Δίθνζη πέληε αξρέο «εζηθήο»
Κείμενο πος γπάθηηκε ηον Ιούλιο ηος 1977 από ηον Αλαίν νηε Μπενοςά.
Σάββαηο 10 Γεκεμβπίος «2005», κύκλορ «Γι’ ολίγοςρ κι εκλεκηούρ» 2 (ο Βλάζηρ Ραζζιάρ
ξεναγεί ζε σώποςρ πποηγμένων ιδεών): «25 Απσέρ Ηθικήρ, ηος Αλαίν νηε Μπενοςά».

Γελ έρσ κεγάιε ζπκπάζεηα ζηνλ φξν «εζηθή». Γλσξίδσ πνιχ θαιά ηελ «γελεαινγία» ηεο,
ηελ νπνία ζεσξψ φηη δηαθψηηζε αξθεηά θαιά ν Νίηζε. Σείλσ άιισζηε λα πηζηέςσ φηη
ππάξρνπλ ηφζεο πνιιέο «εζηθέο» φζα θαη ηα επίπεδα ηεο αλζξσπφηεηνο, πξάγκα πνπ
βεβαίσο παξαπέκπεη ζε έλαλ ζρεηηθφ αξηζκφ. Αληίζέησο, πηζηεχσ πνιχ ζηηο αξρέο πνπ
κπνξεί λα είλαη ηαπηνρξφλσο θαη θαλφλεο δσήο (θαζψο ε θάζε ηζηνξηθή πνξεία
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ κχζν ζηηο αξρέο δηα κέζνπ θάπνηαο ηδέαο). Καηαζέησ ινηπφλ
εδψ ηηο δηθέο κνπ αξρέο, ζηηο νπνίεο ζέισ λα πηζηεχσ φηη κέλσ θαηά θαλφλα ζπλεπήο.
1. Ο ΑΝΘΡΧΠΟ ΔΗΝΑΗ ΤΜΠΑΗΚΣΖ ΣΧΝ ΘΔΧΝ, δεκέλνο κε απηνχο, ηφζν γηα ην
θαιχηεξφ φζν θαη γηα ην ρεηξφηεξν. Καη νη δχν πιεπξέο δεκηνπξγνχλ απφ θνηλνχ. Οη Θενί
δελ είλαη ππεξάλσ, νχηε έμσ απφ εκάο. Γελ είλαη νχηε θαη πέξα απφ ηηο αηζζήζεηο καο.
εκαληηθφ άιισζηε δελ είλαη ην λα πηζηεχεη θαλείο ζην Θείν, αιιά λα ζπκπεξηθέξεηαη κε
ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε Απηφ λα κπνξεί λα δείμεη ζε απηφλ εκπηζηνζχλε. εκαληηθφ είλαη λα
κπνξεί λα βξίζθεη θαλείο θαη λα αλαγλσξίδεη ην Θείν κέζα ηνπ θαη λα απνθαιχπηεη ηνλ
εαπηφ ηνπ, φπσο απνθαιχπηεηαη Απηφ. Σν ζψκα θαη ε ςπρή είλαη έλα θαη ην απηφ πξάγκα.
Σν λα θέξλεη θαλείο ην έλα απέλαληη ζην άιιν, ην λα αληηπαξαζέηεη απηέο ηηο έλλνηεο,
απνηειεί αζζέλεηα ηνπ πλεχκαηνο. Όπνηνο Θεφο δελ ζπκπεξηθέξεηαη φπσο έρεη θαλείο ην
δηθαίσκα λα πεξηκέλεη απφ απηφλ, αμίδεη λα ππνζηεί ηελ απάξλεζε, ππφ ηνλ φξν φκσο φηη
εθείλνο πνπ ηελ ηνικά έρεη πξνεγνπκέλσο δψζεη ην θαιχηεξν ηνπ εαπηνχ ηνπ.
2. ΓΔΝ ΑΡΚΔΗ ΜΟΝΟ ΣΟ ΝΑ ΓΔΝΝΖΘΔΗ ΚΑΝΔΊ, ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ ΚΑΗ ΝΑ
«ΓΖΜΗΟΤΡΓΖΘΔΗ». Ζ δεκηνπξγία έπεηαη ηεο γελλήζεσο θαη δελ κπνξεί θαλείο λα
δεκηνπξγεζεί παξά κφλνλ απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Μφλνλ έηζη είλαη δπλαηφλ λα δψζεη
ζηνλ εαπηφ ηνπ κία ςπρή, γη’ απηφ θαη ν Έθραξη θάλεη ιφγν γηα «απηφ-δεκηνπξγία»:
«ππήξμα ε αηηία ηνπ εαπηνχ κνπ, εθεί πνπ ζέιεζα ηνλ εαπηφ κνπ θαη δελ ππήξμα ηίπνηε
άιιν. Τπήξμα απηφ πνπ ζέιεζα θαη απηφ πνπ ζέιεζα ππήξμε εγψ». ηελ Edda «Havamal»
(5), ν Θεφο Odin παξνπζηάδεηαη ζπζηαζκέλνο ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Έλα έζλνο
ζεκειηψλεη έλαλ Πνιηηηζκφ φηαλ γίλεηαη ε αηηία ηνπ εαπηνχ ηνπ, ε αηηία ηεο ππάξμεψο ηνπ,
φηαλ ηελ πεγή κίαο αηψληαο αλαλεψζεσο ηελ βξίζθεη κφλν κέζα ζηελ δηθή ηνπ Παξάδνζε.
Σν ίδην ηζρχεη θαη κε ηνπο αλζξψπνπο, φπνπ θάπνηνο νθείιεη λα βξίζθεη κέζα ηνπ ηηο αηηίεο
ηνπ εαπηνχ ηνπ, θαζψο θαη ηα κέζα ηεο φπνηαο απην-ππεξβάζεψο ηνπ (αληίζεηα ι.ρ. απφ ηνλ
εγέηε ελφο παξαθκηαθνχ Κξάηνπο πνπ θξαηεί ηελ εμνπζία απφ εμσηεξηθά ηνπ εαπηνχ ηνπ
πξάγκαηα αληί απφ ηελ ππεξνρή ησλ πξνζσπηθψλ αξρψλ ηνπ).
3. Ζ ΑΡΔΣΖ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΑΠΛΧ ΔΝΑ ΜΔΟΝ πνπ αλαθέξεηαη ζε θάπνηα λνκνηέιεηα.
Αληηζέησο, είλαη ε λνκνηέιεηα ηνπ εαπηνχ ηεο, ε ίδηα ε ακνηβή ηεο, ε εζσηεξηθή αλάθηεζε
ή ε αλάθηεζε ηνπ εαπηνχ, ε αθεηεξία ηεο θάζε αλαδεηήζεσο θαη ηεο θάζε θαηαθηήζεσο,
θαη πξψηα απφ φια ε ακνηβαία αλαγλψξηζε θαη αλαθάιπςε ηνπ ςπρηζκνχ θαη ηεο ςπρήο.

Δίλαη ε ζεζκνπνίεζε ηνπ εαπηνχ κίαο απφιπηεο ηζνξξνπίαο, ην λα είλαη θαλείο ν εγέηεο ηνπ
εαπηνχ ηνπ, λα ππαθνχεη ζηνλ εζσηεξηθφ αθέληε ηνπ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα δηαηάζζεη ηνλ
εζσηεξηθφ ηνπ δνχιν. Κπξίσο είλαη ε αλαδήηεζε ηνπ Μέηξνπ.
