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Ο ΑΝΘΡΧΠΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΗ Ο 

ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟ 

 

Πόηε – πόηε ζπκάκαη ηνλ θηιόινγό καο ζην Γπκλάζην. Πνιύ 

επέκελε, ν θαιόο καο ν θαζεγεηήο, ζηελ παξήρεζε ηνπ «Σαπ». Γελ 

ζηακαηνύζε λα ηε ιέεη θάζε θνξά πνπ θάπνηνο καζεηήο ήηαλ αδηάβαζηνο 

: «Τσθλός ηα η’ ώηα, ηον ηε νοσν, ηα η’ όμαη’ ει». Γειαδή : «Σπθιόο 

ζηα απηηά, θαη ζην κπαιό θαη ζηα κάηηα». 

Έπξεπε λα πεξάζνπλ πνιιά ρξόληα γηα λ’ αθνύζσ ην Θαλάζε 

Βέγγν, ζε κηα ειιεληθή αζπξόκαπξε ηαηλία, λα ιέεη : «Ζ γηαγηά κνπ, 

επηπρηζκέλνο άλζξσπνο. Ούηε βιέπεη, νύηε αθνύεη…».  

Έπξεπε λα πεξάζνπλ αξθεηά ρξόληα αθόκα, γηα λα ζπλαληήζσ ην 

Γειθηθό παξάγγεικα : «Αιηιώ παρόνηα» («Να βξίζθεηο ηηο αηηίεο απηώλ 

πνπ ζπκβαίλνπλ ηώξα»).  

Καη έπξεπε λα πεξάζνπλ θαη πάιη αξθεηά ρξόληα γηα λα θαηαιάβσ 

γηαηί νη λενέιιελεο γξαηθύινη θαη ξσκηνί ληξέπνληαη, αληί λα ιππνύληαη 

γηα ηε θαηάληηα ηεο ρώξαο ηνπο.  

Καη ύζηεξα από όια απηά ηα ρξόληα ηεο κειαγρνιίαο ζπλάληεζα 

ηνλ Δπίθνπξν, πνπ κ’ έπηαζε από ην ρέξη θαη κε πεξπάηεζε ζε όια εθείλα 

ηα δύζθνια κνλνπάηηα πνπ παξαθάκπηνπλ ηελ αζιηόηεηα ηεο παξήρεζεο 

ηνπ «Σαπ» θαη νδεγνύλ ζην «ΔΤ ΕΖΝ».  

Σόηε ήηαλ πνπ θαηάιαβα ηη ήζειε λα πεη εθείλνο ν θαιόο καο ν 

θαζεγεηήο. Απηό πνπ επηγξακκαηηθά ήζειε λα πεη ήηαλ : «Καλό είναι να 

θιλοζοθείς ηη ζωή, αλλά καλύηερο είναι να θιλοζοθείς ζηη ζωή». 
Ήζειε λα πεη νύηε ιίγν, νύηε πνιύ, πσο γηα λα θηινζνθήζεηο ζηε 

δσή, λα ππεξαζπηζηείο ηελ αμηνπξέπεηά ζνπ, λα δήζεηο επηπρηζκέλνο ηελ 

θάζε κέξα ηνπ ππόινηπνπ ηεο δσήο ζνπ, λα βνεζήζεηο ην δηπιαλό ζνπ 

ζηελ δπζθνιία ηνπ, πξέπεη λα έρεηο θαη ηα κάηηα θαη ηα απηηά θαη ην 

κπαιό ζνπ  αλνηρηό, θαη λα παξαηεξείο κε πξνζνρή όια όζα ζπκβαίλνπλ 

γύξσ ζνπ θαη λα βξίζθεηο ηηο πνιιαπιέο αηηίεο ηνπο («Αιηιώ παρόνηα»).  

Ήζειε λα πεη πσο γηα λα θεξδίζεηο ηελ επηπρία ζνπ, ζην 

αλεπαλάιεπην θαηλόκελν πνπ ιέγεηαη δσή, πξέπεη λα κάζεηο λα 

παξαηεξείο ηνλ έμσ θαη κέζα θόζκν ζνπ, κε κάηηα αλνηρηά θαη κπαιό 

πνπ μέξεη λα ζπιινγηέηαη . 

