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ΔΙΣΑΓΩΓΗ 

Πεοιδιαβαίμξμςαπ μέρα απϊ ςιπ ειρηγήρειπ ςχμ ρσμμαθηςόμ μαπ ςξμ «Ηασμαρςϊ καιμξϋογιξ κϊρμξ»1 
ςηπ φητιακήπ ςευμξλξγίαπ, ρσμειδηςξπξιξϋμε ϊςι η ειρβξλή ςηπ ρςη ζχή μαπ μάπ τέομει αμςιμέςχπξσπ 
με ποχςϊγμχοα εοχςήμαςα: Πϊρξ κξμςά είμαι ξ άμθοχπξπ ρςξ μα γίμει θεϊπ; Απϊ πξιξ ρημείξ και μεςά 
παϋει μα λξγίζεςαι άμθοχπξπ; Ηα είμαι η φητιακή ςευμξλξγία η μέα θεϊςηςα, ςημ ξπξία θα λαςοεϋει και 
η ξπξία θα ξοίζει ςη ζχή ςξσ; Λποξρςά ρε ασςϊ ςξ κοίριμξ ρςασοξδοϊμι, αουικά, θα διεοεσμήρξσμε ςιπ 
επικείμεμεπ αμθοχπξλξγικέπ μεςαβάρειπ πξσ ήδη ςοξυξδοξμξϋμςαι, και, ρςη ρσμέυεια, θα αμαζηςήρξσμε 
πσνίδα για ςη μελλξμςική πξοεία ςξσ αμθοόπξσ. 

 

I. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΠΟΧΗ 

Από ςξ ζώξ ρςξμ άμθοχπξ - Τξ εογαλείξ και ξ οόλξπ ςξσ ρςημ ενέλινη ςξσ αμθοώπξσ. 

Απ πάοξσμε ςα ποάγμαςα απϊ ςημ αουή: Απϊ ςϊςε πξσ ξ άμθοχπξπ, αδιατξοξπξίηςξ αουικά ζόξ, 
νεκίμηρε ςξ πεοιπεςειόδεπ ςανίδι ςξσ, ςη δική ςξσ Οδϋρρεια πξσ ρσμευίζεςαι έχπ ρήμεοα. Ιξμβικϊ ρημείξ 
ρςη διατξοξπξίηρή ςξσ (Homo Faber2) απϊ ςα ζόα, αλλά και ρςη μεςέπειςα μεγαλειόδη πξοεία ςξσ 
πξλιςιρμξϋ ςξσ, ήςαμ η αμακάλσφη και υοήρη ςξσ εογαλείξσ3, δηλαδή, ςηπ ςευμξλξγίαπ –είςε χπ ϊπλξσ 

                                                           
1 Ο Άλμςξσπ Χάνλεω ρςξμ Θασμαρςό καιμξύογιξ κόρμξ ςξπξθέςηρε ρςξ 1908 ςημ έμαονη ασςήπ ςηπ μέαπ 
πεοιϊδξσ για ςημ αμθοχπϊςηςα. Εόμςαπ ρςξ 111 μ.Φ. (μεςά Φξομς) και ϊυι ρςξ 2019 μεςά Χοιρςϊμ, ρςημ επξυή 
ςηπ μαζικήπ υοήρηπ ςηπ ςευμξλξγίαπ ποξπ ϊτελξπ διρεκαςξμμσοίχμ αμθοόπχμ ρςξμ πλαμήςη, ρημαςξδξςείςαι η 
έμαονη μιαπ μέαπ επξυήπ με ςη μαζική παοαγχγή ασςξκιμήςχμ απϊ ςη γμχρςή αμεοικαμική εςαιοεία. 
2 Σϋμτχμα με ςξμ Λάμτξομς, «για έμαμ αιόμα ξ άμθοχπξπ ρσμήθχπ ποξρδιξοιζϊςαμ χπ έμα ζόξ πξσ 
υοηριμξπξιεί εογαλεία». _ Δεπ Mumford L. (1966), Technics and the nature of man, ρςξ Technology and Culture, 
Vol. 7, No. 3, ρελ. 303 – 317. 
3 Τξ ξπξίξ εογαλείξ απϊ μϊμξ ςξσ –ϊρξ κι αμ μαπ νεμίζει η διαπίρςχρη– είμαι αμάνιξ λϊγξσ, μξμξδιάρςαςξ και 
δσρλειςξσογικϊ. _ Δεπ και Χέομαμ Λέλβιλ, Μόμπι-Νςικ Ή η τάλαιμα: «Όπξια και αμ είμαι η πμεσμαςική σπεοξυή 
εμϊπ αμθοόπξσ, ασςή δεμ μπξοεί πξςέ μα μεςαςοαπεί ρε ποακςική σπεοξυή, υοήριμη έμαμςι ςχμ άλλχμ, υχοίπ ςη 
βξήθεια κάπξιξσ ςευμξσογήμαςξπ ςξ ξπξίξ απϊ μϊμξ ςξσ θα είμαι πάμςα, και ρε γεμικέπ γοαμμέπ, καςόςεοξ και 
άθλιξ.». Τξ παοάθεμα απϊ ςξ άοθοξ Τξ αίμιγμα ςξσ Μόμπι Νςικ ρςξ 
http://www.respublica.gr/2019/03/post/enigma-moby-dick/ _ Ακϊμη και ασςή η πξλσδιατημιρμέμη «μίκη ςξσ 
σπξλξγιρςή πάμχ ρςξμ άμθοχπξ», με ςημ επικοάςηρη ςξσ Deep Blue έμαμςι ςξσ Ιαρπάοξτ, δεμ ήςαμ παοά ρε έμα 
και μϊμξ πεδίξ, ασςϊ ςξσ ρκακιξϋ. Αμ ζηςξϋραμε, για παοάδειγμα, απϊ ςξμ Deep Blue μα τςιάνει έμα τλιςζάμι 
κατέ, δεμ θα μπξοξϋρε καθόπ δεμ ήςαμ εκπαιδεσμέμξπ για κάςι ςέςξιξ. Δπίρηπ, δεμ ποέπει μα νευμάμε ϊςι, πίρχ 
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ρςξμ αγόμα επιβίχρηπ μέρα ρςημ ευθοική για ασςϊμ Φϋρη, είςε χπ μέρξσ για διαδξυικέπ καςακςήρειπ4: 
ςηπ Φϋρηπ [ελέγυξμςαπ καλλιέογεια και παοαγχγή, ποξρςαςεσϊμεμξπ απϊ καςαρςοεπςικά τσρικά 
ταιμϊμεμα και θεοαπεϋξμςαπ τξμικέπ αρθέμειεπ], ςξσ μακοιμξϋ διαρςήμαςξπ και εμςέλει ςηπ ίδιαπ ςηπ 
Εχήπ.  

