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κo l(ΑΠ lTΑΛlΣMoΣ ElΝΑl ΣΑΝ To ΦlΔl ΠoY l(ΑTΑBPoXΘlΖΕlTΗ Ν oYPΑΤoYυ

ε nερinoυ 60 βtβλiα l<αl εl<ατoντdδεg αρ-

Θρα oτo ενεργητll<o τoυ, oε θθματα γιjρω
αno την nαγκooμloπoiηση, τη μεTανεω-
τερll<oτητα Ι<αΙ τoV l(αTαVαλωτloμo, o Zi-

Yl<μoUVτ Mnαoυμov εivαl αvαμφloβητητα o Πlo σημα-
ντlκoq t<olνωνloλoγog oτην Ευριinη καl 6ναg αno τoυg
l<oρυφαioυq oτοxαoτdq oτη oιjγ1ρovη roτoρiο τηg δlα-
voηoηg. ΓεννflΘηι<ε οτην Πoλωνiα To 1925, noλθμηoε
εναvτlα oτουg ναζi oτoν B' Παγr<ooμlο Πολεμo l<αl βρα-
βευτηl<ε με τoνΣτρoτtωτlκ6 Σταυρo Αvδρεiαq. Σε ουv€ντευ_

ξη τoυ oτηv εφημερiδα αCuardianυ, o Mnαoυμαν 6xεr δη-
λιδoεr 6τl καθ'oλη τη δlαρt<εlα τoυ noλ€μoυ Ι(αlTη μετα-
noλεμll<η nερ1oδo υnηρξε l<oμμoυνloτηq.

Σnoιjδαoε l<otvωνloλoγiα l<αl ιplλoooφ[ο στo ΠανεΠ]_

oτημlo τηg BαροoβΙαg καl τo 1954 l<ατdλαβε δlδακτll<η
Θθoη oτo oμιilvυμo nαvεnIoτημto, onoυ l<αl παρ6μεtνε €-
ωg τo 1968. Ano τlq αρx€g τoυ 1960, καr βαΘΟτατο εnηρε-
αoμ€νog αno τo €ργo τoυ λ/αρξ, τα 6ργα τoυ ηταν ηδη

εUρUταTα γνωστα oτηv Πoλωνiα, oμωg εi1ε αρxioεr nαραλ-
ληλα να αol<εi l<ρlτll<η oτην r<υβ6ρνηoη. Στlg αρx6g τoυ
1968 nαραlτηθηκε onο μελog τoυ κυβερνιbντog l<6μμα-

τoq καl λiγo αργoτερα €xαοε την €δρα noυ κατεixε οτo
Πανεnloτημlo τηq Bαροoβiαg' αnελαΘηκε on6 τη xιitρα,
καταληγoντοg oτην αρxη oτo Πανεnloτημlo τoυΤελΑβiβ
oτo lοραηλ καl τελlt<α oτo Πανεntoτημlo τoU Λlντζ στηV
Αγγλiα, 6noυ καl δiδαξε αno τo 1971 6ω9 τo 1990, ono-
τε l<αt oυvτoξtoδoτηΘη κε.

Εl(ToTε, o... ουvταξlo0xoq κ. Mnαoυμαν εκδiδεr κατα

μ6ooν oρo δ0o βrβλiα τo 1ρ6νo και €1εl γivεl €ναg αn6
ToUζ Πlo noλυoυζητημθvoυg oτoxαoτ€g oτoν ι<ooμo.

Σε ηλlκio nλ6oν 84 ετιi-lν, l<αl oυνε1iζoνταg να ζεl οτην
Aγγλiα, oxl αnλιiq nαραμ€vεr ενεργ69 oτην €ρεUνα, στlζ
δlαλdξεlg l<αtoτlq δημoolε!oεlq €ργωv, αλλα δlανιiεl μlα
nερioδo δημloυργll<oτηταg τ€τolα πoυ ol περloooτερoι
ανθρωnol δεν μnoρoυν l<ον να δlovoηΘo0ν oxl νο πραγ_

ματοnolηοoυν.
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ΤΗΣAΠoTYΧlΑΣΤΩN TPΑΠΕZΩN. ΑΝTlΘΕTΑ, ΕlNΑl ENΑ ΠΛHPΩΣ
ANΑM ΕΝo M ΕN o ΑΠ oΤEΛΕΣMΑ THΣ ΣH MΑNT| l(ΗΣ EΠ lTYXlΑΣ ΤoYΣ:
E Π lTYXlΑ ΣTo M ΕTΑΣXH MΑTΙΣM o M lΑΣ ΤE PΑΣT|ΑΣ ΠΛΕ l oψ H Φ lAΣ
ΑNTPΩN l(ΑlryΝΑll(ΩN, HΛll(lΩMΕΝΩN l(Αl NEΩN, ΣΕ MlΑΦYΛΗ
XPΕΩΣΤΩN. H ΑNT|ΔPΑΣH ΣTΗN l(PΙΣH MEXP|TΩPΑ ElNΑl MlΑ
ΣYNTO N lΣM EN H Π PoΣΠΑΘ ElΑ ΑNΑl(ΕΦΑΛΑl oΠ ol HΣHΣ ΤΩN TPΑΠ EZΩN
lGl THΣ ΔYNΑTOTHΤΑΣ TΩN lGΤΑΝΑ/\Γ)TΩΝ NΑ ΔΑN ΕlZoNTΑl ΞΑNΑυ.

Kατιi τη δdρκεlα τωv τελευταiωv 2-3 δε-
καεπιδv ol oκ€ψεlq καl ol lδ€εq oαq 61oυv
oκoλoυΘfoεl, Θα €λεγα, μlα εrrτελιirq δlo-
φoρετlκli δlαδρoμti απ6 αuτην ΠoU σU-
vαvτdμε αrα πριirτo α16δlα τηζ πvεUμα-
τlκηq oαq αvαζητηoηq, oε βαΘμ6 πoυ Θα

μπoρo0oε κανεig vo μlλrioεl γlα 6vαv
πριirlμo κol €vαv ιirρlμo Ziγκμoυντ Mπιi_
oυμαv. Θα oυμι}ωvoιiooτε με αυτηvτηv
ερμηvεiα; <Δεν βλdnω €τol τo δρoμoλ6γlo
noυ ακoλo0Θηoε η δtανoητll<η μoυ nερrη-

γηoη. To βλεnω oαν μlα ατ€ρμoνη oειρd επI-
oκ6ψεων oτo Ιδlo δωμdτlo, μπαiνoνταg ι<dθε

Φoρα σTo δωματlo αn6 δloQoρετlκη n6ρτα
καt ανdβovταg φιbτα δlαQoρετlr<ιilν xρωμα-
ΤωV. oΠωζ κdΘε 6μnεlρog φωτoγρdφog Θα

oαq dλεγε, αυτ6 noυ βλ€nεrg ολλdζεl oημα-
vτlκd ονdλoγα με τo xριilμα l<αl τηv κατεΟ-
θυvoη on6 τα Q6τα: δlαφoρεTlκθg nτυx6q γi-
vovταl oρατ€g καl εμQανεiq, dλλεg nτυx€q

βuΘiζoνταI oτη oκld η εξαφανiζovταl αn6 τη
θ€α. Ynoθ€τω 6τt ol δlαδo1tκ€q μελθτεq μoυ
εiναl ταξlδtωτll<εg αvαφορ€g αn6 εκεivεg τlg
εnονειλημμθνεg, 611 6μωg εnαναλαμβαv6-
μενεg, εnlδρoμ€gυ.

