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      Ο πξαγκαηηθόο ζεόο, πνηέ δελ ζθέθηεθε λα θάλεη 

πεηξάκαηα κε ηηο δεκηνπξγίεο ηνπ, εμ αξρήο ηηο έπιαζε ηέιεηεο! 

Σα πεηξάκαηα  ηα έθαλαλ θαη ηα θάλνπλ όζνη δελ έρνπλ ζεό θαη 

κέζσ ησλ πεηξακάησλ ηνπο,  πξνζπαζνύλ λα γίλνπλ ζενί. Απηό 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα, λα γελληνύληαη εθθπιηζκέλνη άλζξσπνη… 
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ΠΡΟΟΧΗ 

      Ζ ηζηνξία είλαη εκπλεπζκέλε από  αιεζηλά γεγνλόηα θαη 

από ξεπνξηάδ. ην κπζηζηόξεκα ηα πξόζσπα θαη νη 

θαηαζηάζεηο είλαη δεκηνπξγήκαηα θαληαζίαο. Οπνηαδήπνηε 

ζπλσλπκία κε πξαγκαηηθά πξόζσπα,  ή νπνηαδήπνηε νκνηόηεηα 

κε θαηαζηάζεηο δελ είλαη εζθεκκέλεο, αιιά εληειώο 

ζπκπησκαηηθέο. 
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      Οη  Hijra   πνιηηηζκηθά, δελ νξίδνληαη, νύηε σο άλδξεο αιιά 

θαη νύηε σο γπλαίθεο, είλαη επλνύρνη. ην πιαίζην ησλ 

ηλδνπηζηώλ, νη  Hijra αλήθνπλ ζε κηα εηδηθή θάζηα. ε γεληθέο 

γξακκέο ζηελ Ηλδία, ε θνηλόηεηα ησλ  Hijra  απνηειείηαη από 

δύν είδε. Οη πξώηνη είλαη νη άλζξσπνη πνπ γελληνύληαη κε 

αζαθή γελλεηηθά όξγαλα, ή αλήθνπλ θαη ζηα δύν θύια θαη  ζηε 

δύζε είλαη γλσζηνί, σο εξκαθξόδηηνη. Ζ δεύηεξε θαηεγνξία 

είλαη άλζξσπνη πνπ έρνπλ γελλεζεί σο άλδξεο θαη κέζσ κηαο 

ηειεηνπξγηθήο εγρείξεζεο θαη κεηαηξέπνληαη ζε Hijra, θάηη πνπ 

είλαη ζηε δύζε,  πεξίπνπ θνληά ζηε θνηλόηεηα ησλ ηξαβεζηί.  

      Οη  Hijra, είλαη ε κνξθή ηξίηνπ θύινπ, ησλ νπνίσλ ε 

παξαδνζηαθή απαζρόιεζε είλαη, λα εθηεινύλ ρνξνύο θαη 

ηξαγνύδηα ζε γάκνπο, ή όηαλ έρεη γελλεζεί έλα παηδί. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επνρήο ησλ Μνγγόισλ,  νη  Hijra   ρξεζίκεπαλ γηα 

ηε δηαθύιαμε ησλ ραξεκηώλ ζηα παιάηηα ησλ βαζηιηζζώλ, όπνπ 

ε είζνδνο ήηαλ απαγνξεπκέλε ζηνπο άλδξεο. Οη  Hijra όπσο θαη 

νη άιιεο ππεξέηξηεο, ήηαλ ε κόλε ηνπο πεγή επηθνηλσλίαο. 

Δθηηκάηαη όηη ζηελ Ηλδία νη  Hijra απνηεινύλ πεξηζζόηεξν από 

έλα εθαηνκκύξην ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο. Αιιά 

επίζεο ππάξρνπλ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο  Hijra   ζηηο γεηηνληθέο 

ρώξεο,  όπσο ην Παθηζηάλ, ην Μπαγθιαληέο θαη ην Νεπάι.  

      Απνζηεξεκέλνη από νπνηαζδήπνηε θνηλσληθή ζέζε, 

εξγαζία, ή επθαηξίεο εθπαίδεπζεο, νη κόλεο επηινγέο πνπ έρνπλ 

νη  Hijra γηα λα δήζνπλ, είλαη ε επαηηεία, ή λα ιεηηνπξγνύλ σο 

ρνξεπηέο ζε γάκνπο, ή ζε γελλήζεηο θαη πνιύ ζπρλά, γίλνληαη 

θαη πόξλεο. Οη Ηλδνί θνβνύληαη ηηο θαηάξεο ησλ επλνύρσλ  

Hijra, νη νπνίνη πηζηεύεηαη όηη έρνπλ ππεξθπζηθέο εμνπζίεο. Ζ 

θαηάξα ησλ Hijra ζεσξείηαη ηξνκεξή αηπρία. Τπάξρεη ε 

βεβαηόηεηα, όηη κπνξεί λα θέξεη ζ’ έλαλ άλζξσπν αλδξηθή 

αληθαλόηεηα, θαθή πγεία, νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή, ή λα θάλεη 

άγνλε, κηα λέα γπλαίθα. Έηζη, αλαγθάδνληαη λα ηνπο δίλνπλ 
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ιεθηά γηα λα κε ηνπο θαηαξαζηνύλ. Οη  Hijra, είλαη νπαδνί ηεο 

ζεάο κεηέξαο  Bahuchara Mata θαη ν λαόο ηεο, είλαη ζηε 

πνιηηεία Γθνπηδαξάη, πνπ είλαη έλα από ηα πνιηηηζηηθά ηνπο 

θέληξα. Απηνί πνπ πξαγκαηηθά αηζζάλνληαη όηη έρνπλ ηε θιίζε 

γηα λα ππεξεηήζνπλ ηε ζεά Bahuchara Mata, πξέπεη λα 

πεξάζνπλ από απηό πνπ είλαη γλσζηό, σο επλνπρηζκόο. Απηόο ν 

επλνπρηζκόο πνπ νλνκάδεηαη Nirvan, ζπλεπάγεη ηελ εγρείξεζε 

ηνπ επλνπρηζκνύ,  κέζα ζε κηα ηειεηνπξγηθή άζθεζε. Ζ όιε 

δηαδηθαζία γηα ηελ έληαμε ζηε ιαηξεία ησλ  Hijra,   εθηείλεηαη 

ζπλνιηθά κέζα ζε ελλέα κήλεο.  

      Οη θαηλνύξηνη  Hijra, πξέπεη λα παξακείλνπλ θαηά απηνύο 

ηνπο ελλέα κήλεο,  ζε απνκόλσζε από ηνλ έμσ θόζκν. Απηή ε 

εγρείξεζε δελ εθηειείηαη ζε λνζνθνκείν, επεηδή απνηειεί 

ζήκεξα κηα εγθιεκαηηθή πξάμε, σζηόζν, από αλέθαζελ 

εθηειείηε κέζα ζε κπζηηθόηεηα. Πνιινί  Hijra, ήηαλ λένη άλδξεο 

πνπ είραλ πξνβιήκαηα ηαπηόηεηαο θύινπ θαη επέιεμαλ ηνλ 

επλνπρηζκό,  καδί θαη κε κηα δσή ζην πεξηζώξην ηεο θνηλσλίαο. 

Οη λένη πνπ δε κπνξνύλ λα εληαρζνύλ σο άλδξεο κέζα ζηε 

θνηλσλία,  αλαδεηνύλ ηνπο Hijra.  

      Όηαλ ηνπο βξνπλ, νη πεξηζζόηεξνη ππνβάιινληαη ρσξίο 

αλαηζζεηηθό, ζε κηα άθνκςε εγρείξεζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο, αθαηξνύληαη ηα γελλεηηθά ηνπο όξγαλα, κ’ έλα κόλν 

θόςηκν. Έλαο επλνύρνο,  πνπ ιεηηνπξγεί θαη σο ν Γθνπξνύ ηνπο, 

ηνπο εηζαγάγεη ζηα κπζηηθά ηεο θνηλόηεηα ησλ  Hijra θαη ηνπο 

επηθνπξεί, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηεξνηειεζηίαο, ηνπ 

επλνπρηζκνύ. Αλ θαη νη πεξηζζόηεξνη επηιέγνπλ λα γίλνπλ Hijra, 

θεκνινγείηαη, όηη κηθξά παηδηά απαγάγνληαη δηα εληνιήο ησλ 

εγεηώλ ησλ επλνύρσλ θαη επλνπρίδνληαη ηειεηνπξγηθά, ζην 

όλνκα ηεο ζεάο ηνπο, ηεο Bahuchara Mata. Ζ πξάμε απηή ζηελ 

Ηλδία, ζεσξείηαη εδώ θαη αηώλεο, κηα ζπλεζηζκέλε ηαθηηθή. Οη 

επλνύρνη αξλνύληαη όηη αθξσηεξηάδνπλ κεηά βίαο παηδηά 

άξξελα, γηα λα θξαηήζνπλ ηηο κπζηηθέο ηνπο θνηλόηεηεο 
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δσληαλέο, αιιά ηα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ έξζεη ζην θσο, κηα 

ζεηξά από ηέηνηεο πεξηπηώζεηο.  Τπάξρνπλ πεξηπηώζεηο,  ζηηο 

νπνίεο όηαλ νη  Hijra κόιηο  αθνύζνπλ όηη έλα παηδί γελλήζεθε 

ζηε πεξηνρή ηνπο, κε αζαθή γελλεηηθά όξγαλα, ζα πάλε ζην 

ζπίηη ηνπ γηα λα ρνξέςνπλ θαη λα ηξαγνπδήζνπλ όπσο αθξηβώο 

ζα πάλε ζε θάζε ζπίηη ζηελ Ηλδία θαη λα ην "επινγήζνπλ". ε 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώζνπλ, όηη ην παηδί έρεη παξακνξθσκέλα 

γελλεηηθά όξγαλα, ζα ην πάξνπλ από ηνπο γνλείο ηνπ, κε θάζε 

ηξόπν βίαο, κε ηνλ ηζρπξηζκό, όηη είλαη δηθό ηνπο.  

      Τπήξμαλ πνιιέο κάρεο αθόκε θαη δνινθνλίεο θαηά ηηο 

απόπεηξεο απαγσγήο,  αιιά ζπρλά νη γνλείο, ηνπο επηηξέπνπλ λα 

πάξνπλ ην παηδί ηνπο. Αξγόηεξα θαζώο ην παηδί κεγαιώζεη θαη 

γίλεη πεξίπνπ πέληε, ή έμη εηώλ, γίλεηαη ε ίδηα επέκβαζε γηα λα 

πξνεηνηκαζηνύλ γηα ηε δηθή ηνπ ζέζε, ζηε θνηλσλία ησλ  

Hijra. Τπάξρνπλ πνιιέο ηζηνξίεο, όπνπ λεαξνί άλδξεο γηα λα 

εληαρζνύλ, ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζεμ καδί ηνπο, δειεάδνληαη 

από ηηο ηάμεηο ησλ Hijra. Ζ ηζηνξία ηειεηώλεη εθεί όπνπ ηα 

ζύκαηα ζπλήζσο απαγάγνληαη θαη κέρξη λα "παξαδνζνύλ" ζην 

θαηλνύξγην αθέληε ηνπο, πνπ είλαη ζπλήζσο έλαο Γθνπξνύ ησλ 

Hijra, λαξθώλνληαη.   

      Αθνύ ηνπο εθπαηδεύζνπλ ζηε ζειπθόηεηα, ην ηξόπν ηνπ 

πεξπαηήκαηνο, ηηο ρεηξνλνκίεο, ζην παξάζηεκα θ.η.ι, νη πην 

πνιινί πσινύληαη ζε πνξλεία, όπσο ηα πνιιά πνπ ππάξρνπλ 

ζηελ νδό Curzon θαη ηελ νδό Falcnor ζηε Βνκβάε. πρλά απηνί 

νη "ζθιάβνη" πνπ ηνπο αξπάδνπλ κέζα ζηε λύρηα, ζα λαξθσζνύλ 

θαη πάιη κε ην ζέιεκα ηνπ Γθνπξνύ θαη αθέληε ηνπο. Σν ηαμίδη 

ηνπο ηειεηώλεη, όηαλ αλαγθάδνληαη λα θηιήζνπλ ηα πόδηα ηνπ 

Γθνπξνύ θαη ζηε ζπλέρεηα πάιη λαξθώλνληαη, ηνπο βάδνπλ θάησ 

θαη κεηά κε ηελ επίβιεςε ηνπ Γθνπξνύ θαη άιισλ Hijra, δέλνπλ 

έλα ζρνηλί γύξσ από ηα γελλεηηθά όξγαλα ηνπ ζύκαηνο, ζηε 

ξίδα ησλ όξρεσλ θαη γύξσ ζηνλ άμνλα ηνπ πένπο. Σν ζρνηλί 

ζθίγγεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν, πνπ νη αγξόηεο ζηε Ηλδία ζθίγγνπλ 
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ηηο νπξέο ησλ πξνβάησλ, γηα λα ηηο αθαηξέζνπλ, κέρξη λα γίλεη 

κπιε θαη κνπδηαζκέλν. Έλαο από ηνπο Γθνπξνύ, επηβιέπεη ην 

όιν εγρείξεκα, ζηε ζπλέρεηα παίξλεη έλα εμαηξεηηθά αηρκεξό 

καραίξη θαη αξρίδεη λα αθαηξεί ηνπο όξρεηο από ην ζώκα ηνπο 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο απνζηεξεί θαη ην πένο. Γηα λα 

ζηακαηήζεη ε αθαηάζρεηε αηκνξξαγία, έλα άιιν καραίξη, πνπ 

έρεη ζεξκαλζεί επάλσ ζε θσηηά, ηνπνζεηείηαη ζην κέξνο πνπ 

κόιηο έρνπλ αθαηξεζεί ηα γελλεηηθά όξγαλα θαη θιείλεη 

εξκεηηθά ηνλ ηζηό ηεο νπιήο. Λόγσ ηνπ ηξαύκαηνο ζηνλ 

νξγαληζκό, πνιινί δελ αλαθηνύλ, αιιά θαη όζνη επηδήζνπλ, 

αλαθάκπηνπλ πεξίπνπ κεηά από ηξεηο κήλεο, όηαλ ζα ζεξαπεπηεί 

ε νπιή.  

 
 

      Απηά όια ζπκβαίλνπλ ζηνλ 21
Ο
 αηώλα! 
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      Είλαη θαθό λα κε ζε ζέιεη θαλείο, νύηε θαλ νη γνλείο ζνπ. 