4. ΓΔΝ ΑΡΚΔΗ ΣΟ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΚΑΝΔΗ Ο ΔΑΤΣΟ ΣΟΤ, αιιά πξέπεη επίζεο λα γίλεη
ηειηθά απηφ πνπ κπνξεί λα γίλεη. Να θηηζζεί ζχκθσλα κε ηελ άπνςε πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη
γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά θαη λα κελ αξθεζηεί πνηέ απφ ην απνηέιεζκα. Πξέπεη λα ζέιεη λα
αιιάμεη πξψηα ν ίδηνο πξηλ ζηξαθεί λα αιιάμεη ηνλ θφζκν, θαη είλαη πξνηηκφηεξν λα
παξαδερζεί ηνλ θφζκν φπσο είλαη παξά λα παξαδερζεί ηνλ εαπηφ ηνπ φπσο είλαη. Πξέπεη λα
αλαπηχμνπκε κέζα καο εθείλεο απφ ηηο δπλαηφηεηέο πνπ θαζηζηνχλ αλζξψπνπο εκάο ηνπο
ίδηνπο. Μία ηζρπξή ζέιεζε κάο επηηξέπεη λα γίλνπκε απηφ πνπ ζέινπκε αλεμάξηεηα απφ
εθείλν πνπ ήκαζηαλ, γηαηί ε ζέιεζε πξνεγείηαη φισλ ησλ πξνθαζνξηζκψλ, αθφκε θαη
εθείλνπ ηεο γελλήζεσο, ππφ ηνλ φξν βεβαίσο λα έρνπκε ηελ ηθαλφηεηα λα ζέινπκε. Πξψηα
απφ φια ρξεηάδεηαη λα θαιιηεξγήζνπκε ηελ εζσηεξηθή ελέξγεηα, ηελ ελέξγεηα εθείλε «ηεο
νπνίαο ηελ απφδεημε ππάξμεσο κπνξεί λα δψζεη εμίζνπ έλα κπξκήγθη θαη έλαο ειέθαληαο»
(ηαληάι) θαη πνπ επηηξέπεη λα παξακέλεη θαλείο κέζα ζηνλ ρεηκψλα απηφ δηα κέζνπ ηνπ
νπνίνπ επηζηξέθεη ε άλνημε.
5. ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΚΑΘΟΡΗΕΟΤΜΔ ΣΟΤ ΓΗΚΟΤ ΜΑ ΚΑΝΟΝΔ ΚΑΗ ΝΑ
ΔΠΗΜΔΝΟΤΜΔ Δ ΑΤΣΟΤ. Να νξίδνπκε λφκνπο γηα ηνλ εαπηφ καο ππφ ηνλ φξν φκσο
λα κελ ηνπο αιιάδνπκε (πξάγκα πνπ σζηφζν δελ καο εκπνδίδεη απφ ην λα δίλνπκε λέεο
δηαζηάζεηο ζηηο πξννπηηθέο πνπ επηιέμακε). Να κελ ππνρσξνχκε, λα κελ ηζαθίδνπκε. Να
ζπλερίδνπκε αθφκα θαη αλ δελ ππάξρνπλ πηα νη ιφγνη γηα λα ζπλερίζνπκε. Να κέλνπκε
πηζηνί ζηηο πξνδνκέλεο ηδέεο, πηζηνί αθφκα θαη γηα ινγαξηαζκφ εθείλσλ πνπ δελ έκεηλαλ
πηζηνί. Να κέλνπκε πηζηνί επίζεο θαη ζε φινπο εθείλνπο πνπ δελ ππάξρνπλ πηα. Να
ππεξαζπηδφκαζηε ελαληίνλ φισλ, αθφκα θαη ελαληίνλ ηνπ ίδηνπ καο ηνπ εαπηνχ, ηελ ηδέα
πνπ έρνπκε γηα ηα πξάγκαηα θαη ηελ ηδέα πνπ ζέινπκε λα έρνπκε γηα ηνλ εαπηφ καο.
6. ΝΑ ΜΖΝ ΓΗΝΟΜΑΣΔ ΚΤΡΗΑΡΥΟΗ ΚΑΗ ΚΑΣΟΥΟΗ ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ ΠΡΗΝ ΓΗΝΟΤΜΔ
ΚΤΡΗΑΡΥΟΗ ΚΑΗ ΚΑΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ ΜΑ. Ο απηνεμαλαγθαζκφο είλαη
πξσηαξρηθή πξνυπφζεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εμαλαγθαζκνχ ησλ άιισλ. Οθείινπκε επίζεο λα
αλερφκαζηε ηνπο ζπγρξφλνπο καο, αθνχ πξψηα κάζνπκε λα αλερφκαζηε ηνλ εαπηφ καο: «ν
πνηνηηθφο άλζξσπνο έρεη πξψηα απαηηήζεηο απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, ν θνηλφο άλζξσπνο έρεη
απαηηήζεηο κφλν απφ ηνπο άιινπο» (Κνκθνχθηνο). Ζ ηζρχο πξέπεη λα βαζίδεηαη επάλσ ζηελ
ππεξνρή θαη φρη ε ππεξνρή επάλσ ζηελ ηζρχ. Δθείλνη πνπ εγνχληαη έρνπλ ην δηθαίσκα λα
θαηέρνπλ, φκσο εθείλνη πνπ θαηέρνπλ δελ έρνπλ ππνρξεσηηθά θαη ην δηθαίσκα λα εγνχληαη.
Ο πνηνηηθφο άλζξσπνο ζηέθεηαη πέξα απφ δεζπνηηζκνχο, θαζψο δεζπφδεη φισλ ησλ
δεζπνηψλ κε κέζα πνπ εηδηθά ηνπ αλήθνπλ: «κία λέα επγέλεηα είλαη αλαγθαζηηθψο αληίζεηε
ζε φ,ηη αλήθεη ζηνλ φριν ή ζηνλ δεζπνηηζκφ» (Νίηζε). Όζν ςειφηεξα αλεβαίλεη θάπνηνο,
ηφζν πην κφλνο πνξεχεηαη, ηφζν πην πνιχ πξέπεη λα ππνινγίδεη ζηνλ εαπηφ ηνπ. Απηνί πνπ
είλαη ςειά είλαη ππεχζπλνη γηα εθείλνπο πνπ είλαη ρακειφηεξα, θαζψο πξέπεη λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Γελ έρνπλ θαλέλα πξαγκαηηθφ πξνλφκην πέξαλ ησλ
βαξψλ πνπ νη άιινη κπνξνχλ λα ηνπο θνξηψζνπλ ζηνπο ψκνπο, ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε
φιεο νη επαλαζηάζεηο γίλνληαη δίθαηεο. Να αθνινπζνχκε ειεχζεξα εθείλνπο πνπ είλαη
αλψηεξνί καο, λα γηλφκαζηε ππεξήθαλνη θάζε θνξά πνπ πεηπραίλνπκε λα βξνχκε έλαλ
κπξνζηάξε (ηέθαλ Εσξδ), αθνχ ην αληάιιαγκα ηνπ λα αθνινπζήζνπκε έλαλ ηέηνην
άλζξσπν δελ αληρλεχεηαη ζηελ ζθαίξα ηεο θπξηαξρίαο αιιά ηεο ακνηβαίαο πξνζηαζίαο. Σν

λα ππαθνχκε είλαη δηθαίσκα, ην λα θπξηαξρνχκαζηε ή λα θπξηαξρνχκε είλαη θαζήθνλ, φρη
ην αληίζεην. Γηαθεξχζζνπκε ην σξαίν θαζήθνλ καο λα έρνπκε δηθαηψκαηα θαη ην σξαίν
δηθαίσκά καο λα έρνπκε θαζήθνληα.
