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α) Δυτικὴ μονομανία τῆς πτώσεως 
 Μία συνάδελφός, ἡ γαλλίδα φιλόσοφος Therese Delpech, σὲ ἄρθρο της στὴν Le Monde τῆς 
22 Νοεμβρίου 2009, μὲ τίτλο, "Le declin de l'Occident" (Ἡ παρακμὴ τῆς Δύσεως) καὶ, ὡς συνήθως, 
συγχέοντας τὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν Δύση, ἀνατρέχει στὸν Ἡσίοδο, γύρω στὰ 700 π.Χ. γιὰ νὰ 
διαγνώσῃ τὸ μόνιμο ἄγχος τῆς Δύσεως γιὰ  συνεχῆ παρακμιακὴ πορεία. Προσθέτει δέ, πὼς τὸ 
ἄγχος αὐτὸ δὲν τὸ ἔχει ὁ μὴ δυτικὸς κόσμος, ὅπως ἡ Κίνα καὶ ἡ Ῥωσία, κάτι ποὺ ἀποδεικνύει τὴν 
ἀνωτερότητα τῆς Δύσεως, τῆς ὁποίας ἡ αὐξημένη συνείδηση τῆς ἐπιτρέπει νὰ ἀναγνωρίζῃ τὶς 
ἁμαρτίες της, νὰ τὶς ἐξομολογῇ και νὰ προσπαθῇ νὰ τὶς διορθώσῃ. 
 Ὡς παραδείγματα, δίδει τὰ Ἔργα καὶ Ἡμέραι τοῦ Ἡσιόδου, τὴν πτώση τῶν Τιτάνων, τὸν 
Τίμαιο τοῦ Πλάτωνος, γιὰ νὰ φθάσῃ μέχρι τὸν ἀγγλικὸ ΙΖ΄(17ο) αἰῶνα μ.Χ. τοῦ ποιητοῦ John 
Milton καὶ τοῦ ἔγου του Lost Paradise καὶ τὸ βιβλίο τῶν ἀρχῶν τοῦ Κ΄(20οῦ) Ἡ παρακμὴ τῆς Δύσεως 
τοῦ Oswald Spengler. 
 Ἐδῶ, ἡ γαλλίδα φιλόσοφος συγχέει δύο ἀνόμιες καταστάσεις. Πρὸ τῆς ἐμφανίσεως τῆς 
Δύσεως, ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα μέχρι τὴν Κίνα, ὑπῆρχε συναίνεση τοῦ πλανήτου γιὰ τὸ φαινόμενο τῆς 
πτώσεως ἀπὸ τὸν Παράδεισο, δηλαδὴ ὅτι ἡ Ἱστορία ἐκινεῖτο κυκλικῶς περνῶντας ἀπὸ ἐποχὲς 
παραδεισιακὲς σὲ ἐποχὲς κολάσεως μέσῳ πτώσεως καὶ πάλι ἐπανερχόμενη στὸν παραδεισιακὸ 
κολοφῶνα γιὰ νὰ ξαναπέσῃ στὰ τάρταρα. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ἐκινοῦντο οἱ πολιτικὲς δυναστεῖες 
στὴν Κίνα μεταξὺ τοῦ τιάνμινγκ (κοινωνικὸς παράδεισος) καὶ τοῦ γκέμινγκ (κοινωνικὴ κόλαση). 
Χάριν ὅμως τῆς διαλεκτικῆς τοῦ γίν-γιάνγκ, ποὺ κινεῖ τὸ σύμπαν, ἡ ἐπάνοδος στὴν ἁρμονία ἦταν 
προβλεπτὴ καὶ κυκλική. 