Γελληέζαη θαη πξηλ δεηο κε ηα αδύλακα κάηηα ζνπ ην πξώην θσο, 

βιέπεηο πξόζσπα ερζξηθά θαη αγξηεκέλα. Μόιηο ζ’ έρνπλ 

αληηθξίζεη, ζ’ έρνπλ ςαρνπιέςεη θαη έρνπλ δεη ην ζώκα ζνπ, 

αξρίδνπλ λα θσλάδνπλ θαη λα ζε θαηαξηνύληαη. Με ηε πξώηε 

επαθή πνπ έρεηο καδί ηνπο ζαλ νλ, έρεηο ήδε θαηαδηθαζηεί θαη 

έρεηο κπεη, ζηε θάθα ηνπ ζαλάηνπ. Δζύ ήξζεο ζηε δσή πξηλ από 

ιίγα δεπηεξόιεπηα, αιιά κόιηο ζε είδαλ, ακέζσο ζε 

θαηαδίθαζαλ ρσξίο ειαθξπληηθά θαη πξνγξακκάηηζαλ ην ζάλαην 

ζνπ. Έλα ηέηνην θαηαδηθαζκέλν αγόξη είκαη εγώ. Με ράξηζαλ νη 

γνλείο κνπ ζηνπο Hijra, γηα λα κε θάλνπλ γπλαίθα. Αθξηβώο 

κόιηο έθιεηζα ηα πέληε κνπ, ηελ ίδηα κέξα θαη ηελ ώξα πνπ 

εηνηκάδνληαλ λα κνπ θόςνπλ ην θαιιό κνπ, ηνπο μεγιίζηξεζα. 

Σν πξόβιεκα κνπ είλαη, όηη ν θαιιόο κνπ είλαη ζηξαβόο, αο  

πσ… όηη είλαη ηόζν ζηξαβόο,  ζαλ ην γηαιό.  

      Λεηηνπξγεί θαλνληθά, αιιά είλαη ζηξαβόο,  ζαλ ην θέξαην 

ηεο αγειάδαο. Ήκνπλ θαη είκαη παηδί ηνπ δξόκνπ. ηα έληεθα 

κνπ, κε ηα ιίγα ιεθηά πνπ είρα καδέςεη, είρα πάεη ζ’ έλα γηαηξό 

θαη κνπ είπε όηη πξέπεη λα θάλσ κηα επέκβαζε. Σώξα είκαη 19 

θαη καδεύσ αθόκα ηα ιεθηά, γηα λα ηε θάλσ. Μνπ ιείπνπλ ιίγεο  

ρηιηάδεο ξνππίεο, θάλσ πνιιέο δνπιεηέο καδί, θαη ζα ηα καδέςσ. 

Γε ζέισ λα γίλσ Hijra θαη απνθεύγσ ηηο παξηίδεο καδί ηνπο. Θα 

κε ςάμνπλ ζσκαηηθά θαη αιίκνλν κνπ αλ θαηαιάβνπλ ην 

πξόβιεκα κνπ. Θα κε επλνπρίζνπλ θαη εκέλα κνπ αξέζνπλ πνιύ 

νη θαιαίζζεηνη άλζξσπνη θαη νη γπλαίθεο. Έρσ βάιεη ζηε δσή 

κνπ ζθνπό, κόιηο ηειεηώζσ ην λπρηεξηλό ζρνιείν, ζα δώζσ 

εμεηάζεηο ζηελ ηαηξηθή. Αλ πεηύρσ,  ζα γίλσ γηαηξόο, αιιά πξηλ 

απ’ απηό, ζα αθηεξσζώ ζηε δηθή κνπ πξνζσπηθή πξνζπάζεηα. 

Μεηά θαη ζηε ζσηεξία ησλ άιισλ, πνπ είλαη όκνηνη κνπ. Σώξα 

δνπιεύσ ζθιεξά γηα λα καδέςσ ηα ιεθηά θαη κεηά ηελ εξγαζία, 

θάλσ πνιύ δηάβαζκα γηα λα γίλσ ν θαιύηεξνο γηαηξόο! Πξνρζέο 
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έπεζε ζηα ρέξηα κνπ κηα εξγαζία. Έκεηλα ζαλ ηε δηάβαζα, 

έγξαθε αιήζεηεο γηα ηνλ εθθπιηζκό ηνπ πνιηηηζκνύ. Δίλαη 

αιήζεηα, πσο βνκβαξδηδόκαζηε θαζεκεξηλά από αζρήκηα. Όρη 

κόλν ζηηο πόιεηο θαη ηα ζπίηηα ζρήκαηνο θνπηηνύ, ζηα νπνία 

κέλνπκε, πνπ κε ηηο κνλνθόκκαηεο θαη ζθιεξέο γξακκέο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ηνπο δόκεζεο. ηελ επνρή πνπ δνύκε, καο 

βνκβαξδίδνπλ κε άζρεκεο εηθόλεο πνπ είλαη θαηαζιηπηηθέο, 

πεξηζζόηεξν κέζσ ηεο ηέρλεο, δίλνληαο ηελ αίζζεζε ηεο 

θπιαθήο θαη ηνπ πεξηνξηζκνύ, πνπ πιαζάξεηαη παληνύ γύξσ 

καο. ηελ αξραηόηεηα, νη ηέρλεο θαη ν πνιηηηζκόο έδηλαλ θηεξά 

ζηελ αλζξώπηλε ςπρή, κέζσ ηνπ αηζζήκαηνο ηεο θαιαηζζεζίαο 

θαη ηεο αξκνλίαο, νη πξνπάηνξεο αξραίσλ ιαώλ, ζε θάζε κνξθή 

ηέρλεο, είραλ δώζεη ηελ αξκνλία θαη ηελ νκνξθηά! Οη αξραίνη 

πνιηηηζκνί, είραλ έλα είδνο πξνηύπσζεο, ηνπ αιεζηλνύ 

ππεξβαηηθνύ θόζκνπ.  

      Σεο νκνξθηάο ηνπ, από ηνλ νπνίν θαηάγεηαη ε αλζξώπηλε 

ςπρή, πνπ έξρεηαη ζην θόζκν απηό, ώζηε λα δνθηκαζηεί.  Μέζσ 

ησλ επγελώλ απηώλ ηερλώλ, αλαπηύρζεθε ν πνιηηηζκόο. Γελεέο 

επί γελεώλ αλζξώπσλ, ηόζν ησλ Διιήλσλ όζν θαη ησλ μέλσλ 

γίλνληαλ άλζξσπνη,  απνθηνύζαλ ήζνο, ελεξγνπνηνύζαλ ηελ 

αλάγθε ηνπο γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο, ηεο αγαζόηεηαο 

θαη ηεο δηθαηνζύλεο, αλαπηύζζνληαο έηζη θαη ηηο επηζηήκεο. 

Έπαηξλαλ απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο αξεηέο. Σε 

δσή θαη ην λόεκα ηεο, γηα ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

ζπλαλζξώπνπο ηνπο θαη πάλσ απ' όια ςπραγσγνύληαλ. Έλησζαλ 

ηε ςπρή ηνπο λα νδεγείηαη ζε κνλνπάηηα αλώηεξεο αλαδήηεζεο 

θαη κέζα από ηε κνπζηθή, ή ηνλ ρνξό, ηθαλνπνηνύζαλ θαη ηελ 

αλάγθε ηνπο γηα ραξά, γηα δηαζθέδαζε θαη αλαθνύθηζε από 

ηνπο πόλνπο θαη ηηο ζιίςεηο απηήο ηεο δσήο. Ζ ηέρλε ήηαλ έλαο 

νδεγόο, κηα επαθή κε ην ζείν, κηα νδόο γηα αλύςσζε ηνπ 

αλζξώπηλνπ πλεύκαηνο θαη ηεο αλζξώπηλεο ςπρήο. ήκεξα ε 

ηέρλε πνπ εμππεξεηεί αλώηεξνπο ζθνπνύο, δελ πξνβάιιεηαη 
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πιένλ από ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Ζ κάδα βιέπεη σο επί 

ην πιείζηνλ, ζθνππίδηα ζε θάζε ηνκέα πνιηηηζκνύ, κέζα από ηε 

ηειεόξαζε, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ην ηληεξλέη, ηε κνπζηθή, ην 

ρνξό θαη ην ζέαηξν. Ζ ηέρλε πιένλ ρξεζηκνπνηείηαη από ηελ 

εμνπζία, γηα ιόγνπο πξνπαγάλδαο. Γελ πξνάγεη ηνλ πνιηηηζκό. 

Μνπζηθή ζε ζπρλόηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ην ζώκα θαη ην 

πλεύκα κε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη εξεζίζκαηα, ξπζκνί πνπ 

εμαγξηώλνπλ ηα έλζηηθηα ησλ αλζξώπσλ θαη ηνπο νδεγνύλ ζε 

παξεθηξνπέο, αλ όρη ζε θαηάζιηςε. Ζ ηέρλε πνπ πξνβάιιεηαη, 

δεκηνπξγεί πιένλ έλα δηεθζαξκέλν πνιηηηζκό θαη ςπρηζκό. 

Πξνάγεη ηελ αλεζηθόηεηα, ηε βία, ηελ αζεΐα, ηνλ πιηζκό, ηελ 

αδηαθνξία, ηνλ εγσηζκό θαη ηελ αζπιαρλία. θνπόο δελ είλαη λα 

επαηζζεηνπνηήζεη θαη λα ελεξγνπνηήζεη ηνλ άλζξσπν, αιιά λα 

ηνλ αλαηζζεηνπνηήζεη, λα ηνλ απνγπκλώζεη από 

αληαλαθιαζηηθά θαη λα ηνλ θαηαζηήζεη, παζεηηθό θαη αδξαλή.  

      Παξ’ όιν πνπ πεξεθαλεπόκαζηε,  όηη ζήκεξα είκαζηε 

πνιηηηζκέλνη ζηελ νπζία είκαζηε απιά απάλζξσπνη θαη 

ζενκάρνη εγσηζηέο. Κιεηζκέλνη κέζα ζηα ζπίηηα καο είκαζηε 

θαζεισκέλνη κπξνζηά ζε νζόλεο θνπηηά, πνπ καο ιέλε ηη είλαη ν 

πνιηηηζκόο θαη ηη είλαη ε δσή. Ζ κειέηε πξνρώξεζε πνιύ πην 

βαζηά θαη πεξηέγξαθε γηα ηελ  αιινηξίσζε θαη εθθύιηζε ησλ 

αλζξώπσλ. Έζθπςα γηα πνιιέο ώξεο, επάλσ από ηε κειέηε θαη 

ηελ δηάβαδα μαλά θαη μαλά. Όιε ε αιήζεηα, είλαη γξακκέλε ζε 

ιίγεο θόιιεο, ιεπθνύ ραξηηνύ. Νηξάπεθα πνιύ, όρη κόλν γηα 

κέλα πνπ έρσ ηα ράιηα κνπ, αιιά γηα όιν ηνλ θόζκν πνπ είλαη 

γύξσ κνπ θαη αλάκεζα ηνπο ππάξρσ θαη εγώ, ν ζαθαηεκέλνο εθ 

γελεηήο. Ση θηαίεη αθξηβώο, ηη έρνπκε ππνζηεί εκείο νη 

άλζξσπνη;!; Πνιύ ζέισ λα ην κάζσ, λα ην θαηαιάβσ, λα ην 

εκπεδώζσ όζν πην θαιά κπνξώ θαη λα θάλσ ηα αδύλαηα 

δπλαηά, γηα λα γίλσ έλα θπζηνινγηθό άηνκν, δώληαο ζην ράνο 

εηνύηνπ ηνπ άζιηνπ θόζκνπ. 
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Αιινηξίωζε. 

 

      Αιινηξίσζε θαιείηαη ε κεξηθή, ή νιηθή απώιεηα - 

αιινίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ, κε 

απνηέιεζκα λα απνμελώλεηαη από ηνλ εαπηό ηνπ (έιιεηςε 

απηνγλσζίαο, απηνπεηζαξρίαο θαη απηνζεβαζκνύ), λα ληώζεη 

μέλνο, αιιά θαη θαηώηεξνο. Δίλαη  αθόκα, ε αίζζεζε ηεο 

απνκάθξπλζεο από ηνλ θόζκν θπζηθό θαη επξύηεξα θνηλσληθό 

πνπ ηνλ πεξηβάιιεη, αιιά θαη ε απνμέλσζε από ηηο αμίεο, ηα 

ηδαληθά θαη νηηδήπνηε λνεκαηνδνηεί ηε δσή ηνπ. Πξόθεηηαη 

δειαδή, γηα θαηλόκελν κε επξύηεξεο πξνεθηάζεηο θαη απνηειεί 

ηε πην γεληθή αξλεηηθή έλλνηα, θαζώο πεξηιακβάλεη όια ηα 

πξνβιήκαηα. Γεληθόηεξα όκσο αιινηξησηηθά θαηλόκελα,  

ραξαθηεξίδνληαη θαη ηα αθόινπζα: 

 

• Ο εθπεζκόο από ηε πξσηαξρηθή ζρέζε θαη ν εθθπιηζκόο ηνπ 

ζθνπνύ, γηα ηνλ νπνίν ππάξρεη, ή γίλεηαη θάηη (π.ρ. λόκσλ, 

εξγαζίαο θ.ά.). 

• Οηηδήπνηε ζπληζηά έιιεηςε, θζνξά, αιινίσζε, απώιεηα, 

απνμέλσζε, απνκάθξπλζε, λόζεπζε, εμάξηεζε, ππνδνύισζε, 

εθπεζκό, εθθπιηζκό, εθπνίεζε - μεπνύιεκα. ηνλ αληίπνδα ηεο 

αιινηξίσζεο  βξίζθεηαη ε νπζηαζηηθή έλσζε θαη ε ζπκθηιίσζε 

ηνπ αλζξώπνπ κε ηνλ εαπηό ηνπ, ην ζπλάλζξσπν, ηε θύζε, ηηο 

αμίεο. 

 

Μνξθέο. 

 

      ηε ζύγρξνλε επνρή, ε αιινηξίσζε είλαη πνιππξόζσπε - 

πνιύκνξθε θαη πνιπδηάζηαηε. Απηό ην θαζηζηνύλ θαλεξό 

δηάθνξνη ηνκείο ηεο αλζξώπηλεο ππόζηαζεο θαη δξάζεο, ζηνπο 

νπνίνπο θπξηαξρνύλ αιινηξησηηθά θαηλόκελα: 
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• Ζ εξγαζία: απνμέλσζε από ηε δεκηνπξγία, ηελ επζύλε αιιά 

θαη θαηαλαγθαζκόο, ηππνπνίεζε ζηνλ επαγγεικαηηθό ρώξν θ.ά. 

• Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο: πκβαηηθόηεηα, κνλαμηά, σθειηκηζκόο 

- ρξεζηκνζεξία θ.ά… 

• Ζ πνιηηηθή δσή: Απνρή από ηα θνηλά, δεκαγσγηθόο ιόγνο, 

απζαηξεζία, δηαθζνξά ζε θάζε επίπεδν (πνιηηώλ θαη πνιηηηθώλ, 

θξαηηθώλ ιεηηνπξγώλ), κεηαηξνπή ηνπ πνιίηε ζε παζεηηθό 

δέθηε - ζεαηή θ.ά… 

• Ζ ζεζκνζεηεκέλε παηδεία: Δθθπιηζκόο εθπαίδεπζεο, θαζώο 

ην Λύθεην κεηαβιήζεθε ζε πξνζάιακν ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

(δηαβάδνπλ γηα λα εηζαρζνύλ ζηα Α.Δ.Η. θαη όρη γηα λα κάζνπλ, 

λα κνξθσζνύλ). Σα βηβιία θαη ηα θαιιηηερληθά καζήκαηα 

ηίζεληαη ζην πεξηζώξην, νκνηνκνξθία ζηε ζθέςε θ.ά… 

• Ζ θύζε: πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε - θαηαζηξνθή θύζεο. 

• Ζ πνιηηηζηηθή δσή: Νόζεπζε γλήζηαο ηέρλεο (θίβδειε, 

επηθαλεηαθή), εθθπιηζκόο αζιεηηθνύ ηδεώδνπο (αλαβνιηθά, 

βία), γισζζηθή ζπξξίθλσζε (μεληζκνί, ιεμηπελία.) θ.ά… 

• Παξάδνζε: Απνκάθξπλζε από ηηο ξίδεο - παξαδόζεηο, 

πξνγνλνιαηξία,  ή μελνκαλία. 

• Οη ζρέζεηο ησλ ιαώλ: Απώιεηα ηδηαηηεξόηεηαο - θπζηνγλσκίαο 

ησλ επηκέξνπο πνιηηηζκώλ, ζπγθξνύζεηο, πόιεκνη θ.ά… 

• Ζ εζηθή: πξνζβνιή ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο (βία, 

εθκεηάιιεπζε), αδηθίεο, ππνηαγή ζε πάζε, έιιεηςε απηνειέγρνπ 

θ.ά… 

• Ζ ςπραγσγία: Νόζεπζε γλήζηαο ςπραγσγίαο, εθπεζκόο ζε 

αλνύζηα δηαζθέδαζε. 

• Ο ςπρηθόο θόζκνο: Αλαιγεζία, ζθιεξόηεηα, ζπλαηζζεκαηηθή 

έλδεηα. 

• Ζ επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία: θαθή ρξήζε (π.ρ. ππξεληθά 

όπια), ν άλζξσπνο γίλεηαη κέζν θαη όρη ν ζθνπόο ηεο έξεπλαο. 

Αίηηα. 
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      Σν θαηλόκελν ηεο αιινηξίσζεο, κε ηηο κνξθέο θαη ηελ 

έθηαζε πνπ έρεη ιάβεη, ζπλδέεηαη κε ηε θξίζε ηνπ ζύγρξνλνπ 

πνιηηηζκνύ θαη ησλ αμηώλ ηνπ.  Γη' απηό επζύλνληαη: 

 

• Ζ εζθαικέλε αληίιεςε πεξί πξνόδνπ, θαζώο ε ηπθιή 

πξνζθόιιεζε ζηελ επηζηήκε θαη ηε ηερλνινγία επηθέξεη 

ζπξξίθλσζε ηνπ εζηθνπλεπκαηηθνύ πνιηηηζκνύ (ππεξηνληζκόο 

νξζνινγηζκνύ, ζπλαηζζεκαηηθή αηξνθία). 

• Σν πιηζηηθό θαη θαηαλαισηηθό πλεύκα: Πεξηζζόηεξν 

απνηηκώληαη ηα πιηθό αγαζά θαη ην ρξήκα από ηνλ άλζξσπν. 

• Ζ θξίζε ηνπ αλζξσπηζκνύ: Ο αηνκηθηζκόο θαη ε ηδηνηέιεηα 

ππνλνκεύνπλ νηηδήπνηε λνεκαηνδνηεί ηε δσή καο. 

• Ζ δσή ζηηο κεγαινππόιεηο: πλσζηηζκόο, απξόζσπεο 

θνηλσλίεο, αλσλπκία θαη απνκάθξπλζε από ηε θύζε. 

• Οη γξήγνξνη ξπζκνί δσήο: Άγρνο, απνμέλσζε θαη κείσζε ηνπ 

ειεύζεξνπ ρξόλνπ, 

• Ζ βηνκεραλνπνίεζε, εμεηδίθεπζε θαη ππεξεληαηηθνπνίεζε ηεο 

εξγαζίαο: Ο άλζξσπνο κεηαβάιιεηαη ζε εξγαιείν παξαγσγήο, 

ελώ ζηελ νπζία πλεπκαηηθά, παξακέλεη κνλνκεξήο. 

• Σα θνηλσληθά πξνβιήκαηα – αδηέμνδα αλεξγία, θηώρεηα πνπ 

νδεγνύλ ζηε  πεξηζσξηνπνίεζε θαη απνθιεηζκό από ηα αγαζά. 

• Ζ έληνλε θαη έληερλε πξνπαγάλδα από ηα Μ.Μ.Δ. θαη ηε 

δηαθήκηζε. Μόδα ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

Δπηβάιιεηαη ε νκνηνκνξθία – ηππνπνίεζε, κε απόηνθν ηελ 

αιινίσζε ηεο ηαπηόηεηαο. 

• Ζ έιιεηςε αλζξσπηζηηθήο παηδείαο από ηελ νηθνγέλεηα θαη ην 

ζρνιείν, θαζώο δελ εκπλένπλ νύηε θαιιηεξγνύλ, ην πλεπκαηηθό 

επίπεδν. 

• Ζ ππνιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ θξάηνπο θαη ε παζεηηθόηεηα ησλ 

πλεπκαηηθώλ αλζξώπσλ. 

• Ζ αηνκηθή αληθαλόηεηα: Νσρειηθόηεηα, αδπλακία θξηηηθήο 

καηηάο θ.ά… 
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Δπηπηώζεηο. 

 

      Γπζηπρώο, δηακνξθώλεηαη έλα κνληέιν αλζξώπνπ πνπ 

απνκαθξύλεηαη από ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ώξηκεο 

πξνζσπηθόηεηαο. Απηό ην απνδεηθλύεη ν ηξόπνο δσήο: 

 

• Εεη επηθαλεηαθά θαη ξερά, ρσξίο δεκηνπξγηθέο αλαδεηήζεηο. 

• Παξαγθσλίδεη ηηο πλεπκαηηθέο, εζηθέο, αηζζεηηθέο θαη ςπρηθέο 

αλάγθεο. 

• Υάλεη ην λόεκα ηεο δσήο, βξίζθεηαη ζε πιήξε ζύγρπζε. 

• Κιείλεηαη ζην κηθξόθνζκν ηεο αηνκηθήο ηνπ δσήο θαη 

αδηαθνξεί γηα ηα θνηλσληθά δξώκελα. 

• Απνκαθξύλεηαη από ηε γλεζηόηεηα θαη ηελ απζεληηθόηεηα. 

Από ηε δξάζε ηνπ αιινηξησκέλνπ αλζξώπνπ απνξξένπλ, ζε 

ζπιινγηθό επίπεδν, νη αθόινπζεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο: 

• Ζ πλεπκαηηθή ζπξξίθλσζε - απαηδεπζία: Ο άλζξσπνο 

εηεξνθαηεπζύλεηαη, ρεηξαγσγείηαη, καδνπνηείηαη, ελώ ζβήλεη ε 

δίςα ηνπ γηα γλώζε θαη πνιύπιεπξε κόξθσζε. Δπίζεο, ράλεη ην 

απηεμνύζην, δελ πεηζαξρεί ηνπο εζηθνύο θαλόλεο,  έρεη ειαζηηθή 

ζπλείδεζε, κε ζπλέπεηα ηελ απαλζξσπνπνίεζε. Ο άλζξσπνο, 

ζηελ νπζία, απνγπκλώλεηαη ςπρηθά, θαζώο θαηαβάιιεηαη από 

ην άγρνο θαη ηα ςπρνινγηθά αδηέμνδα. Υάλεη ηε γαιήλε θαη ηελ 

ηζνξξνπία ηνπ, ελώ νδεγείηαη ζηε καηαηνδνμία, ζηε θελόηεηα.  

• Ζ θνηλσληθή απνζύλζεζε: Έιιεηςε ζπλεξγαζίαο θαη 

αιιειεγγύεο, έμαξζε παξαλνκίαο θαη θαηλνκέλσλ βίαο, 

ελίζρπζε πεξηζσξηαθώλ θαηλνκέλσλ, ςπρξέο αλζξώπηλεο 

ζρέζεηο. 

• Ζ θξίζε ηεο δεκνθξαηίαο, ε θζνξά ηεο πνιηηηθήο θαη ν 

θίλδπλνο ηνπ νινθιεξσηηζκνύ. 

• Ζ λόζεπζε ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ε 

αληζνθαηαλνκή ηνπ πινύηνπ, πνπ επηθέξνπλ ηελ εμαζιίσζε. 
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Δπίζεο, παξαηεξείηαη αληηπαξαγσγηθόηεηα θαη δηόγθσζε ηνπ 

νηθνινγηθνύ πξνβιήκαηνο. 

• Ζ αιινίσζε ηεο ηέρλεο θαη ηνπ αζιεηηζκνύ. 

• Ο θίλδπλνο εζληθνύ απνραξαθηεξηζκνύ θαη λόζεπζεο ηεο 

εζληθήο ηαπηόηεηαο. 

• Ζ απεηιή ηεο εηξήλεο θαη ησλ πγηώλ δηεζλώλ ζρέζεσλ. 

 

Γεληθόηεξα: H ζύγρξνλε δσή,  δελ θαζνδεγείηαη από πςειέο 

αμίεο, νπόηε ε πξαγκαηηθή επηπρία ζε αηνκηθό επίπεδν αιιά θαη 

ε πνηόηεηα δσήο ζε ζπιινγηθό επίπεδν,  δελ είλαη εθηθηέο. 

 

Πξνηάζεηο. 

 

      ε γεληθόηεξν πιαίζην, απαηηνύληαη ζέιεζε γηα δσή θαη 

πίζηε ζηνλ εαπηό καο. πγθεθξηκέλα επηβάιιεηαη: 

 

• πλεηδεηνπνίεζε ησλ δηαζηάζεσλ θαη ηεο ζνβαξόηεηαο ηνπ 

θαηλνκέλνπ. 

• Δπηδίσμε αιιαγήο ησλ θξηηεξίσλ δσήο, δειαδή 

επαλαπξνζδηνξηζκόο ηνπ θνηλσληθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

ηξόπνπ δσήο, κε ζηόρν ηε βηώζηκε αλάπηπμε θαη ηελ αληίζηαζε 

ζηε ινγηθή ησλ λόκσλ ηεο αγνξάο θαη ηνπ ηερλνθξαηηζκνύ, 

θαζώο ε επηπρία δελ απνξξέεη κόλν από ηα πιηθά αγαζά. 

• Έκθαζε ζηελ πλεπκαηηθόηεηα: Κξηηηθή καηηά θαη νπζηαζηηθή 

ελδνζθόπεζε κε ζηόρν ηε θαηάθηεζε ηεο απηνγλσζίαο (θάλσ 

απηό πνπ πξαγκαηηθά επηζπκώ). 

• Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο θαη έκπξαθηε 

ζπκκεηνρή ζηα θνηλά. 

• Καιιηέξγεηα πνιππιεύξσλ ελδηαθεξόλησλ, όπσο άζιεζε, 

ελαζρόιεζε κε ηε ηέρλε, αλάπηπμε θηιηθώλ ζρέζεσλ. 

• Αλζξσπηζηηθή παηδεία από ηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν, 

πξνθεηκέλνπ λα θαιιηεξγεζνύλ νη λένη κε νξάκαηα θαη αμίεο. 
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• Αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Μ.Μ.Δ. κε βάζε ηε 

δενληνινγία θαη αίζζεζε αλζξσπηάο. 

• Γξαζηεξηνπνίεζε ησλ πλεπκαηηθώλ αλζξώπσλ: Γηαθώηηζε, 

αλζξσπηζηηθή δξάζε, επαηζζεηνπνίεζε. 

• Πνιηηεία: Δλίζρπζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη πξόλνηαο, κε 

ζηόρνπο ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ δσήο ζηηο πόιεηο, ηελ 

απνθέληξσζε, ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο ηεο παηδείαο θαη 

ηνπ πνιηηηζκνύ. Πξνέρεη ην ζπιινγηθό, ην νηθνπκεληθό θαιό, 

ρσξίο παξεθθιίζεηο. 

 

Ιδηαίηεξεο πεξηπηώζεηο,  αιινηξίωζεο θαη ηα αίηηα ηνπο. 

 

Α. Ζ ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο: Ζ εξγαζία ζε 

κεγάιν βαζκό έπαπζε λα ιεηηνπξγεί σο πεγή ζεηηθώλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη πλεπκαηηθήο νινθιήξσζεο. 

 

- Σα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνύ, έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ηνλ 

αλζξώπηλν κόρζν. Παξάιιεια, έρνπλ πεξηνξίζεη ηόζν ηα 

πεξηζώξηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ από κέξνο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ, όζν θαη ηηο επθαηξίεο εθδίπισζεο ηεο 

επηλνεηηθόηεηαο θαη ηεο θαληαζίαο ηνπ. 

- Ζ επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο γίλεηαη θάησ από ηηο αζθπθηηθέο 

ζπλζήθεο πνπ νξίδνπλ νη εθάζηνηε απαηηήζεηο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο. Έηζη, ζπρλά ν λένο εξγαδόκελνο αζθεί έλα επάγγεικα 

πνπ ειάρηζηε ζρέζε έρεη κε ηα πξαγκαηηθά ελδηαθέξνληα θαη ηηο 

θιίζεηο ηνπ αιιά ραξαθηεξίδεηαη από απμεκέλε δήηεζε. 

- Σα σξάξηα εξγαζίαο είλαη εμαληιεηηθά θαη νη απαηηήζεηο γηα 

παξαγσγηθά απνηειέζκαηα πςεινύ επηπέδνπ δηαξθείο. Οη όξνη 

«αληαγσληζηηθόηεηα» θαη «εληαηηθνπνίεζε» απνηεινύλ ην 

εκβιεκαηηθό δίπνιν ηνπ ζεκεξηλνύ θόζκνπ ηεο εξγαζίαο. 

- Κπξηαξρεί θαη ζην εζσηεξηθό ηνπ εξγαζηαθνύ ρώξνπ «θιίκα» 

αληαγσληζκνύ κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ, γεγνλόο πνπ νθείιεηαη 
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θπξίσο ζηε ςπρνινγηθή πίεζε πνπ αζθνύλ ε αλάγθε γηα 

κεγηζηνπνίεζε ηεο απόδνζεο θαη ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο. 

 

Β. Η ζρέζε κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ: Απνθνπή ηνπ ζύγρξνλνπ 

αλζξώπνπ,  από ηε θύζε. 