Ήζειε λα πεη αθόκα πσο, ν Έιιελαο ζηεξίρζεθε πάληνηε ζηελ 

παξαηήξεζε, κε κάηηα θαη κπαιό νξζάλνηρην, πνπ νδεγεί ζηελ 

Αλαθάιπςε θαη όρη κε κάηηα θαη κπαιό θιεηζηό πνπ ζε θέξλεη ζηελ 

πλεπκαηηθή νθλεξία ηεο Απνθάιπςεο. 

Ο πνιπδηαβαζκέλνο γηα ηελ επνρή ηνπ Δπίθνπξνο, ζίγνπξα ηελ 

ήμεξε απηήλ ηελ παξήρεζε ηνπ Έιιελα παππνύ ηνπ, ηνπ νθνθιή θαη αλ 

δελ ηελ ήμεξε ηελ θνπβαινύζε κέζα ηνπ, γηαηί ήηαλ πάλσ από όια 

Έιιελαο, θαη ζαλ Έιιελαο πνπ ήηαλ,  έιεγε δηα ζηόκαηνο Γηνγέλε 

Λαέξηηνπ
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«Οςδέ μην εκ πάζηρ ζώμαηορ έξεωρ ζοθόν γενέζθαι, αν οςδ’ εν 

πανηί έθνει», πνπ πάεη λα πεη:  

«Ωζηόζν δελ κπνξεί λα γίλεη θάπνηνο ζνθόο, αλεμάξηεηα από ηελ 

ζωκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε ή από ηελ εζληθή ηνπ θαηαγωγή». 

Σν ίδην ιέεη θαη ν  Κιήκεο ν Αιεμαλδξεύο
2
, θάλνληαο ην ζρόιηό 

ηνπ γηα ηνλ Δπίθνπξν:  

«ο δε Επίκοςπορ έμπαλιν απολαμβάνει μόνοςρ θιλοζοθήζαι 

Έλληνερ δύναζθαι». 

«Ο επίθνπξνο αληίζεηα ζεωξεί πωο κόλν νη Έιιελεο κπνξνύλ λα 

θηινζνθνύλ». 

Αιιά θαη ν ίδηνο ν Δπίθνπξνο, ζηελ πξνζθώλεζή ηνπ, ζα πεη
3
  : 

«Τοιούηορ ει γηπάζκων οποίον εγώ παπαινώ και διέγνωκαρ 

οποίον εζηί ηο εαςηώ θιλοζοθήζαι και οίον ηο ηη Ελλάδι. Σςγσαίπω 

ζοι».
4
  

«Είζαη ηέηνηνο, ζηα γεξάκαηά ζνπ, όπωο εγώ ζε ζπκβνύιεψα λα 

γίλεηο. Καη γλωξίδεηο λα δηαθξίλεηο ηη ζεκαίλεη λα θηινζνθεί θάπνηνο γηα 

ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηη γηα ηελ Ειιάδα. Χαίξνκαη καδί ζνπ». 

Καη αλαθέξακε ηα παξαπάλσ γηα λα ηνλίζνπκε ηε ζπλείδεζε ηεο 

εζληθήο θαηαγσγήο ηνπ Δπίθνπξνπ, γηα ηνλ απιό ιόγν όηη νη κεγάινη 

αλζξσπηζηέο θαη δηαθσηηζηέο πνπ αλαγέλλεζαλ ηελ Δπξώπε θαη ηνλ 

θόζκν ήηαλ Έιιελεο.  

Καη απηό όρη γηαηί είκαζηε έλαο θάπνηνο πεξηνύζηνο ιαόο αιιά 

γηαηί νη Έιιελεο θαιιηέξγεζαλ ην ρσξάθη ηεο ινγηθήο όηαλ άιινη ιανί 

θαιιηεξγνύζαλ ην ρσξάθη ηεο πίζηεο θαη ηνπ  ά-ινγνπ ζπλαηζζήκαηνο.  

ηα ρξόληα ηνπ Δπίθνπξνπ, ε πόιε – θξάηνο θαηαξξέεη, ε 

ζξεζθεία ηεο πόιεο αδπλαηεί λα δώζεη απαληήζεηο, θαη ελώ ε θνηλσληθή 

θαηαμίσζε κεηξηέηαη πηα κε ην ρξπζάθη, απηόο, ν Δπίθνπξνο, 

θνπβαιώληαο ηηο αμίεο ηνπ Έιιελα παππνύ ηνπ, κεηξνύζε ηελ θνηλσληθή 

θαηαμίσζε κε ηα ξαπαλάθηα ηνπ θήπνπ ηνπ, όρη γηαηί ήηαλ νιηγαξθήο, 

αιιά γηαηί ήζειε, ιέεη, λα είλαη ειεύζεξνο.  