 Στὴν Δύση, ἡ ἰδέα τῆς πτώσεως εἶχε τελείως διαφορετικὴ ἔννοια. Τὸ χρηματικὸ κέρδος ποὺ 
ἔγινε κεντρικὴ ἀξία τῆς κοινωνίας μὲ τὴν ἄνοδο καὶ τὸν περαιτέρω θρίαμβο τῆς ἀστικῆς τάξεως, 
ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν ἰταλικὴ Ἀναγέννηση τοῦ ΙΕ' αἰῶνος μ.Χ. εἰσήγαγε τὴν ἔννοια τῆς γραμμικῆς 
προόδου τὴν ἐποχὴ τοῦ Διαφωτισμοῦ ποὺ κατέστρεψε τὴν βάση τῆς διαλεκτικῆς καὶ τῆς ἐννοίας 
τῆς ἁρμονίας. Ὅταν τὸ καπιταλιστικὸ ἐγχείρημα ἀπεδείχθη ἀνθρωποκτόνο, τότε ἀπὸ τὶς ἀρχὲς 
τοῦ ΙΘ΄(19ου) αἰῶνος, ἀπὸ τὸν ῥουσσωϊσμὸ στὸν νιτσεϊσμό, ἡ Δύση ἤρχισε νὰ βουλιάζῃ, πάλι μὲ 
γραμμικὴ τροχιά ὡς ἀντιπρόοδος, χωρὶς οὐδεμία ἐλπίδα ἐπαναφορᾶς τοῦ χαμένου Παραδείσου, 
διότι γιὰ τὴν Δύση δὲν ὑπῆρχε κυκλικὴ Ἱστορία. "Εἴμεθα πλάσματα τῆς παρακμῆς καὶ τῆς 
ἀβύσσου ποὺ διψοῦν γιὰ ἀναγέννηση καὶ σωτηρία" συμπεραίνει ἡ Delpech. 
 Μετὰ τὸ 1919 καὶ τὶς ἑκατόμβες τῶν χαρακωμάτων τοῦ πρώτου παγκοσμίου πολέμου, 
κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ὁποίου ὁ καπιταλισμὸς κυριολεκτικὰ ἐσφάγιασε σὲ ἕνα ἀπερίγραπτο 
ὁλοκαύτωμα ὅλην της τὴν νεολαία γιὰ νὰ κερδίσῃ τεράστια χρηματικὰ ποσὰ ἀπὸ τὸν πόλεμο, 
ποὺ μέσῳ τῶν πλέον ἀδίκων συνθηκῶν εἰρήνης τῆς Ἱστορίας στὸ Παρίσι, ἐγέννησαν τοὺς 
μαύρους ἀγγέλους τῆς Ἀποκαλύψεως, τὸν Χίτλερ, τὸν Στάλιν καὶ τόσους ἄλλους, τὸ ἄγχος τῶν 



 2 

δυτικῶν διανοουμένων γιὰ τὴν παρακμὴ τῆς Εὐρώπης ἔφθασε στὸ κατακόρυφο. Ὁ γάλλος 
συγγραφεὺς Paul Valery, ἔγραψε τὸ 1919: "Ἐμεῖς, οἱ πολιτισμοί, τώρα ξέρουμε πὼς εἴμεθα 
θνητοί", καὶ μαζί του, ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν δυτικῶν διανοουμένων ἐσκέπασε τὸν οὐρανὸ μὲ 
ὀδυρμούς, μέσα ἀπὸ ἀμέτρητα βιβλία ποὺ ὅλα ἐξέφραζαν ἀπελπισία. 
 
β) Τὸ μῖσος κατὰ τοῦ ἀνθρώπου 
 Τὸ μῖσος κατὰ τῶν ὑπευθύνων τῆς τραγωδίας, τῶν καπιταλιστῶν, ὅπως τοῦ ἕλληνος 
ἐμπόρου ὅπλων, Sir Basil Zaharoff, ὑπευθύνου τῆς μικρασιατικῆς καταστροφῆς τοῦ 1922, 
ἐπεκτείνεται σὲ τυφλὸ μῖσος κατὰ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καὶ ἐγκαινιάζει  καινούργιες σφαγὲς 
γιὰ μιὰ ἄπιαστη δικαίωση. Οἱ Ἕλληνες ἀξιωματικοί, Πλαστήρας καὶ Γονατᾶς, ἔξαλλοι γιὰ τὴν 
καταστροφὴ καὶ μὴ γνωρίζοντας κατὰ ποίων νὰ στραφοῦν, έκτελοῦν ἐν ψυχρῷ ἕξι 
πρωτοκλασάτους ἡγέτες τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας: τρεῖς πρωθυπουργούς, δύο ὑπουργοὺς καὶ 
ἕναν ἀρχιστράτηγο!  