 

- Σν πξάζηλν έρεη «εμνξηζηεί» από ηηο ζύγρξνλεο 

κεγαινππόιεηο. Δπηδηώθεηαη ε εθκεηάιιεπζε όισλ ησλ 

δηαζέζηκσλ ρώξσλ γηα ηε δόκεζε λέσλ εκπνξηθώλ ρώξσλ θαη 

πνιπθαηνηθηώλ. 

- Οη έληνλνη ξπζκνί ηεο δσήο δελ επηηξέπνπλ ζηνλ άλζξσπν λα 

επηζθέπηεηαη ζπζηεκαηηθά ηε θύζε θαη λα απνιακβάλεη ηελ 

εζπρία θαη ηελ νκνξθηά ηεο, πνπ εμαζθαιίδνπλ ςπρηθή 

ηζνξξνπία. 

- Σα ζεκεξηλά παηδηά δελ έρνπλ παξαζηάζεηο θαη βηώκαηα από 

ηε δσή ζηε θύζε. 

- Σν θπζηθό πεξηβάιινλ πξνζεγγίδεηαη θπξίσο κε όξνπο 

καδηθνύ ηνπξηζκνύ από ην ζεκεξηλό άλζξσπν, ν νπνίνο 

δηεθδηθεί νξηζκέλεο ζηηγκέο αλαςπρήο, θαηά ηνπο 

θαινθαηξηλνύο κήλεο. Έρνληαο όκσο ηε λννηξνπία ηνπ ηνπξίζηα 

θαη όρη ηνπ πεξηεγεηή. Ζ ζρέζε ηνπ κε ηε θύζε παξακέλεη 

εληειώο επηθαλεηαθή θαη δελ κπνξεί λα ηνπ απνθαιύςεη ηηο 

νκνξθηέο θαη ην κπζηεξηώδεο κεγαιείν ηεο. 

 

Γ. Η ζρέζε κε ηε πνιηηηζηηθή παξάδνζε: Απνθνπή ηνπ 

ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ από ηηο πνιηηηζηηθέο ηνπ ξίδεο. 

 

- Τπάξρεη πξαγκαηηθή άγλνηα γηα ην ηζηνξηθό παξειζόλ θαη ηνπο 

πνιηηηζηηθνύο ζεζαπξνύο ηεο παξάδνζεο. ηε ζπλείδεζε ησλ 

πεξηζζνηέξσλ ν όξνο «παξάδνζε» έρεη ηαπηηζηεί κε ηηο αμίεο 

θαη παξσρεκέλεο ζπκπεξηθνξέο, αλίθαλεο λα απαληήζνπλ ζηνπο 

ζεκεξηλνύο πξνβιεκαηηζκνύο. Γελ έρνπλ θαηαλνήζεη όηη 
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πξόθεηηαη γηα έλα απέξαλην πνηάκη απαληήζεσλ, εξεζηζκάησλ, 

δνθηκαζκέλσλ θαη επηηπρεκέλσλ ιύζεσλ, πνπ πξνζθέξεη 

έκπλεπζε, εζληθή απηνγλσζία θαη λνεκαηνδνηεί ηε παξνύζα 

δσή. 

- Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ πνιηηηζηηθνύ επεθηαηηζκνύ πνπ αθνινπζνύλ 

νη ηζρπξέο νηθνλνκηθά ρώξεο ηεο Γύζεο νδήγεζε κία παγθόζκηα 

ζρεδόλ πνιηηηζηηθή νκνηνκνξθία. Γηαζέηνληαο Μ.Μ.Δ. 

παγθόζκηαο εκβέιεηαο, γηγαληηαίεο δηζθνγξαθηθέο θαη 

θηλεκαηνγξαθηθέο εηαηξείεο, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

πξνβάιινπλ θαη λα επηβάιινπλ ηηο αμίεο θαη ηα πξόηππα δσήο 

ησλ θνηλσληώλ ηνπο,  ζ’ όιεο ηηο ρώξεο. 

- Ζ ηαύηηζε κε λόζα πξόηππα πνπ ελζαξθώλνπλ κηα δσή 

αλέθηθηε, γεκάηε πνιπηέιεηα, ζηελ νπνία όκσο δελ ππάξρεη 

ρώξνο γηα ελαζρόιεζε, κε πλεπκαηηθά δεηήκαηα. ' έλα ηέηνην 

αμηαθό ζύζηεκα ππάξρεη ελδηαθέξνλ κόλν γηα ην εθήκεξν. Οη 

ζηόρνη θαη νη πξννπηηθέο ζρεηίδνληαη κε λέεο αγνξέο, ελώ ην 

παξειζόλ απαμηώλεηαη θαη γεινηνπνηείηαη. Σα πξόηππα απηά 

απαηηνύλ αλζξώπνπο ρσξίο εζηθό θαη πλεπκαηηθό εμνπιηζκό, 

απνθνκκέλνπο από ηζηνξηθέο αλαθνξέο θαη «νξθαλνύο» από 

παηξίδα. Έηζη ζα εγγξάςνπλ πην εύθνια ζηε ζπλείδεζε ηνπο ηα 

δηάθνξα θαηαλαισηηθά «πξέπεη» θαη ζα ηνπο εληάμνπλ ζηε 

κεγάιε «παηξίδα ηεο αγνξάο» ζηελ νπνία νη ήξσεο ηεο ηέρλεο 

θαη ησλ ηδεώλ, γηα παξάδεηγκα, δελ έρνπλ θακία ζέζε. 

 

Γ. Η ζρέζε κε ην ζπλάλζξωπν: Απνκόλωζε θαη Μνλαμηά. 

 

- Τπνβάζκηζε ηεο αλζξώπηλεο επηθνηλσλίαο. Σν ιεμηιόγην θαη ε 

ζεκαηνινγία ησλ ζπδεηήζεσλ, είλαη πεξηνξηζκέλα. Ζ θξίζε ηεο 

ίδηαο ηεο γιώζζαο αληαλαθιά πξσηίζησο ηε θξίζε ηεο 

θνηλσλίαο,  πνπ ππνβαζκίδεη ηε γιώζζα, γηαηί δελ ηε ρξεηάδεηαη. 

- Γελ ππάξρεη νύηε ρξόλνο νύηε δηάζεζε γηα λέεο γλσξηκίεο. Οη 

ξπζκνί ηεο δσήο είλαη έληνλνη, ελώ θπξηαξρεί ην άγρνο θαη ε 
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ζπλαηζζεκαηηθή αλαζθάιεηα. Έηζη, αθόκε θαη όηαλ ππάξρνπλ 

επθαηξίεο, νη άλζξσπνη επηιέγνπλ λα θάλνπλ επηδεξκηθέο 

εξσηηθέο, ή θηιηθέο ζρέζεηο κε ηε ινγηθή, όηη δελ ζα ρξεηαζηεί 

λα επελδύζνπλ ζπλαηζζεκαηηθά, λα αθηεξώζνπλ ζθέςε θαη 

ρξόλν, ή λα πιεγσζνύλ. 

- Κπξηαξρεί ν αληαγσληζκόο ζηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο θαη γη' 

απηό παξαηεξείηαη έιιεηςε εκπηζηνζύλεο. Ο ζπλάλζξσπνο 

αληηκεησπίδεηαη σο κέζν θαη όρη σο απηαμία, πνπ είλαη ε αμία 

ηελ νπνία απνδίδεη θαλείο ζηνλ εαπηό ηνπ. 

- Ζ ζπζζώξεπζε κεγάισλ πιεζπζκώλ ζηα αζηηθά θέληξα, ε 

αξρηηεθηνληθή θαη ε ξπκνηνκία ησλ πόιεσλ δελ επλννύλ ηελ 

αλζξώπηλε επαθή. Γελ ππάξρνπλ ρώξνη γηα άζιεζε, πεξίπαην ή 

ζπδήηεζε. 

 

Δ. Η ζρέζε κε ηε πνιηηηθή: Αδηαθνξία ηωλ πνιηηώλ γηα ηηο 

θνηλέο ππνζέζεηο. 

 

- Ζ πνιηηηθή έρεη απαμησζεί ζηε ζπλείδεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ 

γηαηί έρεη ζπλδεζεί κε θαηαζηάζεηο αδηαθάλεηαο, θαηαρξήζεσλ 

θαη εμππεξέηεζεο κηθξνθνκκαηηθώλ ζπκθεξόλησλ. Έηζη 

παξακέλνπλ αδξαλείο απέλαληη ζηηο εμειίμεηο, αζρνινύκελνη 

απνθιεηζηηθά κε ηε πξνώζεζε ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο 

ππνζέζεσλ θαη ζηόρσλ. 

- Σα νξάκαηα γηα θνηλσληθή δηθαηνζύλε θαη επεκεξία πνπ γηα 

πνιιέο δεθαεηίεο ζηήξηδαλ ην θαληαζηαθό ρηιηάδσλ πνιηηώλ θαη 

λνεκαηνδνηνύζαλ ην βίν ηνπο, ζήκεξα έρνπλ εθιείςεη, ή έρνπλ 

πάςεη πιένλ λα γνεηεύνπλ.  
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      ήκεξα είλαη ηα γελέζιηα κνπ, θιείλσ αηζίσο ηα 19 κνπ 

ρξόληα θαη κπαίλσ νινηαρώο ζηα 20! Αλ θαη δσ κόλνο θαη 

έξεκνο, ιόγσ ησλ γελεζιίσλ κνπ, έρνπλ έξζεη ιίγνη θίινη. Δίλαη 

παηδηά ηνπ δξόκνπ θαη ηνπο μέξσ θαιά. Με θάπνηνπο πάκε καδί, 

ζην λπρηεξηλό ζρνιείν. Έρνπκε όλεηξα λα γίλνπκε θάηη, νη πην 

πνιινί από καο, ηα πάκε πνιύ θαιά κε ηνπο ππνινγηζηέο. Μηα 

κέξα, όηαλ ζα πάξνπκε ηα πηπρία καο, ζα δηαιέμεη ν θαζέλαο 

από καο, λα ζπνπδάζεη εζώθιεηζηνο, ζε θάπνην παλεπηζηήκην. 

Δδώ, έηζη θάλνπλ ζηα παηδηά πνπ είλαη ηνπ δξόκνπ. Αλ ζέινπλ 

λα πξνθόςνπλ θαη λα γίλνπλ ελεξγά κέιε ηεο θνηλσλίαο, πξέπεη 

λα θνηηήζνπλ, ζε εζώθιεηζηα παλεπηζηήκηα. Δγώ έρσ ήδε 

δηαιέμεη ζε πνην ζα πάσ, αιιά δελ ην ιέσ ζε θαλέλαλ. Αλ ην πσ 

ηώξα, ζα κε ξσηάλε ζπλέρεηα γηαηί. Σνπο αθήλσ λα λνκίδνπλ όηη 

ζα είκαζηε καδί. Όηαλ ζα έξζεη εθείλε ε ώξα, ηόηε ζα 

ρσξίζνπκε.  

      Πξνο ην παξόλ είκαη καδί ηνπο θαη αζηεηεύνκαη γηα ηηο 

γπλαίθεο. Σξώκε από ηε ηνύξηα πνπ αγόξαζα θαη ηνπο θέξαζα. 

Πίλνπκε κπύξεο, αλαςπθηηθά θαη κηιάκε γηα ηα όλεηξα πνπ ζα 

θάλνπκε, κεηά ηηο ζπνπδέο. Καλείο από ηνπο θίινπο κνπ δελ 

μέξεη γηα ην πξόβιεκα κνπ, δελ κε έρνπλ δεη πνηέ γπκλό. Μέλσ 

κόλνο κε ηε δηθαηνινγία, όηη δνπιεύσ πνιύ θαη δε ζέισ λα είκαη 

ζ’ έλα δσκάηην, κε θάπνηνπο άιινπο. Γε κπνξώ θαζόινπ ηε 

θαζαξία θαη όηαλ γπξίδσ, ζέισ λα μεθνπξάδνκαη. Έρσ ρηίζεη 

κόλνο κνπ θάησ από ηε κεγάιε αεξνγέθπξα, έλα δηθό κνπ 

δσκάηην. Σν έρσ ρηίζεη έηζη, πνπ λα έρεη ζέα ην πνηάκη. Σε 

ζηδεξέληα ζθάια γηα λα ηελ απιώζεηο θαη λα ηε θαηέβεηο, πξέπεη 

λα έρεηο ην θιεηδί, ηεο ηεξάζηηαο θιεηδαξηάο. Σν έρσ θάλεη ζαλ 

θξνύξην, θαλείο δε κπνξεί λα ην δηαξξήμεη, παξά κόλν, αλ θέξεη 

κπνπιληόδα. Δίλαη αδύλαην όκσο, πξέπεη πξώηα λα γθξεκίζεη ην 

πόδη ηεο γέθπξαο θαη κεηά λα πέζεη όιε ε κπνπιληόδα κέζα 

ζηνλ πνηακό, αιιά θαη ε αεξνγέθπξα. Γνύιεςα 9 κήλεο ζ’ έλα 
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κεγάιν εξγνιάβν δεκόζησλ έξγσλ θαη πιεξώζεθα κόλν ηνπο 3, 

ηνπο άιινπο ηνπο πιεξώζεθα ζε πιηθά θαη έθαλα ην δσκαηηάθη 

κνπ. Δίλαη κεγάιν, όζν είλαη θαη ην πόδη ηεο γέθπξαο, άιισζηε 

ην έρσ ζαλ ηνίρν, ζην πίζσ κέξνπο ηνπ δσκαηίνπ κνπ. 

Μπξνζηά, έρσ θάλεη κπαιθνλάθη κε ινπινύδηα, έρσ θαη δπν 

ςάζηλεο θνπληζηέο πνιπζξόλεο. Σα βξάδηα, όηαλ δελ κειεηώ, 

θάζνκαη εθεί θαη απνιακβάλσ ηε λπρηεξηλή ζέα, πνπ κνπ 

πξνζθέξεη ε κεγαινύπνιε. Βιέπσ ηα πνηακόπινηα, πνπ 

αλεβαίλνπλ πάλσ θάησ. Σα έρσ κάζεη όια απ’ έμσ, έρσ κάζεη 

θαη ηνπο εξγάηεο θαη όηαλ πεξλάλε, ραηξεηηόκαζηε. Έρνπλ θύγεη 

ηα θηιαξάθηα κνπ θαη ζπκκαδεύσ ην δσκάηην κνπ. Ο παπαγάινο 

κνπ  είλαη αθόκα μύπληνο, μέραζα λα  ζθεπάζσ ην θινπβί ηνπ 

θαη κε εηξσλεύεηαη. Φσλάδεη δπλαηά ην όλνκα ελόο 

πεξηζσξηνπνηεκέλνπ θίινπ καο, ηνπ  Buzz. Δίλαη ηώξα 22 

ρξνλώλ θαη είλαη ν κεγαιύηεξνο ηεο παξέαο.   