Στα βIβλio oαq κιivετε δlιiκρloη μεrαξιi
αρευατηgυ κol ααr€ρεηgυ vεωτερlκ6τη-
ταg. Eivαl αuτ6q ιiλλoq €vαq τρ6nog vα
μlλιiooυμε γlα τη vεωτερlκ6τητα 6vαvτl
τηξ μεταvεωτερlκ6τηταq η vα απoιpιi-
γoυμε αυτηv τη δldκρloη; αNαt καt 6xl. ol
αvαφoρεζ στo ζειiγog αυτιilv τωv δUo εvνot-
ιbv επlκαλ0nτoυv xρovlt<d η μiα τηv dλλη,
αλλα ol iδlεq oι €ννolεg εκφραζoυν δtαφoρε-
τtl<d νoημοτα. βλ€nουν τηv Iοτoρll<η αλλoγη
αno δlαφoρετtκ6g onτlκ€g γωvr6g. Αρxrr<α, η
dvνotα "oτ€ρεη - ρευoτη" νεωτερlκ6τητα, oε
αντiθεoη με τo ζειjγog "νεωτερικ6τητα - με-

τανεωτερll<oτητα" εiναt Θετll<η: λ€εl κdτl nε-

ρloooτερo αn6 τo oτt τo "τιilρα" εiναl δrαQo-

ρετlκ6 αn6τo "τ6τε", δηλιiνεl l<οt τl απoτελεi
αυτην τη δloQoρα. Δε0τερov, τo ζε0γog "οτ6-

ρεη - ρευoτη" vεωτερtl<6τητα' oε αvτiΘεoη

με τo αλλo ζειjγog, αvτrλαμβdvεταl ταυτo-

xρoνα τη ουν€1εlo καl την ασUν€1εια μεταξi
των δ0o μελιilν τoυ αλλoυ ζε0γoυg. Αυτ6 εi-
vαl τo τεραoτlo πλεov6κτημd τoυ, αφoΟ 6ταv
nαραθ€τoυμε τη νεωτερlκ6τητα l(αl τη με-
τανεωτερlκoτητα υnoνooΟμε, Θ6λovταg ι<αl

μη, 6τl τελεiωoε η νεωτερll<6τητα, dτl αvτtl<α-

ταoτdΘηκε με t<dτl oλoκληρωτlκd καtνoιjρ-

γlo l<αt6τl η ρηξη μεταξ0 δ0o oταδiωv l<αl διj_

o δtαδo1ll<ιilν μoρΦd)ν i<oΙVωVll<ηg ζωηg εiναl

βαθ0τερη l<αl μαλtoτα nερloo6τερo απ6λυ-
τη αn'6,τl εiναt oτηv nραγμοτιr<6τητα. Tρi-
τoν, η fννolα "oτ6ρεη - ρευoτη" νεωτερlκ6-
τητα υnοlνiooεταl τo γεγoνog oτl η εμφαVlση
τηg ρευoτoτηταq εiναl oε l<απolo βoΘμo μlα
φUσlKη Qαoη oτην εξdλlξη τηg vεωτερlκ6-
τηταg _ ακoλoυΘε[, oαv vq λ6με, την εοωτε-

ρlκη λoγll<η τηg. H νεωτερlι<6τητo, oε τελευ-
ταiα αvαλυoη, γεννηΘηr<ε ωq €vαg "ρεUσΤo-

nolηττ]g". H κiνηoη αn6 τη oτερε6τητα σTη

ρευoτ6τητα ηταv τελlκd η 6κβαoη τηζ εΠl-
τυxiαg τηq πρoωρηg νεωτερrκ6τηταg, 6xl η
απoτυ1io τηg oτηv αnαλλαγη τoυ εουτoιj τηq
αΠ6 εKεινη την αnooτoλη.

υonωg ξ6ρετε, ηδη oτlg αρXεζ τoU 19oU
otιbνα διjo αoυγl<ρατητolνεαρoi οno τη Pη-
ναviα, ovoμαζ6μενor l(oρλ Νzlαρξ καl Φρεlδε-

ρit<og Ενγκελq δtοι<oivωναν (με απ6λαυoη!)
εt<εivo τo nεριβoητo "oτlδηnoτε oτdρεo λlιb-
νεl oτov α€ρα καl oτlδηnoτε ιερ6 βεβηλιbνε-
ταt". Αυτ6 noυ €xεl oυμβεioτηv nραγματrκ6_

τητα αn6 τoτε εivαt oτl, oτην αρ1η, η νεωτερι-
κ6τητα 6Θεoε ωg oτ6xo vα λrιioεl τo oτdρεo
6xl εξαπΙαg τηg αΠoσTρoφηζ τηζ Προζ τη στε-

ρεoτητα, αλλα, αντlΘ€τωg, λoγω τoυ oνεiρoυ
t<αl τηg Qlλoδoξiαg τηg να τελεlιiloεt μtα γlα
ndντα με τη ρευοτoτητo, τo αnρ6onτo, τo
τυxαio oτην αvΘριinlvη r<ατdoταοη (βαθlα
t<αtoδυνηρd αloθητd 6λα oυτα ι<ατα τη δlαρ_
l<εtα των ετιbν αγωviαg τοιi ancient regime).
H εvαντiωoη τ6τε oε 6,τl ηταν oτθρεo nρof-
l<υπτε oπo τo 6τl δεv ηταν αρl<ετd oτ€ρεo. H

πρoθεoη ηταν vα αντll<oταoταΘεΙ με κατt πιo
oτθρεo, εt<εiνo τo oτ€ρεo noυ εiναl l<αταot<ευ-

αoμ6νo σ!μφωνα με τlζ Πρoσταγ€g τoυ λ6-

γoυ. H παΘlooμ€vη αλλαγη (οnoκαλoι_iμεvη

εκoυγ1ρoνtoμ6q) ΘεωρηΘηr<ε oτl θα ηταν r<dτl

πρooωρtν6, εξ ανdγκηg, τo oπoio oυvτoμα
Θα αντll<αΘioτατo αno την ηρεμη απ6λoυoη

μtαg αl<λονητηζ, δlαΦαVoι]ζ, nρoβλ€ψlμηg
t<αl οξlonloτηg ρ!Θμroηg πραγματων noυ δεv
θα απαtτoιjoε dλλη nλ6oν αλλαγη xdρη oτην
τελεl6τητα τηg.