7. Ο ΚΟΜΟ ΔΗΝΑΗ ΜΗΑ ΑΜΔΣΡΖΣΖ ΣΡΑΓΧΓΗΑ. Κάζε χπαξμε έρεη ηελ
ηξαγηθφηεηά ηεο, ην ίδην θαη θάζε δηαθήξπμε. Ο Κφζκνο δείρλεη ρανηηθφο, σζηφζν
κπνξνχκε εχθνια λα ηνπ δψζνπκε κία κνξθή. Κάζε ηη πνπ θάλνπκε δελ έρεη άιιε έλλνηα
απφ εθείλε πνπ ηνπ δίλνπκε εκείο. Σν κφλν αληάιιαγκα είλαη φηη φια απερνχλ ζε φια. Οη
κηθξέο ρεηξνλνκίεο καο έρνπλ κία ζπλέπεηα ζηα πην απνκαθξπζκέλα ζεκεία ηνπ ζχκπαληνο.
Ζ χπαξμε ηνπ Καθνχ δελ κπνξεί λα νξηζζεί ζεηηθά, παξά κφλνλ σο πεξηνξηζκφο απηνχ πνπ
πξέπεη λα επέιζεη, πεξηνξηζκφο ηεο κνξθήο πνπ ηα φληα δίλνπλ ζηνλ Κφζκν. Ίζσο δελ είλαη
ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ θαζαξή θαη αηψληα αξλεηηθφηεηα.
8. ΑΞΗΕΟΤΜΔ Ο,ΣΗΓΖΠΟΣΔ ΜΑ ΤΜΒΑΗΝΔΗ Δ ΑΣΟΜΗΚΟ ΚΑΗ ΤΛΛΟΓΗΚΟ
ΔΠΗΠΔΓΟ. Απφ έλα ζεκείν θαη χζηεξα δελ ππάξρεη νχηε ηχρε, νχηε ζχκπησζε. Οη
αληίπαινί καο δελ έρνπλ ζε ηειεπηαία αλάιπζε θακκία άιιε δχλακε πέξαλ εθείλεο πνπ
ηνπο παξέρνπλ νη δηθέο καο αδπλακίεο. πλεπψο φρη κφλν πξέπεη λα απνδερφκαζηε, αιιά θαη
λα επηζπκνχκε ελ ηέιεη απηφ πνπ ζπκβαίλεη. Πξέπεη λα επηζπκνχκε απηφ πνπ ζπκβαίλεη απφ
ηελ ζηηγκή πνπ ζα απνδεηρζνχκε αλήκπνξνη λα ην εκπνδίζνπκε λα ζπκβεί. Απηφ δελ είλαη
παξαίηεζε, αιιά δηαηήξεζε ηεο ειεπζεξίαο καο, είλαη ην κφλν κέζνλ νξζήο αληηδξάζεσο
φηαλ θακκία δξάζε δελ απνκέλεη λα αλαπηπρζεί. Ο ηστθηζκφο πξνζθέξεη ηελ κφλε δπλαηή
ζπκπεξηθνξά, φηαλ νη άιινη δελ αληέρνπλ πιένλ λα παξακείλνπλ ζηστθνί. Πξέπεη λα
πξάηηνπκε έηζη, ψζηε εθείλν επάλσ ζην νπνίν δελ κπνξνχκε λα επηδξάζνπκε λα κελ κπνξεί
θαη απηφ λα επηδξάζεη επάλσ ζε εκάο (Σδνχιηνπο Έβνια).
9. Ζ ΑΡΥΖ ΔΗΝΑΗ Ζ ΓΡΑΖ. Γελ ππάξρνπλ ιφγνη ππάξμεσο ζηα κεγάια θαη δπλαηά
πξάγκαηα, αθνχ απηά νχησο ή άιισο πξέπεη λα ππάξρνπλ ή λα γίλνληαη (δελ είλαη σζηφζν
κεγάιν θαη δπλαηφ θάζε ηη πνπ δελ έρεη ιφγν ππάξμεσο). πνπδαηφηεηα έρεη ε δξάζε θαη
φρη εθείλνο πνπ ηελ αλαιακβάλεη. Σν ίδην θαη ε απνζηνιή θαη φρη εθείλνο πνπ ηελ θέξεη εηο
πέξαο. Να ζηαζνχκε ελάληηνη ζηνλ αηνκηζκφ, δηεθδηθψληαο κία ελεξγεηηθή
απφ-πξνζψπεζε. Δθείλν πνπ πξαγκαηηθά πξέπεη λα πξάμεη θάπνηνο δελ εμεγείηαη κε
θίλεηξα. Ζ αξηζηνθξαηία ζησπά.
10. Ζ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΣΗΜΖ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΝΑ ΜΖΝ ΠΑΡΑΒΑΗΝΟΤΜΔ ΠΟΣΔ ΣΟΤ
ΚΑΝΟΝΔ ΠΟΤ ΈΥΟΤΜΔ ΟΗ ΗΓΗΟΗ ΒΑΛΔΗ ΣΟΝ ΔΑΤΣΟ ΜΑ. Ζ εηθφλα πνπ
δεκηνπξγνχκε γηα ηνλ εαπηφ καο, γίλεηαη αιεζηλή απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζπκκνξθσλφκαζηε
κε απηήλ. Απφ εθεί θαη χζηεξα, ην αλ πξφθεηηαη γηα κία «εηθφλα» ή γηα κία
«πξαγκαηηθφηεηα» έρεη πνιχ κηθξή ζεκαζία. Οη δχν φξνη ζπκπίπηνπλ. Ζ ηδέα πνπ ιακβάλεη
ζάξθα, απνηειεί νχησο ή άιισο ηελ πξαγκαηηθή ελζάξθσζε ηνπ Λφγνπ. Κάζε ππνρξέσζε
ππνρξεψλεη, θακκία πεξίζηαζε δελ απνδεζκεχεη. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα κελ
ληξεπφκαζηε γηα ηνπο άιινπο, είλαη λα κπνξνχκε λα αηζζαλφκαζηε ππεξήθαλνη γηα ηνλ
εαπηφ καο.
11. Ο ΣΡΟΠΟ ΔΗΝΑΗ ΠΑΝΣΟΣΔ Ο ΑΝΘΡΧΠΟ. Ζ σξαία πξάμε είλαη πάληνηε πην
ζεκαληηθή απφ ην δφγκα. Σν σξαίν δελ είλαη πνηέ θαθφ. Καιχηεξα λα πξάμνπκε πνιχ θαιά
πξάγκαηα πνπ είλαη κέηξηα, παξά λα πξάμνπκε κε άζρεκν ηξφπν πξάγκαηα ππέξνρα. Ο
Σξφπνο κε ηνλ νπνίν πξάηηνπκε ηα πξάγκαηα αμίδεη πεξηζζφηεξν απφ ηα ίδηα ηα πξάγκαηα.