 

«Ἐφεύρθη πάλαι Ἀδάμ, καὶ Θεὸπ ἐπιθσμήραπ ξὐ γέγξμεμ»5. Και όμχπ, ξ Homo Deus είμαι ήδη ποξ 
ςχμ πσλώμ!  
Σςξ καςότλι ςηπ μέαπ υιλιεςίαπ, ςξ ρςξίυημα πλέξμ ατξοά ρςημ σπέοβαρη ςηπ δσρςσυίαπ και ςξσ γήοαςξπ, 
ρςημ επιδίχνη ςηπ εσδαιμξμίαπ και ςηπ αθαμαρίαπ. Ιαι ϊλα ασςά μέρα απϊ ςημ αμαβάθμιρη ςξσ αμθοόπξσ 
ρε θεϊ, πξσ ρσμεπάγεςαι ςημ ξλξκληοχςική μεςαλλαγή ςξσ ίδιξσ αλλά και ςηπ κξιμχμίαπ ςξσ6. 

Απ νεκιμήρξσμε απϊ ςξμ άμθοχπξ, ςξσ ξπξίξσ ςξ μεγαλϋςεοξ ποϊβλημα, ζξτεοά ςσλιγμέμξ με 
ςξμ πιξ αδσρόπηςξ τϊβξ, είμαι ξ βιξλξγικϊπ ςξσ ςεομαςιρμϊπ. Ο θάμαςξπ ποξρεγγίζεςαι πια χπ έμα 
ποϊβλημα ςευμικϊ, πξσ μπξοεί μα βοει ςευμικά ςη λϋρη ςξσ. Ζ γεμεςική μηυαμική, η αμαγεμμηςική ιαςοική, 
η μαμξςευμξλξγία και η μηυαμική μη ξογαμικόμ ϊμςχμ επιρςοαςεϋξμςαι για μα επαμαρυεδιάρξσμ 
θεμελιόδειπ δξμέπ και διαδικαρίεπ ςξσ αμθοόπιμξσ ρόμαςξπ και μξσ7. Ζ βαρική διατξοξπξίηρη ασςήπ 
ςηπ διαδικαρίαπ αμαβάθμιρηπ –ρε ρυέρη με ποξηγξϋμεμεπ θεοαπεσςικέπ επεμβάρειπ– έγκειςαι ρςημ 
εμρχμάςχρη ςχμ ενχςεοικόμ έχπ ςόοα εογαλείχμ μέρα ρςξ αμθοόπιμξ ρόμα. Τξ εογαλείξ απϊ 
ποξέκςαρη ςξσ αμθοόπξσ, ρσγυχμεϋεςαι με ασςϊμ και ςξσ υαοίζει ςξσ ρε μϊμιμη βάρη ςιπ δσμαςϊςηςέπ 
ςξσ. Ο σβοιδικϊπ άμθοχπξπ (cyborg), παοάγχγξ ςηπ ρϋζεσνηπ ξογαμικόμ μελόμ και μη ξογαμικόμ 
ρσρκεσόμ, θα λειςξσογεί με ςη βξήθεια εστσόμ ποξγοαμμάςχμ, πξσ θα ςξσ επιςοέπξσμ ςημ ςασςϊυοξμη 
ποϊρβαρη και ρςξμ ποαγμαςικϊ και ρςξμ εικξμικϊ κϊρμξ.  

 Αματξοικά με ςημ κξιμχμία; Γϋοχ απϊ πξιξμ μξημαςικϊ άνξμα και ρε πξιξ πλέγμα ρυέρεχμ θα 
ξογαμχθεί ασςή ρςη μέα επξυή; Ζ απάμςηρη βοίρκεςαι ρε ϊλα ϊρα καςαγοάτξμςαι και ρσγκεμςοόμξμςαι: 
ρςα δεδξμέμα [data]. Ζ μέα αμαδσϊμεμη θοηρκεία είμαι ξ μςαςαψρμϊπ [dataism] και δϊγμα ςηπ η οξή ςχμ 
δεδξμέμχμ8. Ωπ γέμμημα ςηπ Βιξλξγίαπ και ςηπ Πληοξτξοικήπ, παμςοεϋει ςξσπ βιξυημικξϋπ 
αλγϊοιθμξσπ ςχμ ζχμςαμόμ ξογαμιρμόμ με ςξσπ ηλεκςοξμικξϋπ ςχμ σπξλξγιρςόμ και εομημεϋει κάθε 
ταιμϊμεμξ και ξμςϊςηςα βάρει ςηπ ρσμβξλήπ ςξσπ ρςημ επενεογαρία δεδξμέμχμ9. Λέρα ρ’ ασςϊ ςξ 
εμιαίξ ρϋρςημα, κάθε άμθοχπξπ θα λειςξσογεί χπ μικοξκϋκλχμα και κας’ επέκςαρη χπ εογαλείξ για ςη 

                                                                                                                                                                                                                 
απϊ ασςϊμ ςξμ σπεοσπξλξγιρςή, βοιρκϊςαμ πλειάδα επιρςημϊμχμ, ποξγοαμμαςίζξμςάπ ςξμ. Για μα κεοδίρει έμαμ και 
μϊμξμ άμθοχπξ. 
4 Ιαςακςήρειπ αουικά ςξσ μξσ, πξσ καςξοθόμει μα «ρσλλάβει» ςη γμόρη. Ανιξπαοαςήοηςη είμαι η απξςϋπχρη ςηπ 
επιθεςικϊςηςαπ ςξσ αμθοόπξσ ρςα οήμαςα με ςα ξπξία πεοιγοάτξμςαι ξι μξηςικέπ ςξσ λειςξσογίεπ: απϊ ςξ 
«ρσλλαμβάμχ» μια ιδέα ή «καςακςό» ςη γμόρη, μέυοι ςημ αθόα και πιξ λαψκή έκτοαρη-εοόςηρη ςξσ δαρκάλξσ 
ποξπ ςξσπ μαθηςέπ ςξσ «ςξ πιάραςε;». Όλεπ ξι τοάρειπ νερηκχμέμεπ απϊ ςξ κσμήγι.  
5 Δξναρςικϊ ςχμ Αίμχμ ςξσ Δσαγγελιρμξϋ ςηπ Ηεξςϊκξσ. Σε μια ποϊυειοη μεςάτοαρη: Πάλι διαφεϋρθηκε ξ Αδάμ 
κι εμό επιθϋμηρε μα γίμει Ηεϊπ δεμ ςα καςάτεοε. 
6 Τα παοαπάμχ απξδεικμϋξσμ ξι απεοιϊοιρςεπ δσμαςϊςηςεπ διρεκαςξμμσοίχμ αμθοόπχμ πξσ ρσμδέξμςαι με 
κιμηςέπ ρσρκεσέπ (με ποχςξταμή επενεογαρςική ιρυϋ, υχοηςικϊςηςα απξθήκεσρηπ και ποϊρβαρη ρςη γμόρη), αλλά 
και η ποξξπςική ξι δσμαςϊςηςεπ ασςέπ μα πξλλαπλαριαρςξϋμ με ςιπ αμαδσϊμεμεπ ςευμξλξγικέπ επαμαρςάρειπ, ρε 
ςξμείπ ϊπχπ η ςευμηςή μξημξρϋμη, η οξμπξςική, ςξ ιμςεομές ςχμ ποαγμάςχμ, ςα ασςϊμξμα ξυήμαςα, η ςοιρδιάρςαςη 
εκςϋπχρη, η μαμξςευμξλξγία, η βιξςευμξλξγία, ξι κβαμςικξί σπξλξγιρςέπ κ.ά. _ Δεπ και ςξ άοθοξ ςχμ Εξπξσμίδη 
Ιχμρςαμςίμξσ, Αςραλάκη Γιόογξσ και Αςραλάκη Θχάμμαπ, Άπξφη: Τα επόμεμα 100 έςη και η 4η βιξμηυαμική 
επαμάρςαρη, http://www.kathimerini.gr/978507/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/apoyh-ta-epomena-100-
eth-kai-h-4h-viomhxanikh-epanastash 
7 Harari Y. (2017), Homo Deus, ρ. 36 
8 Σε ασςϊ ςξ σπεοδίκςσξ η πληοξτξοία θα ανιόμει μα κσκλξτξοεί ελεϋθεοα, νετεϋγξμςαπ απϊ ςημ ιδιξκςηρία και 
ςξμ έλεγυξ ςξσ αμθοόπξσ πξσ ςημ παοήγαγε. 
9 Harari Y. ϊ.π. ρ.363 