υΑυτ6 πoυ 6μωg γvωρiζoυμε τιilρα εivαl
oτl o ψυxαναγl<ooτll<og l<αl oυναρnαοτlκ6g
εt<oυγxρoνlομ6ζ εiVαl η iδlα (ι<αr αμεταβλη-
τη) oυoiα τηg νεωτερlκ6τηταg (η νεωτερικ6-
τητο δixωg oυvεxη εl<oυγxρovloμo Θα ηταv
dνα oξΟμωρo, 6nωg "o αθραg noυ δεν φυod"
η "o noταμog noυ δεν κυλd"). ol μoρφεζ Kαl

ol δoμ€g nαγlιilνoνταl l(αl oταθερonoloΟvταl

μovo γlα vα αnoουναρμολoγηΘoιjv Kαl να α-
nooυvτεθo0ν oιiντoμα ndλl καl vα αvτιl<ατo-

οταΘo!ν με dλλεg μoρφ€g noυ nρooρiζovταr
να 61oυν την iδrα μoiρα. Mε τη μετoβοoη αno
τov "oτiρεo" oτov "ρευoτ6" εl<oυγxρoνloμ6
δεν €xεl α/ι},dξεl τ6oo η nρακτlr<η 6oo η αυτo-
oυναioΘηoη τηg Qιioηg ι<αrτoυ nεnρωμ€voυ
τoυ. Ξ6ρoυμε τιbρα oτr δεv υndρxεl l<αμlα "τε-

λtκη γραμμη" oτην εl(σUγXρoVloτll<η ιbΘηoη,
oτr ooα €1oυν ηδη Kατοσl(εUασTεi, αλλd καl
αυτα noυ noυ δεν €xoυν αt<oμη l<αταol<ευα_

oτεi, βρiol<oνταl οε l<ατqσTαση "μ€xρl νεω-
τ€ραg εlδonorησεωζ"D.

Πolα η o;1€oη μεταξ0 τηq μετovεωτερl-
κtig κolvωνiαg κol τηζ καταναλωτlκηg κol-
vωviαg; (H μετανεωτερtt<η κolνωv[α εiναt μtα
l<αταvαλωτιl<η l<olνωνiα. oTαν Tην αΠοl<α-

λoυμε l<αταναλωτll<η t<olνωνiα €xoυμε oτo
νoυ l<ατl nερloooτερo αno την αoημαντη καr

oυvτηρητrκη ι<ατdoταoη 6τ1 6λα τo μ6λη τηq
t<olvωviαg εivαl t<oταναλωτdg. Eννoo0με 6τι

η μεταvεωTερll<η l<otvωviα εiVαl μΙα l(αταVα-
λωτικη l<otνωviα με την iδro βαθld t<αt oυolα-
οτlκη €wotα κατα τηv oπoiα η μovτ€ρνα κol-
νωv[α oτη βroμηxανrκη τηζ φdση ηταv μlο
l<otνωviα πoραγωγιilν.

υo ρ6λog noυ η μεTαVεωτερlt<η t<olνωνiα



ανoΘεTεl σToUζ Πoλiτεζ τηζ εiVαι αUToζ τoU

l(αTαVαλωτη, Kαlτα μελη τηζ l(olνωViαζ KρΙ-

VoνTαl αντlστoixωg αno τηv rr<αν6τητα t<αι τη

Θdληoη τoUζ να πoiξoυν αυτ6ν τo ρoλο. o
l<αταναλωτηq μtαg l<ατοναλωτι l<η g t<o lνωviαg

εiναl €να αt1μηρα δlαΦoρετIl<o oν αno τov
l<αταναλωτ( olαoδηnoτε dλλη g κolνωνiαq
6ωg τιilρα. H δtοQoρd εiναl oτην €μ<pαoη r<αr

oτιg nρoτεραt6τηΤεζ ol oΠoiεζ ΠερlστolΧi-

ζoυν l<αθε πτυ1η τηg l<olνωνiαq, τηq κoυλ-
τo0ραg l(αl τηζ nρooωπlr<ηg ζωηg. oι δlα-

Qoρ€g εiναl τ6oo βαΘl6q καl noλιjμoρφεg,
noυ δtκαloλoγo0ν απoλυτα να nερlγρdφoυ-

με τηv κotvων[αζ μαζ ωζ μtα l<oινωviο ενog

ξεxωρloτoi t<αt δlαφoρετll<oU εiδoυg _ μlα
l<αταναλωτt l<η l<oιvωνΙαll.

H παγκooμloπoiηoη εξελΙooετol εδιir κol
πoλ0ν καlρ6 - εivαl ioωgτ6oo Παλta 6σo
καl η loτoρiα τηg αvΘρωπ6Tηταζ. Ενστr-
κτωδιbg, 6μωq, υπoΘ6τoυμε 6τl υn6ρ1εl
κιiτl κolvo0ρYro στη o0γ1ρovη nαYκo-
αμloπoiηoη απ6 τlq lατoρlκd παρ6μolεg
κατααrdoεlq αro παρελΘ6v. Tl Θεωρεiτε
ωg μovαδlκ6 στην Tρ€χoυσα ιpιioη τηq
παYκoσμroπoiηoηg; <To δlαζιiγlo μεταξΟ
τηg εξoυoiαg l<αlτηg πoλlτlι<ηg, μ6xρlτoιiδε
τo ενα νUμΦεUμ6νo με τo dλλo Kαl καTolK6-
νταg ι<dτω αno την iδlα oτ€γη μ6oο oτην ol-
t<oγ€vεlα τωv εΘνιitν-l<ρατιilν. Ενα μεγdλo μ€-

ρog τηg εξoυoiαg noυ κατεixε nρoηγoυμ6νωg

τo εΘνoκρdτog €xεl εξατμloτεi oτoν υnερεθνι
ι<o l<αl υnερκρατtκ6 "1ιilρo των ρoιilv" (oρog