Ο Σξφπνο επίζεο πνπ δνχκε ηηο ηδέεο καο, αμίδεη πεξηζζφηεξν απφ απηέο ηηο ίδηεο. Ο Σξφπνο

πνπ δνχκε ηελ δσή καο, αμίδεη πεξηζζφηεξν απφ εκάο πνπ δνχκε, θαη πνιιέο θνξέο
πεξηζζφηεξν θαη απφ απηή ηελ ίδηα ηελ δσή. «Όηαλ θάπνηνο έρεη πεξηζζφηεξν απιφηεηα
παξά ηξφπν είλαη αγξνίθνο. Όηαλ έρεη πεξηζζφηεξν ηξφπν παξά απιφηεηα είλαη γεινίνο. Ο
πνηνηηθφο άλζξσπνο έρεη εμίζνπ απιφηεηα θαη ηξφπν» (Κνκθνχθηνο).
12. ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΑΠΑΝΣΖΖ ΣΟ ΔΡΧΣΖΜΑ ΣΟΤ ΝΗΣΔ «ΣΗ ΔΗΝΑΗ
ΑΡΗΣΟΚΡΑΣΖ ;». Σελ απάληεζε πνπ έδσζε ν ίδηνο, φηη «είλαη εθείλνο πνπ αλαδεηεί ηηο
θαηαζηάζεηο πνπ επηβάιινπλ ζαθείο ζπκπεξηθνξέο. Δθείλνο πνπ εγθαηαιείπεη ηελ
«επηπρία» ζηηο κάδεο, κία «επηπρία» πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ςπρηθή εξεκία, βνιή, άλεζε θαη
αγγινζαμνληθή εκπνξεπκαηνθξαηία. Δίλαη εθείλνο πνπ αλαδεηεί ελζηηθησδψο ηηο
βαξχηεξεο επζχλεο, εθείλνο πνπ μέξεη λα θάλεη παληνχ ερζξνχο, ελ αλάγθε λα θάλεη ερζξφ
αθφκα θαη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ».
13. ΝΑ ΣΟΠΟΘΔΣΟΎΜΔ ΣΟ ΚΑΘΖΚΟΝ ΜΑ ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΘΖ ΜΑ ΚΑΗ ΣΑ
ΠΑΘΖ ΜΑ ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΔΡΟΝΣΑ ΜΑ. Σν λα θάλνπκε ππνηίζεηαη «θαιέο
πξάμεηο» γηα λα θεξδίζνπκε ηελ αηνκηθή «ζσηεξία» καο, λα πάκε ζηνλ παξάδεηζν, θ.ν.θ.,
δελ είλαη παξά ρπδαία εμππεξέηεζε ελφο πξνζσπηθνχ ζπκθέξνληφο καο. Πξέπεη λα
πξάηηνπκε εθείλν πνπ είλαη αλάγθε λα πξαρζεί, φρη εθείλν πνπ καο αξέζεη. Σν ηειεπηαίν
απαηηεί σζηφζν κία εθγχκλαζε, ν άλζξσπνο έρεη αλάγθε απφ θαλνληζκνχο γηα λα
«θηηζζεί», θαζψο απφ ηελ θχζε ηνπ είλαη άκεηξα εχπιαζηνο. Να βιέπνπκε ηελ δξάζε σο
εμππεξέηεζε θαη ην θαζήθνλ σο πξννξηζκφ.
14. ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΟΤΜΔ ΚΑΗ ΤΝΔΥΧ ΝΑ ΔΠΑΝΑΦΔΡΟΤΜΔ ΣΖΝ
ΑΡΜΟΝΗΑ ΜΔΣΑΞΤ ΤΜΠΣΧΔΧΝ ΚΑΗ ΑΡΥΧΝ. Να πξάηηνπκε πάληνηε ζχκθσλα κε
ηα ιφγηα καο. Όηαλ ηα ιφγηα καο ππεξβαίλνπλ ηηο πξάμεηο καο δελ είκαζηε πεξηζζφηεξν
θπξίαξρνη ηνπ εαπηνχ καο απφ φηαλ νη πξάμεηο καο ππεξβαίλνπλ ηα ιφγηα καο. Σν λα
είκαζηε εηιηθξηλείο δελ είλαη ην λα ιέκε ηελ αιήζεηα, αιιά ην λα πξνζρσξνχκε
νινθιεξσηηθά θαη ρσξίο πζηεξνβνπιίεο ζε φ,ηη επηρεηξνχκε.
15. ΝΑ ΜΖΝ ΜΔΣΑΝΟΟΎΜΔ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΑΘΟΤΜΔ ΝΑ ΔΞΑΓΟΤΜΔ ΓΗΓΑΓΜΑΣΑ.
Να εμαληινχκε θάζε δπλαηφηεηά καο γηα λα απνθχγνπκε λα πξάμνπκε ην θαθφ, εάλ φκσο ην
πξάμνπκε λα κελ επηδεηνχκε δηθαηνινγίεο. Οη δηθαηνινγίεο πνπ δίλνπκε ζηνλ εαπηφ καο δελ
είλαη παξά ππεθθπγέο. Ζ κεηάλνηα δελ απνβιέπεη ζηελ απφζβεζε ηνπ ιάζνπο, αιιά ζηελ
αλάπαπζε κηαο έλνρεο ζπλεηδήζεσο. Πξέπεη λα αληαπνδίδνπκε ην θαιφ ζην θαιφ θαη ηελ
δηθαηνζχλε ζην θαθφ (εάλ αληαπνδίδακε ην θαιφ ζην θαθφ, ηφηε ηη ζα άξκνδε λα
απνδψζνπκε ζην θαιφ, θαη, ηέινο, ηη αμία ζα είρε θάηη ηέηνην ;).
16. ΝΑ ΜΖΝ ΤΓΥΧΡΟΤΜΔ ΣΗΠΟΣΔ, ΑΛΛΆ ΝΑ ΑΦΖΝΟΤΜΔ ΣΖΝ ΛΖΘΖ
ΑΡΚΔΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ. ΝΑ ΜΖΝ ΜΗΟΤΜΔ ΠΟΣΔ, ΑΛΛΆ ΝΑ ΠΔΡΗΦΡΟΝΟΤΜΔ
ΑΡΚΔΣΑ ΤΥΝΑ Σα ζπλαηζζήκαηα ησλ ρπδαίσλ είλαη κίζνο, κλεζηθαθία,
επεξεζηζηηθφηεηα, καηαηνδνμία, ηζηγθνπληά. Σν κίζνο είλαη ην αθξηβψο αληίζεην ηεο
πεξηθξνλήζεσο, ε κλεζηθαθία ηεο ιεζκνζχλεο, ε επεξεζηζηηθφηεηα ηεο απηνπεπνηζήζεσο,
ε καηαηνδνμία ηεο αμηνπξέπεηαο, ε ηζηγθνπληά ηεο ραξηζηηθφηεηνο. Απφ φια απηά ηα
ρπδαία ζπλαηζζήκαηα, ην πην αμηνπεξηθξφλεην είλαη ε κλεζηθαθία. Ο Νίηζε έρεη πεη:
«βξηζθφκαζηε ζην θαηψθιη ησλ θαηξψλ ηνπ αμηνπεξηθξφλεηνπ αλζξψπνπ, εθείλνπ πνπ δελ
είλαη ηθαλφο νχηε ηνλ εαπηφ ηνπ λα πεξηθξνλήζεη».
17. ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΚΑΣΑΓΓΔΗΛΟΤΜΔ ΣΖΝ ΑΝΣΊΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ

ΟΦΔΛΔΗΑ ΌΛΧΝ. ηνλ άλζξσπν ηζρχεη φ,ηη θαη κε ηνπο ζηξαηνχο πνπ είλαη ήδε
απνηπρεκέλνη άπαμ θαη γηα λα πνιεκήζνπλ έρνπλ αλάγθε λα γλσξίδνπλ γηαηί αθξηβψο
πνιεκνχλ. Τπάξρεη βεβαίσο θαη έλα ρακειφηεξν επίπεδν, φηαλ έλαο ζηξαηφο πξέπεη λα
πεηζζεί φηη ε αηηία πνπ πνιεκάεη είλαη ζσζηή. Έλα αθφκε ρακειφηεξν είλαη ην λα πνιεκάεη
κφλν φηαλ είλαη ζίγνπξνο πσο ζα ληθήζεη. Όηαλ πξέπεη λα επηρεηξήζνπκε θάηη, δελ
ρξεηάδεηαη λα λνηαδφκαζηε, παξά κφλνλ δεπηεξεπφλησο, γηα ην εάλ απηφ πνπ επηρεηξνχκε
κπνξεί ή φρη λα πεηχρεη. Όκσο δελ αξθεί λα επηρεηξνχκε αθφκα θαη φηαλ δελ είκαζηε
βέβαηνη γηα ηελ επηηπρία, ρξεηάδεηαη λα επηρεηξνχκε αθφκα θαη φηαλ είκαζηε βέβαηνη γηα ηελ
απνηπρία. Γηαηί ε αλψηαηε ηηκή είλαη λα κέλνπκε πηζηνί ζηνπο θαλφλεο πνπ ζέζακε ζηνλ
εαπηφ καο, αθφκα θαη αλ είκαζηε απνιχησο βέβαηνη φηη καο πεξηκέλεη ε απνηπρία. Σν λα
επηζπκήζνπκε λα κηκεζνχκε ηνλ αληίπαιν κε ηελ δηθαηνινγία φηη απηφο έρεη ηνλ ηξφπν λα
επηηπγράλεη ηζνδπλακεί κε ην λα θαηαληνχκε εκείο νη ίδηνη ερζξνί ηνπ εαπηνχ καο, κελ
δηαθέξνληαο ζε ηίπνηε απφ ηνλ θαλνληθφ ερζξφ. Ζ ρακέξπεηα αλαδχεηαη απφ ηελ ζηηγκή πνπ
πξηλ απφ κία πξάμε ζ’ αξρίζνπκε λα αλαξσηηφκαζηε πεξί «ρξεζηκνηήησλ», πεξί
«σθειεηψλ» θαη πεξί «ησλ ιφγσλ πνπ καο ππνρξεψλνπλ» ζε απηή ηελ πξάμε. Έλαο απφ
ηνπο κεγαιχηεξνπο παξαινγηζκνχο είλαη ην λα πξνζπαζνχκε λα δηαηεξήζνπκε θάηη πνπ ζα
ράζνπκε νπσζδήπνηε, ην λα θαηαιήμνπκε απνινγεηέο ησλ δσληαλψλ ζθχισλ θαη ησλ
λεθξψλ ιεφλησλ.
18. Ζ ΑΡΔΣΖ, ΟΠΧ ΚΑΗ Ζ ΓΗΑΣΡΟΦΖ, ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΊ ΠΑΡΑ ΝΑ ΔΊΝΑΗ Ζ
ΠΡΟΗΚΑ ΜΗΑ ΜΗΚΡΖ ΔΠΗΛΔΚΣΖ ΟΜΑΓΟ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο απαηηείηαη
ε ίδηα πνζφηεηα απηνθπξηαξρίαο θαη θηλεηήξηα δχλακε είλαη ε θαζαξή ζέιεζε, φρη κία
θάπνηα α ή β «εζηθή». Ζ ειεπζεξία ηεο πξάμεσο ζπκβαδίδεη πάληνηε κε ηελ ειεπζεξία
απέλαληη ζε θάηη. Πξέπεη λα επηζπκνχκε πξάγκαηα γηα ηα νπνία αηζζαλφκαζηε ηνπο
εαπηνχο καο ηθαλνχο θαη λα ηα απνπνηεζνχλ: «Μαο επηηξέπεηαη λα πξάμνπκε θάηη ζην
κέηξν πνπ κπνξνχκε επίζεο λα κελ ην πξάμνπκε… καο επηηξέπεηαη λα επηζπκνχκε θάηη
–θαη λα ην απνθηήζνπκε- ζην κέηξν πνπ είκαζηε ηθαλνί λα ηα απνρσξηζζνχκε» (Έβνια).
19. ΝΑ ΜΖΝ ΔΠΗΓΗΧΚΟΤΜΔ ΝΑ ΠΔΗΟΤΜΔ ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΦΤΠΝΗΟΤΜΔ. Ζ δσή
βξίζθεη λφεκα ζε πξάγκαηα πνπ είλαη κεγαιχηεξα απφ απηήλ αιιά φρη πέξα απφ απηήλ.
Απηά πνπ είλαη κεγαιχηεξα απφ ηελ δσή δελ εθθξάδνληαη κε ιέμεηο, σζηφζν γίλνληαη
κεξηθέο θνξέο αηζζεηά. Πξέπεη λα δίλνπκε πξνβάδηζκα ζηελ ςπρή απέλαληη ζην πλεχκα,
ζηελ δσή απέλαληη ζηελ ζθέςε, ζηελ εηθφλα απέλαληη ζηελ αληίιεςε.
20. ΝΑ ΚΑΛΛΗΔΡΓΟΤΜΔ ΣΟΝ ΛΤΡΗΜΟ. Ο ιπξηζκφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο
εζηθφο «θαλφλαο», ππφ ηνλ φξν λα έρεη ηεζεί σο βαζηθή ζρέζε ηεο ππάξμεσο, φρη σο ε
ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ πξνο ηνλ άλζξσπν, αιιά σο ε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ πξνο ην χκπαλ
(αθνχ ν κφλνο ηξφπνο γηα λα θζάζεη θαλείο ζηνπο αλψηεξνπο Κφζκνπο είλαη λα θηίδεηαη ζε
αλαινγία πξνο απηνχο). Οη κεγάινη εγέηεο είλαη εθείλνη πνπ ράξε ζε απηνχο νη άλζξσπνη
κπνξνχλ λα ζθέπηνληαη ιπξηθά γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο.
