
 

 

Μνλνζετζκόο θαη νινθιεξσηηζκόο 

 

Δπζζηέθηδηε πνζκ από ηαζνό ηδ πώνα ιαξ μ Γάθθμξ θζθόζμθμξ Μπενκάν Ακνί Λεαί μ μπμίμξ 

ζύιθςκα ιε ηα θεβόιεκά ημο, εεςνεί ηδ θζθμζμθία έκα είδμξ... πμθειζηήξ ηέπκδξ ηαζ ημκ εαοηό 

ημο δζανηώξ ιάπζιμ. Αζθαθώξ. 

Ο Μπενκάν είκαζ θοζζηά ηαβιέκμξ ζηδκ ζδεμθμβία ημο ιμκμεεσζιμύ ηαζ δεκ ήηακ ηαεόθμο 

ηοπαία δ επίζηερή ημο ζηδκ Δθθάδα αθμύ πνμζπάεδζε κα ιαξ απθώζεζ έκα πένζ ζςηδνίαξ 

πνμηεζιέκμο κα λεθύβμοιε από ημκ μθμηθδνςηζζιό ηαζ ημκ θαζζζιό πμο ελαπθώκεηαζ ζηδκ 

εθθδκζηή πναβιαηζηόηδηα. Ναζ. Πνμθακώξ δ θύζδ βζα ημκ Λεαύ ηαζ βζα ημ ηαθπάγςκ πνόαθδια 

ηδξ αηνμδελζάξ είκαζ δ αζώκζα επζζηνμθή ζηζξ νίγεξ ηςκ ιμκμεεσζηζηώκ δμλαζζώκ. Αξ 

δζααάζμοιε θμζπόκ παναηάης ηζ έβναθε βζ' αοηόκ μ Γάθθμξ θζθόζμθμξ ηαζ πναβιαηζηόξ 

θζθέθθδκαξ Αθθαίκ Νηε Μπεκμοά ημ 1979 ηαζ ιέζα από ημ αζαθίμ ημο "Οζ ζδέεξ ζηα μνεά" (ζεθ. 

197-199) 

"Ο Μπενκάν Άκνί Λεαύ είκαζ Έαναζμβάθθμξ δζακμμύιεκμξ, οικδηήξ ημο ακανπζζιμύ ηαζ ηδξ 

εθθείρεςξ ελμοζίαξ, πμύ ζοιπενζθαιαάκεηαζ αημύξ «κέμοξ θζθμζόθμοξ». Σμ ηεθεοηαίμ ημο 

αζαθίμ δίκεζ ιεβάθδ έηηαζδ ηαζ εέζδ ζημκ Ααναάι, ημκ Μςοζή, ημκ Ηαηώα ηαζ ημύξ θμζπμύξ. 

Με ιζα πμθύ απθή «εέζδ», πμύ ζηδνίγεηαζ ζε έκα ιμκαδζηό ζζπονζζιό: Ο νινθιεξσηηζκόο 

γελλάηαη από ηελ εξείπσζε ηνπ κνλνζετζκνύ. Γηα λα θαηαπνιεκεζεί ό νινθιεξσηηζκόο, 

αξθεί λα επηζηξέςεη θαλείο ζηνλ Νόκν (Σ.Μ.: ππνλνείηαη ό Νόκνο ηνπ Ιζξαήι).  

ιμκμεεσζιόξ θμζπόκ εα ήηακ ημ αζώκζμ oπζ, ή απόθοηδ έκζηαζδξ, ή ανπή ηάεε άκηζζηάμεςξ.  

Λεαύ, κέμξ Μςοζήξ, πήνε ημκ εεό ζε ζηεκμβναθία... 

