναπόφευκτος φόρος. 
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Η απλότητα και η αφέλεια των επιθυμιών είναι επικίνδυνες για 
το εγώ και για τον Άλλο. Συνήθως, όμως, τον κίνδυνο δεν τον α-
ντιλαμβάνεται η λογική παρά μόνο πολύ αργά για το ένστικτο 
της αυτοσυντήρησης, την ηθική ή τον νόμο. 

Ευτυχώς! — και για το εγώ και για τον Άλλο. 
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Άλλο δικαιοσύνη και άλλο δικαίωση. 
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Το ακριβέστερο και λακωνικότερο που μπορέσαμε ποτέ να σκε-
φτούμε για ένα πολύ ωραίο αγόρι: 

«Κάθε μέλος του κυριολεκτεί». 
Το ίδιο ισχύει και για ένα πολύ ωραίο κορίτσι, αλλά δυστυχώς 

για να το πούμε θα απαιτούνταν περισσότερες λέξεις και μια ορι-
σμένη α-κυριολεξία. 
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Η αγάπη είναι πιο οξειδωτική μα και πιο πτητική από το μίσος. 
Όταν η καρδιά οξειδώνεται και τρυπιέται, η αγάπη πετά προς τα 
έξω και χάνεται ενώ το μίσος σταλάζει προς τα μέσα και ολοένα 
συσσωρεύεται. 

 
«Αστειάκια! Και τι σημαίνει αυτό, παρακαλώ;» σε ακούω να 

λες εσύ που έχεις ανοξείδωτη καρδιά. 
«Μα ότι πάντα η αγάπη φταίει για τον χαμό της. Ποτέ το μίσος, 

που καταλαμβάνει σαν απλός μετανάστης το κενό σπίτι της δρα-
πέτιδος». 
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«Η καλοσύνη, σε δύσκολους καιρούς, υποδεικνύει έλλειψη συ-

νείδησης ή απλώς συνιστά τεκμήριο εξαγορασμού», είπε ένας 
πεπειραμένος άνθρωπος. 

«Η καλοσύνη δεν είναι παρά μια υπερβολική εξοικείωση της ε-
μπειρίας με την κακία», είπε ένας καλός άνθρωπος. 
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Από το λίγο διατρέφεται πάντα το πολύ — το αντίθετο είναι πα-
ρασιτισμός. 

Αυτό, βέβαια, άμα γίνεται πολιτική θεωρία, δεν ευνοεί καθό-
λου την πρόοδο των φτωχών. 



61 

 

134 
 
Όταν πετρώνουν οι επιθυμίες, η μνήμη της ηδονής γίνεται άγαλ-
μα — ενίοτε αποτρόπαιο. 

Όταν πετρώνει η ελπίδα, όλα τα αγάλματα γίνονται σκύβαλα 
— εκτός από τα πιο αποτρόπαια. 
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Ο χρόνος της αγωνίας είναι ο μόνος πραγματικά ανθρώπινος 
χρόνος. Γι’ αυτό, ακόμα κι όταν παρέλθει, είναι όχι μόνο πάντο-
τε παρών στην ψυχή, μα και εσαεί αναμενόμενος. 
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 «Είσαι κουτή», είπε η τρελή χαρά στη μαύρη δυστυχία. 
«Αχ, ναι!» απάντησε εκείνη. «Αλλά να ’ξερες, καημένη μου, 

πόσον νου ξόδεψα για να κατορθώσω αυτή την τόση ανοησία!» 
«Όλ’ αυτά, όμως, σε έκαναν επίσης απίστευτα κομπλεξική», 

προσέθεσε περιφρονητικά η τρελή χαρά. 
«Δύστυχη!» ξέσπασε τότε η μαύρη δυστυχία. «Δεν καταλαβαί-

νεις, λοιπόν, πως στη βλακεία και στα κόμπλεξ μου οφείλεις την 
τρελή χαρά σου;» 
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Το κακό προϋποθέτει την ανοχή ή ακόμα και τη συνενοχή των 
θυμάτων του για να λειτουργήσει. Αλλιώς γίνεται αναποτελε-
σματικό και αυτοευνουχίζεται. 

Μερικές φορές, το αυτοευνουχισμένο κακό μεταμορφώνεται 
στο πιο αποτελεσματικό καλό — από εκδικητικότητα. 
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Για την τελειότερη εμβάθυνση της αισθητικής ενατένισης δηλαδή 
της τέχνης, μα και της αισθησιακής συμμετοχής δηλαδή της ηδο-
νής, μεγαλύτερη σημασία έχει όχι η εμπειρία αλλά οι φαντασι-
ώσεις. 

Εάν δεν επιτρέπει στον εαυτό του φαντασιώσεις ο δημιουργός, 
γίνεται διάσημος· εάν δεν επιτρέπει στον εαυτό του φαντασιώ-
σεις ο φιλήδονος, γίνεται σεξουαλικός εγκληματίας. 
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Είναι φριχτό να μην έχεις για τον εαυτό σου αμφιβολίες, που θα 
σου επέτρεπαν να λαθέψεις δίχως τύψεις. 

Αλλά είναι ακόμη φριχτότερο να αποδεικνύονται πάντοτε οι 
αμφιβολίες σου βάσιμες. 
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Ο κορεσμός μοιάζει με τη θλίψη από το Α ώς το Ψ. Όμως, δεν 
πρέπει ποτέ να ξεχνούν οι χορτάτοι πως αυτό το μέγα «Ω!» που 
απομένει στους θλιβομένους, βαραίνει περισσότερο απ’ όλη τη 
δική τους αλφαβήτα. 
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Μερικοί άνδρες περιφρονούν τις γυναίκες που είναι τόσο ενδοτι-
κές στον πόνο, ώστε να ερωτευτούν καθάρματα σαν αυτούς. Ε-
τούτο προϋποθέτει υψηλό βαθμό ανδρικής αυτογνωσίας. 

Οι περισσότερες γυναίκες περιφρονούν τους εραστές τους που 
δεν τις κάνουν, έστω και λιγάκι, να πονούν. Ότι αυτό προϋπο-
θέτει υψηλό βαθμό γυναικείας αυτογνωσίας, δεν θα τολμούσα 
ποτέ να το πω — μπροστά σε μια γυναίκα. 
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Η μητέρα του Λόγου είναι η ανάγκη. Μα ο Λόγος που δεν γίνεται 
μητροκτόνος, είναι πάντα νόθος. 
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Ο θηρεύων το Είναι, πρέπει να μεταχειρίζεται τον λόγο όπως τις 
λυκοπαγίδες ο κυνηγός. 

Δυστυχώς, εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια πιστεύουμε ότι ο λύ-
κος είναι η παγίδα του. Αυτή η σύγχυση μας κάνει όλο χειρότε-
ρους λυκοκυνηγούς, αλλά και όλο καλύτερους κατασκευαστές 
ωραιότερων και περιπλοκότερων λυκοπαγίδων. Κάτι είναι κι αυ-
τό, όπως θα έλεγε κι ο λύκος. 

 
 

144 
 

Την πικρότερή μας θλίψη τη γεννά η ευσπλαχνία των άλλων για 
μας. Ευτυχώς, όμως, αν σπλαχνιστούμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό 
μας, μπορούμε να νικήσουμε αυτήν τη θλίψη. 

 

Γιατί λέω το παραπάνω ψέμα, εφόσον γνωρίζω ότι η θλίψη δεν 
νικιέται ποτέ με τον εαυτό μα με τους άλλους, είτε μας σπλα-
χνίζονται είτε όχι; 

Μα λόγω της θλίψης που μου γεννά η έλλειψη ευσπλαχνίας για 
τον εαυτό μου. 
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Κάθε προδοσία, πέρα από οποιοδήποτε υλικό όφελος, ενέχει για 
τον προδότη δυο βαθύτατες ηδονές, μια της εξόντωσης του προ-
διδόμενου και μια της αυτοεξόντωσης ― όλοι μισούν έναν προ-
δότη, ακόμα κι εκείνος για λογαριασμό του οποίου επιτελείται η 
προδοσία. 