Ο Δπίθνπξνο ινηπόλ όρη κόλν δελ μέραζε όηη είλαη Έιιελαο ζε 

εθείλα ηα ρξόληα ηεο κεγάιεο αλαηξνπήο ησλ αμηώλ ηεο πόιεο θξάηνπο, 

αιιά θξάηεζε όηη κπνξνύζε λα θξαηήζεη από απηά πνπ ηνπ θιεξνδόηεζε 

ν Έιιελαο παππνύο ηνπ. Γηαηί ήμεξε πσο απηά πνπ έρνπκε δελ είλαη απηά 

πνπ καο έδσζαλ αιιά απηά πνπ κπνξέζακε λα θξαηήζνπκε. 

Ίζσο ν Δπίθνπξνο λα ήηαλ θαη ιίγν ηπρεξόο. Σν ζεκείν εθθίλεζήο 

ηνπ, ήηαλ ν Δπηηάθηνο ηνπ Πεξηθιή. Ο ζεκεξηλόο Έιιελαο βξίζθεηαη 

κπεξδεκέλνο αλάκεζα ζηνλ Δπηηάθην ηνπ Πεξηθιή θαη ζηνλ Φαικό ηνπ 

βπδαληηλνύ ξσκαίνπ απηνθξάηνξα.  

Θέισ λα πσ πσο, απηή ε αζπκβίβαζηε αληηλνκία αλάκεζα ζε δύν 

ζπζηήκαηα αμηώλ, ηνπ αξραίνπ Διιεληθνύ θαη ηνπ Βπδαληηλνύ 

Υξηζηηαληθνύ, πνπ ην κελ πξώην ζε θαιεί λα αλνίμεηο ηα κάηηα θαη λα 

θνηηάμεηο ςειά θαη ην άιιν ζε πξνζθαιεί λα θιείζεηο ηα κάηηα θαη ην 
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κπαιό ζνπ θαη λα γνλαηίζεηο ρακειά, θάλεη ηνλ ζύγρξνλν Έιιελα, απηό 

πνπ ν ζθελνζέηεο Μαξαγθόο νλνκάδεη «Μπιαθ Μπε», ην «Μαύξν 

πξόβαην».  

Γηαηί δελ κπνξείο λα θνηηάμεηο ηνλ Δπηηάθην ηνπ Πεξηθιή θαη ηελ 

βπδαληηλή ζενθξαηία ηαπηόρξνλα. Αιιεζσξίδεηο. Καη όηαλ αιιεζσξίδεηο, 

βιέπεηο ηα πξάγκαηα ζηξαβά θαη κόλν ε γλώζε, απνηέιεζκα αλνηρηνύ 

καηηνύ, απηηνύ θαη κπαινύ, κπνξεί λα ζε βνεζήζεη λα δεηο ην δξόκν ζηε 

δσή ζνπ, ζύκθσλα κε ηηο αμίεο πνπ κπόξεζεο λα θξαηήζεηο. 

 Παξάδεηγκα ν Δπίθνπξνο, πνπ ζην ρπδαίν επηρείξεκα ηνπ 

Νηνζηνγηέθζθη όηη «Αν δεν σπήρτε Θεός όλα θα ήηαν επιηρεπηά», πνπ 

πάεη λα πεη, όια ηα ξεκάιηα θαη ηα ιακόγηα ζα έθαλαλ όηη ήζειαλ, πνπ 

κπνξεί θαλείο λα ην πάεη πνιύ πίζσ κέρξη ηνπιάρηζηνλ ζηνλ Πιάησλα, 

απαληά - ν Δπίθνπξνο - κε ηηο δηθέο ηνπ πεξί Γηθαίνπ απόςεηο, όρη 

αληηγξακκέλεο από θάπνηνλ πξνεγνύκελν θηιόζνθν, αιιά γξακκέλεο 

από ηελ ίδηα ηνπ ηελ εκπεηξία, από ηελ ίδηα ηνπ ηε ξίδα, ηελ παξκέλε από 

ηε ιεηηνπξγία ηεο Διιεληθήο πόιεο – Κξάηνπο, πνπ έρεη θηιηξαξηζηεί 

κέζα από ην αλνηρηό ηνπ κπαιό, κέζα από ηα αλνηρηά ηνπ κάηηα θαη κέζα 

από ηα αλνηρηά ηνπ απηηά.  