 Τὸ δυτικὸ γλίστρημα πρὸς τὴν παράνοια ἐξαπλώνεται μέσῳ τῶν δυτικῶν ἰδεολογιῶν ἀπὸ 
τὴν Δύση σὲ ὅλον τὸν Τρίτο Κόσμο. Ἐνῷ ἡ μόνη ὑπεύθυνη εἶναι ἡ κοινωνία τοῦ χρήματος ποὺ 
ἀπὸ τὸν ΙΕ΄αἰῶνα καὶ τὴν Ἀναγέννηση ἐξήπλωσε ὁ καπιταλισμός καὶ ὄχι οἱ καπιταλιστὲς καὶ οἱ 
παραφυάδες του, ἡ συνωμοσιολογία, ἡ πρακτορολογία, ὁ σατανισμός, οἱ βασιλεῖς, οἱ 
ἀριστοκράτες, οἱ ἑβραῖοι, οἱ κουλᾶκοι, οἱ Τοῦρκοι, οἱ Βούλγαροι καὶ γενικὰ οἱ κακοὶ καὶ 
καταχθόνιοι ἄνθρωποι εἶναι αὐτοὶ ποῦ φταῖνε γιὰ τὸν κόσμο καὶ πρέπει νὰ ἐξοντωθοῦν. 
 Ἡ σφαγὴ στὶς ἀνθρώπινες μυρμηγκοφωλιὲς ἐγκαινιάσθηκε μὲ τὴν γαλλικὴ ἐπανάσταση 
τοῦ 1789. Ἐνῷ ἡ ἐπαναστατικὴ κυβέρνηση καθιέρωνε ἐπισήμως τὴν ἐποχὴ τῆς λεγομένης 
Τρομοκρατίας, ἀπὸ τὸ 1792 στὸ 1794, σφάζοντας ἀδιακρίτως τοὺς πολιτικοὺς κρατουμένους στὶς 
φυλακές, μυριάδες ὁπλῖτες ἐθερίζοντο σὰν μυρμήγκια στὶς πρῶτες γραμμές, στὰ πεδία τῶν 
μαχῶν τοῦ στρατοῦ τῆς Ἐπαναστάσεως. Οἱ σφαγὲς ἐσυνεχίσθησαν μὲ τοὺς ναπολεοντίους 
πολέμους, μὲ τὸν πρῶτο παγκόσμιο πόλεμο, μὲ τὶς ἐκκαθαρίσεις τοῦ Χίτλερ κατὰ τῶν ἑβραίων, 
τοῦ Στάλιν κατὰ τῶν κουλάκων καὶ ἐπεξετάθησαν μετὰ τὸν πόλεμο σὲ ὅλον τὸν Τρίτο Κόσμο, μὲ 
τὴν πολιτιστικὴ ἐπανάσταση τοῦ Μάο καὶ τὴν ἐκκαθάριση τῶν μολυσμένων ἀπὸ τοὺς 
ἀνθρώπους πόλεων στὴν Καμπότζη τῶν Ἐρυθρῶν Χμέρ. 
 Τὴν ἀπελπισία τῶν ἀποπροσανατολισμένων πολιτῶν ποὺ δὲν γνωρίζουν μὲ ποιὸν νὰ τὰ 
βάλουν, ἐνῷ θὰ ἔπρεπε νὰ τὰ βάλουν μόνον μὲ τὸν καπιταλισμό, τὴν ἐκφράζει τὸ παρακάτω 
ποίημα τοῦ Κώστα Βάρναλη, Οἱ Μοιραῖοι: "Φταίει τὸ ζαβὸ τὸ ῥιζικό μας! - Φταίει ὁ Θεὸς ποὺ μᾶς 
μισεῖ! -Φταίει τὸ κεφάλι τὸ κακό μας! -Φταίει πρῶτα ἀπ' ὅλα τὸ κρασί! -Ποιὸς φταίει; Ποιὸς φταίει; 
Κανένα στόμα -Δὲν τό βρε καὶ δὲν τό πε ἀκόμα - - Ἔτσι, στὴ σκοτεινὴ ταβέρνα -Πίνουμε πάντα 
μας σκυφτοί -Σὰν τὰ σκουλήκια κάθε φτέρνα -Ὅπου μᾶς εὕρει, μᾶς πατεῖ -Δειλοί, μοιραῖοι κι 
ἄβουλοι ἀντάμα! -Προσμένουμε, ἴσως, κάποιο θάμα!" 