Επειδή είναι δύσκολο να κατανοήσουμε διανοητικά και ψυχο-
λογικά την ηδονή της αυτοεξόντωσης ως κέρδος του εαυτού, μια 
προδοσία που γίνεται δίχως υλικό αντίτιμο μας φαίνεται συχνά 
αναιτιολόγητη και συνεπώς ακατανόητη. Κι όμως, ένας εαυτός 
ως κινδυνώδες κι επίπονο κέρδος ηδονής, είναι ο πλέον ευνο-
ητος, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ηθική θεωρία περί ψυχής ή 
νόησης. 
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Οδηγία για ψεύτες, αλλά επίσης και για φιλαλήθεις: 

 
Ένα ψέμα μπορεί να προσποιηθεί την αλήθεια τόσο καλύτερα, ό-
σο λιγότερο επιμένει να παρουσιάζεται ως αληθεύον. Και, ακόμα 
περισσότερο, όσο λιγότερο δείχνει να εξυπονοεί μια κρυμμένη, 
παράλληλη αλήθεια. 
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Τα συναισθήματα έχουν παρελθόν, οι ιδέες όμως έχουν ιστορία. 
Γι’ αυτό και τα παρόντα τους σπανίως συμπίπτουν. 

 
Κι άλλα πράγματα θέλησα να δείξω δια της λογοτεχνίας μου, μα 
κυρίως τούτο. Κριτικοί στα κείμενα των οποίων η ιστορία του 
παρελθόντος των συναισθημάτων και το παρελθόν της ιστορίας 
των ιδεών δεν είναι παρά συμπτώσεις, δεν κατάλαβαν τίποτε, 
ούτε από τ’ άλλα ούτε από τούτο. Έτσι, διαβεβαιώθηκα ότι η λο-
γοτεχνία μου, αν μη τι άλλο, είναι παρούσα. 
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«Ήρθε η ώρα», σημαίνει μερικές φορές ότι όλα τα ρολόγια έ-
χουν σταματήσει. 
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Όταν χορεύεις μονάχος μες στο κατάμεστο μπαρ, η καρδιά φαί-
νεται τόσο λίγη ώστε μπορεί και να λιποθυμίσεις. 

Όταν χορεύεις με ένα αγαπημένο πρόσωπο, η ψυχή είναι τόσο 
πολλή ώστε μπορεί και να το μισήσεις άξαφνα. 
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Τα κατοικίδια ζώα, ιδιαίτερα τα σκυλιά, αποκτούν γρήγορα τα 
ήθη ευπαίδευτων και νευρωτικών μικροαστών. 

Αν θέλει ο ποιητής να παραμείνει ο καλύτερος φίλος του αν-
θρώπου, δεν πρέπει να έχει κατοικίδια, μα να καλλιεργεί φυτά ή 
να συλλέγει άδεια κοχύλια και χρωματιστά χαλικάκια. 
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Ο πλησίον τιμωρούμενος ως εαυτός· να η πρώτη αξία του χρι-
στιανισμού. 
 
Ο εαυτός τιμωρούμενος ως πλησίον· να η δεύτερη και τελευταία. 
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Το να αισθάνεσαι διαρκώς υπόλογος για τα εγκλήματα όλων α-
νεξαιρέτως των άλλων, αυτό είναι θαρρώ η ύψιστη βαθμίδα συ-
νείδησης και ανθρωπισμού. 

Το γεγονός ότι ετούτο σε καθιστά μισάνθρωπο, δεν πρέπει να 
σε τρομάζει: ανθρωπισμός δεν σημαίνει να αγαπάς όλους ανε-
ξαιρέτως τους άλλους, μα να αφήνεις μέσα σου μια θεσούλα 
συνδαιτυμόνος για τον καθένα — ακόμα και γι’ αυτόν που θα σε 
καταβροχθίσει. 
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Η κατάρα για τους εξουσιάζοντες: ο κόσμος τους είναι, για τους 
ίδιους, ο μόνος δυνατός. Για τους συνειδητοποιημένους εξουσια-
ζόμενους όμως, ο κόσμος τους είναι μονάχα μια από τις πολλές 
δυνατότητες, δηλαδή ήδη παρελθών. 
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Τι συμπληρώνει, δηλαδή τι αποτελειώνει τους ανθρώπους; ένα 
τίποτα, μια λιτή μονοκοντυλιά. Και στα παιδικά χρόνια και την 
ώρα του θανάτου. 
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Η Ιστορία συνιστά την τελειότερη ψυχολογία. Χωρίς την ψυχολο-
γία, όμως, κάθε Ιστορία ψευδοποιείται. Για τούτο, οι ιστορικοί 
που δεν μπορούν να υπονομεύσουν τα ιστορικά πρόσωπα μέσω 
ψυχολογικών πορτρέτων, φαντασιοποιώντας τα ως ήρωες μα κι 
εκβιάζοντας έτσι την ανάδυση της αλήθειάς τους, πράγμα που έ-
κανε ο Θουκυδίδης, απλά λένε ψέματα φτιαγμένα από πραγμα-
τικότητες άχρηστες για την ανθρωποτήτα ― αλλά χρησιμότατες 
στις κάθε είδους απολυταρχίες. 
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Η μισόκωλη φρονιμάδα του φόβου ουδέποτε έφτασε σε αξιακό 
ύψος την ευγένεια του μίσους. Γι’ αυτό, πάντα αηδιάζουμε με 
τους υπερβολικά φοβούμενους· ακόμα κι ενάντια στο συμφέρον 
μας, όταν δηλαδή φοβούνται εμάς. 

Αντίθετα, οι αγρίως μισούντες συχνά μας προκαλούν θαυμα-
σμό· και, το φοβερότερο, ενίοτε μας μεταδίδουν τα συναισθήμα-
τά τους για το αθώο απέναντί μας, ενδεχομένως και γενικότερα 
αθώο, αντικείμενο του μίσους τους. 

 
Αυτή η ύβρις, μισούντος μα και συμμεριζόμενου το ξένο μίσος, 
είναι μια από τις προθέσεις κάθε τραγωδίας· και δεν εννοώ μο-
νάχα στο θέατρο. 
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Η γνώση οφείλει να είναι μια τέχνη μη ιδιοτελής, αν όχι κι ανι-
διοτελής. Ειδάλλως οδηγεί στην απόγνωση. 
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Η εξουσία δεν προϋποθέτει μεγάλη ευφυΐα. Ευφυείς πρέπει να 
είναι οι μάνατζερ και οι λογιστές, όχι οι ιδιοκτήτες μιας μεγάλης 
επιχείρησης. Επίσης, ευφυέστατοι είναι πάντα οι πολέμιοι της ε-
ξουσίας. 

Μιλάμε για την πανουργία των αρχομένων; Όχι, μιλάμε για την 
πρωτόγονη, ακλόνητη άνοια των αρχόντων. 
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Η «ομορφιά της φύσης». Τι παρεξήγηση ή μάλλον τι άγνοια για 
τη φύση! Η φύση δίχως τον άνθρωπο είναι ακριβώς αυτό που 
σημαίνει η έκφραση «δίχως τον άνθρωπο»: απάθεια, τρόμος κι 
απανθρωπιά ενός γόρδιου δεσμού αλληλοϋποδεικνυόμενων αινι-
γμάτων, τον οποίο ο άνθρωπος, παρά τη φουσκωμένη αλαζονεία 
των επιστημόνων του, δεν θα μπορέσει ποτέ να λύσει. Μπορεί ό-
μως, δυστυχώς, ευκολότατα να τον κόψει. 
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Ο θεός Έρωτας χορεύει ολόγυμνος μπροστά στη Γνώση και στη 
Λογική. Και λοιπόν; Λοιπόν, αλίμονο, η Γνώση και η Λογική πα-
ραμένουν σχεδόν πάντα με νεκρωμένα τα κορμιά της γνώσης και 
της λογικής τους ενώπιον της απαστράπτουσας γύμνιας του — 
τον προτιμούν ντυμένο, για να μην πω και αλυσοδεμένο. 

Γι’ αυτό δεν εμπιστεύομαι ποτέ όσους σοβαρούς επιστήμονες 
λένε ότι αγαπούν την ποίηση και, το χειρότερο, ότι γράφουν. 
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Οι νεαροί άνδρες, όταν περπατούν στον δρόμο πλάι-πλάι με μια 
γυναίκα, συνήθως προπορεύονται λίγα εκατοστά. Οι πιο ώριμοι 
έπονται των γυναικών, επίσης λίγα εκατοστά. 

Τούτο είναι ένα μυστήριο της ηλικίας και του χρόνου, δηλαδή 
καθόλου μυστήριο. 
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«Μήπως είμαι μαζοχιστής;» ρώτησε ο Σωκράτης το Δαιμόνιό του, 
ξαπλωμένος δίπλα στη Διοτίμα. 