τoυ Mανoυ6λ l(ooτ€λ), ενιi η noλlτlι<η αφ6_

Θηκε nioω l<αl nαραμ6νεlτonlκη, nερlφραγμf-
νη στα 6ρlα ToU εΘνol(ρdTouζ. ΑUτη η δlαδlKα'
oiα καΘloτα τo l<ρατog 6λo καl nερtoo6τερo
αvio1υρo: oι nερloο6τερot nαρdγoντεq noυ

καΘoρiζoυv τlg oυνθηκεg δlαβiωoηg, τlg εnl_

λoγ6g καl τrg nρoonτικ€g τoυ noλiτη δlαμoρ-

Qιilνoνταl, λεlτoυργo!ν ι<o ι κατευΘ0voντα l

μαl<ρlα αno τov 6λεγx6 τoυ. Eξαtτiαg αυτoU

τoυ ελλεiμματog εξoυoiαg, τo εΘνoκρατoq
αναγKoζεTαl Vα εγκαTαλεiψεl 6vαν αυξαν6-

μεvo αρIθμ6 λεlτoυργlιbν noυ εκπληρωνε η
εnlΘυμουoε t<αl nρooπαθoJoε vα εκnληριb-
oεl nρtν αno μiσo α16να. ΑUτ6g oιλεlτoυργiεg
τεivoυvνα εiναl τιilρα αnoρρυθμtoμ€νεg, noυ

oημαiνεl oτl εiτε θxoυν μετατonloτεi λoξα
nρog τrg δυvdμεIg τηg αγoρdg η 6τl €1oυν nε-

ρdoεl oτη oQαiρα τηg noλIτlκηg noυ 1εlρiζo_
νταtτα ατομo απ6 μ6να τoυq, xρηolμoπolιil-
vταg o r<αΘ€ναg τtg (nεριoρloμ€νεq) δεξloτητ6q

τoU l<αΙτoυg (nερloριoμ€νoυg) noρoυq τoυ-

υΕωg τιi.lρα, η ΠαYι<οσμloΠoiηoη εiναl οxε-

δ6ν αnol<λεloτrr<d αρνητlι<η: αυτo oημαivει
6τl αγκαλlαoε δυvαμεlg nαoiγνωoτεg γlα τιg

δlαonοoτtκ6g τoυg ταoεlg. Δεν θxoυμε αρxi-

οεl ακ6μη να xτiζoυμε το θεoμlι(o Πλαiσlo γlα
τη "θετll<η παγl<ooμlonoiηoη", τη μovη θερα-
Πεiα ΠoU υndρxεl Ylα τoV l(αTαστρεπτlι<6 α-
vτil<τυno τη g αρνητt l<ηg nαγκooμlonoiηoηq.
Xρειαζoμαoτε, δηλοδη, nαγκooμloυg oε Ioo-

δυναμiα noλlτl κo0g ι<αl δrl<αoτrι<o0g Θεoμo0g

με εl<εiνoυq noυ αναnτU1Θηκαν αn6 τoυg nρo-

γovoυg μοζ σTo εniπεδo τoυ εδαφlκd κυρi-
αρ1oυ εθνot<ρατoυgυ.

Θεωρεiτε 6τl η τρ€1oυoo olκovoμlκη κρi-
oη απoτελεi απεlλη γlα τlg τιioεtg ηq πα-

γκooμloπoiηoηq τωv τελευταiωv τρlιirv
δεκαετlιirv; ιo καnlταλιoμog -6nωg €δεlξε
τo ΠρoσΦατo Xρη ματool l<oνoμl l<o τooυvαμl

σε εκoToμμΟρlα ανΘριilnoυg, ΠoU ΠlσTειoUν
σTlζ l(αΠlTαλlστlκ6g αγoρ€q καl σTo l(αΠlταλl-

τα l<αταl<τα γlα λ6γoυ9 εl<μεταλλευoηg, o l<α-

n rτoλloμ6g τo J g oτερεi την nρo-καnlταλloτl_
κη nαρθενld τoυg t<αl 6τοl εξαντλεi τrg nρoμη-
θεiεg τηg δlι<ηq τoυ τρoφoδoτηoηg. Αι<ρlβιi.lg

6nωg θνα Qiδι noυ καταβρo1θiζεl την oυρd
τoυ: αρxlκα τo Qαγητo εiναt αφΘoνo, αλλα
oιiντoμα γivετοl oλo και πlo δioκoλo να τo
καταnlεi l<αl, ιioτερα απo λiγo, δεν υnαρxεl
αλλo φαγητo γlα Qdγωμα, αλλd δεν υπαρxεl
l<αl l<ανεiq γlα να τo φoεl.

υo καntταλloμ6ζ ε[Vαl oUσlαστικd θvα nα-

ραoιτlκ6 o0oτημο. oπωg 6λα τα nαρdolτα,

μnoρεi vα ευδot<lμεi γlα καnoιo δldoτημα,
ooo βρΙoκεl €ναν αl<oμη ανεκμετdλλευτο oρ-

γανιoμo με τoν oΠoio μΠoρεi Vα Tραφει, αλλd
δεν μnoρεi να τo κdvεl oυτ6 δi1ωg vα βλαψεl
τoν oικoδεon6τη καl, αργα η γρηγoρα, νo
l<αταoτρ€ψεl με αυτoν τoν τρonο τlg oυvΘη-
l(εζ Tηζ εUημερiαg τoυ η ακ6μη καl Tηζ εΠl-

βiωoηg τoυ - ΓρdQovταq oτην επoxη τo0 αxα-

ElNΑl ΠΑPA EΝΑΑΛΛo ΠPoΣΩΠoTΗΣ lαPlΑPXlΑΣ' Η "ΑΛΛΗΛΕΓryH"

Π E PlΛΑM BΑΝ Εl M lΑ ΕlΛl l(Pl Ν H ΑNΑΓNΩP|ΣH l(Αl ΑΠoΔoXH ToY
Δl l(Αl Ω M AToΣ ΤoY ΑΛΛoY ΣTo NA EX Ε l ΔlΑΦo PΕΤl l(Η ΤΑYTOTHTΑ,
ETolMoΤHΤΑΣΤo NΑ BoHΘHΣEl o ΕΝΑΣToN ΑΛΛoN ΣToΔYΣl(oΛo
EPΓo THΣ ΑYΤoΔι Elαl |(HΣHΣ. M E ΑΛΛΑ ΛoΓ|Α, H AΛΛHΛΕΓryH
ΣHMΑlNEl ΕNoΠolHΣH, oxl ΠΑPΑTlΣΔlAΦoPEΣ, AΛΛΑ MEΣΩ
l(Αl EΞΑlTlΑΣΤΩN ΔlΑΦoPΩN MΑΣυ.

oτιl<o τραπεζIκ6 oυoτημα ωg τlq αδlαμφloβη-
τητεg μεΘoδoυg εn lτυxoΟg επ iλυ oηg o l κoνo-