 
γ) Ἀπὸ τὴν σφαγὴ τῶν ζώων στὴν σφαγὴ τῶν ἀνθρώπων 
 Ἤδη, πολὺ πρὶν ἀπὸ τὴν ἰταλικὴ Ἀναγέννηση, ἡ ἑλληνικὴ πόλη τῆς ἀρχαίας Ῥώμης τῶν 
αὐτοκρατορικῶν χρόνων, ὑπῆρξε τὸ ἐργαστήριο τῆς δυτικῆς ἀνισορροπίας. Ἐνῷ στὰ ἑλληνικὰ 
θέατρα ἔπαιζαν τὴν ἀνθρώπινη τραγωδία τῆς Πτώσεως καὶ τῆς Εἰμαρμένης, στὸ Κολοσσαῖο, ζῶα 
καὶ ἄνθρωποι ἦσαν θύματα παράνοιας. 
 Τὸ Κολοσσαῖο δύναται νὰ χαρακτηρισθῇ τὸ σύμβολο τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ διότι 
συνεδύαζε τὴν τεχνολογικὴ τελειότητα μὲ τὴν ἀνθρωπίνη βαρβαρότητα. Πράγματι, στὴν Δύση, 
ὅσο προχωρεῖ ἡ τεχνολογία, ποὺ καταχρηστικῶς ὀνομάζεται ἐπιστήμη, τόσο ὑποβιβάζεται ὁ 
ἄνθρωπος καὶ ἐκβαρβαρίζεται. Ἡ πρόοδος γιὰ τὴν ὁποία κόπτονται εἶναι ἀποκλειστικὰ ἡ 
πρόοδος τῆς τεχνολογίας. Τὸ Κολοσσαῖο λοιπὸν ἦταν γιὰ τὴν ἐποχὴ ἕνα θαῦμα τῆς τεχνολογίας. 
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Ἐγέμιζαν μὲ νερὸ τὴν ἀρένα τοῦ ἀμφιθεάτρου καὶ ἐτοποθέτουν πραγματικὰ πλοῖα τὰ ὁποῖα 
ἐμάχοντο σὲ ναυμαχία. Ἀργότερα, ἀπὸ τὸ πρωῒ ἕως τὸ βράδυ, στὴν ἴδια ἀρένα ποὺ μετέβαλαν σὲ 
κονίστρα, δηλαδὴ ἐκάλυπταν τὸ ἔδαφος μὲ ἄμμο (κόνη) ποὺ ἀπορροφοῦσε τὸ αἷμα τῶν ὁμαδικῶν 
σφαγῶν ζώων καὶ ἀνθρώπων, ἐκάθοντο ἀναπαυτικά, προστατευόμενοι ὰπὸ τὸν ἥλιο ἀπὸ μία 
τεραστία πάνινη  πολύχρωμη σκηνή (τεχνολογικὸ ἐπίτευγμα τῆς ἐποχῆς), 50.000  πολῖτες. Ὁ 
αὐτοκράτωρ Τραϊανὸς, γιὰ νὰ ἑορτάσῃ τὴν κατάκτηση τῆς Δακίας, τὴν σημερινὴ Ῥουμανία, τὸ 
106 μ.Χ., ἀπήλαυσε στὸ Κολοσσαῖο τὴν ἀλληλοσφαγὴ 10.000 μονομάχων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως οἱ 
σημερινοὶ ἀμερικανοὶ μισθοφόροι στὸ Ἀφγανιστάν, εἰσέρχοντο στὴν ἀρένα γιὰ νὰ 
ἀλληλοσφαχθοῦν, ἁδρὰ ἀμοιβομένοι. 