Απ' εηεί ηζ έπεζηα, είκαζ ημ ιαηεθεζό. ύιθςκα ιε ημκ Λεαύ, απέκακηζ ζημκ ιμκμεεσζιό 

οπάνπμοκ ηά «είδςθα». Καζ ηα είδςθα, ζηδκ Δονώπδ, είκαζ μηζδήπμηε δεκ πνμένπεηαζ από ημκ 

ίμοδαζμπνζζηζακζζιό, ή πνμένπεηαζ ακεπανηώξ! Έηζζ, βζα ιζα αηόιδ θμνά, ή Δονώπδ ηίεεηαζ 

οπό ηαηδβμνία. "Έκα ιένμξ ημο αζαθίμο, ηζηθμθμνείηαζ «Αζήλα ή Ιεξνπζαιήκ». Γζαηί ιεηαλύ 

ηςκ δύμ, πνέπεζ κα επζθέλεζ ηακείξ. Έηζζ, λακαανίζημοιε ηδκ επμπή πμύ μζ ιμκμεεσζηέξ ζενείξ 

βηνέιζγακ ζοεέιεθα ημοξ καμύξ, αηνςηδνίαγακ ηα αβάθιαηα, ααζάκζγακ ηδκ Τπαηία, ανκμύκηακ 

κα οπδνεηήζμοκ ημκ αοημηνάημνα ηαζ άκμζβακ ηζξ πύθεξ ηδξ Ρώιδξ ζημοξ Βαναάνμοξ. Γδθαδή 

λακαανίζημοιε ηάπμζμ «ζοκεπή ακηζθαζζζηή» ημο Λεαύ, ημο όπμζμο ή εοπή ζοκμρίγεηαζ ζέ δύμ 

θέλεζξ: «Λδζιμκήζηε ηδκ Αεήκα» 

Αζήλα ή Ιεξνπζαιήκ είλαη ην δίιιεκα ηνπ Μπεξλάξ Αλξί Λεβί. Πξέπεη λα επηιέμνπκε έλα 

ηξόπν ζθέςεο. 

"Αξ θδζιμκήζμοιε θμζπόκ ηδκ Αεήκα." Αξ δζαβνάρμοιε ημ εθθδκζηό εαύια, βζαηί δεκ 

ζοιιμνθώκεηαζ ιε ημκ Γεηάθμβμ... Σμ εέαηνμ ημο Αζζπύθμο είκαζ θαίκεηαζ ιζα «απάκενςπδ 

ηςιςδία»... Ή εθθδκζηή πόθζξ είκαζ, ιαξ αεααζώκμοκ, έκα οπόδεζβια «μθμηθδνςηζζιμύ»... "Αξ 

λεπάζμοιε θμζπόκ ημκ Ανζζημηέθδ, αξ λεπάζμοιε ημύξ Πνμζςηναηζημύξ, αξ λεπάζμοιε ημύξ 

ηναβζημύξ... Αξ λεπάζμοιε ηαζ ημκ εκέηα, ημκ Μάνημ Αονήθζμ. Αξ λεπάζμοιε ηδκ Ανπαζόηδηα, 

ημ ανπαίμ πκεύια, ημκ ζηςζηζζιό. Καζ ζοκεπώξ, αξ λεπάζμοιε ηαζ ηί επαημθμύεδζε. Σα 

ηναβμύδζα ηαζ ηζξ ζηδκέξ ημο ηθαζζζημύ εεάηνμο, πμύ εηεεζάγμοκ ανεηέξ ηαεόθμο «αζαθζηέξ». 

Σδκ Ακαβέκκδζδ, πμύ επακήθεε ζηδκ ζπμθή ηςκ Ανπαίςκ. Σμύξ θζθμζόθμοξ ημο 18μο αζώκμξ. 

Σμκ Βμθηαίνμ, αοηόκ ημκ απόζημθμ ηδξ ακεπζείηεζαξ... Καζ ημύξ νμιακηζημύξ, αξ λεπάζμοιε ηδκ 



 

 

πμθζηζηή... Καζ ημ Κνάημξ... Καζ ηδκ Ηζημνία... Καζ ημκ Λαό, ημκ όπμζμκ ό Λεαύ δεκ μκμιάγεζ πζα 

πανά «πθέιπα»... Καζ ηα ζδεώδδ, ηα όπμζα ηακείξ δεκ λένεζ πμύ ιάξ μδδβμύκ («ηό ζδεώδεξ ιμο 

ημο Κνάημοξ, είκαζ ημ Κνάημξ πςνίξ ζδεώδεξ»), βνάθεζ ό Λεαύ. (.Μ.: Αοηό εοιίγεζ αημύξ 