μr r<ιilν πρoβλη μdτων_ αυτo noυ r<ανεt καλιjτερα

εiναl να δημloυργεi nρoβληματα, oxl να τα

λι]νει. o l<αnlταλloμoq, ακρlβιbg 6nωg τα oυ-
oτηματα τωv Qυoll<ιi:ν αρlΘμιilν τoυ δlαoη-

μoυ ΘεωρημαToζ ToU l(oυρτ Γκ€ντελ, δεν

μπoρεΙ νo εivαl ταυτoxρovα oυνεnηg r<αl nλη-

ρηq. Edν εiναl oυvεπηg Πρoζ Tlζ αρ1€g τoυ,
nρoβληματα nρoκinτoυν πoυ δεν μnoρεivα
αvτlμετωnioεl. l(l αν nρoonαΘησεl να τα εΠl-

λυoεt, δεν μnoρεi να τo κdνει δi1ωg να nε-

ρl6λΘεl oε αoυv€πεlεq με τlg δικ€g τoυ θεμε-
λlιilδεtg υnoΘ6oεlg.

υΠoλ0 nρtν γρdψεl τo Θειilρημα ToU o ΓK6-

ντελ, η Poζα ΛoΟξεμnoυργI< δημooiευoε τo
6ργo τηq γlα την καntταλloτιl<η oυooιilρευoη
oτo onoio αν€φερε 6τl o καnιταλtoμoζ δεν

μnoρεi να επlζηoεt δixωg μη καnlτoλloτlκ€g
olι<oνoμiεg. Δηλαδη, o l<απlταλloμ6q μnoρεi
να nρoxωρηoεl o0μQωνα με τlg αρx€g τoυ
εQ6ooν υndρxoυν "nαρΘθνα εδdφη" ανorpd

γlα εn€κταoη t<αl εt<μεταMευoη. ΑQoυ, oμωg,

λiνωτoυ lμΠερlαλlσμo0 καl τηg εδαιplι<ηq κα-

τdκτηοηg, η Poζα Λo!ξεμπoυργκ δεν nρo€-

βλειpε ι<αl δεν Θα μπoρo0oε να nρoβλ€ψει
6τι τα nρo-νεωτερlκd εδdφη τωv εξωτlt<ιbν

ηnεiρωv δεv εiναl ol μ6vol ntΘανoi "olκoδε-

on6τεg", με τoUζ onoiουg μnoρεi o l(αΠlTα-

λloμog να τρ€φεTαl γlα Vα παρατεiνεl τη δlαρ-
κεrα ζωηg τoυ l<αlvα αρ1ioεlνα €xεl δrαδoxlκd

μεγαλα 1ρoνlκd δtooτηματo ευημερiαg. o
καnlταλloμog αnoκdλυQε αn6 τ6τε την l<ατα-

nληκτlκη εnινoητlι<oτητd τoυ oτo νo ανoζη-
τα ι<αlνα βρiol<εlν€α εiδη olκoδεonoτιi.lν oταν

τα nρoηγoιiμεvα εl<μεTαλλεU6μενα εiδη αρxl-

ζον olγo olγd vα εξαΦovιζovταl. ΕΧoνTαζ Προ-

oαρτηoεl 6λα τα nρo-ι<αnlTαλlστll(o εδαφη,
o καnlταλloμ6g εφηιjρε τη δευτερoβαΘμlα
nαρΘενld. Eκατoμμ!ρια οντριbν Kαl YUναl-
κιbν noυ oτηρiζoνTαν σTα βlβλIαρrα αnoταμΙ-

εUσηζ μετoσXηματioτηl<αν με δαIμ6νro τρo-
no oε ι1να αn6 τα ακ6μη αvεl<μετdλλευτα
nαρΘ€να εδαQη.

υΗ εμφανtoη των πloτωτtι<cbν κoρτιbν ηταν
τo oημoδt των nραγμdτων noυ dρxoνταν. ol

ιH "ΑN E lσl l(oΤHTA' ΣTlΣ Π EPlΣΣoTΕPEΣ ΤΩN Π EPl ΠTΩΣEΩN ΔΕN
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o Ziγκμoυvτ Mπιioυμov γεvvnμdvog αιnv Πoλωvio, λομβdvεl τo 2006 τlμnτικfi δtdκρlon απ6 τα x€ρlο τoυ
πριinv πρodδρoυ τng Τoεxiαg, Bdτoλαβ Xdβελ. Aπ6 τo 1971 ζει αιnv Aγγλ[o, εvι,i ouvιοξloδoτιiΘnκε το
1990 oπ6 τo Πovεπlαιιiμlo τoυ Λlvτg. Σfrμερα, 84 ετιiv, εξακoλoυΘεi vο εivοl πoρoγωγlκdg καl δloυγrig.

Kεζ σαζ τρdΠεζεζ. ot xομoγελαοτ6g τραnε_

ζεg _ onωg μiα αno τlg Πlo δαlμoνlεζ δlαΦη-

μiσεlζ δlαKηρUσσε.
υH nορo0oα xρηματoΠlστωTll<η l<ρioη δεν

εiναl μlα 6κβαoη τηζ αΠoTUXiαζ των τραΠε-

ζιilν. Αντ[θετα, εiνοr 6vα nλξρωζ αναμεVoμε-
νo αΠoT6λεσμα Tηζ σημαvTlKηζ εΠlτUXiαζ
τoUζ: εΠlTUXiα στo μετασχηματloμ6 μlαgτε_
ρdσTlαζ ΠλειoψηΦioζ αvTρ6V KαI γUναlK6V,

ηλlκlωμ€vων Kοl νεων, oε μrα φυλη 1ρεω-
σT6ν. H αVτiδραση στη XρηματoΠlστωτ!Kη
Kρiση μεXρl τ6ρα εiVαlεντUΠωσlαKη, αK6μη
Kαl εΠcιναστατrκη. Γiνεταl μΙα σUντovlσμεvη
ΠρoσΠdΘεlα αVαl(εΦαλαloΠoiησηζ των Π lστω_

TιKcbν oργαVlσμcδν και των τρoΠεζ6ν Kαl τηζ
δυνατ6τητog vα μΠoρo0ν ξαVd ol καταναλω-
Tεζ vα δαvεiζoνταl, ιilαrε να εnισrρεψεΙ τo σ0-
oτημο τoυ δανεloμo0 καl τηg nioτωoηg oτην
KαVoVlKη τoυ λεtτoυργiα. ol μυεg τoυ κρd-
ToUζ, αΧρησlμonoiητol για noλ0ν καrρo γl'αυ-
Τoιjζ τoUζ σKoΠoιiq, τεντιilνoιrrαl τιilρο δημo-

oiωg, ουτην τη Qoρα xdρrν τηg oυvεxroηq τoυ

ποlxvlδlo0 _ εv6q nαlplδlo0 noυ, nερl€ργωg,

δεv αντ€xεl να δεixνεl ΤoUζ μUζ τoU τo κρd-

τog, αλλα noυ (αno τηv dλλη μερlα) δεν μno-
ρε[να εΠlβlωσει δixωq αυτoυ.