      Αλ θαη έρεη κεγαιώζεη ζην δξόκν καδί καο, ηα ηειεπηαία 

δύν ρξόληα, θαλείο δε μέξεη πσο ζπληεξείηαη, νύηε θαη πσο ηα 

βγάδεη  πέξα νηθνλνκηθά. Σνλ πεξηζζόηεξν θαηξό, είλαη ρακέλνο 

θαη κεηά από κέξεο, όισο μαθληθά, μεθπηξώλεη κπξνζηά καο, κε 

ξνύρα θαηλνύξγηα, ζηθάηνο θαη πεξηπνηεκέλνο. Απηό γηα καο πνπ 

είκαζηε παηδηά ηνπ δξόκνπ, ζεκαίλεη πσο θάπνηα πινύζηα ηνλ 

έρεη θνπηνππσκέλν θαη ηε ζπγπξίδεη ζεμνπαιηθά. Πνιιέο θνξέο, 

δε κπνξεί λα καδέςεη ηα πόδηα ηνπ, όπσο θαη απόςε, πνπ ήξζε 

εδώ θαη ήηαλ έλα όξζην πηώκα. Αιιά απόςε, είρε κηα παξάμελε 

ζειππξέπεηα θαη θνηηαρηήθακε όινη ζηα κάηηα. Θα ‘ρεη πιάθα, 

από Buzz πνπ είλαη,  λα ηνλ δνύκε μαθληθά, Buzza;!;  Ο 

παπαγάινο κνπ,  απηό θσλάδεη εδώ θαη ώξα, όηη ν Buzz, είλαη 

γηα ηα κπάδα. Σζαηίδνκαη κε ην παπαγάιν  κνπ,  ηα παίξλσ 

άγξηα θαη γηα λα βγάιεη ην ζθαζκό, ηνλ ζθεπάδσ κε ην ζθνύξν 

ζεληόλη. Ο θαηξόο είλαη πνιύ δεζηόο, θάλσ έλα δξνζεξό ληνπο, 

μαπιώλσ κπξνύκπηα θαη ζθέθηνκαη όηη θώλαδε ν παπαγάινο 

κνπ… Ρε…  ιεο  ν Buzz… λα είλαη γηα ηα κπάδα;!; 
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Η ζειπθνπνίεζε ηνπ αλζξώπνπ. "Οη  εθθπιηζκέλνη  άλδξεο  

θαη  νη  θξνθόδεηινη".  

 

      «Άλδξεο θαη θξνθόδεηινη παξνπζηάδνπλ ζήκεξα ζρεδόλ 

ηνπο ίδηνπο  γελεηηθνύο εθθπιηζκνύο. ηε πεξίπησζε ησλ 

θξνθνδείισλ ηεο Σάκπα, νη νπνίνη είλαη εθηεζεηκέλνη ζε 

βηνκεραληθά απόβιεηα. Παξαηεξνύκε πηώζε ηνπ αξηζκνύ ησλ 

ζπεξκαηνδσαξίσλ, ζκίθξπλζε ηνπ κεγέζνπο ησλ όξρεσλ θαη  

αδηαθνξία γηα αλαπαξαγσγή, ζηηο πξνθιήζεηο ησλ ζειπθώλ.»  

 

      Αγόξηα γελληνύληαη ρσξίο όξρεηο, είηε κόλν κε έλαλ, όπσο 

επίζεο, έρεη πνιιαπιαζηαζηεί 3,5 θνξέο, ε ζπρλόηεηα 

εκθάληζεο αζζελεηώλ, πνπ είλαη ζπγγεληθέο κε ηε  θξπςνξρία 

θαη ηνλ ππνζπαδία. Σα ηειεπηαία ρξόληα, πέθηεη  ε  πνηόηεηα  

ηνπ  αλδξηθνύ  ζπέξκαηνο θαη ν κέζνο όξνο γνληκνπνίεζεο ηνπ 

αλδξηθνύ ζπέξκαηνο θζίλεη. Μειέηεο ζηαηηζηηθήο έρνπλ δείμεη 

όηη κεηώλεηαη ν κέζνο αξηζκόο ζπεξκαηνδσαξίσλ αλά 

εθζπεξκάηηζε θαη ε κέζε θηλεηηθόηεηα απηώλ, ελώ ζπγθξηηηθά 

ν κέζνο αξηζκόο είλαη πεξίπνπ ν κηζόο παξαγόκελσλ 

ζπεξκαηνδσαξίσλ,  κε 40 ρξόληα πξηλ. ηε πνιύθξνηε 

ηειεπηαία  κειέηε γηα ηελ  εμαθάληζε  ησλ  ηαιέλησλ 

σηελ  Δπξώπε,  ν L. Winter  δηαπηζηώλεη όηη:  

      «Σνλ 20
ν
 αηώλα εκθαλίζζεθε απόηνκε  θαη δξακαηηθή  

κείσζε  παξαγσγήο ηαιέλησλ.» 

      Σνλ 20
ν
 παξήρζεζαλ πνιύ ιηγόηεξα  ηαιέληα   από  ηνλ  19

ν
   

θαη  ηνλ 21
ν
   αηώλα  ε γέλλεζε ησλ  ηαιέλησλ  νπζηαζηηθά  

ζηελ  Δπξώπε κεδελίδεηαη.  Σν  είδνο  ηεο  θαηνηθίαο  θαη  ε  

δσηθή  ζπκπεξηθνξά. ε  πνληίθηα  δόζεθε   άθζνλε  

ηππνπνηεκέλε  ηξνθή  ζε  ζηελά θιεηζηά  ακπάξηα  γεκάηα  

ζηηάξη. Σν  απνηέιεζκα:  Αηειείσην ζεμ  κε ππεξθαγία,  

ππεξπιεζπζκόο, αηκνκημία,  ππεξθηλεηηθόηεηα, αλαξρία, ηξέια, 

απηνθηνληθέο  ηάζεηο, θαληβαιηζκόο. Σα  ηέθλα  κηαο  ηππηθήο 
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νηθνγέλεηαο κεγαιώλνπλ  θιεηζκέλα ζ’ έλα  άζιην  ζηελό  

δηακέξηζκα,  κε   ηππνπνηεκέλε  πιαζηηθή  ηξνθή. Σα  παηδηά  

γίλνληαη   έηζη κηθξόςπρα,  κίδεξα,  θνβηζκέλα, αηνκηθηζηηθά,  

απείζαξρα,  ππεξθηλεηηθά,   κε  δεθάδεο  ςπρηθέο αλαζηνιέο θαη 

πξνβιήκαηα, θηιήδνλα,  λαξθνκαλή   θαη  αλαξρηθά.  Γελ  

αλαπηύζζνπλ  νκαδηθό  πλεύκα,  παξακεινύλ  ηε   ζσκαηηθή 

εθγύκλαζε  θαη  βειηίσζε,  δελ έρνπλ ζηόρνπο,  νύηε όξεμε  γηα 

εξγαζία. Ζ πλεπκαηηθή  θαη  ζπλαηζζεκαηηθή  σξίκαλζε 

αιινηώλεηαη, αλαζηέιιεηαη,  ή  λεθξώλεηαη  νινζρεξώο  θαη  ηνλ  

πξώην  ιόγν έρνπλ νη  ζσκαηηθέο  θαη  ςπρηθέο  δηαζηξνθέο.  Ση  

είδνπο  ζπλαηζζήκαηα  ζα αλαπηύμνπλ  θιεηζκέλα ζε  έλα 

θινπβί θαη γηα πνην πξάγκα πξέπεη λα πνιεκήζνπλ θαη λα 

ππεξαζπηζζνύλ, ην  δηακέξηζκα;  ην  ηέινο νη αξζεληθνί, αλ 

δελ  θαηαιήμνπλ ζε θάηη  ρεηξόηεξν, γίλνληαη   άγακνη 

πξνβιεκαηηθνί   θνβηζκέλνη   30άξεδεο,  40άξεδεο  θαη  

50άξεδεο.   

      Μέλνπλ  κε  ηνπο  γνλείο   θαη  ηνπο ηαΐδεη  ε  κακά  θαη  ε 

γηαγηά. Φνβνύληαη  ηηο  γπλαίθεο  θαη  ηειηθά   ζηξέθνληαη   ζε  

δηαζηξνθέο.   Οη  θαηαζιηπηηθέο  γεξνληνθόξεο  πάιη  

αζρνινύληαη κε  θαθεκαληεία,  αζηξνινγία,  θεδείεο,  λνζεξή  

ζξεζθεπηηθόηεηα,  ή  όπσο  ζπκβαίλεη  κε  ηηο  ζθύιεο,  

ππνθύπηνπλ  ζηνλ  έξσηα ηηλόο αζιίνπ.  Ο θόζκνο θαηάληεζε    

πνξλείν. Οθηώ ζηνπο δέθα άλδξεο θαη επηά ζηηο δέθα γπλαίθεο 

επηζθέπηνληαη δηαδηθηπαθνύο ρώξνπο κε ζεμνπαιηθό 

πεξηερόκελν. Σα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο είλαη πξσηνθαλή, θαζώο 

θαλεξώλνπλ πσο ε κηζή θαη πιένλ άλζξσπνη είλαη ζπλδεδεκέλνη 

κε ην ξνδ δηαδίθηπν. Οη άληξεο έρνπλ ζηακαηήζεη λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ηε θαληαζία ηνπο θαη δελ ζθέθηνληαη αιεζηλνύο 

αλζξώπνπο ζηηο δσέο ηνπο,  όπσο γηα παξάδεηγκα ηηο θνπέιεο 

ηνπο, ή ηηο πξώελ ηνπο θαη δελ αληινύλ ''πιηθό'' από ηελ εξσηηθή 

βάζε ηνπ κπαινύ ηνπο".  Αδπλακία  λα  θάλνπλ  ζεμ. ύκθσλα 

κε κηα  κειέηε  ηεο  εθεκεξίδαο  Independent  νη 
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επνλνκαδόκελνη ''Millennials'' είλαη εθείλνη πνπ γελλήζεθαλ από 

ηηο αξρέο ηνπ '80 θαη είλαη  ε πξώηε θαηαγεγξακκέλε γεληά, πνπ 

θάλεη ιηγόηεξν ζεμ  από όηη νη γνλείο ηνπο,  ζηελ ίδηα ειηθία. 

Πξαγκαηηθά, έηζη είλαη θαη απηόο είλαη ν θόζκνο, όκσο εγώ 

θαηά βάζνο ηνλ αγαπώ, γηαηί μέξσ πσο δελ θηαίεη ζε όια. Οη 

άλζξσπνη είλαη ζύκαηα θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα ην μέξνπλ. 

Δίλαη ζηηγκέο πνπ πηζηεύσ πσο θάηη καο ηαΐδνπλ – πνηίδνπλ θαη 

ράλνπκε ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο καο θαη ζηε ζπλέρεηα, 

ράλνπκε ηε παξνπζία καο. Νηώζσ πνιύ ζιίςε γη’ απηό, ζα 

πξνζπαζήζσ λα ηα αιιάμσ όζν κπνξώ, όζν ην θαηαθέξσ, όζν 

αληέμσ, εγώ ζα πξνζπαζώ λα θάλσ ην θόζκν πην όκνξθν, γηαηί 

απιά, εγώ είκαη ν Merci! ε κηα γιώζζα, θάπνησλ πνιηηηζκέλσλ 

Δπξσπαίσλ, merci ζα πεη επραξηζηώ! Δγώ ινηπόλ, κε ην δηθό 

κνπ ηξόπν, ζα πσ merci, εηο ζην δεκηνπξγό κνπ θαη ζα δειώζσ 

ηώξα ηε παξνπζία κνπ θαη ζ’ όιε ηελ ππόινηπε δσή κνπ.   

      Μνπ επηβάιεηε λα  παξακείλσ ςύρξαηκνο. Γε ζα αθήζσ 

θαλέλαλ λα θαηαιάβεη πνηνο θαη ηη είκαη.  Θα είκαη επηκειήο όζν 

αθνξά ην ζώκα κνπ, γηαηί αλ αθεζώ, ζα κε θαηαιάβνπλ. Θα κε 

απαγάγνπλ θαη πνηνο μέξεη ηη ζα ππνζηώ. Δγώ πνπ είκαη ν 

Merci, αλ ζα πέζσ ζηα ρέξηα ηνπο, ζα ηα πάξσ θαη κεηά ζα γίλσ 

«no merci» πνπ ζε κη’ άιιε γιώζζα, ζεκαίλεη «ρσξίο νίθην.»  

Δίλαη ζηηγκέο πνπ ζαξξώ πσο όζν δηαβάδσ θαη αζρνινύκαη κε 

ην ζέκα πνπ κε θαίεη, θάπνηα ζηηγκή ζα θαώ από κόλνο κνπ θαη 

δε ζέισ θαλ λα θαληαζηώ, ηη κπνξεί λα ππνζηώ. Δίκαη έλαο 

εθθπιηζκέλνο, απηό είλαη από ηε γεληά κνπ, αλ όρη ηε ησξηλή, ηε 

παιαηόηεξε. Έρεη θαηξό πνπ ην μέξσ, αιιά έρεη θαη θαηξό πνπ 

γλσξίδσ, πσο απηό θξαηάεη γηα πνιιέο γελεέο. Γε ζέισ λα 

ζπκάκαη πόζεο, αιιά είλαη αξθεηέο. Κάηη έθαλαλ νη πξόγνλνη 

κνπ θαη γελλήζεθα έηζη, ζηξαβόο εθεί πνπ δε ζέισ θαη άκνηξνο, 

ζε κηα ρώξα πνπ επλνπρίδεη όζνπο έρνπλ  ην πξόβιεκα, εθεί πνπ 

δελ πξέπεη. Αλαηξηρηάδσ ζηε ζθέςε θαη ιηπνζπκώ ζηελ ηδέα, δε 

πξέπεη λα ην κάζεη θαλείο. Ζ θαξδηά κνπ ζπαξηαξά κέζα κνπ 
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θαη κόλν πνπ έθεξα ζην κπαιό κνπ απηέο ηηο ζθέςεηο. Σν 

ζηήζνο κνπ πάεη λα ζπάζεη, από ηελ αγσλία. Φσλάδσ δπλαηά 

γηα λα ην πηζηέςσ εληόο κνπ, πσο εγώ είκαη θαη ζα παξακείλσ ν 

Merci, δε ζα αθεζώ πνηέ ζηα ρέξηα θαη ζηνλ νίζηξν ησλ Hijra. 

Θα θάλσ όηη νλεηξεύνκαη, αθνύ πξώηα θάλσ ην θαιιό κνπ, λα 

ιεηηνπξγεί ζσζηά! Αο κε πάξσ γπλαίθα, αο κε θάλσ παηδηά,  

ζέισ λα δσ κε άξηην ζώκα θαη όια ηα κέιε κνπ λα είλαη ζσζηά!  

Σώξα είκαη έλα θνπηζό βόδη, αιιά κηα κέξα ζα γίλσ θαιά. 