Θέισ λα πσ πσο, ζηελ πόιε – θξάηνο, εθεί πνπ νη πνιίηεο 

θαηάιαβαλ από πνιύ λσξίο πσο νη λόκνη δελ έξρνληαη από έμσ, από 

θάπνηα αλώηεξε κνξθή εμνπζίαο, είηε απηή ιέγεηαη Θεόο, είηε απηή 

ιέγεηαη  «Οίθνο αμηνιόγεζεο Moody’ s», κόλνη ηνπο νη πνιίηεο 

ελδηαθέξζεθαλ, λα θάλνπλ νη ίδηνη λόκνπο θαη λα ηνπο ζεβαζηνύλ, γηα λα 

κε βιάπηνπλ θαη λα κε βιάπηνληαη. 

ε εθείλα ηα ρξόληα ινηπόλ ησλ ειιεληζηηθώλ ρξόλσλ, ν 

Δπίθνπξνο πνιύ λσξίο θαηάιαβε πσο δελ ππάξρεη θακηά ειπίδα πσο ε 

δσή ζα έξζεη ζην εδώ, αθνύ νη λόκνη εξρόηαλ από εθεί, από πνιύ καθξηά.  

Μα ην λα κελ έρεηο ειπίδεο, δελ ζεκαίλεη όηη είζαη απειπηζκέλνο, 

θαη όηαλ απηό ην γλσξίδεηο, δελ είζαη εγθισβηζκέλνο κέζα ζέλα πιαίζην 

αλακνλήο αιιά ζ’ έλα πιαίζην εηνηκόηεηαο, απειεπζεξσκέλνο, θαη 

δηνρεηεύεηο ηελ ελεξγεηηθόηεηά ζνπ ζηε δεκηνπξγία θαη όρη ζην 

ζύζηεκα, πνπ βέβαηα θηαίεη αιιά ζπγρξόλσο ην ηξνθνδνηνύκε. 

Καη ε δεκηνπξγηθόηεηα ηνπ Δπίθνπξνπ, γηα ηελ νπνία κηιάκε, 

εθθξάδεηαη αξρηθά κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Κήπνπ. Θέιεη λα θάλεη κηα 

θνηλσλία κέζα ζηελ θνηλσλία ησλ ειιεληζηηθώλ ρξόλσλ. Οη λόκνη πνπ 

εξρόηαλ από πνιύ καθξηά αθνξνύζαλ ηελ θνηλσλία ησλ αηόκσλ πνπ δεη  

ζην θαη κε ην παξόλ. Μέζα ζηνλ Κήπν ηνπ, νη θαλόλεο θαη νη «λόκνη» ζα 

γίλνληαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζα ίζρπαλ γηα πάληα θαη 

όρη κόλν ζην παξόλ. Απηή ήηαλ θαη ε αίζζεζε ηνπ δηθαίνπ πνπ ηνλ 

δηαθαηείρε.   

Βιέπεηε, ε ζθέςε ηνπ Δπίθνπξνπ δελ βξηζθόηαλ ζην ηώξα, αιιά 

ζε άιιν πιαίζην. Αληινύζε ηεξάζηην όγθν πιεξνθνξίαο από ηελ 

παξάδνζε θαη ην παξειζόλ θαη κεηάιιαζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζε 
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θξίζεηο θαη ζπιινγηζκνύο γηα ην Μέιινλ. Καη απηό ζεκαίλεη πσο ε 

ζθέςε ηνπ Δπίθνπξνπ δελ ήηαλ ζην άηνκν αιιά ζην είδνο «Άλζξσπνο», 

πνπ πάεη λα πεη, πσο ε ζθέςε ηνπ ήηαλ ζηελ αλζξσπόηεηα. Με άιια 

ιόγηα ν Δπίθνπξνο, κπνξεί λα θαηνηθνύζε ζηνλ Κήπν αιιά δνύζε θαη 

αγθάιηαδε όιε ηελ Διιάδα, γηα λα κελ πνύκε όινλ ηνλ ηόηε γλσζηό 

θόζκν. Καη νη επηζηνιέο ηνπ ην επηβεβαηώλνπλ. 