Eivαt γιlι,lαr€g or oπ6ψεrζ σαqμα τo ιp6βo,
τηv αvασφ6λεlα, τηv αβεβα16τητα. Θα

ηΘελα vα μotραστεiτε μαζi μαg μερtκ€q
απ6 τlζ απoψεlζ σαζ Yrα τηv oλληλεγ-
γ0η. αHδη oτη βlβλio μoU "MεΤoμoντερVα

ηθlt<η" (1990) nρ6τεlνα 6τl τo τρinτυ1o oιiv_

Θημα τηq Γαλλlκηg Enαvαoταoηg "Eλευθε-

ρiα, looτητα, Αδελφoτητα"τεiVεl να ανTlκoτo-

σταθεi στην εΠoxη μog με τo o0νθημα "Ελευ_

Θερ[α, ΔlαΦoρετl l(oτηTα, ΑνεKτl l(oτηTα". YΠo_

oτηρlξα, εnioηg, o'εκεΙvo τo βrβλio oτι η "ovε-

κτIκ6τητα"' ΠoU στlζ Περlσσ6τερεζτωv Περl-

nτιiloεωv δεν εiναι nαρd €να αλλo Πρ6σωΠo

τηq ι<υρlαρ1Ιαg, δεv €xεt ακ6μα μετατραnεΙ
oε "αλληλεγγΟη", κατl αρκετd δtαφoρετlκ6
Ko! ηΘlKd ανιbTερo αΠo τηv oνεl<τlK6τηTο. E-

κτ6g on6 τηv εγl<ατdλεlιrllη τηg τlμωρiαg τoυ
δtαφoρετlκo0, onωg υnooxετol vο κdνεl η α_

νεl<τlκ6τητο, η ολληλεγγ0η ΠερlλαμβdVεI

μlα εlλlκρlvη αvαγvcbρloη l(αl cιΠoδoΧη τoU

δlκαlιilμοτog του dλλoυ στo Vα εχεl δlαφo-

ρετll<η ταυτ6τητα, ετolμoτητα vα βoηθηoεl
o θναq τoν dΜov oτo δ0oκoλo €ρYo τηζ αUτo-

δlεκδiκηoηq και εlλrκρlvη xoρα, noυ nρo6ρ-

xεταl αn6 την ανΘριbnlνη nolκlλiα, η oΠoiα
υn6o1εταl τα εlδdλλωg μη ΠραYματoΠolησl-

μα oφελη: oυναρnαoτlκ€q Vεεζ εμΠεlρiεζ l(αl

nρoonτlκ€g να μdΘouμε o εναζ αΠ'τoν dλ-
λον. M'dλλα λoγtα, η αλληλεγγ0η σημαivεl
ενonoiηoη, 61r nαρα τlq δlαφoρ€g, αMd μ€oω
Kαl εξαlτiαζ των δloQoριilv μαζ. AΠo T6τε, ε_

Πεστρεψα oτo ζητημο ορl(ετεζ Qoρ€g καl,
αν μη τr dλλo, nρoondθηoα vα ενlo1Οoω, 61l

να αναΘεωρησω, To αρXlK6 εΠlχεiρημα}).

H αγ6nη, o €ρωταζ κor η φrλiα καταλαμ-

βιivoυv επioηζ nρωτoρχlκo0g ρ6λoug olg
ιpιλoooιplκ6 καl κolvωvloλoγlκ6 Θ€ματo
ατη oκ€ι}η σoζ- Δεv εivαl oυτ€q lδ16τη-
τεζ καr σUvαrσΘηματlκ6 γvιυρiσματq πoU,
σε €vαv κ6σμo φ6βoU, αvασΦ6λεlαζ καl
χυδo16τητoξ, €1ouμε περlσσ6τερo ova-

γκη σημερα απ6 πoτ€; ιιNοt, η oγdnη, o €_

ρωταg καl η <plλiα εiναt oημερο αυτd πoυ 1ρεl-
αζ6μαστε Kαι εΠlΘUμo0με Περlοo6τερo on6
oτlδηnoτε dio,o, ενιil εiμαoτε αno την αMη
μεριd ndρο πoλi εnr<pυλακτrκoi oτην nρo-
ondθεlα noυ xρειdζεταl για να δloτηρησoU-

με αυτd το oυvαlσΘημοτlKd γvωρioματα 6ταv

τα βρo0με, lδlαiτερα oταν oυνovτηooυμε δυ_

σKoλiεζ μΠρoστα μαg o'αυτo0 ToU εiδoUζ Tlζ
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ntoτωτlκ€q κdρτεg €nεoαν στηv αYoρd Kdτω

αn6 τo μoναδlκd oαγηvευτtκ6 o0vΘημα: "Mην

καΘυoτερεiτε dMo τlg εnlΘυμiεg oαq". ΕnlΘυ-

μεiτε κdτl, ολλd δεν €xετε κερδioεl αρκετd

1ρηματο γrα vo καταβdλεTε την τlμη nιbλη-
oηg; H αγωνiα oαg €λαβε τ€λoζ. Nα εUχορl-
oτεhετov Θε6 καl την καλoκογαΘ[o τωvτρα-
nεζιilν, γlατi με μlα nloτωτlκη καρτα μnoρεhε
τιilρα να αντιoτρ€ψετε την nρooταγη: αno_

λαιioτετιilρα, nληριiloτε oργ6τερα! H nloτω_

τlκη κdρτο odg καΘlαrd ελε0Θερoυgvο δlαxεr

ρIoτεiτε τlg αnoλα0oεtg oαg: να αnoκτηoετε
nρdγματα 6ταν τα Θ6λετε, oxl 6ταν Θα €1ετε

xρηματo για vα τα αYoρdσεTε' H oυν€xεlα η_

ταν εξiooυ εντυnωoιoκη. Δεv μnoρεiτε vο
nληριiloετε τo 1ρ6oq σoζ; Mηv ονηoυ1εiτε.
Eμεig, ol φlλlκoinloτωτ€q, δεv Θ6λoυμε πioω
τo 1ρηματd oαq. Αvr'αυτo0, oαζ Πρoσφερou_