 

      «Μηα θνξά θαη έλα θαηξό, ζην καθξηλό παξειζόλ, ηόηε πνπ 

δελ ππήξραλ κεραλέο, νη άλζξσπνη ήηαλ απινί θαη 

«ελαξκνληζκέλνη» κε ηε θύζε. Δθείλν ηνλ θαηξό, ζ’ έλα κηθξό 

ρσξηό ηνπ θάκπνπ, δνύζε έλαο «άπιεζηνο» αγξόηεο. Ήζειε 

«πάζε ζπζία» λα έρεη ηε κεγαιύηεξε ζνδεηά θαη λα πηάζεη ηε 

θαιύηεξε ηηκή, λσξίηεξα από όινπο ηνπο ρσξηαλνύο ηνπ. Ο 

αγξόηεο απηόο γηα λα νξγώλεη ηα ρσξάθηα ηνπ, είρε ζηελ 

ηδηνθηεζία ηνπ, έλα δεπγάξη βόδηα. Σν έλα βόδη ήηαλ θνπηζό θαη 

αξγό θαη ην άιιν άξηην θαη γξήγνξν. Ο άπιεζηνο αγξόηεο 

πίζηεπε όηη έθηαηγε ην θνπηζό βόδη,  πνπ ηνπ θαζπζηεξνύζε ην 

όξγσκα. 

      Καζεκεξηλά ην ρηύπαγε, ην θαηεγνξνύζε θαη ην δόξηδε, λα 

πάεη πην γξήγνξα. Σνπ έδεηρλε ηόζν κίζνο θαη απόξξηςε, ιεο θαη 

ε αλαπεξία, ε αηέιεηα απηή ηνπ βνδηνύ, ήηαλ ππεύζπλε γηα όια 

ηνπ ηα πξνβιήκαηα. Όκσο, όζν ην ρηύπαγε θαη ην θαηέθξηλε, 

άιιν ηόζν εθείλν πείζκσλε θαη θαζπζηεξνύζε. Ο γείηνλαο ηνπ 

πνπ ήηαλ έλαο «θαιόθαξδνο» αγξόηεο θαη έβιεπε απηή ηελ 

αδηθία, αλαξσηηόηαλ ηη κπνξνύζε λα θάλεη γη' απηό; Πσο ζα 

έδηλε έλα θαιό κάζεκα, ζηνλ άπιεζην αγξόηε; Πσο ζα γιίησλε 

ην θνπηζό βόδη, από ηε θαθνπνίεζε; Μεηά από πνιιή ζθέςε 

απνθάζηζε λα αγνξάζεη ην θνπηζό βόδη. ήθσζε όιεο ηηο 

νηθνλνκίεο ηνπ θαη δήηεζε λα αγνξάζεη ην θνπηζό βόδη. Ο 

άπιεζηνο αγξόηεο δίρσο ζθέςε, ην πνύιεζε θαη κε ηα θέξδε 
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έηξεμε βηαζηηθά, λα αγνξάζεη έλα θαιό βόδη. «Θα αγνξάζσ έλα 

ηέιεην, αςεγάδηαζην βόδη» ζθεθηόηαλ «Γε ζπκβηβάδνκαη κε 

ηίπνηα ιηγόηεξν»… Μόιηο αγόξαζε ην ηέιεην βόδη, ην έβαιε 

ακέζσο καδί κε ην άιιν άξηην βόδη πνπ είρε, γηα λα νξγώζνπλ. 

Από ηε καλία ηνπ, θαζ’ όηη ήηαλ άπιεζηνο, ηα δόξηζε λα 

δνπιέςνπλ πεξηζζόηεξν, απ’ όζν ήηαλ ηθαλά. Βιέπεηε, ηίπνηα 

δελ ηνπ ήηαλ αξθεηό, κε απνηέιεζκα ζηε κέζε ηνπ νξγώκαηνο, 

λα ηνπ ςνθήζνπλ θαη ηα δύν ηνπ άξηηα βόδηα. Από ηελ άιιε ν 

γείηνλαο ηνπ, ν θαιόθαξδνο αγξόηεο είρε ζηε θαηνρή ηνπ, κόλν 

ην θνπηζό βόδη. Μόιηο ην αγόξαζε ηνπ έδεζε ην πόδη, ην ηάηζε, 

ην πόηηζε, ην θξόληηζε κε αγάπε θαη ην άθεζε ειεύζεξν λα 

βόζθεη θαη λα μεθνπξάδεηαη ζην θαηαπξάζηλν ιηβάδη..   

      Μηα κέξα πνπ ν θαιόθαξδνο αγξόηεο πήγε ζην ρσξάθη πνπ 

πάληα ην όξγσλε κόλνο ηνπ θαη έκεηλε έθπιεθηνο ην ζέακα πνπ 

αληίθξηζε: Ήηαλ ην θνπηζό βόδη, πνπ έγηλε θαιά! Από 

επγλσκνζύλε γηα ην θαιό πνπ ηνπ έθαλε ν αγξόηεο, είρε 

νξγώζεη νιόθιεξν ην ρσξάθη, ηξαβώληαο ην άξνηξν κε ην 

ζηόκα ηνπ! Όηαλ έθηαζε ε ώξα ηεο ζνδεηάο, ήηαλ ε 

πινπζηόηεξε ηνπ ρσξηνύ θαη αγνξάζηεθε ζε ηξηπιάζηα ηηκή, ζε 

ζρέζε κε ηηο ζνδεηέο ησλ άιισλ. Ο θαιόθαξδνο αγξόηεο 

απέθηεζε θαη πινύην θαη έλα «ρξπζό» βόδη. Όια απηά έγηλαλ 

ράξε ζηελ απνδνρή, αγάπε, ηελ εκπηζηνζύλε θαη ηε θξνληίδα 

πνπ έδεημε, ζ'  έλα θνπηζό βόδη. Ο «άπιεζηνο» θαη αράξηζηνο 

αγξόηεο πνπ ηα έραζε όια, βιέπνληαο ην γείηνλά ηνπ είπε: 

«Καιά λα πάζσ, όπνηνο ζέιεη ηα πνιιά, ράλεη θαη ηα ιίγα!» 

 

       «Γε ζα κείλσ ζαλ ην θνπηζό βόδη πνπ ήηαλ αξγό, ζην ρέξη 

κνπ είλαη, λα γηαηξέςσ ην ιάζνο πνπ έρσ. Σν πξώην βήκα  γηα 

ηελ αιιαγή κνπ, είλαη ε ησξηλή απνδνρή κνπ. Αλ δελ απνδερηώ 

ηώξα πνηνο είκαη, δε ζα γίλσ πνηέ θαιά…»  
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      «Υέη Ράκα» (Χ ζεέ)! Γπν ιέμεηο θαη ε «Μεγάιε Φπρή» 

ζσξηάζηεθε ζην έδαθνο. Σξεηο ππξνβνιηζκνί θαη ν άλζξσπνο 

πνπ είρε ληθήζεη ηε «Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία» ρσξίο λα πηάζεη 

όπιν, θεηηόηαλ λεθξόο. Ο θαλαηηθόο, πνπ ηνλ ππξνβόιεζε, 

πηάζηεθε ακέζσο. Ζ Ηλδία, πνπ ηνλ έραζε, μέζπαζε ζε ιπγκνύο. 

Ο Μαράηκα Γθάληη πξόιαβε λα δεη ηελ παηξίδα ηνπ 

αλεμάξηεηε. Ήηαλ 30 Ηαλνπαξίνπ 1948, όηαλ ηνλ ππξνβόιεζαλ. 

Ξεςύρεζε ζηα 79 ηνπ ρξόληα. Γελλήζεθε ζηα 1869, ζην 

Πνξπαληόξ ησλ Αγγιηθώλ Ηλδηώλ, από πινύζηα νηθνγέλεηα. 

Ολνκαδόηαλ Μνρόληαο Καξάκηηζαλ  Γθάληη. Αξγόηεξα, νη 

ζπκπαηξηώηεο ηνπ ηνλ νλόκαζαλ Μαράηκα «Μεγάιε Φπρή.» 

πνύδαζε λνκηθά ζην Λνλδίλν θαη ην 1893, ζε ειηθία 24 

ρξόλσλ βξέζεθε ζηε Νόηηα Αθξηθή, όπνπ επί είθνζη ρξόληα 

αγσλίζηεθε ζθιεξά, γηα λα κνξθώζεη ηνπο Ηλδνύο κεηαλάζηεο 

θαη λα βειηηώζεη ηε δσή ηνπο.  

      Σν 1914, πέηπρε λα αλαγλσξηζηνύλ ηα δηθαηώκαηα ηνπο από 

ηνπο Άγγινπο. Γύξηζε ζηηο Ηλδίεο, δηάζεκνο γηα ηνπο αγώλεο 

ηνπ. Ήηαλ ν Α’ παγθόζκηνο πόιεκνο θαη νη Άγγινη ηνπ 

ππνζρέζεθαλ πσο ζα έδηλαλ απηνλνκία ζηε παηξίδα ηνπ, αλ νη 

Ηλδνί ηνπο βνεζνύζαλ. Έλα εθαηνκκύξην ζπκπαηξηώηεο ηνπ 

έζπεπζαλ λα πνιεκήζνπλ ζην πιάη ησλ ζπκκάρσλ ηεο Αληάλη. 

Όηαλ ν πόιεκνο ηειείσζε, ε Μεγάιε Βξεηαλία είρε θαηά ηε 

ζπλήζεηά ηεο, μεράζεη ηηο ππνζρέζεηο. Ο Γθάληη θήξπμε ηελ 

παζεηηθή αληίζηαζε θαιώληαο ηνπο Ηλδνύο λα δηαθόςνπλ θάζε 

επαθή κε νηηδήπνηε εγγιέδηθν (αμίσκα, δηνίθεζε, δηθαζηήξην, 

πξντόλ θ.ιπ.). Σν κπντθνηάδ έθαλε λα πέζνπλ θαηαθόξπθα ηα 

θέξδε ησλ Άγγισλ ζηηο Ηλδίεο. Άξρηζαλ νη δησγκνί. 

Φπιαθίζηεθε άπεηξεο θνξέο αληηκεησπίδνληαο ηνπο θαηαθηεηέο 

ηεο παηξίδαο ηνπ, κε ζησηθόηεηα. Σν 1931, θήξπμε ηελ 

νινθιεξσηηθή αλππαθνή θηηάρλνληαο ζπκβνιηθά αιάηη από 

ζαιαζζηλό λεξό. Ζ παξαγσγή ηνπ ήηαλ αγγιηθό κνλνπώιην θαη 

απαγνξεπόηαλ ζηνπο Ηλδνύο. Δθαηνληάδεο πιήξσζαλ κε ηε δσή 
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ηνπο ηα αγγιηθά αληίπνηλα. Όκσο, ν αγώλαο ζπλερίζηεθε 

ακείσηνο θαη κεηά ηνλ Β’ Παγθόζκην πόιεκν. Οη Άγγινη 

θαιιηέξγεζαλ ην ζξεζθεπηηθό θαλαηηζκό, ειπίδνληαο λα δνπλ 

εκθύιηα δηακάρε αλάκεζα ζηνπο ηλδνπηζηέο θαη ζηνπο 

κνπζνπικάλνπο, όπσο έθαλαλ ζηελ Παιαηζηίλε θαη αξγόηεξα 

ζηε Κύπξν. Οη Ηλδίεο έκνηαδαλ λα ρσξίδνληαη ζηελ ηλδνπηζηηθή 

Ηλδία θαη ζην κνπζνπικαληθό «Γπηηθό θαη Αλαηνιηθό 

Παθηζηάλ» θαη ζην δηεθδηθνύκελν απ’ όινπο, Καζκίξ. Καη 

μαθληθά, ν αληηβαζηιηάο ησλ Ηλδηώλ Άξηζηκπαι Πέξζηβαι 

Οπέηβει πξόηεηλε θαη ν πξσζππνπξγόο ηεο Βξεηαλίαο Κιέκελη 

Άηιη  πνπ είρε δηαδερηεί ηνλ Σζόξηζηι, αλαθνίλσζε πσο ε ρώξα 

ηνπ ήηαλ πξόζπκε λα παξαρσξήζεη αλεμαξηεζία ζηνπο Ηλδνύο. 

Ο Γθάληη βγήθε από ηε θπιαθή. Σόηε ήηαλ πνπ ηνλ πιεζίαζε ν 

Άγγινο δεκνζηνγξάθνο Υ. Ν. Μπξέηιζθνξλη θαη δήηεζε λα ηνπ 

πάξεη ζπλέληεπμε. Γεκνζηεύηεθε ζηελ εθεκεξίδα "Harijan", 

ζηηο 14 Απξηιίνπ 1946 θαη αληηθαηνπηξίδεη ηελ εγγιέδηθε 

έπαξζε ηεο επνρήο θαη ηε δηαξθή ιεβεληηά ησλ Ηλδώλ. 

 

Γξάθεη ν Άγγινο δεκνζηνγξάθνο:  
 

      πλάληεζα ηνλ Γθάληη ζηελ Πνύλα. Σελ πξνεγνύκελε θνξά 

πνπ επηζθέθζεθα ηελ Πνύλα, ν Γθάληη ήηαλ ζηε θπιαθή θαη δε  

κνπ επέηξεςαλ λα ηνλ δσ. Διεύζεξνο πιένλ θαη ραξνύκελνο 

όζν θαη ε πόιε πνπ γηόξηαδε ηηο απόθξηεο, θαηλόηαλ θαιά θαη 

έδεηρλε πνιύ λεόηεξνο από όζν πξαγκαηηθά ήηαλ. Οη ηξόπνη ηνπ 

ήηαλ απινί θαη ζπρλά ραιάξσλε κ’ έλα γέιην πνπ μερπλόηαλ ζην 

πξόζσπν ηνπ ζαλ ήξεκν ξπάθη. Καηά έλαλ απξνζδηόξηζην 

ηξόπν, ν Γθάληη ζνπ έδηλε ηελ εληύπσζε πσο εθπξνζσπνύζε 

έλα νιόθιεξν έζλνο. Ζ ζπδήηεζε καο ζηξάθεθε ζηελ 

αλαγλώξηζε από ηνλ Άγγιν πξσζππνπξγό, ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο 

Ηλδίαο λα επηιέμεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο. Ο Γθάληη θαισζόξηζε 

ηελ εμαγγειία, αιιά έζπεπζε λα ζρνιηάζεη: 
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      «Γελ κπνξώ σζηόζν λα ιεζκνλήζσ, όηη ε ηζηνξία ησλ 

ζρέζεσλ Βξεηαλίαο - Ηλδίαο είλαη κηα ηξαγσδία αλεθπιήξσησλ 

ππνζρέζεσλ θαη δηαςεπζκέλσλ ειπίδσλ. Δλ ηνύηνηο, αο 

δηαηεξήζνπκε πςειό ην πλεύκα. Απηόο πνπ αλαδεηά πξάγκαηη 

ηελ αιήζεηα, πνηέ δελ πξέπεη λα ζεσξεί όηη νη απόςεηο ηνπ 

αληηπάινπ ηνπ είλαη αλάμηεο εκπηζηνζύλεο... Έηζη, ινηπόλ, 

ειπίδσ. Καη πηζηεύσ όηη θάζε ππεύζπλνο Ηλδόο ζπκκεξίδεηαη ηα 

αηζζήκαηά κνπ. Ννκίδσ όηη απηή ηε θνξά νη Βξεηαλνί κηινύλ 

ζνβαξά. Σν πξόβιεκα είλαη όηη ε πξνζθνξά ηνπο έγηλε 

αηθληδηαζηηθά. ήκεξα ληώζσ ζαλ ηνλ επηβάηε ελόο πινίνπ πνπ 

είλαη θαζηζκέλνο ζε κηα ςάζηλε πνιπζξόλα κέζα ζε κηα θνβεξή 

θαηαηγίδα θαη δε θαηαθέξλεη λα βξεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ. Θα 

έπξεπε λα είρε πξνεγεζεί θάπνηα ςπρνινγηθή πξνεηνηκαζία. 