"Έθθδκεξ ημ Αθδζιόκδημ εηείκμ νδηό, πνμ εηώκ: «Ή ηαθύηενδ Ηδεμθμβία είκαζ ή έθθεζρδ 

ζδεμθμβίαξ», ιε ημ όπμζμ θεάζαιε εδώ). "Αξ λεπάζμοιε ηαζ ηδκ εοηοπία, αοηήκ «ηδκ 

μθμηθδνςηζηή ζδέα» (Απόδεζλδ είκαζ oηζ «όηακ ό Γάθθμξ επακαζηάηδξ αίκ-Εύζη ιζθά βζα ηδκ 

εοηοπία, είκαζ ημ ζδεώδεξ ημο "Έθθδκμξ πμθίημο πμύ έπεζ ζημ κμο ημο», βνάθεζ ό Λεαύ). "Αξ 

ελαθακίζμοιε ηαζ ημκ ηακηάθ, ημκ Νημζημβζέθζηζ ηαζ αηόιδ ηαζ ημκ Μπνεπη, πμύ εα 

ιπμνμύζε κα ήηακ ηαζ «οπμθακεάκςκ» ακηζζδιίηδξ. "Αξ ελαθακίζμοιε ηδκ επζζηήιδ ηαζ ηδκ 

ηεπκμθμβία... "Αξ ελαθακίζμοιε ηα έεκδ ηαζ ηζξ παηνίδεξ, oθα αοηά οπέν ηδξ Σμνά, ηδξ ιόκδξ 

πναβιαηζηήξ παηνίδμξ!!! Πνάβιαηζ, ηίπμηα δεκ ζηαιαηά ημκ κέμκ αοηόκ «πνμθήηδ». (.Μ.: ή 

«Σμνά» είκαζ ημ ζενό ηςκ ζενώκ ηςκ Δαναίςκ). 

Γεκ οπάνπεζ θόβμξ κα ζοκέπζζεζ ηακείξ ηδκ απανίειδζδ. Πνέπεζ θαίκεηαζ κα αάθμοιε ηαθά ζημ 

ηεθάθζ ιαξ, oηζ ημ εονςπασηό πανεθεόκ είκαζ ηεναηώδεξ! Ακηίεεηα, ή επζζηνμθή ζηήκ Οΰν ηαί 

ηήκ Υαθδαία, είκαζ πμθύ «μνεέξ» ηάζεζξ...  Λεαύ απμκέιεζ ζημκ εαοηό ημο ηδκ 

απμηθεζζηζηόηδηα ηδξ έκνζγώζεςξ ηςκ ακενώπςκ! Αοηό ημο επζηνέπεζ κα λεηαεανίζεζ ημ 

ηναπέγζ ηαζ κα ημ ηάκδ «βοαθί». Σί εα ιείκεζ ιεηά ημ πέναζια ημο Βακδάθμο αοημύ; Σίπμηα. Σμ 

Μδδέκ. Ή απόθοηδ επακαζηνμθή. Γεκ εέθεηε ημκ μθμηθδνςηζζιό; Σόηε, Έζηε ιμκμεεσζηέξ! 

Ακηαθθαβή οπδνεζζώκ δδθαδή: Παίνκεζξ ημκ ιμκαδζηό ιμο εεό, ή ζε ηάκς ηνόθζιμ 

ζηναημπέδςκ ζοβηεκηνώζεςξ! Με θαζαξά ιόγηα: γηα λα κελ είζαη «θαζίζηαο», πξέπεη λα 

πξνζρώξεζεο ζηνλ «Βηβιηζκό», ηνλ κνλνζετζκό απηό, πνύ ζηεξίδεηαη ζηελ αξλεηηθή 

ζενινγία (λα κε βιαζθεκήζεηο, λα κε ιαηξεύζεηο είδσια θ.ν.θ.), θηηαγκέλν γηα ηελ 

εμνπδεηέξσζε ηνπ «εηδσινιάηξε». Δίκαζ αδύκαημ, ζημ αζαθίμ ημο Λεαύ, κα αβεζ ηακείξ από ημ 

δίθδιια αοηό. Μόκμ ιε έκα δοκαηό, απεθεοεενςηζηό βέθζμ ιπμνεί ηακείξ κα αβεζ. ' Αθθά ό Λεαύ 

δεκ βεθά. Ούηε άθθςζηε ό Θεόξ ημο... 