με κι dλλη nioτωoη γlo vα ξεnληριilσετε τo
nαλι6 oαg xρ€og καl α<pηvoντdq oαq με λiγα
εnlπλ€oν xρημοτο (δηλαδη, p6oq) για να
nληριboετε για ν€εg αnoλα0oεlg. Εiμαoτε ol

τρdnεζεq noυ Θ€λoυμε να λ€με "ναt". ot φιλl_
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oxθoεIq Αλλd, αι<ρlβιbg εnεlδη εiμαoτε πρ6-
θυμol "vα δroμoρQιilooυμε βαΘl6g Qlλiεq r<αl

σUντρoΦlKoτητα" r<αl εnεlδη τα λαxταρoμε
αυτd nερloooτερo 6vτovα ι<αl nlo αnελnloμ€-
vα αn6 πoτ6, ol oxdoεlg μαg εiναl γεμdτεg φα-
oαρiα καl μ6νog, δlαπoτloμ6νεg με dγxoq ι<αr

l<αταoταoεlq δlαρl<od g εn lφυλακη g. Εiμoοτε
nρ6Θυμol εnεlδη ol δεoμoiφrλiαg εiναr(oτηv
εloτoxη l<αl αξroμνημovευτη φρooη τoυ Pθl

Παλ) η μoνη (κolνωνrι<η) "vηonoμnη μdoα
oτα ταραγμdvα vερα" τoυ ρευoτoU-o0γ1ρo_
νoυ l<ooμoυ. Τα ταρoxιiδη νερo μεoο oτα
onοiα nρ6nεr γεwαiα να ταξlδ€ψoυμε μαζi
εivαt ot επloQαλεig καr αδιjναμoι xιilρol ερ-

γαoiαg, πoυ εiναl δlonoτloμ6vol αno αμol-
βαiο r<oxυno(.liα l<αl oυxvd δrαλυμ€νor αno
τoν ανελ6ητo ανταγωvloμo, ol γεlτoνl€g μαq

M Ε ToΝ l(oPYΦΑlo l(oΙ ΝΩΝ l oΛoΓo

oνεl<τηματα oτlg απεtλητlt<6g εnlβαρ0νoεrq
τoυ oημερα; l(l αν ol εnlnλ€oυoεg ζιi-lνεg αoQα-
λεiαq μετατραno0v oε βαρiδlα μoλΟβδoυ; |(l

αν o κovτlν6g κl o αγonημ€νog δεν εiναl πλ6-

oν αγonημ€νoq, αMd εiναl αl<oμη εl<νευρloτt-

ι<d κovτd; Αn6 εδιb nηγαζεr τo αγxoq: o Qoβog
να 1dooυμε φiλoυg η oυντρ6φoυq εΙvαl ανα-

μειγμ6νog με τo Q6βo να μην μnoρo!μενα ξε-
φoρτωΘoι]με εt<εiνoυg ανdμεoo μαg noυ δεv
εivol nλdoν εnrΘυμητoi. To "δiκτυo" τωv ov-
θρωniνωv ox6oεων εxεrγivεr oτrg μ6ρεg μαq η
6δρα τωv πlo oδυvηριilν αμΦlθUμlωV _ Kατl

ΠoU ΦερVεl τov καλλrτ6xvη τηζ ζωηζ αvτlμ€-
ΤωΠo με θvα κoυβαρl δlλημματων ΠoU Πρo_

r<αλoιjv nερroooτερo o0γ1υoη, ndρα ενδεi_
l<VUVτol ωζ l(αTclτoΠlστll<oi δεiκτεq.

)Γlα Vα μη μαt<ρηγoρoυμε: η αγαnη δεν
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αH ΑΓΑΠH ΔEN EΙΝΑl lGTl ΠoYTo BPlΣl(Εl l(ΑNElΣ ΕTolMo, ΣE
ΣYΣl(EYΑΣlΑ. ElNΑl lGΤl ΠoY ΠPEΠEl ΠΑNTΑ NΑΔHM|oYPΓHΘEl l(ΑΙ ΝΑ
ΑNΑΔΗMΙOYPΓElTΑl l(ΑΘHMΕPlNΑ ΠPOΣΑPMoΣMΕΝΗ ΣTHN
ΑYΞΑN o M E Ν H EYΠΑΘ ΕlΑ TΩΝ ΑNΘPΩΠ l NΩΝ ΔΕΣMΩΝ ΣTΗ N

ξ!ρηH MΑΣ, ΣΤH Ν ΑNT|ΔH M oTl l(oTHΤΑ ΤΩ Ν MΑ l(Po Π PoΘ EΣM Ω N
ΔEΣMΕYΣEΩN, ΣΤo ΞEryMΝΩMΑΤΩΝ ΔllGlΩMΑΤΩN ΑΠo HΘll(EΣ
YΠoΧPΕΩΣElΣ lGl ΣΤHΝ ΑΠoΦYΓΗ ΤΩN l(ΑΘHl(oNTΩN, H ΑΓΑΠH TΕlNΕl
NΑ ΘΕΩPHΘEl ΩΣ lGΤlTΕΛElo ΕΞΑPXHΣ'Η l(ΑTl To AΠOTYXH M EΝoυ

noυ εiναl κdτω απo δlαρt<η l<iνδυνo αn6 τα ol-
κoδoμll<α oυμQ€ρoντα, ol l<iνδυνol αnθναντl
oτη oωματll<η αl<ερα16τητα τoυ l<αΘενog, noυ
εiναl noλ0 αoρloτolγIα Vo εΠlσημαvθoιjν με
αl<ρiβεlα, o δrαουρμog μlαq ευnρεno0g αν-
θριbnlνηq ζωηg. To x6ρl βoηΘεloq εν6g αξl6-
ΠlσTοU, ntoτoΟ, α<poolωμ6νoυ Qiλoυ, ενoq

Qiλoυ μ€xρl τo Θανoτo, 6vα x€ρl oτo onoio Θα

μnoρεiνα βαoloτεf l<ovεig l<αl noυ nρ6Θυμα
Θα τεντωΘεi onoτε xρεlαoτεi εiναl 6,τl εivol

γlα ToUζ ναυαγoUq τo nιΘανα vηorα η ol oα-
σεΙζ γlα ToUζ Χαμdvoυq oε μlα €ρημo. Xρεlα-

ζoμαoτε τ6τorα x€ρlο, καr εn ιθ υ μo0με vα τα
61oυμε _ ooo nερtoo6τερα υnαρxoυv γUρω
μαg τooo καλUτερα.