Αιιά ππάξρεη αθόκε ρξόλνο. Ζ πηθξία έγηλε νξκεηηθό θύκα θαη 

απηό δελ επλνεί ηελ αλάδεημε ηνπ θαινύ πλεύκαηνο.  Οη δύν 

ηειεπηαίνη κήλεο, ζα έπξεπε λα ήηαλ γεκάηνη κε γελλαηόδσξεο 

ρεηξνλνκίεο. Βξηζθόκαζηε κπξνζηά ζε κηα απνθαζηζηηθή 

θακπή, όρη κόλν ζηελ ηζηνξία ηεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Ηλδίαο, 

αιιά θαη ζηε παγθόζκηα». 

 

      Σν λόεκα ηνπ κελύκαηνο ηνπ Γθάληη ήηαλ ζαθέζηαην. Ζ 

βξεηαληθή θπβέξλεζε είρε πξάμεη ην νξζό, αιιά από ηνλ ηξόπν 

κε ηνλ νπνίν είρε ρεηξηζηεί ην ζέκα, έιεηπε θάπνηα δόζε 

κεγαιείνπ. Όηαλ ηνπ δήηεζα λα κνπ δώζεη θάπνηα 

παξαδείγκαηα, αλάθεξε δύν. Σν πξώην αθνξνύζε ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ πνιηηηθώλ θξαηνύκελσλ πνπ γηλόηαλ 

ζηαδηαθά θαη δελ είρε αθόκε νινθιεξσζεί: 

 

      «Γελ απνηεινύλ θαλέλαλ θίλδπλν. Μήπσο επξόθεηην νη 

πνιηηηθνί θξαηνύκελνη λα αληηηαρζνύλ ζηελ αλαγγειζείζα 

αλεμαξηεζία; Μηα γεληθή ακλεζηία ζα είρε πξνθαιέζεη 

εμαηξεηηθή αληίδξαζε ζηνλ ιαό. Όηαλ πξνηίζεηαη θαλείο λα 
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κεηαβηβάζεη ηελ εμνπζία, πξέπεη λα ην θάλεη κε ηόικε θαη 

κεγαιείν». 

 

      Σν δεύηεξν παξάδεηγκα πνπ επέιεμε ήηαλ ε θαηάξγεζε ηνπ 

θόξνπ ζην αιάηη: 

 

      «Θα ήηαλ κηα ρεηξνλνκία πνιύηηκε γηα ηνπο θησρνύο 

αγξόηεο. Γη’ απηνύο, ζα εθπξνζσπνύζε πνιύ πεξηζζόηεξν από 

ηελ ίδηα ηελ επηβίσζή ηνπο. Με ην θιίκα ηεο ρώξαο καο, ην 

αιάηη αλαδεηθλύεηαη ζε αγαζό δσηηθό όζν ν αέξαο θαη ην λεξό. 

Ο αγξόηεο ην ρξεηάδεηαη γηα ηνλ ίδην, ηα θνπάδηα ηνπ, ηα 

ρσξάθηα ηνπ. Σν κνλνπώιην ζα εμαθαληζηεί ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ 

ζα θαηαθηήζνπκε ηελ αλεμαξηεζία καο. Γηαηί ινηπόλ λα κε ην 

θαηαξγήζνπλ ηώξα; Με αλάινγεο ρεηξνλνκίεο, ε θπβέξλεζε ζα 

κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη ζηηο κάδεο ηελ αίζζεζε, όηη άξρηζε 

πηα κηα λέα επνρή». 

 

      Εήηεζα από ην Γθάληη λα αλαινγηζηεί ηνπο θόβνπο ησλ 

Άγγισλ αλαγλσζηώλ θαη λα δηεπθξηλίζεη αλ ζα ήηαλ ε Ηλδία 

δηαηεζεηκέλε λα εδξαηώζεη κηα ζπκκαρία καδί ηεο, κεηά ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο. Ζ απάληεζή ηνπ ήηαλ άκεζε: 

 

      «Αο ππνζέζνπκε όηη ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή. Θα 

εμαξηηόηαλ ε αλαγλώξηζε ηεο αλεμαξηεζίαο καο από ην αλ ζα 

δερόκαζηαλ λα απνηειέζνπκε ηκήκα απηήο ηεο ζπκκαρίαο; ’ 

απηή ηελ πεξίπησζε ε πξνζθνξά ζαο ζηεξείηαη αμίαο θαη 

κεγαιείνπ. Ζ νξζή ζηάζε είλαη λα αλαγλσξηζηνύλ σο δίθαηα ηα 

ηλδηθά αηηήκαηα, αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δεηρλόκαζηαλ 

αράξηζηνη θαη ζαο πιεξώλακε κε ην ίδην λόκηζκα». 

 

      ρνιίαζα όηη ε Βξεηαλία ήηαλ δηαηεζεηκέλε λα ζέζεη ηέξκα 

ζηε ζρέζε θπξηαξρίαο πνπ επέβαιε ζηελ Ηλδία, αιιά όηη δώληαο 
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ζ’ έλα θόζκν γεκάην θηλδύλνπο, ήηαλ αλαπόθεπθην λα ηίζεηαη 

ην ζέκα, επί παξαδείγκαηη, ηνπ αλ ζα κπνξνύζε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο βάζεηο θαη ηα ζηξαηεγηθά ιηκάληα ηεο Ηλδίαο 

ζε πεξίπησζε πνπ αλαγθαδόηαλ λα ζπκκεηάζρεη ζε ακπληηθό 

πόιεκν. 

 

      «Οη Άγγινη ζα έπξεπε λα δηδαρζνύλ από ηνπο βξαρκάλνπο 

θαη όρη από ηνπο κπαληάλνπο.  Μπαληάλνο είλαη ν έκπνξνο, πνπ 

θνηηά κόλν ην ζπκθέξνλ ηνπ.  Βξαρκάλνο είλαη ν αξθεηά 

επθπήο άλζξσπνο, πνπ ζέηεη ηηο πλεπκαηηθέο αμίεο ηεο δσήο, 

πάλσ από ηηο πιηθέο. Οη Άγγινη έρνπλ πνιύ δξόκν αθόκε λα 

δηαλύζνπλ γηα λα ζπλαληήζνπλ ην πλεύκα ησλ βξαρκάλσλ.  Οη 

Βξεηαλνί ζηξαηηώηεο είλαη ηδηνηειείο θαη παδαξεύνπλ όπσο νη 

κπαληάλνη. Γελ έρνπλ πξνζεγγίζεη αθόκε ηηο ππέξηαηεο αμίεο. 

Αιιά κε γνεηεύεη ε ηδέα όηη νη Βξεηαλνί κπνξεί λα 

αληαπνθξηζνύλ ζην ηλδηθό πλεύκα ηεο κε βίαο. Χο δεκηνπξγόο 

απηνύ ηνπ θηλήκαηνο, γλσξίδσ ηη ζεκαίλεη γηα ην θόζκν θαη 

αηζζάλνκαη όηη είλαη επζύλε κνπ λα βνεζήζσ ηνπο αδειθνύο 

κνπ λα κελ ππνβαζκίδνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο κε 

δηαπξαγκαηεύζεηο.  Πηζαλόλ, πνιιά κέιε ηνπ Κνγθξέζνπ (ζ.ζ: 

Ηλδηθό θόκκα) δε ζπκκεξίδνληαη ηελ άπνςή κνπ θαη είλαη 

δηαηεζεηκέλα λα ζπδεηήζνπλ κηα ζπκκαρία ζήκεξα θηόιαο. Κη 

όκσο, ε αλεμαξηεζία ζα έπξεπε λα είλαη δσξεάλ, όπσο ν αέξαο. 

Αο κε  ηελ παδαξεύνπκε». 

 

      Μηιήζακε θαη γηα ην Παθηζηάλ θαη ν Γθάληη αλέθεξε, όηη 

εάλ δελ ππήξρε θάπνηα ιύζε κ’ άιια κέζα, ήηαλ δηαηεζεηκέλνο 

λα ππνβάιεη ην ζέκα ζε δηεζλή δηαηηεζία. Καη άθεζε αλνηθηό ην 

ελδερόκελν λα θαηαθύγεη ζε απηή ηε ιύζε εάλ αλέθππηε θάπνην 

αλεπίιπην πξόβιεκα, αλάκεζα ζηε Βξεηαλία θαη ηελ Ηλδία. Σα 

ηειεπηαία ηνπ ιόγηα ήηαλ: 
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      «Ο άλζξωπνο αλδξώλεηαη κε ηηο δπζθνιίεο.» 

 

      Έθπγα κε ηελ αίζζεζε, όηη ζπδήηεζα κε έλαλ γελλαίν άλδξα 

πνπ είρε ηελ ηόικε λα πηζηεύεη όηη νη θνηλσλίεο πξέπεη λα 

ζηεξίδνληαη κόλν ζε εζηθέο αξρέο. Μέζα ζ’ έλα θόζκν γεκάην 

αλεζπρίεο γηα ηηο ζηξαηησηηθέο απεηιέο, εθείλνο παξακέλεη 

λεθάιηνο θαη επηβεβαηώλεη κε άξξεθηε πίζηε ηελ πεπνίζεζή 

ηνπ, όηη ζα θαηαθηήζνπκε ηελ αζθάιεηα κόλν όηαλ νη άλζξσπνη 

κάζνπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη κεηαμύ ηνπο σο ίζνη θαη αδειθνί. 

Οπνηαδήπνηε άιιε κεζόδεπζε ζα είλαη κάηαηε. Λίγν θαηξό κεηά 

ηε δεκνζίεπζε ηεο ζπλέληεπμεο, νη Άγγινη ππξνδόηεζαλ ηνλ 

ζξεζθεπηηθό θαλαηηζκό αλάκεζα ζε ηλδνπηζηέο θαη 

κνπζνπικάλνπο. Δθαηόκβεο λεθξώλ πιήξσζαλ θαη από ηηο δπν 

πιεπξέο. Ήηαλ ην 1947, όηαλ ν Γθάληη απάληεζε κε κηα 

παλεζληθή εθζηξαηεία θαηά ηεο ζξεζθεπηηθήο δηαίξεζεο: Έλαο 

είλαη ν ζεόο θαη ν θαζέλαο κπνξεί λα ηνλ ιαηξεύεη, όπσο ν ίδηνο 

λνκίδεη. Οη Άγγινη αλαγθάζηεθαλ λα δώζνπλ ηελ πνιππόζεηε 

αλεμαξηεζία ηελ ίδηα ρξνληά. Καηάθεξαλ, όκσο, λα ρσξίζνπλ 

ηηο Ηλδίεο ζε δύν θξάηε: Σν κνπζνπικαληθό Παθηζηάλ, πνπ 

θήξπμε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ζηηο 14 ηνπ Απγνύζηνπ 1948 θαη 

ηελ ηλδνπηζηηθή Ηλδία, πνπ θεξύρηεθε αλεμάξηεηε ηελ επνκέλε, 

15 ηνπ κήλα. Σεζζεξάκηζη κήλεο κεηά ηελ πνιππόζεηε 

αλεμαξηεζία, ν Γθάληη δνινθνλήζεθε. Σα 1965 ε Ηλδία θαη 

Παθηζηάλ ζπγθξνύζηεθαλ γηα ην Καζκίξ. Σειηθά, ην 

κνηξάζηεθαλ. Σν Παθηζηάλ ήηαλ ρσξηζκέλν ζε δπν ηκήκαηα 

«Γπηηθό θαη Αλαηνιηθό» θαη δελ είραλ κεηαμύ ηνπο επαθή. ηηο 

26 Μαξηίνπ 1971, ν ζεΐρεο  Ραρκάλ θήξπμε ηελ αλεμαξηεζία 

ηνπ Αλαηνιηθνύ Παθηζηάλ,  πνπ νλνκάζηεθε Μπαγθιαληέο. 
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      Πξηλ πνιιά πνιιά ρξόληα νη πξόγνλνη καο ήηαλ θάηνρνη ηεο 

γλώζεο, όζεο είρε δηαζσζεί από ηνλ θαηαθιπζκό ηνπ 

Γεπθαιίσλα, ή είρε καδεπηεί ζηα ρξόληα πνπ κεζνιάβεζαλ, από 

ηα ηξνκεξά εθείλα γεγνλόηα. Ζ δσή είρε μαλαλζίζεη ζην 

πιαλήηε θαη νη άλζξσπνη αζρνινύληαλ κε ηε θαζεκεξηλόηεηα,  

εθηόο από θάπνηα αλήζπρα πλεύκαηα πνπ μεζθάιηδαλ θαη 

αλαδηθνύζαλ γλώζεηο επί πιένλ ησλ ππαξρνπζώλ. Πξηλ ηνλ 

θαηαθιπζκό, ε Διιεληθή επηθξάηεηα ήηαλ απισκέλε ζ’ όιε ηελ 

εύθξαην δώλε. ήκεξα θαηόξζσζε έλαο ειίζηνο, λα θνληεύεη λα 

ηελ εμαθαλίζεη Αλ πεξηηξέμνπκε ηα ππάξρνληα επξήκαηα, 

γιππηά, αλάγιπθα, ζρεδηαζκνύο, από Αίγππην, Διιάδα θαη 

εγγύο Αλαηνιή, ζα παξαηεξήζνπκε όηη ζε αξθεηά από ηα 

επξήκαηα ππάξρεη ην ζηνηρείν ηεο ππεξβνιήο. Αο δνύκε θάπνηα 

από απηά. Σν άγαικα ηεο θίγγαο ζην κνπζείν ησλ Γειθώλ, νη 

Κέληαπξνη ζηα θιεκκέλα Διγίλεηα. Αγάικαηα ζαηύξσλ θαη 

ινηπώλ αθνινύζσλ ηνπ Γηόλπζνπ.  

      Οη εκηεξπεηνεηδείο ζηελ αξραία αγνξά. Σα αγάικαηα ζηελ 

Αίγππην, ηνπ Ώξνπ θαη ηνπ Αλνύβη, ηεο θίγγαο θαη όρη κόλν. 