http://www.kathimerini.gr/978507/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/apoyh-ta-epomena-100-eth-kai-h-4h-viomhxanikh-epanastash
http://www.kathimerini.gr/978507/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/apoyh-ta-epomena-100-eth-kai-h-4h-viomhxanikh-epanastash
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δημιξσογία ςξσ Διαδικςϋξσ ςχμ Ποαγμάςχμ, εμό ςα ρσμαιρθήμαςα και ξι απξτάρειπ ςξσ θα εομημεϋξμςαι 
χπ αλσριδχςέπ αμςιδοάρειπ βιξυημικόμ ρσμβάμςχμ. Τξ «παμςαυξῦ παοὸμ καὶ ςὰ πάμςα πληοξῦμ» 
κξρμικϊ ρϋρςημα θα είμαι ξ μέξπ θεϊπ πξσ θα ελέγυει ςα πάμςα. Σκξπϊπ ςξσ αμθοόπξσ, αλλά και 
ζχςικϊπ ϊοξπ επιβίχρήπ ςξσ, θα είμαι η έμχρη με ασςϊ ςξ παγκϊρμιξ σπεοδίκςσξ10, εμό η απξρϋμδερη 
απϊ ασςϊ θα ρημαίμει ςξμ θάμαςϊ ςξσ11.  

 

 II. ΟΙ ΑΠΔΙΛΔΣ  

Οι απειλέπ ρςιπ ρυέρειπ ςξσ αμθοώπξσ με ςξμ εασςό ςξσ, ςξμ ρσμάμθοχπξ και ςη Φύρη. 

Τημ ίδια ρςιγμή ξι μαϋοεπ ρκέφειπ δε λείπξσμ: ςι θα ρσμβεί εάμ η βξϋληρη απϊ ςξσπ αμθοόπξσπ 
μεςαβιβαρςεί ρςξσπ δικςσχμέμξσπ αλγϊοιθμξσπ12; Οι άμθοχπξι, απϊ ασςϊμξμα ϊμςα πξσ με ελεϋθεοη 
βξϋληρη δοξμξλξγξϋραμ ςη ζχή ςξσπ, θα μεςαςοαπξϋμ ρε έμα ρϋμξλξ βιξυημικόμ διεογαριόμ πξσ 
καςαγοάτξμςαι και καςεσθϋμξμςαι απϊ ςξ παγκϊρμιξ ςευμξλξγικϊ δίκςσξ13.  

Έχπ ρήμεοα, ξ ρϋγυοξμξπ δσςικϊπ14 πξλιςιρμϊπ15 αμςιμεςχπίζει ςξμ άμθοχπξ χπ άςξμξ, χπ μια 
ασθϋπαοκςη δηλαδή μξμάδα, μια ανία καθεασςή, πξσ ξικξδξμεί ςη ζχή ςξσ πάμχ ρε μια υοηριμξθηοική και 
λξγξκοαςική αμςίληφη16, όρςε μα ικαμξπξιεί ςιπ αμάγκεπ και ςημ επιθσμία ςξσ για εσδαιμξμία17. 