υΕντo0τolg... εντo0τolg! Στα ρευoτα oιjγ-

xρoνo nερixωρo μαζ, η rooβlα nioτη ε[vαl μtα
ευλoγiα noυ αvαμεlγνJεταl με noλλoJg αvα-
Θεμoτloμoιjg. l(l αV τα κ0ματo αλλdξoυν l<α-

τειj Θ υνoη ; l(l αv ν6εg ευ l<αtρiεq δελεαooυν την
αvακ0κλωoη τoυ xΘεg, εξοoφαλiζovταq nλε-

εivαl l<dτl noυ τo βρiot<εl l<ανεig, δεv εivαl €vo
objet trouve η l<dτl τo ουol<ευοoμdνo. Εiναl
t<ατl noυ nρ€nεl ndντα vα φτlαxrεi, vα δημιoυρ-

γηθεi Kαl νo ανoδημloυργεiταr καΘημεριvα,
ι<dΘε l<αιvoιiργlo ιilρα.

DΠρoσαρμoσμ€vη oτην αυξανoμενη ευ-
nαΘεlα των ανΘριilnlνων δεoμιilv oτην εno1η

μαg, οτην αντlδημoτll<oτητo τωv μαl<ρonρ6_
Θεoμων δεoμειjoεων, τoυ ξεγυμνcδμoτog των
δrκαlωμoτων αn6 ηΘlr<€g υnoxρειitoεlg l<αI

oτηv αnoQυγη τωv ι<αΘηκoντωv, εl<τoq on6
τlg υnoxρειboεlq oτoν iδlo μαg τov εαυτo ("τo

oQελω αυτ6 oτοv εαυτd μoυ'] "τo αξiζω αυτ6"
κ.λn.), η αγαnη τεivεlvα θεωρηΘεiωg l<ατl τo
τdλεlo εξαρ1ηg η l<ατl τo αnoτυxημι1νo _ l<αl

εΙναl, oυvεnιbg, καλιjτερo να εγr<αταλεlφΘεi,

l(αΙVα αντll(αταoταΘε[αno ενα "ν€o r<αl βελ-
τιωμdνo δεiγμo", ενδεxoμdνωg nραγματlκd
τθλεto. Mlα τθτorα αντiληQη τηg αγαnηg l<αl

τoυ dρωτα δεv αναμ6νεταlνα εnlβιcδoεl oι-1τε

l<ανoτην nριilτη αoημαvτη λoγoμαxΙα, nooω

μολλov oτrg nριbτεg ooβoρdg δIαQωνiεg καl
oυγl<ρo0oεrq.

lH ευτυ1iα, ενΘυμo!μαr τη δrαγvωoη τoυ
l(αντ, δεν εΙναl 6να tδαvlt<o τoυ λoγoυ, αλλα
τηg <pαvταoiαg. Πρoεlδonoiηoε, εnioηg: αn6
τη oτρIμμ6νη ξυλεio τoυ oκελετoιi τηg ανΘρω-

noτηταg t<oν6να ευΘιj nρoγμα δεν μnoρεi noτ€

Vα l(ατασl<εUαστεi. oTζoV ΣτloUαρτ Mlλ φd-
νηl<ε να oυνδυαζεl l<αl τlg δυo Qρoνηoεrq oτην
nρoεlδoπoiηoη τoυ: ανoρωτηθεiτε εαv εioτε
ευτυ1εig, l<αl nαJετε να εioτε... ol αρxαiοr πl_

Θαvιδg υnoι|rαζoνταv τo iδlo nραγμα, αλλo,
t<αθoδηγo0μεvol αn6 τηv αρ1η τo0 dum spiro
spero (ooo αναnv6ω ελniζω), nρoτεrναν oτl
δixωq oκληρη δoυλεrd η ζωη δεν Θα πρ6-
σφερε τΙΠoτα ΠoU να Tην καΘloτd σημαντl-
κη. Διio xrλιετiεg oργoτερα η nρoταoη φαi-
νεTαl Vα μηv €1εl xαoεt τiπoτα αn6 την
εntκαlρoτητd τηgυ.

Γla μ€να, τoυλ61lcπov, τo τελευταio oαg
β'βλio, αH τ€1vη τηq ζωιigι, πoU πραγ-
ματειiεταl τα nαραnivω ζητηματα, υπo-
γραμμiζεl nερIoo6τερo αn6 oτlδηnoτε
ιiλλo τηv κolvoτoπΙo τηg oιlYxρoνηζ κot-
vωvlκηg ζωηq, aλλ6, πριirrovταq oυτ6,
nαρ61εl μlα oυμπαγri πρooπτlκli γlα τηv
αμφIσβητηση τωv oιiγ;1ρovωv λεlτoυρ-
γlιilv τηq κolvωνiαg, πoυ καΘoδηγεiτot
ακ6μη απ6 ηv κρlτlκη παρ6δooη ηq κol-
vωvlκηg oκ€ιpηq. To λ€ω αυτ6, επεrδri γε-
vlκ6τερα oαg nαρoυol6ζoυv ωg €ιaαv απαl-
ol6δoξo oro1oαη. Eiorε, λolπ6v, λry6rερo
li περloo6τερo απαlol6δoξog γro τηv nρo-
onτlκη μlαg εvαMακτlκηg κolνωvlκfq τ6-
ξηg nραγμdτων απ' 6,τl ηoαατε αην αρ1η
τoυ ακoδημα'lκoιi oαg βiou; κH ερμηνεiα

μoU γlα Tη δtαφoρα μεταξυ εv6g αloroδoξoυ
κol εν69 nεolμroτη εivαl oτl o αlol6δoξog nr-

oτεUεl nωg o l<ooμog μαg' εδιil ι<οl τcbρα, εi-
νol o καλΟτερog 6λων των δυvατιilν l<ooμων,

ενιi o nεorμιoτηq υπoQldζεταl πωg o αloroδo-

ξog μnoρεi νο €xεl δΙκIo. Yno αυτην την ερμη-
νεiα, δεν εiμαl oι]τε τo 6vα o0τε τo αMo. Ν/αλ-

λoν ανηt<ω oε μlo τρiτη r<ατηγoρiα, αυτην των
ανΘριδnων noυ ελniζoυν. Πloτειjω nωq o κ6-
oμog μnoρεΙνα γivεl καλιjτερog απ'o,τl εiναl,
πlo φlλoξενog Πρoζ μlα lt<ανonolητlt<η l<αl α-

ξlonρεnη ανθριinlνη ζωη καr nωg αυτo εξαρ_
τdταl αno τoυq oυνoνθριilnouζ μoU.

υΝoμiζω oτl αυτo τo nioτευα απo την αρxη
καl τinoτα δεν 6xεl oυ μβεi αno τoτε για vα με
ανογl<αoεl η vo μoυ υnαγoρεUoεl να αλλαξω

γνιilμηυ. t
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