Σα πεξίεξγα θηεξσηά όληα ζε Αζζπξηαθά θαη Πεξζηθά γιππηά 

«αλάγιπθα» θαη ηα αλζξσπόκνξθα δώα, καο νδεγνύλ ζε 

δηάθνξεο ζθέςεηο. Πξσηαξρηθή είλαη, όηη ν θαιιηηέρλεο βιέπεη 

ζπλήζσο θαη δσγξαθίδεη, ή ιαμεύεη, δελ απεηθνλίδεη ζθέςεηο, 

«απηό είλαη πνιύ λεώηεξν θξνύην.» Θεσξώ δεδνκέλν όηη δελ 

ήηαλ πιάζκαηα δσεξήο θαληαζίαο. Πσο καο πξνέθπςαλ; Από 

ηα πεηξάκαηα γελεηηθήο ηνπ Κξόλνπ, ηνπ νπνίνπ νη γελεηηζηέο 

αξέζθνληαλ ζε αλακίμεηο αλζξώπσλ θαη δώσλ; Λέγεηαη, όηη 

ζηελ Διιεληθή ύπαηζξν, ζε απόκεξεο πεξηνρέο ππάξρνπλ θαη 

δηαβηνύλ θάπνηα ηέηνηα πιάζκαηα όπσο ε «Αξπηπτα» πνπ 

εκθαλίζζεθε ζηελ πεξηνρή ηνπ αεξνδξνκίνπ ησλ πάησλ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ ρσκαηνπξγηθώλ εξγαζηώλ θαη πηζαλόηαηα 

δηαβηνύζε θαη δηαβηεί ζε ζπήιαην απέλαληη από ηνπο Γειθνύο 

εθηόο αλ είλαη άιιε. Με μερλάκε θαη ηνπο πεξηβόεηνπο     
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      «Τπνρζόληνπο» νη νπνίνη πξνθαλώο είλαη πξαγκαηηθόηεηα. 

Αο ζθεθζνύκε όηη ζην θάζηξν ηνπ Παζζαβά κεηαμύ «πάξηεο – 

Καιακάηαο» θάπνηνη εξεπλεηέο έπεζαλ επάλσ ζε ππνρζόληνπο 

πνπ παξαιίγν λα ηνπο θαληβαιίζνπλ. Ο Πινύηαξρνο, 

ηεξνθάληεο ηνπ Απόιισλα, άλδξαο πνιπγξαθόηαηνο, αλαθέξεη 

ζε βηβιίν ηνπ όπνπ πξαγκαηεύεηαη ηα ζρεηηθά κε ην Μεγάιν 

Αιέμαλδξν, όηη ν Αιέμαλδξνο πνιέκεζε ελαληίνλ ππνρζνλίσλ 

«ππνγείσλ πνιηηεηώλ.» Αλαθέξεηαη γεληθά ζηελ εθζηξαηεία ηνπ 

πξνο αλαηνιάο θαη όρη γεσγξαθηθά. ηελ εγθπθινπαίδεηα ηνπ 

«Ζιίνπ» ζην ιήκκα Αιέμαλδξνο, ππάξρνπλ μπινγξαθίεο από 

ηελ παξατζηνξία,  όπνπ θαίλεηαη λα κάρεηαη κε πεξίεξγα 

πιάζκαηα..  Ζ Λεξλαία Ύδξα θαη νη ηπκθαιίδεο όξληζεο θάηη 

ζέινπλ λα πνπλ θαη δελ ήηαλ κπζηζηνξήκαηα ηεο δεθάξαο. Όια 

ηα παξαπάλσ πνπ έγξαςα,  έρνπλ ζθνπό λα ζαο πξνεηνηκάζνπλ 

γηα θάπνηα απνθάιπςε πνπ κνπ έθαλε θίινο εθ Κύπξνπ o 

Alamango.   

      Θπκήζεθε όηη ν θαζεγεηήο ηνπο ζηελ ηζηνξία, ηνπο 

απνθάιπςε όηη βξήθε ζε θάπνην παιηό βηβιίν ηνπ 19νπ αηώλα 

ηελ πιεξνθνξία όηη νη Αζάλαηνη «πξνζσπηθή θξνπξά ηνπ 

κεγάινπ Βαζηιέσο» πνπ αξηζκνύζαλ 10.000 άλδξεο ζε ζηαζεξό 

αξηζκό, δελ ήηαλ «Μήδνη, ή Διακίηεο» όπσο γξάθνπλ νη 

εγθπθινπαίδεηεο, αιιά αλήθαλ ζηα βδειπξά έζλε απηά πνπ είρε 

απνζηνιή λα θπιαθίζεη ν Μ. Αιέμαλδξνο θαη λα ζθξαγίζεη ηελ 

πύιε ζηελ «Αόξλν Πέηξα.» Οη Αζάλαηνη ινηπόλ, ήηαλ άλδξεο 

Ρσκαιένη θαη αο πνύκε απξόζβιεηνη ζηα ζπλήζε όπια, είραλ 

θάλεη ζπκθσλία κε ην κεγάιν Βαζηιηά, λα ηνπο επηηξέπεηαη λα 

ηξώλε απηνύο πνπ ζθόησλαλ ζηελ κάρε. Όηαλ ν Ξέξμεο 

απνθάζηζε ηελ εηζβνιή ζηελ Διιάδα νη ζενί γηα λα 

πξνζηαηεύζνπλ ηα παηδηά ηνπο «ηνπο Έιιελεο» ζπκβνύιεςαλ 

λα θαηαζθεπάζνπλ όπια από αζεκάηζαιν. Αλάκημε αζεκηνύ κε 

ζίδεξν, επεηδή γλώξηδαλ όηη ν άξγπξνο έρεη δειεηεξηώδε 

επίδξαζε ζηηο ζάξθεο ησλ ππνρζνλίσλ. Έηζη, ελώ άιια 
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πεξίκελαλ από ηε δξάζε ησλ αζαλάησλ, απηνί ηα έθεξαλ 

ζθνύξα κε ηηο απώιεηεο ηνπο από ηα Διιεληθά όπια. Δληζρπηηθό 

ηεο όιεο θαηαζηάζεσο είλαη όηη ζηελ ηαηλία νη «300» νη 

αζάλαηνη θνξνύζαλ κεηαιιηθέο κάζθεο. Όηαλ έπεθηε θακηά από 

ρηύπεκα θαη απεθάιππηε ηε «απξνεηδή» κνξθή. ηγά νη 

Δβξαίνη κε δε ην γλώξηδαλ ηη ήηαλ, πνπ δεκηνύξγεζαλ ηελ 

ηαηλία. Έλα γεγνλόο ζηελ ηζηνξία καο, πνπ πάεη λα ζβήζεη. Με 

λνκίζηε όηη έρνπκε μεκπεξδέςεη κε ηνπο ππνρζόληνπο. Καη ζηε 

βίβιν ηνπ Μσπζή, ππάξρνπλ αλαθνξέο, πνπ ηηο βξήθαλ νη 

ππνηηζέκελνη «ζθελίηεο» θαη ζηελ απνθάιπςε ε νπνία είλαη 

αλζνιόγην, από ην εμαθαληζκέλν Διιάλην έπνο. Βξίζθνληαη εδώ 

θαη πεξηκέλνπλ ηελ ώξα ηνπο, καξηπξίεο ππάξρνπλ πνιιέο.  Με 

ην  ραιθό ν Εεύο έθιεηζε ηνπο Σηηάλεο ζηα Σάξηαξα θαη ηίκεζε 

ηε ζεά Δθάηε,  γηαηί ηνλ βνήζεζε ζηνλ αγώλα πνπ έθαλε 

ελαληίσλ ησλ Γηγάλησλ θαη γηα ην ιόγν απηό, ηεο έδσζε εμνπζία 

ζε νπξαλό, γε θαη ζάιαζζα.  

      ηνπο Διιεληθνύο «Μαγηθνύο Παπύξνπο» γίλεηαη ιόγνο γηα 

ηα ράιθηλα ζαλδάιηα πνπ θνξνύζε ε ζεά Δθάηε σο 

''Σαξηαξνύρνο'' δειαδή είρε εμνπζία ζηα Σάξηαξα. Γελ ήηαλ 

νύηε ρξπζά, νύηε αζεκέληα, αιιά ''ΥΑΛΚΗΝΑ''. Οη πύιεο πνπ 

έθιεηζε ν Αιέμαλδξνο, νδεγνύζαλ εθεί αθξηβώο, ζηα Σάξηαξα. 

Πξόζθαηα θάπνηνο αξραηνιόγνο, ν νπνίνο βξηζθόηαλ ζην 

Αθγαληζηάλ ζηε θνηιάδα «Μπαγθξάλ» θαη πξνζπαζνύζαλ λα 

θέξνπλ ζην θσο έλα  «Ηεξό Ναό» ηεο Αιεμαλδξηλήο επνρήο, 

αλέθεξε πσο ζε θνληηλή νξεηλή πεξηνρή, αθνύγνληαλ εθξήμεηο! 

ηελ αξρή λόκηδε, πσο ήηαλ ζηξαηηώηεο πνπ πνιεκνύζαλ κε 

ηνπο Σαιηκπάλ. Όκσο κεηά από έξεπλα, έκαζε πσο ήηαλ 

Ακεξηθάλνη θαη Κηλέδνη πξάθηνξεο θαη έςαρλαλ θάηη. Όηαλ ηνλ 

ξώηεζαλ,  απάληεζε ην εμήο: Σν παηρλίδη ηνλ Ηιινπκηλάηη ζε πηα 

θάξηα βξίζθεηαη; Σνπ απάληεζαλ ζε πηα; Μεηά ην ζεηζκό ηεο 

Ηαπσλίαο θαη ην ηζνπλάκη, ε θάξηα κε ηε δηπιή θαηαζηξνθή θαη 

ην ξνιόη «WAKO» πνπ θαηαπνληίδεηαη,  ππάξρεη ε θάξηα πνπ 
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ηξέρεη κε ηνπο αλζξώπνπο, πνπ έρνπλ βγεη ζηνπο δξόκνπο θαη 

κεηά. Ζ ηειεπηαία θάξηα πνπ ιέεη «end of tape» θαη δείρλεη λα 

αλνίγεη ηε γε,  κεηαμύ ηνπ Αθγαληζηάλ, Παθηζηάλ θαη Κίλαο. 

Αλνίγεη ε γε θαη ηη βγαίλεη άξαγε; Μήπσο εθείλνη πνπ έθιεηζε 

θάπνηε ν Μέγαο Αιέμαλδξνο; Ση δηαβνιηθή ζύκπησζε; ηελ 

θάξηα ησλ Ηιινπκηλάηη ηνπ 1982: Δίλαη ε Ηαπσλία ηνπ 2011! Ζ 

θάξηα δείρλεη ζην ξνιόη 2:55 αθξηβώο ηελ ώξα πνπ έγηλε ν 

ζεηζκόο. Σν ξνιόη νλνκάδεηε «Βαθνύθηα.»  

      Απηό πνπ όινη λόκηδαλ όηη δείρλεη ε θάξηα, δειαδή ην «Big 

Ben»  ζηελ Αγγιία, απηό πνπ δείρλεη ζηε πξαγκαηηθόηεηα είλαη 

ην ξνιόη ζηε πεξηνρή ηνπ Σόθην, πνπ ιέγεηαη «Ginza» θαη 

ηαηξηάδεη απόιπηα, κέρξη θαη ηα θνινλάθηα ζηε θνξπθή ηνπ. Οη 

άλζξσπνη ζηε θάξηα είλαη αζηάηεο, ην θείκελν ηεο θάξηαο 

γξάθεη "ζπλδπαζκόο" δύν θαηαζηξνθώλ ζηνλ ίδην ηόπν, όπσο 

θαη είλαη ζεηζκόο θαη ππξεληθή θαηαζηξνθή. Ζ ώξα ζην ξνιόη 

ηεο θάξηαο είλαη, ζηε ζέζε 11 θαη 3…;!;  Κάηη ζεκαίλεη απηό, ην 

αγαπεκέλν λνύκεξν ησλ Ηιινπκηλάηη είλαη ην 11… αο 

παξαζέησ θαη ην Big Ben,  γηα ηηο απαξαίηεηεο ζπγθξίζεηο! 
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      Σεκεηώζεηο - Δπραξηζηίεο: Hijra, η μςζηική κάζηα ηων 

εςνούσων - Νoctoc - Ο θαλλόρ είναι πανάπσαιο ζύμβολο. 

Φαλλόρ αποκαλείηαι ηο πέορ πος βπίζκεηαι ζε ζηύζη, αλλά και ηα 

ομοιώμαηα ηος. Η λέξη πποέπσεηαι από ηα απσαία Ελληνικά, 

αλλά ζήμεπα σπηζιμοποιείηαι ζηιρ πεπιζζόηεπερ. Οι ππώηερ 

αναπαπαζηάζειρ θαλλού είναι ηλικίαρ 28.000 εηών και βπέθηκε 

ζηη νοηιοδςηική Γεπμανία ζπηλιά Χόλε Φελρ (Hohle Fels) - Η 

θηλςκοποίηζη ηος ανθπώπος - Νικόλαορ Σοθικίηηρ - Cesare 

Lombroso - Θηαλόρ πανεπιζηημιακόρ καθηγηηήρ ιαηπόρ, 

ανθπωπολόγορ και εγκλημαηολόγορ - Τα παιδιά πος απάγονηαι – 

ideografhmata - Ανδπικά ζκίηζα - Hrithik Roshan - Pencil work 

- Morgan Davidson - Κονηόρ σαλινόρ - vita  - Το οιδιπόδειο 

ζύμπλεγμα - Όηι ζος ζςμβαίνει, είναι για ηο καλό ζος - Θνδικό 

παπαμύθι - Samosas - hindiflavours - Ενεπγοποιήζηε ηο δεξί 

ημιζθαίπιο ηος εγκεθάλος - diaforetiko -  Ο εγκέθαλορ, ηο δεξί 

βοςβό ημιζθαίπιο και η γπαθή - fractalart - ''Το ζύμπλεγμα ηος 

Τηλέμασος'' - Massimo Recalcati - Εκδόζειρ Κέλεςθορ - 

papadopsixologos - Απόζπαζμα ''Ο παλιάηζορ'' Σηίσοι: Μέλπω 

Ζαποκώζηα - Μασαβσαπάηα -  Ραμαγιάνα - findtube -  Τα 

πςπηνικά όπλα - Η έπεςνα καηά κύπιο λόγο, έγινε μέζω 

διαδικηύος, όπος και βπέθηκαν οι πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ - Τα 

αζηέπια ηοςρ μένοςν ακαηοίκηηα - Mona P - Georgios G - Γκάνηι 

και ανεξαπηηζία ηηρ Θνδίαρ - Έθνορ, 04/15/1997 – historyreport - 

Τα βδελςπά έθνη - Αθάναηοι - Diaelefsis 
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      Μέλορ ηηρ Ένωζηρ Ανεξάπηηηων Σςγγπαθέων ΕΝ. 

Α. Σ.   
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