                                                           
10 Harari Y. ϊ.π. ρ. 374, 376 
11 Harari Y. ϊ.π. ρ.340 
12 «Ζ ςευμξλξγία ςξσ 21ξσ αιόμα μπξοεί μα επιςοέφει ρε ενχςεοικξϋπ αλγϊοιθμξσπ μα υακάοξσμ ςημ 
αμθοχπϊςηςα». _ Harari Y. ϊ.π., ρ. 327 
13 Harari Y. ϊ.π. ρ.327. _ Ασςϊ σπξρςηοίζει άλλχρςε και ςξ κίμημα ςξσ «Πξρξςικξπξιημέμξσ Δασςξϋ», πξσ μαπ 
ποξςοέπει μα γμχοίρξσμε ςξμ εασςϊ μαπ μέρχ ςχμ αοιθμόμ.  
14 Δεπ Θχάμμηπ Εηζιξϋλαπ Ληςοξπξλίςηπ Πεογάμξσ, Εσοχπαψκό πμεύμα και Ελλημική Οοθξδξνία, πεοιξδικϊ 
Εσθύμη - Φσλλάδιξ Νεξελλημικξύ Ποξβλημαςιρμξύ 1985: «Ζ δσςική ρςάρη απέμαμςι ςξσ κϊρμξσ, ϊπχπ ςημ 
ενέτοαζαμ ξι Καςίμξι ςηπ Ρόμηπ και ςηπ Βϊοειαπ Ατοικήπ, είυε κξιμϊ υαοακςηοιρςικϊ ςηπ ςημ μέοιμμα για ςημ 
ξογάμχρη ςχμ ϊμςχμ, έςρι όρςε μα είμαι υοήριμα. Ασςϊ ενχςεοικά ξδήγηρε ρςη θασμαρςή επιςσυία ςηπ 
ξογαμόρεχπ ςχμ θερμόμ και ςξσ κοάςξσπ απϊ ςξσπ Ρχμαίξσπ, εμό τιλξρξτικά είυε άλλεπ βαθϋςεοεπ ρσμέπειεπ. 
Για μα είμαι ςα ϊμςα ποϊρτξοα ρε ξογάμχρη, ςανιμϊμηρη, υοηριμϊςηςα κ.λπ., υοειάζεςαι μια κάπξια ρςαθεοϊςηςα, 
μια αμςικειμεμξπξίηρη.». 
15 Ηεμέλια ασςξϋ ςξσ πξλιςιρμξϋ, πξσ αμαπςϋυθηκε ρςημ Δσοόπη απϊ ςημ Αμαγέμμηρη και ενήπ, είμαι: [α] ξ 
αουαίξπ ελλημικϊπ κϊρμξπ, απξρςεοημέμξπ ϊμχπ ςηπ ιεοϊςηςάπ ςξσ, [β] η υοιρςιαμική πίρςη, απξκξμμέμη κι ασςή 
απϊ ςημ ερυαςξλξγική ςηπ ποξξπςική και γι’ασςϊ εγκξρμιξκοαςική, και [γ] ςξ οχμαψκϊ πμεϋμα ςηπ υοηριμϊςηςαπ και 
ςχμ κοαςαιόμ δξμόμ. _ Ο Παμαγιόςηπ Ιαμελλϊπξσλξπ ρςημ Ιρςξοία ςξσ Εσοχπαψκξύ Πμεύμαςξπ, ςϊμξπ 1, κετ. α΄, 
ρελ. 44, ποξρθέςει και έμα ςέςαοςξ ρςξιυείξ: «ςξ ακμαίξ, βάοβαοξ και άτθαοςξ αίμα ςχμ λαόμ ςξσ Βξοοά». 
16 Χοηριμξθηοία: δηλαδή, η αμςίληφη ϊςι ϊλα ποέπει μα ρσμςείμξσμ και μα σπηοεςξϋμ ςημ παοαγχγικϊςηςα, πξσ 
διαρταλίζει ςημ εσδαιμξμία. _ Κξγξκοαςία: Ο άμθοχπξπ μξείςαι καςενξυήμ χπ έμα ξμ πξσ ρκέπςεςαι. Σςξ «cogito 
ergo sum / ρκέπςξμαι, άοα σπάουχ». _ Δεπ Μςεκάος Ρεμέ (René Descartes), Σςξυαρμξί πεοί ςηπ ποώςηπ 
τιλξρξτίαπ, ρελ. 72 και 169, (μςτ. Δ. Βαμςαοάκηπ), εκδϊρειπ Δκκοεμέπ, Αθήμα 2003] ςημ πεοίτημη «ποόςη αουή 
ςηπ τιλξρξτίαπ» ςξσ Ιαοςέριξσ, ρσμπσκμόμεςαι ςξ θεμέλιξ ςηπ βεβαιϊςηςαπ και η σπεοξυική ρςάρη ςξσ. _ Σςξμ 
έκςξ Σςξυαρμϊ ςξσ ξ Γάλλξπ τιλϊρξτξπ, μαθημαςικϊπ, τσρικϊπ και θεμελιχςήπ ςξσ ξοθξλξγιρμξϋ, Ρεμέ Μςεκάος 
(1596–1650), αμαδιαςσπόμξμςαπ ρςημ ποαγμαςικϊςηςα ςημ πλαςχμική αμςίληφη, αματέοει πχπ ξ εασςϊπ, χπ 
ρκεπςϊμεμη ξμςϊςηςα, είμαι αληθιμά διακοιςϊπ απϊ ςξ ρόμα και μπξοεί μα σπάονει υχοίπ ασςϊ. Ψσυή-μξσπ και 
ρόμα είμαι δϋξ διακοιςά υαοακςηοιρςικά ςηπ αμθοόπιμηπ ϋπαονηπ, εμό ξι αιρθήρειπ ή η ταμςαρία είμαι καςόςεοεπ 
γμχρςικέπ δσμάμειπ, ςιπ ξπξίεπ δεμ μπξοξϋρε μα εμπιρςεσϊμαρςε με ςημ ίδια βεβαιϊςηςα. _ Σςξμ ρϋγυοξμξ 
πξλιςιρμϊ η διαμξηςική ικαμϊςηςα ςξσ αμθοόπξσ –αλλά και η ρσμακϊλξσθη κσοιαουία ςηπ πληοξτξοίαπ, χπ μέρξσ 
διάυσρηπ ςηπ γμόρηπ– ποξχθεί ςημ πίρςη ϊςι ϊρξ πιξ πξλλά γμχοίζξσμε, ςϊρξ πιξ αρταλείπ είμαρςε. Σσμέπεια 
ςηπ ρϋμθερηπ ϊλχμ ασςόμ είμαι η σπεοςοξτία ςξσ λξγικξϋ, ςξ ξπξίξ καςενξσριάζει ςημ ποαγμαςικϊςηςα, μέυοι ςξσ 
ρημείξσ μα ςημ πλάθει ϊπχπ θέλει. Δίμαι υαοακςηοιρςικϊπ ξ ϊοξπ «virtual reality / εικξμική ποαγμαςικϊςηςα»]. 
17 Δίμαι υαοακςηοιρςικϊ, ϊςι ςξ ιδαμικϊ ςηπ εσδαιμξμίαπ ςξσ αςϊμξσ έυει πεοάρει και ρςα Σσμςάγμαςα ςχμ Δσςικόμ 
Χχοόμ. 
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 Σε πείρμα ςηπ αςξμξκοαςίαπ, ϊμχπ, ξ άμθοχπξπ δεμ είμαι κλειρςϊ ρϋρςημα, πϊρξ μάλλξμ 
μικοξκϋκλχμα. Δίμαι ποϊρχπξ, μξμαδικϊ και αμαμςικαςάρςαςξ, η ιδιαίςεοη ςασςϊςηςα ςξσ ξπξίξσ πηγάζει 
απϊ ςιπ ρυέρειπ ςξσ με ςξσπ άλλξσπ. Τι θα γίμει, λξιπϊμ, με ςη μξμαδικϊςηςα ςξσ ποξρόπξσ, ϊςαμ εστσή 
λξγιρμικά θα κσλξϋμ ρςξ αίμα ςξσ ή θα είμαι ρσμδεδεμέμα με ςξμ εγκέταλϊ ςξσ, οσθμίζξμςαπ ςιπ 
απξτάρειπ ςξσ;  