 Στὴν ἀρχαιότητα (ἑλληνικὴ καὶ ἑβραϊκή) ἡ θυσία τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀργότερα τῶν ζώων, 
ὅπως αὐτὴν τοῦ Ἰσαάκ,  ἤ τῆς Ἰφιγενίας, ἦταν μία θρησκευτικὴ πράξη. Οἱ θυσίες τῶν ζώων στὶς 
ἑκατόμβες καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα ἦσαν ἐπίσης θρησκευτικὲς τελετές. Μὲ τοὺς Ῥωμαίους, 
προγόνους τῶν Φράγκων, αὐτὲς οἱ θρησκευτικὲς τελετὲς μετετράπησαν σὲ σαδιστικὰ ὄργια. Στὸ 
Κολοσσαῖο ἐσφάγησαν ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίους γιὰ τὴν ποδοσφαιρικοῦ τύπου ἀπόλαυση τοῦ κόσμου, 
500.000 ἄνθρωποι καὶ ἕνα ἑκατομμύριο ἄγρια ζῶα! 
 Ἡ ἐξέλιξη τῆς ταυρομαχίας ἀπὸ τὴν μινωϊκὴ Κρήτη,  μέχρι τὴν ἑλληνικὴ ἐκδοχὴ τοῦ 
μιθραϊσμοῦ ποὺ ὅπως καὶ ὁ χριστιανισμὸς, τὴν ἴδια ἐποχὴ ἐξηπλώθη στοὺς δούλους καὶ τοὺς 
στρατιῶτες τῆς Ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὴν αἱμοβόρο ἱσπανικὴ καὶ 
γενικῶς δυτικὴ ἀντίληψη τῆς ταυρομαχίας. Στοὺς Κρῆτες καὶ τοὺ μιθραϊστὲς ὐπάρχει ἅμιλλα  
καὶ ταύτιση μεταξὺ ζώου καὶ ἀνθρώπου, ὄχι ἀνταγωνισμὸς καὶ σύγκρουση ὅπως στὴν Δύση. Οἱ 
Κρῆτες τοῦ Μίνωος, στοὺς θρησκευτικούς τους ἐναγκαλισμοὺς μὲ τὸν θεῖο ταῦρο, ἐπιδίδονται 
μαζί του σὲ ἕναν ἐρωτικὸ ἁρμονικὸ χορὸ ποὺ ἀναπαριστᾶ ἀνθρωποζωϊκὴ συνουσία. 
 Ἡ παρερμήνευση αὐτῆς τῆς ἑλληνικῆς ταυρομαχίας στὴν Ἰταλία καὶ τὴν Ἱσπανία, 
ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ πάπας Κλήμης Ι΄ (1670-1676) καὶ ὁ ἀνηψιός του ὁ  
καρδινάλιος Altieri ποὺ ἡγεῖτο τῆς κυβερνήσεως τῆς πόλεως, θέλοντας νὰ αὐξήσουν τὰ δημόσια 
ἔσοδα, ἐπρότειναν νὰ μετατρέψουν τὸ Κολοσσαῖο σὲ ἀρένα ταυρομαχιῶν, ἐνῷ εἶχε ἤδη 
ἀναγνωρισθῆ τόπος προσκηνύσεως γιὰ τοὺς χριστιανοὺς τῶν πρώτων ἐτῶν ποὺ εἶχαν 
μαρτυρήσει ἐκεῖ. Ἀλλὰ οἱ ἐκδηλώσεις τύπου Κολοσσαίου στὶς ἱσπανικὲς ταυρομαχίες, ὅπου ὁ 
ταυρομάχος ἀντιμετωπίζει τὸ ζῶο ὡς ἐχθρό του καὶ ὅπου χύνεται ἐνώπιον ἑνὸς ἐξάλλου λαοῦ τὸ 
αἷμα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ ζώου, μέχρι θανάτου, ναὶ μὲν ἠμπορεῖ νὰ σαγήνευσε τὸν Πικάσο, 
ἀλλὰ αὐτὸ δὲν παύει νὰ ἐκφράζῃ τὴν φραγκικὴ ἀνισορροπία. 