Ο Δπίθνπξνο δελ ήηαλ κνλαρηθόο. Ο κνλαρηθόο αζρνιείηαη κε ηελ 

παξέα ηνπ. Ο Δπίθνπξνο αζρνιείηαη κε ηνλ άλζξσπν. Ζ κνλαρηθόηεηα 

ηνπ Δπίθνπξνπ ήηαλ κήηξα παξαγσγήο έξγνπ. Γηαηί κόλν έηζη παξάγεηαη 

έλα έξγν. Αιιηώο δνπιεύνπκε, δελ παξάγνπκε έξγν κε παλαλζξώπηλν 

ραξαθηήξα. 

Με άιια ιόγηα, ν Δπίθνπξνο, κέζα ζηνλ θήπν, δηάβαδε ηνπο 

λεθξνύο θαη έγξαθε γηα ηνπο αγέλλεηνπο. 

Εώληαο ζε όιε ηελ Διιάδα ζπλεηδεηνπνηνύζε πσο ην «σπάρτω» 

πξνθύπηεη από ην «ζσνσπάρτω». 

Ζ ίδξπζε ηνπ Κήπνπ όκσο, ήηαλ θαη έθθξαζε κηαο άιιεο αμίαο 

πνπ πξνεξρόηαλ θαη απηή από ηηο αμίεο ηεο πόιεο - θξάηνπο.  

Μέζα ζηνλ Κήπν, ν Δπίθνπξνο, κπνξνύζε λα θαηαθέξεη ηε 

ζύδεπμε δύν ελλνηώλ. Σεο έλλνηαο ηνπ μέλνπ θαη ηεο έλλνηαο ηεο θηιίαο 

γηα λα δεκηνπξγήζεη ηελ ύςηζηε αμία ηεο Φηινμελίαο, πνπ ραξαθηήξηδε 

θαη απηή, ηνλ Διιεληθό θόζκν ηεο πόιεο - θξάηνπο.  

Έμσ από ηνλ Κήπν, ν μέλνο, κπνξεί λα ήηαλ δνύινο ή ειεύζεξνο 

πνιίηεο, άλδξαο ή γπλαίθα, νηθνθπξά ή εηαίξα, πινύζηνο ή θησρόο ή 

νηηδήπνηε άιιν. Μέζα ζηνλ Κήπν ήηαλ ν θίινο.  

Μέζα ζηνλ Κήπν ν Δπίθνπξνο δηαρεηξηδόηαλ ηειηθά κηα ύπαξμε, 

ηελ αλζξώπηλε ύπαξμε. Γελ έθαλε έξγν «αλζξσπηζηηθό». Σν 

αλζξσπηζηηθό έξγν, δηαρεηξίδεηαη κηα έιιεηςε, όρη κηα ύπαξμε. Αλ ζέιεηε 

ην «αλζξσπηζηηθό έξγν», είλαη  πνιηηηθή, είλαη ειεεκνζύλε, είλαη 

ηνθνγιπθία. Ο Δπίθνπξνο έθαλε έξγν δηαθσηηζκνύ θαη Αλζξσπηζκνύ, 

δηαρεηξηδόκελνο ηελ αλζξώπηλε ύπαξμε.  

Με αλνηρηά κάηηα θαη απηηά θαη κπαιό (γηα λα ζπκεζνύκε θαη πάιη 

ηελ παξήρεζε ηνπ «Σαπ») δελ έβιεπε απιά. Κνηηνύζε. Κνηηνύζε όρη 

απηό πνπ δξα, αιιά απηό πνπ ππάξρεη. Κνηηνύζε ηνλ άλζξσπν. (Να θαη 

κηα παξεμεγήζηκε, κα ζπλάκα ηόζν γνεηεπηηθή δηαπίζησζε, όζνλ αθνξά 

ηελ Διιεληθή γιώζζα. : Σν Οίδα [Γλσξίδσ] θαη όρη ην βιέπσ αιιά ην 

θνηηώ, έρνπλ θάηη θνηλό. Σν όκηθξνλ γηώηα. Πηζαλόλ λα είλαη ζύκπησζε). 