«Αυτή την ερώτηση έπρεπε να μου την είχες κάνει όταν ξά-
πλωνε δίπλα σου ο Αλκιβιάδης. Εν πάση περιπτώσει, είσαι ένας 
αγαλματοποιός που έσφαλε στη μόνη του δεξιότητα», απάντησε 
το Δαιμόνιο. 
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Πολλές φορές οι συνειρμοί καθοδηγούνται από μια μεταφυσική 
της σύμπτωσης, όπως έντομα που συνθλίβονται ξάφνου στο πα-
μπρίζ ενός αυτοκινήτου. Η τυπική ψυχολογία, μες στον συχνά 
απρεπή και κάποτε συνθλιβόμενο στο παμπρίζ της σύμπτωσης 
ορθολογισμό της, αναζητά εδώ μια αιτιότητα — αλλά σφάλλει. 

Δηλαδή όντως υπάρχει μια αιτιότητα, όμως πρόκειται απλά για 
τον άνευ ταξινομικού σχεδίου ταξινομικό πυρετό των λεπτότα-
των κι ανιδιοτελών συνευρέσεων μιας συνθετικότητας, η οποία 
διαρκώς αναθεσμίζεται. Χοντρικά, άλλωστε, αυτή είναι κι η λει-
τουργία της δημιουργίας στον λόγο και στην τέχνη. 
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Ο κόσμος είναι απελπιστικά γεμάτος με αληθινά πράγματα. Έτσι, 
για έναν φυσιογνώστη, η κιβδηλία προσδίδει σε ένα πράγμα ή 
σε ένα πρόσωπο μεγάλη αξία. Και είναι μεγάλη παρηγοριά. 
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Οι άνδρες προσποιούνται τους υπομονετικούς στον έρωτα, όταν 
δεν μπορούν να μπουν στην πόλη πορθητές, βιαστές και φονιά-
δες. Οι γυναίκες, ξέρουν εγκαίρως να απελπίζονται. 
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Τις περισσότερες φορές ακόμα κι ο πιο ειλικρινής οίκτος δεν εί-
ναι παρά η κανιβαλική υστεροβουλία μιας φιλαυτίας. 

Όταν τούτο το συνειδητοποιεί ο οικτιρόμενος, αποκτά ένα εί-
δος υστερόβουλης φιλαυτίας έναντι του οικτίροντος και παύει να 
αξίζει τον οίκτο του· όταν όμως το συνειδητοποιεί ο οικτίρων, 
παύει να οικτίρει τον οικτιρόμενο. 

Γι’ αυτό ο οίκτος καλύτερα να είναι ανειλικρινής, δηλαδή να 
περιορίζεται σε μια αναίσθητη αλλά πρακτικά χρήσιμη ελεημο-
σύνη. Ε, ναι, λοιπόν! καλύτερα τα πέντε Ευρώ του πλούσιου φα-
ρισαίου, από το δεκάλεπτο της φτωχής χήρας. 
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Σκέφτομαι τις περιβόητες σεξουαλικές διαστροφές, βεβαίως ε-
κείνες στις οποίες, όσο καταστροφικές κι αν είναι, ο άλλος συ-
γκατανεύει. «Μου αρέσει», αυτό αρκεί ως αιτιολόγηση μα και ως 
δικαιολόγηση. 

Όλα τα υπόλοιπα είναι μονάχα ζοφερή προϊστορία της ηθικής, 
δηλαδή αρχαίες νεκρές κοινωνικότητες, νόμος, φόβος και η επι-
θυμία του θανάτου. 
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Θυμόμαστε ότι οι Ερινύες γεννήθηκαν από τις σταγόνες αίματος 
και σπέρματος που έπεσαν στη Γη μετά την αποκοπή των γεννη-
τικών οργάνων του Ουρανού από τον γιο του, τον Κρόνο.  

Ας προσθέσουμε ότι η άγνωστης ετυμολογίας λέξη Ἐρινύς, κατά 
τη γνώμη μας παράγεται από το ουσιαστικό ἐρινεός, άγρια συκιά, 
ορνιά. Ο καρπός της αγριοσυκιάς λεγόταν επίσης ἐρινεός ή ἐρινός, 
και τον κρεμούσαν οι αρχαίοι, όπως κι οι σύγχρονοι, στις ήμερες 
συκιές για να πάνε τα μυγάκια από τα αγριόσυκα στα ήμερα και 
να τα μπολιάσουν ώστε να ωριμάσουν (ἐρινάζειν). Ο καρπός της 
συκιάς, που παρέμενε ανώριμος επειδή δεν μπολιάστηκε, λεγό-
ταν ἀνερίναστος, όπως επίσης κι ο άνθρωπος που του δινόταν κά-
τι σπουδαίο το οποίο δεν κατάφερνε να κρατήσει — καθώς η συ-
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κιά δεν κρατά όσα σύκα δεν μπολιάζονται από τα μυγάκια, μα τα 
ρίχνει κάτω. 

Στο μεταξύ, όλοι ξεχνούν πως από τις ίδιες σταγόνες αίματος 
και σπέρματος του Ουρανού γεννήθηκαν εκτός από τις Ερινύες, 
σύμφωνα με τον Ησίοδο, οι Γίγαντες και οι Νύμφες! 

 
Υπάρχουν σοφότερα σχόλια από τούτα, των αρχαίων Ελλήνων, 
πάνω στην ψυχαναλυτική θεωρία των ενοχών; Ο Σαρτρ, λοιπόν, 
είχε δίκιο που παρέστησε τις Ερινύες ως μύγες. Ως προς τη δια-
γραφή του χαρακτήρα του Ορέστη, όμως, παρέλειψε τους Γίγα-
ντες, τις Νύμφες μα και τα γλυκύτατα σύκα. Τα τελευταία, κατά 
τους αρχαίους, τα προσέφερε και στην ιστορία και στον Ορέστη 
ο φίλος κι εραστής του, ο Πυλάδης. 

 
 

169 
 

Η υπερβολική μνήμη καταδικάζει τον μνημονευόμενο μετατρέπο-
ντάς τον σε εράλδιο. Τι σημαίνει εράλδιο; — ασπίδα, αλλά και 
οικόσημο. Και ο μνήμων; Α, ετούτος, ενώπιον της ξένης ασπίδας 
και του οικοσήμου, δεν μπορεί παρά να μεταμορφωθεί σε επιτι-
θέμενο ιππότη. 

Γι’ αυτό, τους ανθρώπους που κυριαρχούν στη μνήμη μας, α-
κόμα και τους πιο αγαπημένους, καταβάθος τους νιώθουμε σαν 
εχθρούς που πρέπει να νικήσουμε για να οικειοποιηθούμε το έχει 
τους: Η υπερβολική μνήμη δεν είναι παρά κήρυξη πολέμου του 
μνήμονος κατά του μνημονευόμενου. 
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Όταν οι συνθήκες δεν έχουν ωριμάσει ακόμα, είναι νωρίς για την 
επανάσταση. Αυτό το ξέρουν καλά οι επαναστάτες. 

Όταν οι συνθήκες έχουν ωριμάσει, είναι ήδη πολύ αργά για 
την επανάσταση. Αυτό το ξέρουν καλά οι αντεπαναστάτες, που 
λένε πάντα «Είναι νωρίς», ώσπου πια οι συνθήκες για την επα-
νάσταση να σαπίσουν. 
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Διάλογος: 
 

Α: «Η ψυχή είναι μια φύση αυτογελοιογραφούμενη». 
Β: «Πάντα;» 
Α: «Πάντα». 
Β: «Μα είναι απόφθεγμα αυτό;» 
Α: «Είναι». 
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Η πολλή πείρα της ζωής μοιάζει με τη βαθιά στοχαστικότητα πε-
ρίπου όσο και η κακία — έναν πολύ κακό άνθρωπο κι έναν πολυ-
πλάνητο γέροντα συνήθως τους θεωρούμε όμοια βαθύνοες. Ό-
μως, οι κακοί άνθρωποι μας φαίνονται πάντα πιο τελεσφόροι, 
και από τους πεπειραμένους και από τους σοφούς. 
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Τα δέντρα στο δάσος έχουν τη ζωή τους ολούθε ανοιχτή. Ορθώ-
νονται στο φως κατέχοντας έναν χώρο όπου ο άνθρωπος, αν δεν 
είναι γυμνός, φαίνεται μονάχα σαν σύμπτωση. 