21. ΝΑ ΑΝΣΗΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΔ ΣΟ ΠΑΡΟΝ Χ ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΜΔΣΑΣΡΔΠΔΗ Δ
ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ ΟΛΑ ΣΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΑ ΚΑΗ ΠΟΤ ΚΑΝΔΗ ΓΤΝΑΜΗΚΑ ΟΛΑ ΣΑ
ΜΔΛΛΟΝΣΑ. Σν λα δερφκαζηε ην παξφλ κε ηελ ελζνπζηψδε αλάηαζε ηεο ζηηγκήο είλαη ην
λα κπνξνχκε λα απνιακβάλνπκε ζπγρξφλσο φιεο ηηο ζηηγκέο ηνπ. Παξειζφλ, παξφλ θαη
κέιινλ είλαη 3 πξννπηηθέο ηη ίδην επίθαηξεο, είλαη ηα παληνηηλά δεδνκέλα ηεο ηζηνξηθήο
πνξείαο. Δίλαη φια φζα παξνπζηάδνπλ ηα φζα ήδε έρνπλ ζπκβεί, θαηά ηνλ ίδην ηξφπν κε
εθείλα πνπ πξφθεηηαη λα μαλαζπκβνχλ.

22. ΚΟΠΟ ΣΖ ΕΧΖ ΜΑ ΔΗΝΑΗ ΝΑ ΒΑΛΟΤΜΔ ΚΑΣΗ ΠΟΤΓΑΗΟ ΜΔΣΑΞΤ
ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ ΜΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΘΑΝΑΣΟΤ. Καη απηφ αθφκα θαη αλ ε επνρή ή ε εθάζηνηε
θνηλσλία πξνζπαζνχλ λα καο εκπνδίζνπλ. πλήζσο κία θνηλσλία παξαθξνλεί κέζα απφ δχν
ηξφπνπο: είηε κε ην λα απαηηεί πάξα πνιιά, είηε κε ην λα κελ πξνηείλεη ηίπνηε. Σν ίδην
αθξηβψο ηζρχεη θαη γηα ηνπο αλζξψπνπο.
23. ΝΑ ΑΓΑΠΑΜΔ ΣΖΝ ΜΟΝΑΓΗΚΟΣΖΣΑ. Να αληέρνπκε λα αλήθνπκε ζηελ παξάηαμε
ηνπ πνιηθνχ αζηέξνο, ηνπ άζηξνπ πνπ κέλεη ζηελ ζέζε ηνπ ζηνλ νπξάλην ζφιν ελψ φια ηα
ππφινηπα δηαξθψο πεξηζηξέθνληαη. ην θέληξν θάζε θηλήζεσο ππάξρεη εξεκία (Γηνχλθεξ),
φπσο ζηνλ άμνλα ηνπ ηξνρνχ. Να θαιιηεξγνχκε κέζα καο εθείλν πνπ νη πνηνηηθνί άλζξσπνη
μέξνπλ λα δηαηεξνχλ ακεηαθίλεην κέζα ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο: ην «παηγλίδη» ηνπ
Κνκθνχθηνπ, ην «πνπξνχζα» ησλ Ηλδψλ, ηελ «humanitas» ησλ Ρσκαίσλ, δειαδή ηνλ
εζσηεξηθφ ππξήλα ηνπ αλζξσπίλνπ φληνο.
24. Ζ ΜΟΝΑΓΗΚΖ ΔΤΛΑΒΔΗΑ ΔΗΝΑΗ ΔΚΔΗΝΖ ΣΟΤ ΑΠΟΓΟΝΟΤ, ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ
ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΟΝΟΤ, ΣΖΝ ΚΑΣΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟ ΔΘΝΟ ΣΟ
ΟΠΟΗΟ ΑΝΖΚΔΗ. Ο Ηεζνχο, ηζρπξηδφκελνο φηη ν Ησζήθ δελ ήηαλ πξαγκαηηθφο παηέξαο
ηνπ, αιιά φηη ν ίδηνο ήηαλ πηφο ηνχ ελφο κνλαδηθνχ Θενχ, έλαο αδειθφο ησλ πάλησλ,
εγθαηληάδεη ηελ δηαδηθαζία απαξλήζεσο ησλ παηξίσλ. Γηα εκάο φκσο, νη εμαθαληζκέλνη
πξφγνλνί καο δελ είλαη νχηε πλεπκαηηθά λεθξνί, νχηε πεξαζκέλνη νξηζηηθά ζε έλαλ άιιν
θφζκν. ηέθνπλ δίπια καο, σο έλα αφξαην αιιά ζξντδνλ πιήζνο. Μαο πεξηηξηγπξίδνπλ φζν
εκείο νη απφγνλνί ηνπο είκαζηε άμηνη λα ηηκνχκε ηελ κλήκε ηνπο. Απηή είλαη ε αληίιεςε
πνπ γέλλεζε ζηα αξραία ρξφληα ηελ ιαηξεία ησλ πξνγφλσλ, αιιά θαη ην απηνλφεην
θαζήθνλ λα ηηκάηαη ην φλνκά ηνπο.
25. ΟΛΟΗ ΟΗ ΠΟΗΟΣΗΚΟΗ ΑΝΘΡΧΠΟΗ ΔΗΝΑΗ ΑΓΔΛΦΗΑ. Αδέιθηα αλεμαξηήησο θπιήο,
ρψξνπ θαη ρξφλνπ.

--------------Ο δηδάθησξ Φηινζνθίαο θαη θαζεγεηήο Αιαίλ Νηε Μπελνπά, ειάρηζηα γλσζηφο εθηφο
Γαιιίαο, αιιά κε πνιχ κεγάιε επηξξνή ζηελ πνιηηηθή ζθέςε ηεο ρψξαο ηνπ, γελλήζεθε
ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 1943, ζπνχδαζε Φηινζνθία, Κνηλσληνινγία θαη Ηζηνξία ησλ
Θξεζθεηψλ ζηελ νξβφλλε, ππήξμε ηδξπηήο θαη εθδφηεο ηήο επηζεψξεζεο «Νέν ρνιείν»
(«Nouvelle Ecole», έηνο ίδξπζεο 1968) θαη αξρηζπληάθηεο θαη ζπλεξγάηεο ηήο «ηνηρεία»
(«Elements», έηνο ίδξπζεο 1973), ην δε έηνο 1979 ηηκήζεθε γηα ην ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ απφ
ηελ Γαιιηθή Αθαδεκία. Αλήθε αξρηθά ζηνλ ηδενινγηθφ ρψξν ηεο άθξαο Γεμηάο, απφ ηελ
νπνία φκσο απνκαθξχλζεθε θαη δηαθνξνπνηήζεθε αηζζεηά απφ ηα κέζα θηφιαο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 70, εγθαηαιείπνληαο ηνλ εζληθηζκφ θαη ηελ γλσζηή πξνζθφιιεζε ηεο Γεμηάο
ζηνλ Υξηζηηαληζκφ θαη ζηξεθφκελνο αληίζεηα πξνο ηνλ επξχηεξν Δπξσπατθφ Πνιηηηζκφ
θαη Πνιπζετζκφ, κε εμαηξεηηθά μεθάζαξεο ζέζεηο κάιηζηα, ηηο νπνίεο θαηαζέηεη ζηα δχν πην
ζεκαληηθά ηνπ βηβιία «Οη Ηδέεο ζηα νξζά» («Les idees a l' endroit», 1979) θαη «Πψο
γίλεζαη παγαληζηήο» («Comment peut-on etre paien ?», 1981). ε απηή ηνπ ηελ ζηξνθή,
ίδξπζε ην «Κέληξν γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ Μειέηε ηνπ Δπξσπατθνχ Πνιηηηζκνχ»
(«Groupement de recherche et d' etudes sur la culture europeenne»), ηα αξρηθά ηνπ νπνίνπ
ζρεκαηίδνπλ ηελ ιέμε «Διιάο» (G.R.E.C.E.).