Έμα άλλξ μεγάλξ ποϊβλημα ρσμδέεςαι με ςξ αμθοόπιμξ ρόμα: ποϊκειςαι για ςημ επαπειλξϋμεμη 
παοάλσρή ςξσ, αλλά και ςη διαταιμϊμεμη μεςαςοξπή ςξσ ρε cyborg. Μαι, ςξ ρόμα απειλείςαι!18 Ολξέμα 
και πεοιρρϊςεοξ μπαίμει ρςξ πεοιθόοιξ· γεγξμϊπ πξσ επιβεβαιόμει η δσμαςϊςηςα για ηλεκςοξμικέπ 
αγξοέπ, διαδικςσακέπ ρσμαμςήρειπ, ακϊμη και εοχςικέπ ρσμεσοέρειπ. Ολξέμα και πεοιρρϊςεοξ ξ 
άμθοχπξπ απξνεμόμεςαι απϊ ςξ ίδιξ ςξσ ςξ ρόμα, καςαδικάζξμςάπ ςξ μα μη γίμεςαι ασςϊ πξσ είμαι: μέρξ 
κξιμχμίαπ με ςξσπ άλλξσπ. Παοάλληλα με ςημ απξωλξπξίηρή ςξσ, ρσμςελείςαι η απξψεοξπξίηρή ςξσ και 
μεςαλλάρρεςαι απϊ μαϊπ ςηπ αμθοόπιμηπ ϋπαονηπ ρε ποάγμα ή μικοξκϋκλχμα, έομαιξ ρςιπ ηλεκςοξμικέπ 
ξοένειπ ασςξϋ ςξσ αποϊρχπξσ Διαδικςϋξσ ςχμ Ποαγμάςχμ. 

Ζ ακϋοχρη ςξσ ρόμαςξπ ρσμδέεςαι και με έμαμ άλλξ πξλϋ ρημαμςικϊ κίμδσμξ για ςη Φϋρη, ασςϊ 
πξσ ξμξμάζξσμε «ξικξλξγικϊ ποϊβλημα». Ζ απξνέμχρη ςξσ αμθοόπξσ απϊ ςξ ρόμα ςξσ, ρσμεπάγεςαι και 
ςημ απξκξπή ςξσ απϊ ςη Φϋρη, με ςημ ξπξία ρσμδέεςαι ςξ ρόμα ςξσ. Ζ ξικξλξγική κοίρη θα λάβει 
δοαμαςικέπ διαρςάρειπ, ϊρξ ξ άμθοχπξπ δεμ αμςιλαμβάμεςαι πχπ είμαι και ρόμα, είμαι μέοξπ ςξσ 
τσρικξϋ κϊρμξσ και πχπ, ϊςαμ ςξμ καςαρςοέτει, καςαρςοέτει ςξμ ίδιξ ςξσ ςξμ εασςϊ19. 

Βοιρκϊμαρςε, άοαγε, ρςξ καςότλι μιαπ μέαπ επξυήπ ή ρςξ υείλξπ ςξσ γκοεμξϋ; Ιαι ρςιπ δϋξ 
πεοιπςόρειπ, ποιμ απξταρίρξσμε ςι ακοιβόπ ρσμβαίμει, είμαι αμαγκαίξ μα ποξυχοήρξσμε ρε μια αμα-
θεόοηρη ςχμ θεμελιχδόμ ανιόμ, πάμχ ρςιπ ξπξίεπ ρςηοίζεςαι και ξικξδξμείςαι ξ πξλιςιρμϊπ μαπ20. 

 

III. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ. Η ΔΛΔΥΘΔΡΙΑ ΩΣ ΠΗΓΗ ΑΝΤΙΦΑΣΔΩΝ ΚΑΙ Ο ΦΟΒΟΣ 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΔΛΔΥΘΔΡΙΑ 

Η οίζα ςξσ ποξβλήμαςξπ ρςξμ αμθοχπξκεμςοικό πξλιςιρμό: Η αμςιταςική τύρη ςξσ αμθοώπξσ χπ 
έκτοαρη ςηπ ελεσθεοίαπ ςξσ. 

Όρξ μαγεσςικέπ κι αμ είμαι ξι ποξξπςικέπ πξσ ναμξίγξμςαι με ςημ φητιακή ςευμξλξγία, δεμ ποέπει μα 
νευμάμε ϊςι ασςέπ πεομξϋμ απϊ ςξ κοίριμξ υέοι και ςιπ απξτάρειπ ςξσ αμθοόπξσ. Πξιξπ είμαι, ϊμχπ, ξ 
άμθοχπξπ; Ιάπξιξι θεχοξϋμ πχπ αοκεί έμαπ κόδικαπ ηθικήπ ςξμ ξπξίξμ θα ποέπει μα ςηοήρει ή μια 
μξμξθερία ρςημ ξπξία θα ποέπει μα σπακξϋρει ή, έρςχ, μια λξγική ςημ ξπξία θα εμρςεομιρςεί, για μα 
απξτϋγξσμε ςιπ ετιαλςικέπ παοεκςοξπέπ. Δίμαι ϊμχπ έςρι;  

Ιαςά ςξμ Μςξρςξγιέτρκι21, ςξ καλϊ και ςξ κακϊ ρσμαπξςελξϋμ έμα ανεδιάλσςξ μείγμα ρςημ αμθοόπιμη 
ϋπαονη κι ασςϊ, γιαςί η πιξ μεγάλη δϋμαμη πξσ ςημ κσβεομά είμαι η ελεσθεοία. Ο Ρόρξπ ρσγγοατέαπ 
ρσμδέει άμερα ασςή ςη δίφα ςξσ αμθοόπξσ για ελεσθεοία με ςξ ποϊβλημα ςηπ ηθικήπ αλλά και ςηπ 
λξγικήπ. Κέγει ξ ήοχαπ ςξσ «Υπξγείξσ»: «Μξμίζχ ὅςι ὁ καλϋςεοξπ ὁοιρμὸπ ςξῦ ἀμθοόπξσ εἶμαι ὁ 
ακϊλξσθξπ: ὄμ δίπξδξ καὶ ἀυάοιρςξ. Λὰ αὐςὸ δὲμ εἶμαι ὅλξ. Τὸ μεγαλϋςεοϊ ςξσ ἐλάςςχμα εἶμαι ἡ 

                                                           
18 Εξϋμε ςημ εκπλήοχρη ςηπ ποξτηςείαπ ςξσ Κεξμάομςξ μςα Βίμςρι: «Ηα πηγαίμξσμ άμθοχπξι δίυχπ μα κιμξϋμςαι, 
θα μιλξϋμ ρε εκείμξμ πξσ δεμ μπξοεί μα βοεθεί, και θα ακξϋμε εκείμξμ πξσ δεμ μιλά». 
19 Θχάμμηπ Εηζιξϋλαπ Ληςοξπξλίςηπ Πεογάμξσ, Οοθξδξνία και ρύγυοξμξπ πξλιςιρμόπ, ρςξ πεοιξδικϊ Διάλξγξι 
Καςαλλαγήπ, Οκςόβοιξπ - Μξέμβοιξπ - Δεκέμβοιξπ 2002  
20 Θχάμμηπ Εηζιξϋλαπ Ληςοξπξλίςηπ Πεογάμξσ, ϊ.π. 
21 Θχάμμηπ Εηζιξϋλαπ Ληςοξπξλίςηπ Πεογάμξσ, O Νςξρςξγιέτρκι και η ηθική, ρςξ πεοιξδικϊ Νέα Εσθύμη ςεϋυξπ 
3, πηγή: http://www.antifono.gr/portal/antifono.gr 

http://www.antifono.gr/portal/antifono.gr
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ἐπίμξμη ἀμηθικϊςηςά ςξσ. Ἡ ἀμηθικϊςηςα καὶ, ἐπξμέμχπ, ὁ παοαλξγιρμϊπ. Ρίνςε μιὰ μαςιὰ ρςὴμ ἱρςξοία. 
Ἕμα μϊμξ ποάγμα δὲμ μπξοεῖςε μὰ πεῖςε: ὅςι κσβεομᾶ ςὸμ ἄμθοχπξ ἡ λξγική...»22. 