Τα ίδια δέντρα όμως, αν τα φυτέψεις στην πόλη, ανακαλούν 
στη συνείδηση τα συμπτώματα όχι σύμπτωσης αλλά πτώσης — 
και της δικιάς τους και των ανθρώπων. 
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Είναι η μοίρα της φιλοσοφίας όταν παντρεύεται τον Θεό, και της 
επιστήμης όταν παίρνει διαζύγιο από τη φιλοσοφία: Και οι δύο 
καταντούν πόρνες, αλλά και νταβατζήδες των παιδιών τους. 
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Η γνώση της ομορφιάς εξανθρωπίζει — αλλά μόνο σε συνδυασμό 
με την απόλαυσή της, αλλιώς απανθρωπίζει. 
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Το χρήμα είναι μια θυσία της καθαρά ζωικής διάστασης της αν-
θρωπινότητας, που κάμπτει τη βούληση του Θεού ενώπιον των 
επιθυμιών του αστομεταλλαγμένου Άβελ. 

Για τον μη αστομεταλλαγμένο Κάιν και τον δίκαιο πλην υπερ-
βολικά φυσικό καπνό του ούτε λόγος να γίνεται, βέβαια. 
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Ο κόσμος είναι για τους ανθρώπους η ερμηνεία του. Αλλά κάθε 
λειτουργική κοσμολογική θεωρία, δεν προϋποθέτει απαραίτητα 
τον κόσμο. 

Ιδιαίτερα στον καιρό μας, που ο διωγμός της φιλοσοφίας από 
τον όλο περισσότερο παρα-λογικά λειτουργικό Παράδεισο της ε-
πιστήμης οδηγεί σε παιδαριώδεις αντιλήψεις, μεταφυσικής ή κα-
θαρά μυθολογικοβιβλικής έμπνευσης, όπως αυτή περί Big Bang. 
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Οι καλοί άνθρωποι είναι ελάχιστοι· τόσο, ώστε μετριούνται στα 
δάχτυλα. 

Οι κακοί είναι όλοι οι υπόλοιποι· τόσοι, ώστε ένα μονάχα δά-
χτυλο αρκεί για να τους δείξει. 
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Οι νόμοι αντανακλούν τις απολαύσεις της εξουσίας. Η πίστη στη 
δικαιοσύνη τους από μέρους των εξουσιαζόμενων δίνει στους τε-
λευταίους την ψευδαίσθηση ότι συμμετέχουν στις αρνήσεις και 
στις καταφάσεις των κυρίαρχων. 

Η συμμετοχή του δούλου στις αρνήσεις και στις καταφάσεις 
των κυρίων μπορεί να προσπορίσει όχι μόνο υλικά κέρδη αλλά 
και τη λεπτότερη ηδονή — στους κυρίους. Έτσι ο εξουσιάζων, 
παραιτούμενος φαινομενικά από ένα μέρος της εξουσίας του, 
γίνεται δυο φορές κύριος, ενώ ο δούλος, ως συμμέτοχος στις η-
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δονές του κυρίου, γίνεται δυο φορές δούλος: στον αυθέντη μα 
και στον αποξενωμένο πλέον εαυτό του, ο οποίος τον κατέχει 
και τον κακοποιεί φιλήδονα σαν να ήταν ένα ρομπότ-αντίγραφο 
του αυθέντη. 

Το γεγονός ότι τούτη η διαδικασία προσπορίζει επίσης στους 
δούλους μια λεπτότατη ηδονή —το βλέπουμε παντού σήμερα— 
κάνει τους κυρίαρχους να γελούν χαρούμενα και να συντάσσουν 
όλο δικαιότερους νόμους. 

 
Κάποιος συνομιλητής, ρωτάει: «Τώρα, μιλάμε για το πνεύμα 

των νόμων ή για τη μικροανθρωπολογία της απόλαυσης;» Απα-
ντάμε: Πριν από κάθε κρεμάλα προηγούνται οι νόμοι, όμως ένας 
αφελής μελλοθάνατος ίσως θεωρήσει τη δικαιοσύνη των εχθρών 
του δικαία, ακόμα και επιθυμητή, συλλογιζόμενος: «Στην κρεμά-
λα θα έχω, τουλάχιστον, μια καλή στύση». 
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Θα πουν πολλοί: μιλάμε για καλούς και κακούς ανθρώπους σαν 
να μην είχαν προηγηθεί οι σοφιστές, ο Αριστοτέλης, ο Νίτσε, ο 
Φρόιντ, η Άρεντ, ο Φουκό· ναι. 

Όμως (ένα ελάχιστο παράδειγμα), για τους κυβερνώντες που 
δολοφονούν τις ακριβοπληρωμένες από τους πολίτες κοινωνικές 
ασφαλίσεις, τον δημόσιο χαρακτήρα της ιατρονοσοκομειακής πε-
ρίθαλψης και τις συντάξεις, προβάλλοντας ως αιτιολογία ότι οι 
άνθρωποι πια «ζουν πολύ», άρα πρέπει να επινοηθεί τρόπος ώ-
στε να πεθαίνουν πριν της ώρας τους, τι ουσιαστικότερο μπορεί 
να ειπωθεί εκτός από «Κακοί, πολύ κακοί άνθρωποι;» Και, στ’ 
αλήθεια, δεν είναι σαν να έχουν προηγηθεί αυτής της φράσης ε-
κατό τόμοι των σοφιστών, του Αριστοτέλη, του Φρόιντ, της Ά-
ρεντ, του Φουκό, ακόμα και του Νίτσε; — ναι. 
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«Εγώ», είναι μια αντωνυμία προσωπική που αν τη λες συχνά, 
χάνεις το πρόσωπο των άλλων· ή, ακόμη καλύτερα, χάνεσαι ε-
νώπιον του προσώπου των άλλων. 
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Όποιος από εμάς είναι γενναίος, πιστός, ενάρετος, ειλικρινής, 
θερμός, ερωτικός, στοχαστικός, θα μείνει μόνος εάν δείχνει δι-
αρκώς και σε όλους τον καλύτερο εαυτό του. Ο χειρότερος εαυ-
τός, εκείνος είναι πάντα σεβαστότερος για τους ανθρώπους, δια-
σκεδαστικότερος και, το πιο απάνθρωπο, φιλανθρωπότερος. 
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Η ομορφιά είναι μια στιγμή της γνώσης. Η ασχήμια είναι επίσης 
μια στιγμή της γνώσης. Τι μεταβάλλει, λοιπόν, τη στιγμή της α-
σχήμιας σε στίγμα της γνώσης; Μα, φυσικά, το γεγονός ότι στην 
περίπτωση της ασχήμιας το υποκείμενο της γνώσης δυσκολεύε-
ται στην ανάγνωση. 
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Δεν πρέπει να συγχέουμε τη διακόρευση με την εκπαρθένευση. 
Η διακόρευση έχει να κάνει με τον πόνο και τον παρθενικό υμέ-
να ή το πέος, ενώ η εκπαρθένευση με την ηδονή και την ψυχή. 
Αυτό ερμηνεύει το γεγονός ότι πολλές κόρες και πολλοί κούροι 
διακορεύονται, αλλά δεν εκπαρθενεύονται στην ώρα τους· κά-
ποιοι μάλιστα ούτε καν μετά από δεκάδες σεξουαλικές εμπειρίες: 
γερνούν και πεθαίνουν παρθένοι. 

Ας διευκρινιστεί ότι τούτο το ψυχικό φαινόμενο δεν σχετίζεται 
άμεσα με τη σεξουαλική ψυχρότητα. 
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Η ελευθερία του ηθελημένου παθήματος οροθετεί μα κι οριοθετεί 
την κορύφωση κάθε ηδονής, κι αυτό όχι μόνο στις τέχνες του 
σώματος, αλλά επίσης σ’ αυτές του πνεύματος. Η ενέργεια που 
ελευθέρως γίνεται πάθημα, φέρνει τον κόσμο στα ίσια του. 
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Έχω έναν φόβο, πως είναι αδύνατον να μιλήσει ο άνθρωπος για 
την πραγματικότητα αλλά μονάχα για την αλήθεια. 

Αν ήμουν λιγάκι περισσότερο θαρραλέος, πώς θα ανέλυα τον 
φόβο μου; Μα θα παραδεχόμουν ότι φοβούμαι την πραγματικό-
τητα· ότι αντιπαρατάσσω την αλήθεια στα πράγματα, ένα αν-
θρώπινο εφεύρημα στη φύση, για να μετουσιώσω ένα αίνιγμα 
των αισθήσεων σε λογικό αιτούμενο και έτσι εντέλει να αντλήσω 
με παιδικό τρόπο χαρά από τον φόβο: οι αισθήσεις σού επιβάλ-
λουν αυτό που είναι, μα η λογική επιβάλλεται σ’ οτιδήποτε μετα-
βάλλοντάς το σε Παιδική Χαρά. 
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Σ’ έναν τόπο όπως η Ελλάδα, όπου τα πιο ελκυστικά από πνευ-
ματικής άποψης πλάσματα είναι τα μαρμάρινα και ορειχάλκινα 
αγάλματα, είναι πανεύκολο να λατρέψεις τον κώλο, μέρος του 
σώματος που οι αρχαίοι γλύπτες μελέτησαν και δούλεψαν με ά-
κρα επιμέλεια σε αντίστιξη προς το πρόσωπο. Αυτή η πηγή της 
κωλολατρίας σου, όμως, υποδεικνύει το πάθος σου ως υπερβο-
λικά πνευματικό, παντελώς αλλότριο των κοινών φιλήδονων: 
σου γεννά σκέψεις μαρμάρινες ή ορειχάλκινες έναντι του ανθρώ-
πινου προσώπου. 