"θα αοηά δεκ είκαζ ηαζ ηόζμ πνςηόηοπα. Σό 1852, ό αααάξ Γηώι, ηαηαββέθθμκηαξ ημκ 

«είδςθμθαηνζζιό ζηδκ εηπαίδεοζδ», ιε ηόζμ γήθμ ώζηε ακεηθήεδ ζηδκ ηάλδ από ημκ επίζημπμ 

ηδξ Ονθεάκδξ, πνδζζιμπμί¬δζε ζηδκ οπενάζπζζδ ημο ηδκ θνάζδ ημο Σαθιμύδ» (.Μ.: ημο 

ζενμύ αζαθίμο ηςκ Δαναίςκ) «Αξ είκαζ ηαηαναιέκμξ εηείκμξ πμύ Θα δζδάλεζ ζημκ βζό ημο ηδκ 

ζμθία ημο Έθθδκμξ». Ανβόηενα, λακαανίζηεζ ηακείξ ζημοξ θζθμζόθμοξ ηδξ πμθήξ ηδξ 

Φνακηθμύνηδξ (.Μ.: θζθμζμθμπμθζηζηή ζπμθή πμύ εηθνάγεζ ημκ ζδιενζκό ίζμπεδςηζζιό ηαζ 

ηδξ όπμζαξ ή ανπή έβζκε από ημύξ βκςζημύξ πνμδνόιμοξ ημο, ημύξ «Πεθςηζζιέκμοξ» ή 

«Ίθθμοιζκάηζ»\). Ο Λεαύ αζθαθώξ εα εκέηνζκε ηα θόβζα ιε ηα όπμζα ηεθεζώκεζ ημ δμηίιζμ ημο 

"Δνκζη Μπθόπ βζα ημκ Σόιαξ Μύκηζεν (έηδ. Εοθθζάν, 1964): «Ανηεηά γήζαιε ηδκ ζζημνία ημο 

ηόζιμο, ανηεηά βκςνίζαιε, παναβκςνίζαιε, ιμνθέξ, πόθεζξ, ένβα, θακηαζιαβμνίεξ, ηα ειπόδζα 

πμύ βέκκδζε ό πμθζηζζιόξ»! 

"πςξ ό Υόνηπαίιεν, όπςξ ό Μπθόπ, όπςξ ό Λεαίκαξ, όπςξ ό Εζνάν, (.Μ.: όθμζ ηδξ ζδίαξ 

ζοκμιμηαλίαξ!), αοηό πμύ εύπεηαζ ό Λεαύ, είκαζ ηό θζβόηενμ δοκαηό «ηόθιδ», ημ θζβόηενμ 

δοκαηόκ ζδεώδεξ, ημ θζβόηενμ δοκαηόκ πμθζηζηή, ημ θζβόηενμ δοκαηόκ ελμοζία, ημ θζβόηενμ 

δοκαηόκ Κνάημξ! Σμ θζβόηενμ δοκαηό Ηζημνία ζδίςξ. Αοηό πμύ πενζιέκεζ είκαζ ημ ηέθμξ ηδξ 

ζζημνίαξ, ημ ηέθμξ ηάεε εκακηζώζεςξ πνμξ αοηό. 

Μζα αθδνδιέκδ δζηαζμζύκδ ηδκ μζημοιεκζηή εζνήκδ, ηδκ ελαθάκζζδ ηάεε μνίμο. Πενζιέκεζ ηδ 

βέκκδζδ ιζαξ μιμζμβεκμύξ ημζκςκίαξ, όπμο «μ θύημξ εα ηαημζηεί ιε ημ ανκί, ηαζ μ πάκεδναξ εα 

ημζιάηαζ ιε ημ εθάθζ» (Ζζαίαξ 11, α)..." 



 

 

 

Αλαίν ντε Μπενουά «ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΣΤΑ ΟΡΘΑ» 

 