Μέζα ζηνλ Κήπν ινηπόλ – γηα λα επαλέιζνπκε ζην ζέκα καο - ν 

θαζέλαο δελ έβξηζθε έλα πεξηβάιινλ γηα ηελ κεηαθπζηθνύ ηύπνπ 

«σηεξίαο ηεο Φπρήο», αιιά έλα πεξηβάιινλ ηθαλό λα εμνπδεηεξώζεη, 

ηελ παξήρεζε ηνπ Σαπ. Έλα πεξηβάιινλ γηα λα θάλεη ν θαζέλαο όρη απηό 

πνπ «πξέπεη» αιιά ην «πξέπνλ». Καη ην πξέπνλ δελ έρεη ζρέζε κε αξρέο. 

Έρεη ζρέζε κε αμίεο. 
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Ο αλζξσπηζκόο ινηπόλ ηνπ Δπίθνπξνπ δελ εθθξάδεηαη κόλν κέζα 

από ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ αλζξώπηλε ύπαξμε, νύηε κέζα από ηελ 

αμία ηεο  πλύπαξμεο, νύηε κέζα από ηελ αμίαο ηεο θηινμελίαο, ή ηεο 

θηιίαο ή ηεο αίζζεζεο ηνπ δηθαίνπ, πνπ ηα αλαθέξακε όια απηά πην 

πάλσ.  

Ο Αλζξσπηζκόο ηνπ Δπίθνπξνπ εθθξάδεηαη θαη από ηελ βαζηά 

ξηδσκέλε κέζα ζνπ εζληθή ειιεληθή ζπλείδεζε πνπ έρεη λα θάλεη κε 

πιαίζηα αμηώλ θαη όρη κε πιαίζηα αξρώλ. Γηαηί, όπσο μέξεηε, ηα 

ζπζηήκαηα αξρώλ ζπλδένληαη θάζε θνξά κε ην ηζρύνλ ζύζηεκα εζηθήο, 

ην νπνίν κεηαβάιιεηαη από ηόπν ζε ηόπν θαη από ρξόλν ζε ρξόλν. 

πλεπώο ηα ζπζηήκαηα ησλ αξρώλ έξρνληαη θαη παξέξρνληαη.  Καη ην 

ζύζηεκα εζηθήο, πνπ επηθξαηνύζε ηόηε ζηελ Διιάδα ησλ ειιεληζηηθώλ 

ρξόλσλ, άθελε ηνλ Δπίθνπξν παγεξά αδηάθνξν. Γη’ απηό θαη παίξλεη ηελ 

απόθαζε λα θάλεη ηελ απόθιηζή ηνπ από ην θνηλσληθό ηνπ θαζήθνλ, πνπ 

ήζειε ηνπο ειεύζεξνπο κε ηνπο ειεύζεξνπο, ηνπο δνύινπο κε ηνπο 

δνύινπο, ηηο γπλαίθεο, ζε κηα απζηεξά αλδξνθξαηνύκελε θνηλσλία, λα 

είλαη αθέληξεο θαη θπξάδεο αιιά κέζα ζην ζπηηηθό. Κάλεη ηελ απόθιηζή 

ηνπ από ην θνηλσληθό ηνπ θαζήθνλ, γηαηί γλσξίδεη πσο ην θαζήθνλ 

απνξξέεη από κηα θνηλσληθή εζηθή πνπ αύξην κπνξεί λα κελ ηζρύεη. Καη ν 

Δπίθνπξνο θνηηνύζε πνιύ πην κπξνζηά από ην αύξην.   

Γη’ απηό θαη ν Κήπνο, ιεηηνπξγώληαο κε αμίεο, ήηαλ αλνηρηόο ζε 

όινπο. Καη ζε ειεύζεξνπο θαη ζε δνύινπο θαη ζε άλδξεο θαη ζε γπλαίθεο, 

θαη ζε πινύζηνπο θαη ζε θησρνύο, ζε απόιπηε αληίζεζε κε ην ππάξρνλ 

ζύζηεκα θνηλσληθήο εζηθήο. Γη’ απηό θαη θαηεγνξήζεθε σο αλήζηθνο.  