Ο τόβξπ ςξσ αμθοώπξσ μποξρςά ρςημ ελεσθεοία και ξι ςοειπ δσμάμειπ καςάλσρήπ ςηπ. 

Σςξμ «μέγα Ἱεοξενεςαρςή», εομημεϋξμςαπ ςη βιβλική διήγηρη για ςξσπ ςοειπ πειοαρμξϋπ ςξσ 
Χοιρςξϋ ρςημ έοημξ, ξ Μςξρςξγιέτρκι ποξυχοά ρε 
μια ςοξμακςική και απξκαλσπςική ρσμάμα αμαςξμία 
ςξσ αμθοόπξσ, επαμαδιαςσπόμξμςαπ ςα «ςοία ἐοχςη- 
μαςα, ρςὰ ὁπξῖα ποξδιαγοάτεςαι ἀςϊτια ἡ μελλξμςικὴ 
ἀμθοόπιμη ἱρςξοία». Αματέοει ποξτηςικά «ςὶπ μξμαδικέπ 
ςοεῖπ δσμάμειπ ρςὴ γῆ, πξὺ μπξοξῦμ γιὰ πάμςα μὰ αἰυμαλχςίζξσμ ςὴ ρσμείδηρη ςῶμ ἀμθοόπχμ: ςὸ θαῦμα, 
ςὸ μσρςήοιξ καὶ ἡ ἐνξσρία.». Τοειπ δσμάμειπ, πξσ μέυοι ςόοα απξδίδξμςαμ μϊμξ ρςξμ θεϊ23, και 
αμςιρςξιυξϋμ ρςα ςοία βαρικά γμχοίρμαςα ςηπ μέαπ επξυήπ: α. ςημ ςαυϋςηςα, με ςημ ποχςξταμή 
απξςελερμαςικϊςηςα, β. ςημ έκςαρη, με ςημ καθξλική εμβέλεια, και γ. ςημ κσοιαουική διακσβέομηρη. 

Για ςξμ Μςξρςξγιέτρκι, «δὲμ ὑπάουει ςίπξςα πιὸ δελεαρςικϊ γιὰ ςὸμ ἄμθοχπξ ἀπ᾿ ςὴμ ἐλεσθεοία, 
μὰ καὶ ςίπξςα πιὸ βαραμιρςικϊ». Ασςή είμαι ξ σπαονιακϊπ ςξσ πσοήμαπ, αλλά και ασςή πξσ δεμ αμςέυει μα 
έυει και ςημ εκυχοεί, «ὄμςαπ ἀμίκαμξπ μἆμαι ἐλεϋθεοξπ». Γιαςί άοαγε «ςὴ τξβᾶςαι καὶ ςὴμ ςοέμει»; Γιαςί 
«πξςὲ καὶ ςίπξςε δὲμ ἧςαμ γιὰ ςὸμ ἂμθοχπξ πιὸ ἀμσπϊτξοξ ἀπὸ ςὴμ ἐλεσθεοία»; Ασςϊ ρσμβαίμει για ςοειπ 
λϊγξσπ: 

[α] Γιαςί, αμ κάςι ή κάπξιξπ ςξσ λϋρει ςξ ποϊβλημα ςηπ επιβίχρηπ –εναρταλίζξμςάπ ςξσ φχμί, 
σγεία, εσημεοία και, πϊρξ μάλλξμ, αθαμαρία– είμαι ποϊθσμξπ μα εκυχοήρει ςημ ελεσθεοία ςξσ. Λπξοεί 
ξ Χοιρςϊπ μα απέκοξσρε ςξμ πειοαρμϊ, αμςιςείμξμςαπ πχπ «δε ζει ξ άμθοχπξπ μϊμξ με φχμί»24, πχπ 
δεμ είμαι μϊμξ ϋλη. Ζ μέα, ϊμχπ, αμαδσϊμεμη θοηρκεία ςξσ μςαςαψρμξϋ, ασςϊ έυει χπ δϊγμα ςηπ: πχπ, 
δηλαδή, ξ άμθοχπξπ δεμ είμαι ςίπξςε πεοιρρϊςεοξ απϊ απλή οξή δεδξμέμχμ, απλή βιξυημεία και 
αλγϊοιθμξι. 

[β] Γιαςί, αμ βοεθεί κάςι ή κάπξιξπ πξσ, κάμξμςαπ θαϋμαςα, ηοεμήρει ςξσπ τϊβξσπ και ςιπ 
αμαρτάλειεπ ςξσ αδϋμαμξσ αμθοόπξσ, ςϊςε ασςϊπ θα ςξσ σπξκλιθεί ρα μα ήςαμ θεϊπ. Γιαςί «ὁ ἂμθοχπξπ 
δὲμ εἶμαι ρὲ θέρη μὰ ζήρει υχοὶπ θαῦμα»25, έυει αμάγκη μα «ἐπιμξεῖ θαϋμαςα καὶ μὰ ὑπξκλίμεςαι», 
ακϊμα κι αμ ποϊκειςαι για «ςὸ θαῦμα ςξῡ κξμπξγιαμμίςη»26. Χάοη ρςξ θαϋμα και ςημ έκςαρη πξσ 
καςαλαμβάμει ρςημ παγκϊρμια ρσμείδηρη ςξ μσρςήοιξ πξσ ςξ πεοιβάλλει, θα δξθεί απάμςηρη και ρςξ 
«ποξαιόμιξ δίλημμα ςξῦ αμθοόπξσ, πξὺ εἶμαι: Πξιὸμ μὰ ποξρκσμήρχ;». 