 
— Δεν είναι αυτό ένα ψέμα που αποσκοπεί υστερόβουλα στο να 
ντύσει τη γυμνή σάρκα των φιλήδονων στοχασμών με μάρμαρο 
και ορείχαλκο; Ασφαλώς! Κι όμως, τούτο το ψέμα οφείλει την υ-
στεροβουλία του στην αντίστιξη του κώλου και του προσώπου 
των αγαλμάτων, άρα εντέλει αληθεύει έναντι της ηδονής όσο και 
του πνεύματος. 
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Χρειάζονται τα μάτια πάρα πολλών ανθρώπων για να λάβει νό-
ημα κάτι. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τις ιδέες, αλλά και για τα ίδια 
τα πράγματα. Όσο πιο πολλά μάτια εκφράζει ο δημιουργός, το-
σο οι ιδέες και τα πράγματα γίνονται αληθινότερα, όχι μόνο στο 
έργο του αλλά και στον κόσμο. 
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Τα λεφτά προσφέρουν σήμερα μια δυνητική αθανασία. Του σώ-
ματος όμως, όχι της ψυχής. Οι πλούσιοι κι οι εξουσιάζοντες, που 
δεν εννοούν με τίποτα να ρυτιδιάσουν, να γεράσουν, ν’ αρρω-
στήσουν και να πεθάνουν, μπορούν να αγοράσουν την καρδιά, 
το κολλαγόνο, τις ορμόνες ή τα μάτια ενός παιδιού, δολοφονη-
μένου από διάσημους επιστήμονες σε πολυτελείς κλινικές. 

Στους εξουσιάζοντες έχει απομείνει, λοιπόν, μόνο ένα αίτημα: 
με την τελειοποίηση της επιστήμης τους, η δυνητική αθανασία 
τους να γίνει πραγματική, κι αυτό θα συμβεί όταν οι επιστήμονές 
τους μπορέσουν να ξεριζώνουν και να μεταμοσχεύουν τις ψυχές 
των παιδιών. Κάνουν όμως μέγα λάθος, γιατί όταν θα τους μετα-
μοσχεύσουν παιδικές ψυχές και θα δουν τον εαυτό τους μέσ’ α-
πό τις συνειδήσεις των δολοφονημένων παιδιών, τότε θα βάλουν 
τα κεφάλια τους μόνοι τους στην καρμανιόλα, δίχως να περιμέ-
νουν μια Γαλλική ή μια Ρωσική Επανάσταση. 
 
Οι ήρωες του βιβλίου μου THERION μίλησαν γι’ αυτά κι άλλα πα-
ρόμοια είτε ως θύματα είτε ως θύτες, ο καθένας υποστηρίζοντας 
με θέρμη τον εαυτό του. Αλλά η κριτική, εκφράζοντας τους ε-
ξουσιάζοντες, υπέδειξε ως μόνο εγκληματία τον συγγραφέα. 
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Ας είμαστε ειλικρινείς: η ευτυχία των άλλων δεν προβλέπεται 
ποτέ ως επιθυμητός στόχος του πολέμου μας για την κατάκτηση 
της δικής μας ευτυχίας. Είναι απλώς μια παράλληλη απώλεια αυ-
τού μας του πολέμου. 
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Απ’ όλους τους γυναικείους τύπους του θεάτρου, οι γυναίκες 
θαυμάζουν περισσότερο τις στρίγγλες. 

Θέλουν λοιπόν να τους μοιάσουν; Άπαγε! Απλώς, θα ήθελαν 
να είχαν δικούς τους εκείνους τους άνδρες που γοητεύονται και 
καταβροχθίζονται από τις στρίγγλες — γνωρίζουν από ένστικτο 
πως αυτοί ακριβώς οι αρσενικοί είναι οι καλύτεροι, και στο θέ-
ατρο και στη ζωή. 
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Πολλές φορές, αν κοιμηθούμε τη νύχτα στο βαθύ δάσος, νομί-
ζουμε ότι ακούμε από παντού επίφοβα θροΐσματα, τριγμούς, ψι-
θυρίσματα, ακαθόριστης προέλευσης βήματα — όμως δεν είναι 
παρά το αεράκι που κινεί τους ίσκιους. Από τον πολύ αφύσικο 
πολιτισμό, εκλαμβάνουμε ως ακουστικό το οπτικό ερέθισμα της 
κινούμενης σκιάς του φεγγαρόφωτου· όσο για το φως των ά-
στρων, τρομερότερο γιατί φωτίζει δίχως να ρίχνει ίσκιους, κάτω 
απ’ αυτό οι αισθήσεις αλληλοκαταβροχθίζονται. 

Αλλ’ αλίμονο, έχουμε συρθεί τόσο μακριά από τον τόπο όπου 
στέκεται ασάλευτη μα και αέναα κυματίζουσα η φύση, ώστε για 
να γίνει δυνατή η εκφορά αλλά και η κατανόηση της παραπάνω 
παρατήρησης, πρέπει να προϋπάρξει στη συνείδηση μια ρωγμή 
όχι ακριβώς πρωτογονισμού, μα χωριατιάς. 
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Τις σκιές της ψυχής, αυτές πρέπει να τις φοβόμαστε: ο τρόμος ε-
νώπιον του εαυτού αποκαθιστά τον δρόμο από κάθε ίσκιο προς 
το κρυμμένο τέρας του. 
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Η Κόλαση είναι αποκλειστικά υπόθεση του ανθρώπινου είδους: 
κανείς δεν είπε ποτέ ότι υπάρχει εκεί χλωρίδα και πανίδα — ε-
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κτός κι αν θεωρήσουμε πως ο Διάβολος ανήκει στο ζωικό βασί-
λειο. Ο Παράδεισος, όμως, προϋποθέτει απαραίτητα την ισόνομη 
και αρμονική συνύπαρξη ανθρώπων, ζώων και φυτών. 

Αυτό είναι το μοναδικό θεολογικό στοιχείο των μεγάλων θρη-
σκειών που εκφράζει κάποια προσπάθεια να γίνει η ανθρώπινη 
ψυχή ανθρωπινότερη. Αλλιώς, καλλιεργούνται τα παθολογικότε-
ρα στοιχεία της, οπότε καθίσταται ό,τι οφείλει να είναι η ψυχή 
κάθε φονταμενταλιστή: ακαταπόνητη βούληση ενός θεοφόρου 
θηρίου για θάνατο, δικόν του και του πλησίον, δηλαδή για αιώ-
νια ζωή κι αιώνια κυριαρχία επί των πάντων. 
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Διάλογος: 

 
Α: «Ο έρωτας είναι νόμισμα ασταθές. Υποτιμάται εύκολα δια 

της ηδονής». 
Β: «Αυτό ισχύει για τις γυναίκες. Στο εγχειρίδιο ερωτικής οικο-

νομίας των ανδρών, κάθε ηδονή συνιστά υπερτίμηση». 
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Μερικοί νεαροί Νάρκισσοι, όταν δεν έχουν πρόχειρη λιμνούλα ή 
καθρέφτες, στέκουν στον ήλιο κι αποθαυμάζουν τη σκιά τους. 