Κνπβαιώληαο ην βαξύ θνξηίν ηνπ Διιεληζκνύ κέζα ηνπ, θηλείηαη 

ζε πιαίζηα αμηώλ όπσο είλαη νη αμίεο ηεο Διεπζεξίαο, ηεο Φηιίαο, ηεο 

Θπζίαο, ηνπ Υξένπο, ηεο Φηινπαηξίαο, ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο. Γηαηί νη 

αμίεο ζε αληίζεζε κε ηηο αξρέο έρνπλ λα θάλνπλ θαη κε ηε ρξεζηκόηεηα 

θαη ηελ πξνζθνξά ζηνλ Άλζξσπν, θαη ν ρξόλνο δελ ηηο αγγίδεη.  

Οη αξρέο έρνπλ λα θάλνπλ κε ην άηνκν. Έρσ ζαλ αξρή λα κε ιέσ 

ςέκαηα ή λα κελ νηθεηνπνηνύκε ηα πξάγκαηα ηνπ άιινπ. Έρσ ζαλ αξρή 

λα κε δαλείδσ θαη λα κε δαλείδνκαη, θ.η.ι. 

Καη θάηη αθόκα. Οη αμίεο έρνπλ λα θάλνπλ όρη κε ηελ αληίδξαζε 

αιιά κε ηελ αληίζηαζε. Καη ν Δπίθνπξνο αληηζηέθεηαη ζε κηα θνηλσλία 

κάδαο θαη ηδξύεη ηνλ Κήπν, κηα θνηλσλία ζθεπηόκελσλ αλζξώπσλ κε 

κάηηα θαη απηηά θαη κπαιό αλνηρηό. Έηζη νξακαηίζηεθε ηελ αλζξώπηλε 

θνηλσλία, ν κεγάινο Γάζθαινο θαη αλζξσπηζηήο Δπίθνπξνο, πνπ έρεη 

ζπλαίζζεζε ηεο δηαθσηηζηηθήο ηνπ απνζηνιήο. Με άιια ιόγηα, ν 

Δπίθνπξνο είλαη έλαο άλζξσπνο όρη όπσο ηνλ ζέιεη ν θάζε δηαρεηξηζηήο 

εμνπζίαο αιιά όπσο ε θύζε ζέιεη ηνπο αλζξώπνπο, δειαδή κε 

λνεκνζύλε θαη αιηξνπηζκό. Γη’ απηό ν Δπίθνπξνο δηαρσξίδεη ηνλ εαπηό 

ηνπ από ηα άηνκα πνπ απνηεινύλ ηελ θνηλσλία ηεο επνρήο ηνπ, ηελ 
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θνηλσλία ηεο κάδαο θαη θάλνληαο ηνλ εαπηό ηνπ άλζξσπν, αλήθεη πιένλ 

ζηελ αλζξσπόηεηα.   

Να γηαηί παξακεξίδεη ην θνηλσληθό ηνπ θαζήθνλ δειαδή ηηο 

ηζρύνπζεο θνηλσληθέο αξρέο. 

Γηαηί γλσξίδεη πσο νη θνηλσλίεο ησλ αηόκσλ δνπλ ζε πιαίζηα 

αξρώλ. Ζ αλζξσπόηεηα δεη ζε πιαίζηα αμηώλ. 

Σόζν κε ηελ απόθιηζή ηνπ από ην θνηλσληθό ηνπ θαζήθνλ, πνπ ηνπ 

ππαγνξεύεη κηα πξόζθαηξε θνηλσληθή εζηθή, όζν θαη από ηελ 

δηαηππσκέλε ζπληζηώζα ηεο επηθνύξεηαο αξεηήο ηεο Απηάξθεηαο, ν 

Δπίθνπξνο δειώλεη ειεύζεξνο θαη παξακέλεη ζηαζεξόο ζηηο αμίεο ηνπ, 

πνπ κηα από απηέο είλαη ε αμία ηεο Διεπζεξίαο. Καη απηήλ ηελ ειεπζεξία 

ζέιεη λα ηελ πξνζθέξεη θαη ζηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ. Γη’ απηό 

νλνκάδεηαη από όινπο ηνπο καζεηέο ηνπ θαη ηνλ Λνπθξήηην θαη από  ηνλ 

Σνξθνπάην θαη ηνλ Βειιήτν, θαζώο θαη από ηνλ ίδην ηνλ ζθεπηηθό 

Λνπθηαλό, « ειεπζεξσηήο ». Καη είλαη. Βιέπεη ηνλ άλζξσπν ηεο επνρήο 

ηνπ πνπ έρεη θαηαληήζεη ζθιάβνο. ρη κόλν νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη 

θνηλσληθά. Κπξίσο ζθιάβνο λνεηηθά. Καη πξνζπαζεί λα ειεπζεξώζεη ην 

ζθιαβσκέλν κπαιό ηνπ Αλζξώπνπ ηεο επνρήο ηνπ. 