[γ] Έςρι, αμ βοεθεί κάςι ή κάπξιξπ μα επιβάλει μέρχ ςηπ ενξσρίαπ ςξσ «ςξ παγκϊρμιξ βαρίλειξ», 
θα έυει «ἐκπληοόρει ὃλα ὃρα ἀμαζηςεῖ ὁ ἂμθοχπξπ ρςὴ γῆ, δηλαδή: πξιϊμ μὰ ποξρκσμήρει, ρὲ πξιὸμ μὰ 
ἀπξθέρει ςὴ ρσμείδηρή ςξσ καὶ μὲ πξιὸμ ςοϊπξ θὰ ρσμβληθξῦμ ὃλξι ρὲ μιὰ ἀδιαμτιρβήςηςη, κξιμή 
μσομηγκξτχλιά». Τϊςε με δξσλξποέπεια θα ποξρςοένει ρε ασςϊμ, «καθϊςι ἡ ἀμάγκη παγκϊρμιαπ ἕμχρηπ 

                                                           
22 Μςξρςξγέτρκι Φ. (2010), Υπόγειξ. Αθήμα: Ίμδικςξπ 
23 Ζ ςαυϋςηςα χπ θεψκή ιδιϊςηςα απξςσπόμεςαι και ρςη λένη «θεϊπ» (απϊ ςξ οήμα «θέχ»: ςοέυχ), ρϋμτχμα με μια 
παοεςσμξλξγική εκδξυή. Ο θεϊπ, επίρηπ, μξείςαι χπ «παμςξκοάςξοαπ», «παμςαυξῦ παοὼμ καὶ ςὰ πάμςα πληοῶμ», 
και «παμςξγμόρςηπ», «ἐςάζχμ καοδίαπ καὶ μετοξϋπ».  
24 «ξὐκ ἐπ’ἄοςῳ μϊμῳ ζήρεςαι ἄμθοχπξπ» (Λς 4, 4). 
25 Δεπ ρυεςικά και Παρκάλ Λ. (2008), Σκέφειπ, ϊπξσ μεςανϋ άλλχμ κάμει αματξοά και ρςα λϊγια ςξσ Αγίξσ 
Ασγξσρςίμξσ: «Δεμ θα ήμξσμ υοιρςιαμϊπ, αμ δεμ σπήουαμ ςα θαϋμαςα». 
26 Μςξρςξγέτρκι Φ. (2018), Αδελτξί Καοαμαζώτ. Αθήμα: Ίμδικςξπ _ Όυι ρπάμια, ακϊμη και ρςξμ υόοξ ςηπ 
θοηρκείαπ, «ὁ ἂμθοχπξπ δὲμ ἀμαζηςᾶ ςϊρξ ςὸμ Ηεϊ ὃρξ ςὰ θαϋμαςα.». Έμαπ θεϊπ υχοίπ ςη δσμαςϊςηςα μα κάμει 
θαϋμαςα, υχοίπ ςη τξβεοή δϋμαμη ςξσ μσρςηοίξσ, είμαι έμαπ άυοηρςξπ θεϊπ, ακϊμη και για ςξσπ θοήρκξσπ. 
«Ιαςέβα ἐρὺ ἀπὸ ςὸμ ρςασοὸ κι ἐμεῖπ θὰ πιρςέφξσμε ὃςι εἶραι ρϋ», ποξκαλξϋραμ κξοξψδεσςικά ςξμ ρςασοχμέμξ 
Θηρξϋ ξι θοήρκξι Θξσδαίξι. Δεμ καςέβηκε, δεμ ςξμ πίρςεφαμ και δε μςοάπηκαμ μα ςξμ ρςασοόρξσμ... 
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εἶμαι ςὸ ςοίςξ καὶ ςελεσςαῖξ μαοςϋοιξ ςῶμ ἀμθοόπχμ.». Ασςϊ είμαι πξσ ξμειοεϋξμςαι: «μία ἤοεμη, ςαπειμὴ 
εὐςσυία, ςὴμ εὐςσυία ςῶμ ἀδϋμαμχμ πλαρμάςχμ.»27.  

Δεμ είμαι δϋρκξλξ μα αμαγμχοίρει καμείπ ςημ εκπλήοχρη ςχμ παοαπάμχ ποξτηςικόμ λϊγχμ 
ρςη μέα επξυή διακσβέομηρηπ και σπαγχγήπ ςχμ αμθοόπχμ μέρα απϊ ςξ Διαδίκςσξ ςχμ Ποαγμάςχμ. 

 

IV. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 

Τξ ςίμημα ςξσ δικαιώμαςξπ. Από ςξ άςξμξ ρςξ ποόρχπξ και η ρύμδερη ελεσθεοίαπ και αγάπηπ. 

Σήμεοα βοιρκϊμαρςε και πάλι μποξρςά ρε έμα μέξ δέμδοξ ςηπ γμόρηπ ςξσ καλξϋ και ςξσ κακξϋ28. Δεμ 
είμαι λίγξι ασςξί, αμάμερά ςξσπ πξλλξί επιρςήμξμεπ, πξσ ποξειδξπξιξϋμ και πάλι: «Απϊ ςξ δέμςοξ ςηπ 
γμόρηπ ςξσ καλξϋ και ςξσ κακξϋ μα μη τάςε· γιαςί ςημ ίδια μέοα πξσ θα τάςε απ’ ασςϊ, θα πεθάμεςε»29. 
Ιι εμείπ πεοιεογαζϊμαρςε ςξ δέμδοξ ςηπ γμόρηπ χπ γξηςεσςική ποϊκληρη, αλλά και με ςημ επιθσμία ςηπ 
αθαμαρίαπ: «Τϊςε ςξ τίδι είπε ρςη γσμαίκα: ςημ ημέοα πξσ θα τάςε απ’ ασςϊ ςξ δέμςοξ, θα αμξίνξσμ ςα 
μάςια ραπ και θα γίμεςε ρα θεξί»30. 

Ασςϊ ςξ δέμδοξ έυει ϊμξμα, φητιακή ςευμξλξγία, και επαγγέλλεςαι ςημ αθαμαρία μαπ. Ο 
ρϋγυοξμξπ αμθοχπξκεμςοικϊπ πξλιςιρμϊπ μαπ, βαθιά οιζχμέμξπ και ενξικειχμέμξπ με ςημ ιδέα ςξσ 
δικαιόμαςξπ ρςημ αςξμική επιθσμία [αςξμξκοαςία, εσδαιμξμιρμϊπ], βαθιά πεπειρμέμξπ ρςη βεβαιϊςηςα ςηπ 
γμόρηπ [λξγξκοαςία] και ςη υοηριμϊςηςά ςηπ [υοηριμξθηοία], μάλλξμ θα κάμει ςξ βήμα και θα 
επαμαλάβει ςξ αμάοςημα. Ιαι θα πληοόρει ςξ ςίμημα, υάμξμςαπ ϊ,ςι πιξ πξλϋςιμξ έυει, ςημ ελεσθεοία, ρςξ 
ϊμξμα ςηπ μέαπ ςευμξ-θοηρκείαπ. 