Το να είναι ο αγαπώμενος Άλλος ο εαυτός σου, αποτελεί επί-
σης μέθοδο αποκάλυψης του εαυτού και του Άλλου. Το να είναι 
όμως η σκιά σου εαυτός σου, προϋποθέτει μια ιδιωτεύουσα στην 
ψυχή σου, περιχαρακωμένη στην ευτυχία της, δυστυχία. 
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Αντίθετα με ό,τι λέγεται συνήθως, όσο γερνάει κανείς τόσο λιγό-
τερο συμφιλιώνεται με τον θάνατο. Η «Μελέτη Θανάτου» είναι 
προνόμιο των νέων. Γι’ αυτό οι νέοι είναι πάντα έτοιμοι να πεθά-
νουν στους κάθε είδους αγώνες, δίκαιους ή παραβατικούς, προ-
σωπικούς είτε υποταγμένους στο γενικό, κι επίσης εκείνοι είναι 
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συνήθως που αυτοκτονούν. Ενώ οι γέροι όχι μόνο γατζώνονται 
απελπισμένα ακόμα και στον πιο αφόρητο βίο, μα και κάνουν 
ό,τι μπορούν για να προωθήσουν το delete των νέων — από εκ-
δικητικότητα ή, το χειρότερο, νομίζοντας ότι καρπώνονται, ό-
πως και στην οικονομία, την υπεραξία της σκοτωμένης, ανθηρής 
ζωής. 
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Η επιδίωξη του μέλλοντος διαφθείρει ακόμη και τους πιο νοή-
μονες ανθρώπους. Στο μέλλον καταθέτουμε τα πάντα, σαν σε 
τράπεζα που είναι πρόθυμη ανά πάσα στιγμή να μας χορηγήσει 
δάνειο με αντίκρισμα τη μόνη περιουσία μας, το παρελθόν. 

Έτσι, οι πολύ νέοι, επειδή η τιμή του ολίγιστου παρελθόντος 
τους καθορίζεται απ’ αυτήν του μέλλοντός τους και το μέλλον 
τους είναι τόσο πολύ και ακαθόριστο ώστε δεν μπορεί να προε-
ξοφληθεί με τίποτ’ άλλο παρά μόνο με την ίδια την παρούσα ου-
σία τους, γίνονται όλο και πιο πολύτιμοι — ως αυτόνομες αξίες 
ίδιες με το αιώνιο χρυσάφι. 

Αντίθετα οι μεσήλικες κι ηλικιωμένοι που κερδοσκοπούν όλο 
σκληρότερα με το ολοένα λιγότερο μέλλον τους, μοιάζουν με τα 
χαρτονομίσματα: η αξία τους καθορίζεται όχι από την ουσία τους 
μα από ένα διαμεσολαβημένο, απάνθρωπα μυθικό αλλού, χρονι-
κό μα και, το πιο τρομερό, οντολογικό, το οποίο τους μεταβάλ-
λει σε χάρτινους. 

 
 

199 
 

Οι περίπλοκοι, ευφυείς και ευφάνταστοι άνθρωποι είναι μονο-
κόμματοι στον έρωτα: είναι δοχεία γεμάτα ενοχές και αυτοαπα-
γορεύσεις. Αντιθέτως, εκείνοι που μοιάζουν στην απλότητα και 
στη βία τους με φυσικά φαινόμενα ―έφηβοι, αφελείς γυναίκες 
και άνδρες με πριμιτίβ μυαλό― συγχέουν κατά τη σεξουαλική 
πράξη το δυνατόν ή το προσφερόμενο με το δέον: είναι ανά πά-
σα στιγμή έτοιμοι για οτιδήποτε. 

Η σεξουαλική «διαφθορά», γενικά, όσο και η ακρότατη ηδονή, 
δεν έχει να κάνει με την περιπλοκότητα της ψυχής, όσο με την ε-
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τοιμότητα της αθωότητας να συγκατανεύσει σ’ οτιδήποτε προμη-
νύεται ως ευχάριστο· ακόμα και σ’ ό,τι προμηνύεται δυσάρεστο 
αλλά ωραίο. 
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Η ηδονή, ως φυσικό γεγονός, αντιστρατεύεται όλους τους νό-
μους — κυρίως τους φυσικούς νόμους. 
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Οι σκύλοι δεν μου άρεσαν ποτέ: είναι υπερβολικά πιστοί, σχεδόν 
αδύνατον να σε προδώσουν. Αυτό από τη μια καθιστά τη συμβί-
ωση μαζί τους βαρετή· από την άλλη, καθώς συμβαίνει επίσης 
στον έρωτα με τις πολύ άδολες γυναίκες, σου διεγείρουν διαρ-
κώς με την υπερβολική πίστη τους την υποψία της υποκρισίας ή, 
ακόμα χειρότερα, τον πειρασμό της εκμετάλλευσης. 
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Το να «μην έχουμε λόγια να περιγράψουμε τα συναισθήματά 
μας», σημαίνει πολύ συχνά ότι είναι πιο προφανή απ’ ό,τι θα ε-
πιθυμούσαμε· κάποτε, όμως, και πιο ουσιώδη απ’ ό,τι αντέχει η 
εκφραστική μας δυνατότητα, ή χρειάζεται η λογική μας. 
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Ξέρουμε ότι η θλίψη ενός παιδιού είναι πάντα ουσιαστικότερη, 
βαθύτερη κι αγριότερη από ενός ενήλικου, και ότι αφήνει στην 
ψυχή ανεξίτηλες χαρακιές. Και όμως, τις πιο πολλές φορές ένα 
μουτρωμένο πιτσιρικάκι μάς προκαλεί περισσότερο γέλιο παρά 
συμπόνια. 

Αυτό δεν οφείλεται μόνο στην αποθηρίωση της ενηλικιότητας 
αλλά, κυρίως, στην ανάγκη μας να γελούμε κι όχι να κλαίμε εν-
θυμούμενοι τη δική μας παιδική ηλικία, δηλαδή στην πραγματι-
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κότητα να τη λησμονούμε: τότε που οι μεγάλοι γελούσαν με την 
οδύνη μας, και με την ανημπόρια μας να προστατέψουμε τον μι-
κρούλη εαυτό μας απ’ αυτούς και τον άγριο κόσμο τους. 
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Η γλώσσα, στις πιο καίριες στιγμές της ζωής, αποβαρβαρώνε-
ται: στον οργασμό, στην αχαλίνωτη χαρά, στον άγριο πόνο· γί-
νεται παιδικές προαιώνιες λέξεις ή μουγκρητό. 

Οι ήρωες των δραμάτων που πεθαίνουν ή οργάζουν απαγγέλο-
ντας βαθυστόχαστες παρλάτες, δηλώνουν πως οι συγγραφείς 
τους ποτέ δεν πόνεσαν κι ούτε ερωτεύτηκαν άγρια — ή πως είναι 
πιο καλοί ποιητές απ’ ό,τι επιτρέπει η πραγματικότητα. 
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Οι ποιητές έχουν πάντα δίκιο, ακόμη κι αν είναι άδικοι. 
Οι άνθρωποι που ψυχή τους είναι η εξουσία έχουν πάντα άδι-

κο, ακόμα κι αν είναι ποιητές. 
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Όλα τα ανδρικά χαμόγελα μοιάζουν μεταξύ τους, κι όλα τα γυ-
ναικεία επίσης. Το ανδρικό χαμόγελο, όμως, δεν μοιάζει καθό-
λου με το γυναικείο. 

Αυτό είναι ένας βασικός ανθρωπολογικός ιριδισμός που αγνο-
ούν όλοι οι ψυχολόγοι και, δυστυχώς, πάρα πολλοί δημιουργοι. 
Το ξέρουν όμως οι καλοί εραστές, αμφοτέρων των φύλων 
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Η ανάγκη που γίνεται παιχνίδι είναι η βάση κάθε πολιτισμού. 
Όμως το παιχνίδι που γίνεται ανάγκη, είναι πάντα, για κάθε 

πολιτισμό, το ανώτατο στάδιο, η απανθρωποποίηση και η κατά-
στροφή του. 
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Σε κάθε πολιτισμικό πυρήνα, σε κάθε πνευματικότητα, υπάρχει 
ένα υλικό μυστικό της φύσης που πρέπει απαραιτήτως να εξι-
χνιάσουμε, αν θέλουμε να καταλάβουμε τον πολιτισμό και τους 
εαυτούς μας και, κυρίως, αν θέλουμε να γίνουμε δημιουργοί. 

Όταν σε μια πνευματικότητα θεωρούμε ότι εξιχνιάζουμε ένα 
μυστικό όχι της φύσης αλλά του πνεύματος, τότε δεν γινόμαστε 
δημιουργοί μα δήμιοι της φύσης, του πνεύματος, εντέλει και του 
εαυτού μας. 
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Λένε πως τα γηρατιά είναι η ηλικία της γνώσης. Ανοησίες! Η παι-
δική και νεανική ηλικία, εποχή της διαθεσιμότητας απέναντι στα 
πάντα, της αχορταγιάς και της πρωταρχικής συσσώρευσης, είναι 
ηλικία και της μνήμης. Γερνώντας, εκτίθεσαι σε μια διαρκή απώ-
λεια, δηλαδή στη λήθη. 