Σώξα κπνξνύκε αθόκα θαιύηεξα λα θαηαλνήζνπκε ηηο 

επηθνύξεηεο απόςεηο θαη γηα ην Θείν, άιιε κηα έθθξαζε ηνπ 

αλζξσπηζκνύ ηνπ θαη ηνπ δηαθσηηζηηθνύ ηνπ ιόγνπ, αθνύ απαιιάζζεη 

ηνλ άλζξσπν από ην θόβν ηνπ Θενύ θαη ηελ αγσλία ηνπ ζαλάηνπ. 

Παξαηεξώληαο ηελ θνηλσλία ηεο επνρήο ηνπ, ν Δπίθνπξνο, θαηαιήγεη 

ζην ζπκπέξαζκα πσο αλ νη ζενί ελδηαθεξόηαλ θαη αγαπνύζαλ 

πξαγκαηηθά ηελ αλζξσπόηεηα, ζα απηνθηνλνύζαλ. Καη δηαηππώλεη ηελ 

άπνςε όηη νη ζενί δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηα αλζξώπηλα θαη ζπγρξόλσο, 

κειεηώληαο ηελ αλζξώπηλε θύζε αληηιακβάλεηαη ηελ ηεξάζηηα γνεηεία 

πνπ αζθνύλ νη «ηεξνηειεζηίεο» ζηνλ άλζξσπν θαη δελ δηζηάδεη λα 

παξαθηλήζεη ηνπο θίινπο ηνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηέο. Από ηε κηα 

δειαδή εθπαξαζπξώλεη ην θάζε ηεξαηείν, αθαηξώληαο ηηο όπνηεο 

κεηαθπζηθέο δπλάκεηο πξνζδίδνπλ ζην ζείν θαη από ηελ άιιε δελ 

αξλείηαη ηελ αλζξώπηλε θύζε θαη ηελ αλζξώπηλε αδξελαιίλε.   

Ο «Διεπζεξσηήο» Δπίθνπξνο, κέζα από ηνλ αλζξσπηζκό θαη ην 

δηαθσηηζηηθό ηνπ ιόγν θαη έξγν, παξαδίδεη ζηνπο αηώλεο έλαλ ηδεαηό 

ηύπν ζπκπεξηθνξάο, ηνλ Δπηθνύξεην.  

Δίλαη ν κνλαδηθόο ηύπνο πνπ κηιάεη γηα ηελ επηπρία ζην 

αλεπαλάιεπην θαηλόκελν πνπ ιέγεηαη δσή, θαη ε νπνία επηπρία είλαη ζην 

ρέξη καο. 

Γηα θάηη ηέηνην δελ κηιάεη νύηε ν ησηθόο, νύηε ν ζθεπηηθόο, νύηε 

ν θπληθόο ηύπνο. Καη αλ κηινύλ όινη απηνί γηα επηπρία, ηνπνζεηνύλ 

απηήλ ζε έλα κεηαθπζηθό ή νπηνπηθό πεδίν, απιεζίαζηε από ηνλ 

θαζεκεξηλό άλζξσπν.   
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Καη ν επηθνύξεηνο ηύπνο, αθνύ ζεσξεί όηη ε επηπρία είλαη ζην ρέξη 

ηνπ αλζξώπνπ, δελ κέλεη πηα ζηε λνζηαιγία αιιά πξνρσξεί ζηελ πξάμε. 

Να γηαηί ε επηθνύξεηα θηινζνθία είλαη θηινζνθία ηεο πξάμεο. Μηαο 

πξάμεο δηαθσηηζκνύ, ηθαλήο λα αλνίμεη θαη ηα κάηηα θαη ηα απηηά θαη ην 

κπαιό ηνπ άιινπ. Μηαο πξάμεο πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ αλζξώπηλε 

ειεπζεξία, σο ύςηζηε αμία θαη όρη σο θνηλσληθή εζηθή θαη θαζήθνλ. 

-*- 
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