Σνλ Απξίιην ηνπ 1979 δεκηνχξγεζε αίζζεζε κε ην εθπιεθηηθφ θείκελφ ηνπ «Μνλνζετζκφο
θαη Οινθιεξσηηζκφο», κε ην νπνίν θαηεδάθηζε ηνλ πξνθιεηηθφ ηζρπξηζκφ ηνπ
Γαιιν-εβξαίνπ αξηζηεξηζηή «Νένπ Φηινζφθνπ» Bernard – Henri Levy, φηη ηάρα γηα λα
αξλεζεί θαλείο ηνλ νινθιεξσηηζκφ νθείιεη λα επηζηξέςεη ζην... «Torah». ε εθείλν ην
θείκελν ηνπ Μπελνπά, δηαβάδνπκε: «επηζηξέθνπκε γηα κία αθφκα θνξά ζηελ επνρή πνπ νη
κνλνζετζηέο ηεξείο γθξέκηδαλ ζπζέκεια ηνπο Νανχο, αθξσηεξίαδαλ ηα αγάικαηα,
βαζάληδαλ ηελ Τπαηία, αξλνχληαλ θάζε ζεβαζκφ πξνο ηνλ απηνθξάηνξα θαη άλνηγαλ ηηο
πχιεο ηεο Ρψκεο ζηνπο βαξβάξνπο. Βξίζθνπκε δειαδή κπξνζηά καο έλαλ λένπ ηχπνπ
«ζπλεπή αληηθαζηζκφ», εθείλνλ ηνπ θ. Levy, ηνπ νπνίνπ ε ζπληαγή ζπλνςίδεηαη ζε κία κφλν
θξάζε: «Ξεράζηε ηελ Αζήλα !». Να μεράζνπκε ινηπφλ ηελ Αζήλα. Να μεράζνπκε ην
Διιεληθφ Θαχκα κφλν θαη κφλν επεηδή νη πξνδηαγξαθέο ηνπ δελ ζπκθσλνχλ κε ηνλ
ηνπδατθφ «Γεθάινγν»… ην Θέαηξν ηνπ Αηζρχινπ, ηζρπξίδεηαη ν θ. Λεβχ, είλαη κία
«απάλζξσπε θσκσδία»… ε ειεχζεξε Διιεληθή πφιε, καο δηαβεβαηψλεη, είλαη έλα
ππφδεηγκα «νινθιεξσηηζκνχ»… λα μεράζνπκε ηνλ Αξηζηνηέιε, λα μεράζνπκε ηνπο
Πξνζσθξαηηθνχο, λα μεράζνπκε ηνπο Σξαγηθνχο πνηεηέο…λα μεράζνπκε θαη ηνλ ελέθα,
ηνλ Μάξθν Απξήιην. Να μεράζνπκε ηελ Αξραηφηεηα, ην αξραίν πλεχκα, λα μεράζνπκε ηνλ
ηστθηζκφ. Καη, θαη’ επέθηαζε, λα μεράζνπκε θαη φια φζα επαθνινχζεζαλ. Σα ηξαγνχδηα
θαη ηηο ζθελέο ηνπο θιαζηθνχ Θεάηξνπ, πνπ είραλ ηελ αηπρία λα εθζεηάδνπλ αξεηέο, νη
νπνίεο ζε ηίπνηε απνιχησο δελ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ «Βίβιν». Να μεράζνπκε θαη ηελ
Αλαγέλλεζε, πνπ καο επαλέθεξε ζηελ αγθαιηά ησλ Αξραίσλ. Να μεράζνπκε θαη ηνπο
θηινζφθνπο ηνπ 18νπ αηψλα, ηνλ Βνιηαίξν, εθείλνλ ηνλ… απφζηνιν ηεο ζθιεξφηεηαο ή
ηνπο ξνκαληηθνχο, εθείλνπο ηνπο… πξνγφλνπο ηνπ Ναδηζκνχ ! Να μεράζνπκε ηελ
πνιηηηθή… θαη ηελ πνιηηεία… θαη ηελ ίδηα ηελ Ηζηνξία. Αθφκα θαη ηνλ ιαφ, ηνλ νπνίν ν θ.
Levy δελ θαηαδέρεηαη λα απνθαιέζεη παξά «πιέκπα». Να μεράζνπκε θαη ηα ηδεψδε, ηα
νπνία θαλείο δελ γλσξίδεη πνχ κπνξνχλ λα καο νδεγήζνπλ, γη’ απηφ θαη γξάθεη ν θ. Levy φηη
«ην ηδεψδεο» ηνπ γηα ην θξάηνο είλαη «ην θξάηνο ρσξίο ηδεψδε». Να μεράζνπκε θαη ηελ
θαη’ εμνρήλ «νινθιεξσηηθή» ηδέα, εθείλε ηεο αλζξψπηλεο επηπρίαο (απφδεημε, γξάθεη ν
Levy, φηη «φηαλ ν αηλ Εχζη κηινχζε γηα ηελ επηπρία, είρε ζην λνπ ηνπ ην ηδεψδεο ηνπ
Έιιελα πνιίηε»). Να εμαθαλίζνπκε θαη ηνλ ηαληάι, ηνλ Νηνζηνγηέθζθη, αθφκα θαη ηνλ
Μπξερη, πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη … «ππνιαλζάλσλ αληηζεκίηεο». Να εμαθαλίζνπκε
θαη ηελ Δπηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία… λα εμαθαλίζνπκε θαη ηα έζλε, ηηο παηξίδεο, λα ηα
εμαθαλίζνπκε φια γηα ράξε ηεο «Torah», ηεο κφλεο πξαγκαηηθήο παηξίδαο !!!».
Ο Μπελνπά είλαη δεισκέλνο ερζξφο ηνπ ηζνπεδσηηζκνχ θαη ηνπ νινθιεξσηηζκνχ, φπσο δε
ν ίδηνο έρεη δειψζεη, επαγγειίδεηαη κία άιινπ ηχπνπ δεκνθξαηία, κε κεγαιχηεξε
ζχγθξνπζε ηδεψλ θαη κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ. Δίλαη ερζξφο ηνπ
Ακεξηθαληζκνχ, ηνπ Φηιειεπζεξηζκνχ θαη ηεο ζπλδπαζκέλεο αλάκεημεο θαη λφζεπζεο ησλ
θνπιηνπξψλ (ηελ νπνία ζεσξεί κία χπνπιε κνξθή εζλνθηνλίαο), θαη πηζηεχεη ζηελ
πξννπηηθή κίαο νκνζπνλδηαθήο Δπξψπεο, φπνπ ην εζληθφ θξάηνο ζα εμαθαληζηεί, δίλνληαο
ρψξν λ’ αλαδπζνχλ ειεχζεξα ηφζν νη ηνπηθέο ηαπηφηεηεο φζν θαη ε εληαία επξσπατθή. Σελ
ηειεπηαία, ν Μπελνχα ηελ νξίδεη κε βάζε ηνλ θνηλφ επξσπατθφ (Διιελν-ξσκατθφ)
πξνρξηζηηαληθφ πνιηηηζκφ.