Αυτό το διδάχτηκα από τον πατέρα μου, που όταν στα γεράμα-
τά του τον ρώτησε κάποιος τι κάνει, απάντησε λακωνικά: 

«Πάω χάνοντας». 
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Τα γουρούνια δεν προσβάλλουν κανέναν λογικό άνθρωπο με την 
παρουσία τους, αν το καλοσκεφτείς μάλιστα είναι πολύ χαριτω-
μένα ζώα. 

Εκείνοι που συνήθως αποκαλούνται από τους συνανθρώπους 
τους γουρούνια, προσβάλλουν κάθε λογικό άνθρωπο· ακόμα κι 
αν είναι χαριτωμένα γουρούνια. 
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Κάθε σήμερα έχει μέσα του χωνεμένο μα ζωντανό το χθες του. 
Όταν αυτό το χθες λογαριάζεται όχι μόνο ζωντανό μα και σήμε-
ρα, τότε είναι απλώς κακοχωνεμένο. 
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Απάντηση στον Σαρτρ: 
 
«Μα και Παράδεισος, χωρίς έναν τουλάχιστον άλλο, δεν υπάρχει». 
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Η φιληδονία συνίσταται σε μια σειρά από μικρές, εύλογες αλλ’ 
όχι πάντοτε και έλλογες ελευθεριότητες του ενστίκτου, που με-
ταναστεύουν από το ασυνείδητο στη συνείδηση και βαθμηδόν 
την αποικίζουν. Γι’ αυτό συχνά η φιληδονία, αν και συνήθως ά-
κακη, καταδικάζεται από την εθνικίστρια συνείδηση σε απέλαση 
και εξαναγκάζεται να επιστρέψει στο ασυνείδητο, όπου δικάζε-
ται ως εξομώτρια και καταδικάζεται σε ισόβια φυλάκιση — μα 
πάντα καταφέρνει να το σκάσει. 

Αν ξαναγυρίσει στη συνείδηση, γίνεται επαναστάτρια και απε-
λευθερώνει τη νέα της πατρίδα· αν παραμείνει κρυμμένη στο α-
συνείδητο, γίνεται πάθος και τρομοκράτισσα. 
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Η αιδώς, όταν καταρρακώνεται, επιφέρει στον αιδήμονα θλίψη, 
φρίκη αλλ’ ενίοτε και μια λεπτότατη ηδονή· μερικές φορές, ό-
ντας πλέον πεπειραμένοι, αιδούμεθα κυρίως περιμένοντας μιαν 
τέτοια στιγμή. 

Λαβαίνοντας υπόψη τα παραπάνω, κατανοούμε μερικούς συν-
ανθρώπους μας όταν τους βλέπουμε να φτάνουν σε έναν εξου-
θενωτικό οργασμό όταν η αιδώς τους αυτοκαταρρακώνεται. 
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Το να φορέσεις στον μιμητικό πίθηκο κοστούμι και γραβάτα, κα-
θιστά τη λέξη “μαϊμού” αξιολογική προσωνυμία που ταιριάζει 
μονάχα σε άνθρωπο. 
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Η αγάπη είναι μονοσήμαντη μαργεία. Η ανταπόδοσή της δεν ση-
μαίνει τίποτ’ άλλο από υποταγή του ενός και ανάγκη.  

Αν κανείς από τους δύο δεν υποτάσσεται, τότε η αγάπη είναι 
απλά πόλεμος. 
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Παρατήρησα σε μια πολύ όμορφη κοπέλλα, που όμως επέτρεπε 
σε υπερβολικά πολλούς να γεύονται την ομορφιά της: 

«Όποιος κήπος σπαταλάει τα τριαντάφυλλά του, κάποτε φτω-
χαίνει. Ακόμα και ο Παράδεισος». 

Μου απάντησε: 
«Όποιος έχει κώλο, χέζει. Ακόμα και η πεταλούδα». 
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Ένας μονάχα νέος και άλκιμος άνδρας μπορεί να γονιμοποιήσει 
244 γυναίκες σε 9 μήνες, ενώ στο ίδιο διάστημα μια γυναίκα 
μπορεί να γονιμοποιηθεί μονάχα από έναν άνδρα. Μια μονάχα ε-
γερμένη ιδέα είναι δυνατόν να γονιμοποιήσει χιλιάδες σελίδες 
και να τις δικαιώσει, ενώ χιλιάδες σελίδες τις πιο πολλές φορές 
δεν μπορούν να εγκυμονήσουν έστω μια ιδέα. 

Η έγερση είναι η προϋπόθεση της γονιμότητας των ανθρώπων 
κι επίσης του Λόγου. — Μόνο που ο Λόγος έτσι και εγερθεί δεν 
ξαναπέφτει ποτέ, ενώ το πέος… άστα καλύτερα. 
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Το «αγάπα τον πλησίον ως σεαυτόν», ο πυρήνας του χριστιανι-
σμού, δεν είναι παρά μια εξιδανίκευση της δουλείας: ο σκλάβος 
του Θεού θεωρεί ως ύψιστο καθήκον του να είναι δούλος και ό-
λων γενικώς των άλλων, κακών και καλών. Η ωκεανική διαστο-
λή της έννοιας αγάπη συνιστά στην πραγματικότητα ένα έγκλη-
μα κατά του πλησίον: τον καθιστάς υπόλογο για σε, δηλαδή τον 
διαφθείρεις διορίζοντάς τον αφέντη σου, αυτόν ο οποίος οφείλει 
επίσης να είναι σκλάβος όλων των άλλων — και δικός σου. 

Το παράλογο αυτής της σχέσης οδηγεί στα μικρά ηθικά δρώ-
μενα που θαυμάζονται αδίκως. Για παράδειγμα, οδηγεί σε δύο 
χριστιανούς που αμιλλώνται ποιος θα ξεπεράσει τον άλλο σε τα-
πεινότητα και αγάπη. Ο Νίτσε ώθησε τη γελοιότητα αυτού του 
θεάτρου στη γνωσιολογική της αποθέωση. Είπε: «Κάθε ανθρω-
πος ως αντικείμενο για τους άλλους». 
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Το να γίνεσαι ολοένα καλύτερος, είναι ένα έγκλημα κατά του ε-
αυτού. Από τον δελφικό Απόλλωνα τού Γνῶθι σαυτόν, στον Θαλή 
τού ἑαυτὸν γνῶναι και στον Ηράκλειτο τού ἐδιζησάμην ἐμεωητὸν 
σκοπός της φιλοσοφίας ήταν η μέσω του ορθού Λόγου γνώση 
του εαυτού ως είναι. Για πρώτη φορά ο Σωκράτης, με τη φιλο-
σοφική μέθοδο που μετέβαλε τον εαυτό σε έργο τέχνης, τη δια-
λεκτική, κατέστησε αιτούμενο του πολιτισμού την αισθητική πιο 
πολύ παρά ηθική επιταγή «Γίνε καλύτερος!» Τούτη είναι η πρώ-
τη και η τελειότερη ως σήμερα συνταγή της εξατομίκευσης. 

Είναι λοιπόν σωστό αυτό που κραύγαζε πάντοτε ο Νίτσε, ότι ο 
Σωκράτης ήταν ο πρώτος διαφθορέας του πολιτισμού. Κι άλλω-
στε ως διαφθορέας δικάστηκε και καταδικάστηκε από τους Αθη-
ναίους· οι μαθητές πρόκοψαν τόσο, ώστε δεν άντεξαν στον πει-
ρασμό της έσχατης σωκρατικής ειρωνείας ― να δοκιμάσουν με 
μια δίκη-υπερσόου την τέχνη του εαυτού πάνω τους όσο και πά-
νω στον ίδιο τον εισηγητή της και μαστρωπό τους: 

«Τι θα του πούμε και πώς; Τι θα μας πει και πώς; Θα γίνουμε 
καλύτεροι, κι εμείς κι αυτός, με την καταδίκη ή με την αθώωσή 
του;» 

Όποιος διαβάζει με ανοιχτά τ’ αφτιά την πλατωνική Δίκη του 
Σωκράτη, ακούει ολοκάθαρα αυτά τα ερωτήματα και βλέπει ώς 
το τέλος την αμφιρροπή όχι μιας δίκης, μα ενός έργου τέχνης εν 
εξελίξει, με δημιουργούς τους μαθητές και μαζί τον δάσκαλο. 

Γι’ αυτό και ο ίδιος ο Σωκράτης, ευφυολογώντας για πετει-
νούς, συναίνεσε στην καταδίκη του: μπορούσε να νικήσει τον 
ορθό Λόγο, όπως έδειξε ο Αριστοφάνης στις Νεφέλες, αλλά αν 
νικούσε και την τέχνη του εαυτού που ο ίδιος εφηύρε, θα απο-
δείκνυε ότι έσφαλλε σε ολόκληρη τη ζωή του. 