 

Ιλείμξμςαπ ςημ ειρήγηρή μαπ, θα άνιζε ςξμ κϊπξ μα θέρξσμε κάπξια κοίριμα εοχςήμαςα. Οι απαμςήρειπ 
πξσ καθέμαπ απϊ μαπ θα δόρει ρε ασςά, μπξοξϋμ, ίρχπ, μα λειςξσογήρξσμ χπ πσνίδα ρςη μέα επξυή. 

Πξιξπ είμαι ξ άμθοχπξπ και ςι ςξμ κάμει πξλϋςιμξ; Δίμαι ςα αςξμικά ςξσ υαοακςηοιρςικά, ξι ιδιϊςηςεπ, ξι 
ρκέφειπ, ςα data και ξι αλγϊοιθμξι31 πξσ ςξμ καθιρςξϋμ μξμαδικϊ κι αμαμςικαςάρςαςξ ή ξι άμθοχπξι πξσ 
ςξμ απξκαλξϋμ με ςξ ϊμξμά ςξσ32 και ςξμ αγκαλιάζξσμ, ρε πείρμα πξλλέπ τξοέπ ςχμ ιδιξςήςχμ ςξσ; 

Πϊςε είμαι ξ άμθοχπξπ ποαγμαςικά ελεϋθεοξπ; Όςαμ πεοιυαοακόμεςαι ρςα δικαιόμαςά ςξσ, επεκςείμει 
ςιπ δσμαςϊςηςέπ ςξσ, αμαβαθμίζει ςξ λξγιρμικϊ ςξσ και καςξυσοόμεςαι πίρχ απϊ ςιπ γμόρειπ και ςξσπ 

                                                           
27 Μςξρςξγέτρκι Φ. (2018), Αδελτξί Καοαμαζώτ. ϊ.π. 
28 «ςὸ νύλξμ ςξῦ εἰδέμαι γμχρςὸμ καλξῦ καὶ πξμηοξῦ.» (Γεμ 2, 9). 
29 «ξὐ τάγερθε ἀπ᾿ αὐςξῦ· ᾗ δ᾿ ἂμ ἡμέοᾳ τάγηςε ἀπ᾿ αὐςξῦ, θαμάςῳ ἀπξθαμεῖρθε.» (Γεμ 2, 17). 
30 «καὶ εἶπεμ ὁ ὄτιπ ςῇ γσμαικί· [...] ᾗ ἂμ ἡμέοᾳ τάγηςε ἀπ᾿ αὐςξῦ, διαμξιυθήρξμςαι ὑμῶμ ξἱ ὀτθαλμξὶ καὶ ἔρερθε 
ὡπ θεξί» (Γεμ 3, 4-5). 
31 Δεπ και ςξ αςελέπ πξίημα ςξσ Ιχμρςαμςίμξσ Ιαβάτη Ποόρθεριπ (1897) απϊ ςα Κοσμμέμα Πξιήμαςα [1882–
1923]:  

Ἄμ εὐςσυὴπ ἤ δσρςσυὴπ εἶμαι δὲμ ἐνεςάζχ.  
Πλὴμ ἕμα ποᾶγμα μὲ υαοὰμ ρςὸμ μξῦ μξσ πάμςα βάζχ — 
πξὺ ρςὴμ μεγάλη ποόρθερι (ςὴμ ποόρθερί ςχμ πξὺ μιρῶ)  
πξὺ ἔυει ςόρξσπ ἀοιθμξύπ, δὲμ εἶμ’ ἐγὼ ἐκεῖ 
ἀπ’ ςὲπ πξλλὲπ μξμάδεπ μία. Μὲπ ρς’ ὁλικὸ πξρὸ  
δὲμ ἀοιθμήθηκα. Κι αὐςὴ ἡ υαοὰ μ’ ἀοκεῑ. 

32 Δεπ ςξ πξίημα ςξσ Tάρξσ Κειβαδίςη Ἁγιόςηςα, ρςξ Πξίηρη, Tϊμξπ Γ΄ 1979-1987, Kέδοξπ 1991):  
Ἡμεοξλόγιξ ἥρσυξ ρςὸμ ςξῖυξ, μιὰ ἡμεοξμημία κι ξἱ ἅγιξι ριχπηλξί,  
υλχμξὶ κι ἀμαμάοςηςξι, ρημειχμέμξι μόμξ μὲ ςὸ μικοό ςξσπ ὄμξμα,  
ὅπχπ ςξὺπ τώμαζε ἡ μηςέοα ςξσπ.  
Kύοιε, καμείπ ςξσπ δὲμ ἤθελε μὰ μεγαλώρει. 
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λξγαοιαρμξϋπ ςξσ33 ή ϊςαμ αγαπά «ἄμεσ ὀοίχμ ἄμεσ ὄοχμ»34, εκρςαςικά ενεουϊμεμξπ απϊ ςα 
πεοίκλειρςα ϊοια ςξσ «εγό»;  

Λε ςι ξ άμθοχπξπ αγαπά αληθιμά; Λε ςιπ σφηλέπ ρκέφειπ, ςα εσγεμικά αιρθήμαςα και ςιπ μεγαλϊπμξεπ 
διακηοϋνειπ ή με ςξ ρόμα ςξσ, ϊςαμ αμξίγεςαι ρε μια αγκαλιά ή μξιοάζεςαι με ςξμ διπλαμϊ ςξσ έμα πιάςξ 
ταγηςϊ; Δίμαι ή δεμ είμαι ςξ ρόμα δέομα ςηπ φσυήπ και η φσυή πμξή ςξσ ρόμαςξπ; Ηα σπάουξσμε 
ρκεπςϊμεμξι «Cogito, ergo sum / Σκέτςξμαι άοα σπάουχ» ή αγαπόμςαπ «Amo, ergo sum / Αγαπό, άοα 
σπάουχ» και «Amor, ergo sum / Λε αγαπξϋμ, άοα σπάουχ»; 

Δίμαι η Φϋρη δόοξ για ςξμ άμθοχπξ ή κςήμα ςξσ; Ληςέοα πξσ ςξμ τέομει ρςη ζχή ή ρκλάβα ρςημ 
σπηοερία ςχμ ξοένεχμ και ςχμ επιθσμιόμ ςξσ; 

Ιι ξ θάμαςξπ πόπ μικιέςαι; Λε ςιπ αμαβαθμίρειπ ρςξ λξγιρμικϊ ή με ςξμ έοχςα;35 Ιι αμ ακϊμα ιρυϋει ςξ 
ποόςξ, ςι μϊημα θα είυε μια ζχή, ακϊμα και αιόμια, ϊμχπ μξμαυική ραμ κϊλαρη, υχοίπ ςημ παοξσρία ςξσ 
άλλξσ; 

Ιι ξ Ηεϊπ, ςι είμαι και πόπ μξιάζει;36 
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