Παξά ην γεγνλφο φηη ν ίδηνο ηνλίδεη μαλά θαη μαλά πσο δελ ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ νχηε δεμηφ
νχηε αξηζηεξφ, εμαηηίαο ησλ επηθίλδπλσλ γηα ην ζχζηεκα ηδεψλ ηνπ, έρεη γίλεη ζηφρνο ησλ
γλσζηψλ ηζνπεδσηψλ θαη ηακπεινπνηψλ λεν-καθαξζηζηψλ ηεο ηάρα «πξννδεπηηθήο»
πιεπξάο, πνπ επηκέλνπλ λα ηνλ παξνπζηάδνπλ ζαλ ζεσξεηηθφ κίαο ηάρα λέαο κνξθήο

«λενθαζηζκνχ» (κάιηζηα ν Zeev Sternhell, θαζεγεηήο Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ζην «Hebrew
University» ηεο Ηεξνπζαιήκ, γλσζηφο ερζξφο ησλ Γάιισλ, αθνχ ην 1989 ζην «The Birth of
Fascist Ideology» ζα εληνπίζεη ηηο απαξρέο ηνπ... «θαζηζκνχ» ζηνπο... Γάιινπο αλαξρηθνχο
Georges Sorel θαη Proudhon, ηξία ρξφληα πξηλ, ην 1986, ζα θζάζεη κέζα ζην «Neither Right
nor Left: Fascist Ideology in France», λα θαηαγγείιεη σο... «λενθαζηζηηθή» αθφκα θαη ηελ
απφπεηξα ζξαχζεο ηνπ δίπνινπ Γεμηά - Αξηζηεξά), παξά ην φηη επί ρξφληα ηφζν ν ίδηνο ν
Μπελνπά φζν θαη νη ινηπνί «Γθξεζηζηέο» έρνπλ θαηαγγείιεη εμίζνπ απεξίθξαζηα ηνλ
ηαιηληζκφ θαη ηνλ Ναδηζκφ – Φαζηζκφ θαη έρνπλ επίζεο ζηειηηεχζεη ηνλ αληη-ζεκηηηζκφ
(ν ίδηνο ν Μπελνπά έρεη κάιηζηα ζπκκεηάζρεη θαη ζε ζρεηηθή έθδνζε ηνχ «L' Evenement du
Jeudi» ηνπ Γαιιν - εβξαίνπ δεκνζηνγξάθνπ Jean - Francois Kahn) θαη επίζεο
ραξαθηεξίζεη ηνλ ξαηζηζκφ σο γλήζην πξντφλ ηφζν ηνπ κνλνζετζκνχ φζν θαη ηεο
νινθιεξσηηθήο κνληεξληθφηεηαο, πνπ απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο αληίπαινπο ηεο ζθέςεο ηνπ
Μπελνπά.
Οη David Barney, Charles Champetier θαη C. Levirose, δεκνζίεπζαλ ην 1993 ζην Παξίζη ην
βηβιίν «Ζ Νέα Ηεξά Δμέηαζε, νη πξάμεηο ηεο, νη κέζνδνί ηεο, ηα ζχκαηά ηεο. Πξαγκαηεία
γηα ηελ δηαλνεηηθή ηξνκνθξαηία θαη ηελ αζηπλνκία ηεο ζθέςεο» («La Nouvelle
Inquisition: Ses Acteurs, Ses Methodes, Ses Victimes -- Essai sur le Terrorisme Intellectual
et la Police de la Pensee», εθδφζεηο «Le Labyrinthe»), ζην νπνίν απνδεηθλχνληαη
αλππφζηαηεο φιεο νη θαηεγνξίεο θαηά ηνπ Μπελνπά θαη ησλ «Γθξεζηζηψλ» θαη αλάινγε
δεκνζίεπζε έθαλε ην 1998 ην ίδην ην G.R.E.C.E. κε ην βηβιίν «Γηα ηελ αζηπλνκία ηεο
ζθέςεο θαη ηνπο λένπο ηεξνεμεηαζηέο». Σν ηζίξθν ησλ ηακπεινπνηψλ γίλεηαη βέβαηα αθφκα
πην γεινίν φηαλ νη «Γθξεζηζηέο» θαηεγνξνχληαη επίζεο γηα... θηινθνκκνπληζκφ θαη
θξππην-αξηζηεξηζκφ απφ ηνπο θαζίζηεο ηνπ Λεπέλ θαη ηνπο ζθιεξνππξεληθνχο
Καζνιηθνχο, επεηδή θάπνηα κέιε ηνπ Γαιιηθνχ Κνκκνπληζηηθνχ θαη ηνπ νζηαιηζηηθνχ
Κφκκαηνο (φπσο ν γλσζηφο Reagis Debray), θαζψο θαη άιινη αλεμάξηεηνη αξηζηεξνί απφ
ρψξνπο φπσο ην «Esprit» ή ην «L’ Idiot Ηnternationale» θ.ά., θαζψο θαη θάπνηα κέιε ηνπο
ηηαιηθήο Άθξαο Αξηζηεξάο, έρνπλ θαηαξξίςεη ηηο πνλεξέο θαηεγνξίεο πεξί «θαζηζκνχ» θαη
έρνπλ θαη’ επαλάιεςε ζπλεξγαζηεί κε ηνπο «Γθξεζηζηέο». Σα πεξί «θαζηζκνχ» έρνπλ
θαηαγγείιεη θαη πνιινί Γαιιν - εβξαίνη δηαλννχκελνη (φπσο νη Raymond Aron, Annie
Kriegel θ.ά.), παξά ην φηη ζαθψο δελ δηάθεηληαη θηιηθά πξνο ην G.R.E.C.E. θαη ηνλ
Μπελνπά.
Σν φιν παηρλίδη μεθαζαξίδεη αξθεηά πάλησο, εάλ δηαβάζνπκε ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν
απφ εθείλν ην θείκελν ηνπ Απξίιε ηνπ 1979, ην νπνίν αλαθέξακε παξαπάλσ: «Δίλαη πνιχ
πηζαλφλ φηη, παξ’ φινπο ηνπο ειηγκνχο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηηο πην δηαθνξεηηθέο
νηθνγέλεηεο ζθέςεο, ζχληνκα ζα εκθαληζζεί ν ίδηνο θνηλφο πφζνο γηα ηελ παιηλφξζσζε ηεο
πνιπθσληθήο δηάζηαζεο ζηελ κεισδία ηνπ Κφζκνπ. Ο θχξηνο Bernard Levy έρεη βέβαηα
ηνπο ιφγνπο ηνπ λα πξνζπαζεί, θαη λα ζπλερίδεη λα πξνζπαζεί, λα παξνπζηάδεη ηνλ εαπηφ
ηνπ ζαλ «άλζξσπν ηεο Αξηζηεξάο». Πξνζπαζεί απιψο λα δηαηεξήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ
ηελ «θαιή πιεπξά» ηνπ κεγαθψλνπ, αζρέησο εάλ ε δηθή ηνπ «Αξηζηεξά» ζα βξεζεί κία
εκέξα αγθαιηά κε ηελ πην αληηδξαζηηθή «Γεμηά» (ηη σξαίν ζέακα !). Αληίζεηα, κεξηθά
ξεχκαηα ζθέςεο πνπ ζήκεξα δείρλνπλ ρσξηζκέλα, ζα βξεζνχλ κία εκέξα ζε θνηλφ δξφκν
θαη αγψλα. Καη ηφηε ζα γίλεη ε επηινγή ησλ πξαγκαηηθψλ παξαηάμεσλ».