Έτσι ερμηνεύεται η εκδίωξη των τεχνών του λόγου από την 
Πόλιν που συνέταξε ο μέγιστος μαθητής του Σωκράτη, ο Πλά-
των: καταδίκασε δικαστές και στα βουβά τον δάσκαλο, τους 
καλλιτέχνες του εαυτού και συνάμα τα έργα τέχνης. Στα αξιώ-
ματα της προσωκρατικής φιλοσοφίας «Εκκάλυψη του εαυτού ως 
είναι» και του Σωκράτη «Τέχνη του εαυτού», αντέταξε μια δική 
του αφήγηση του ανθρώπινου κόσμου: «Η Πολιτεία ως υποχώ-
ρηση του εαυτού, ως αποατομίκευση, ως τεχνική του ζειν-όλοι-
μαζί μέσω της φιλοσοφίας». 
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Είναι, λοιπόν, λάθος ότι ο Πλάτων υπήρξε αριστοκρατικός ή 
ακόμα και φίλος της τυραννίδας. Αντιθέτως, έσπρωξε τις ιδέες 
της αθηναϊκής δημοκρατίας έξω από τα σύνορά τους. 

Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι, με δάκρυα στα μάτια, ψή-
φισε τον σκοτωμό του δασκάλου του. Κι αυτό υπήρξε η ύπατη 
ειρωνεία κι η ύπατη τέχνη του εαυτού, και για τους δύο. 

 
 

221 
 

Άλλο είναι ο θάνατος κι άλλο ο σκοτωμός. 
Κάθε δικαιοσύνη οφείλει πάντοτε να επιβάλλει τον δεύτερο. 
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Το παρόν είναι ό,τι μας απομένει από τα γεγονότα, αν αφαιρέ-
σουμε τον φόρο για το κεφάλαιο του παρελθόντος και το ποσόν 
των επενδύσεων επί του μέλλοντος. 

Όποιος αρνείται να πληρώσει φόρο στο παρελθόν και ούτε ε-
πενδύει στο μέλλον, μα καταβροχθίζει επιτόπου το κέρδος των 
γεγονότων, καταντά ή άστεγος ζητιάνος ή ποιητής. 
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Όλα τα ρολόγια δείχνουν την ίδια ώρα. Οι Ώρες είναι θεές, γι’ 
αυτό μπορούν να λένε την αλήθεια. Όταν αργήσεις στο πρώτο 
ραντεβού με την κοπέλλα που λαχταράς όσο τίποτα, τότε αρχίζει 
ο αληθινός χρόνος. Γιατί οι Ώρες είναι θεές και μπορούν να ψεύ-
δονται δικαίως. 
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Σ’ ένα ραδιοφωνικό κανάλι όπου ακούγεται σοβαρή μουσική, το 
πιο ζωντανό μέρος είναι οι διαφημίσεις στα ενδιάμεσα των κον-
σέρτων, γεμάτες ζωηρές φωνές και έξυπνες ιδέες. Τα κονσέρτα 
δίνονται πια και μεταδίδονται μονάχα μέσω χορηγιών εταιρειών 
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αποκλειστικά για χάρη των διαφημίσεων. Η μουσική του Μπετό-
βεν αποτελεί το διάλειμμα μεταξύ δύο κύριων θεμάτων, που εί-
ναι οι διαφημίσεις. 

Γι’ αυτό, ένας ζωηρός κι έξυπνος νέος προτιμά να επιδιώξει να 
γίνει επιχειρηματίας ή έστω διαφημιστής, παρά ν’ ασχοληθεί στα 
σοβαρά με τη μουσική. Τούτο αποτελεί την ίδια πολιτισμική δια-
δικασία μέσω της οποίας ένας φτωχός νέος, ψηλός και γεροδε-
μένος, θα γίνει σήμερα αναπόφευκτα μπάτσος. 

 
 

225 
 

Ο θόρυβος είναι η τζαζ της ζωής. 
 
 

226 
 

Το σφάλμα των σύγχρονων: Θεμελίωσαν αλήθειες πάνω στις 
πλάνες των αρχαίων Ελλήνων, και πλάνες πάνω στις αλήθειες 
τους. Γι’ αυτό, σήμερα, υπάρχουν αλήθειες που τα θεμέλιά τους 
διαλύονται, και πλάνες με βουλιαγμένες στέγες αλλά και με α-
τράνταχτα θεμέλια. 
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Η σοφία των κακών ανθρώπων είναι ύποπτη. 
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Ο χρόνος καταρρέει διαρκώς μες στον εαυτό του. Όταν τον 
ψάξεις από την άλλη μεριά αυτής της Μαύρης Τρύπας, τον 
βρίσκεις πάντα αγέννητο. 
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229 
 
Στη φύση, περιλαμβάνεται και ο άνθρωπος. Αυτό, καταβάθος, 
είναι πολύ δύσκολο να το παραδεχτεί κανείς. 

 
Έτσι ξεκινά κάθε θρησκεία και κάθε ψεύτικη φιλοσοφία. 
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«Όχι άνθρωπος, μα ζώο. Όχι ζώο, μα φυτό. Όχι φυτό, μα χώμα. 
Όχι χώμα, μα άστρο. Όχι άστρο μα το έναστρο διάστημα. Όχι 
διάστημα αλλά το μηδέν». Έτσι είπε ο μισάνθρωπος. 

Ο ποιητής γνωρίζει πως τούτο είναι σωστό, όμως η τέχνη του 
προϋποθέτει μιαν αξιολογική κλίμακα ανάστροφη από κείνη του 
μισάνθρωπου. Για να μπορέσει λοιπόν να αρμόσει την απάνθρω-
πη γνώση του στην ανθρώπινη ανάγκη, εξαναγκάζεται να γίνει 
καλός ποιητής. 
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231 
 
Ο ποιητής στον εαυτό του: 
 
Κόκκινα πουλιά πετούν στο πράσινο και στο γαλανό, κι επίσης 
μαύρα: ο Παν κοιμάται. Αν τα πουλιά σταματήσουν στο κλαδί 
σου και κελαηδήσουν, ο Παν θα ξυπνήσει. 

Όταν ο Παν ανοίξει τα μάτια του και σε κοιτάξει, εσύ θα κλεί-
σεις για πάντα τα δικά σου. 
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Η φύση δεν ψεύδεται ποτέ. Καταβάθος, ούτε και ο άνθρωπος. 
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Βιβλία που κυκλοφορούν ή θα κυκλοφορήσουν ψηφιακά στην ιστο-

σελίδα του Σπύρου Καρυδάκη, www.analphabet.gr: 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

— Προσωπογραφίες, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Ερωτοκυνηγός, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Αυτό που σπάει, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

ΔΟΚΙΜΙΑ 

— Καυτό μέλι. Αρχαία ελληνικά ερωτικά ποιήματα από άντρες για άντρες· 

αρχαίο κείμενο, μετάφραση και ερωτολογικά σχόλια, αυτοέκδοση, analpha-

bet, Αθήνα 2013. 

— Γνωμολόγιο, συλλογή σκέψεων, αυτοέκδοση, analphabet, Αθήνα 2014. 

ΠΕΖΑ 

— Ο ένας με μαχαίρι, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 1997, analphabet 2018. 

— Η Νύχτα των Ονομάτων, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 2000, analphabet 

2018. 

— Να δούμε ποιος θα φαγωθεί, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 2005, analpha-

bet 2018. 

— Thérion, μυθιστόρημα, Εμπειρία Εκδοτική 2010, analphabet 2018. 

— Η μεγάλη μετανάστευση των δέντρων, 10 αφηγήματα, ψηφιακό βι-

βλίο, analphabet 2018. 

— Ελληνική Ιστορία, μυθιστορία, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

 

Βιβλία του Σ. Καρυδάκη από τις εκδόσεις Πάπυρος: 

— Γυναικόκαστρο, αφήγημα, Πάπυρος 2014. 

— Άσε με να σε δέρνω κάπου-κάπου, νουβέλα, Καστανιώτης 2003, Πά-

πυρος 2017. 

  

http://www.analphabet.gr/
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Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Κ Α Ρ Υ Δ Α Κ Η Σ 

a n a l p h a b e t 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Τ ΟΥ  Λ Υ Κ ΟΦΩ Τ ΟΣ Κ ΑΙ  Τ ΟΥ  Λ Υ Κ ΑΥ Γ ΟΥ Σ  
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