 Αὐτὲς οἱ ἱσπανικὲς ταυρομαχίες ὄχι μόνον δὲν εἰσήχθησαν ἀπὸ τὴν Κρήτη, οὔτε ἀπὸ τοὺς 
μιθραϊστές, ἀλλὰ κατὰ τὸν περίφημο ἄγγλο μυθογράφο Robert Graves (1895-1985), ὁ αὐτοκράτωρ 
Κλαύδιος (10-54 μ.Χ.) ὁ ὁποῖος γιὰ μικρὸ διάστημα εἶχε ἀπαγορεύσει τὶς μάχες τῶν μονομάχων 
στὶς ἀρένες, τὶς ἀντεκατέστησε στὴν ῥωμαϊκὴ ἐπαρχία τῆς Ἱσπανίας μὲ τὶς ταυρομαχίες. Οἱ 
πικαντόρ κεντρίζουν τὸν ταῦρο μὲ ἀκόντια ὡς μονομάχοι. Τὸ παράδειγμα αὐτὸ δείχνει ὅτι 
οἱαδήποτε ἐξαγωγὴ στὴν Δύση πολιτισμικῶν ἑλληνικῶν προϊόντων ἀντιγράφεται 
παραμορφωμένα (παράδειγμα ἡ γλυπτική) διότι ἀντικαθιστᾶται τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα μὲ τὸ 
ἀντιδιαλεκτικὸ ἀκραῖο πνεῦμα τῆς Δύσεως. 
 
δ) Ἀπὸ τὸν ἑλληνοχριστιανικὸ σεβασμὸ στὰ ζῶα στὴν φανατικὴ δυτικὴ χορτοφαγία καὶ 
ζωοφιλία 
 Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2000, μὲ ἄρθρο μου στὸ Τρίτο Μάτι, ἔθεσα τὸ ἐρώτημα: "μήπως ὁ Χριστὸς 
ἦταν χορτοφάγος?"  Τὸ συμπέρασμα συνοψίζεται στὰ ἑξῆς: 1 - Στὴν Γένεση λέγεται σαφῶς ὅτι 
στὴν Ἐδὲμ ὑπῆρχε γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὰ ζῶα, ἀποκλειστικὴ χορτοφαγία (Α΄-29) διότι ὁ 
Παράδεισος ἦταν πλούσιος σὲ βλάστηση καὶ ποταμούς.  2 - Ἡ πτώση ἀπὸ τὸν Παράδεισο 
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ἐγέννησε τὸ ἔγκλημα κατὰ τῶν ἀνθρώπων (ὁ Κάϊν χύνει τὸ αἷμα τοῦ ἀδελφοῦ του Ἄβελ) καὶ ἡ 
ἔλλειψη χόρτων καὶ ὀπώρων στοὺς νομάδες, τοὺς ὑπεχρέωσε στὴν ἀνθρωποφαγία καὶ ἀργότερα 
στὴν κτηνοφαγία. Οἱ μουσουλμᾶνοι εἶναι, στὴν Ἐνδιάμεση Περιοχή, οἱ μεγαλύτεροι κατανλωτὲς 
κρέατος διότι ἡ θρησκεία τους ἐξῆλθε ἀπὸ τὴν ἔρημο τῆς Ἀραβίας. 3-Ἡ ἐγκατάσταση στὴν γῆ 
τῶν τροφοσυλλεκτῶν καὶ ἀγροτῶν τοὺς ἔκαμε οὐσιαστικὰ χορτοφάγους καὶ πρότυπα 
χριστιανῶν. Οἱ νομάδες τοὺς κατέκτησαν, τοὺς ἔφεραν τὶς σφαγὲς καὶ τὸ κρέας. Ὁ φραγκικὸς 
πολιτισμὸς βασίζεται στὸν νομαδισμὸ καὶ τὸ κρέας. 4 - Ἡ παρουσίαση τοῦ Χριστοῦ στὴν φτωχὴ 
σὲ βλάστηση Παλαιστίνη, ἀλλὰ μὲ ἰχθύες στὶς λίμνες, ἐπέβαλε τὴν τριαδικὴ τροφὴ τοῦ 
χριστιανοῦ: ψάρι-ἄρτος-οἶνος. Οἱ ἀπόστολοι ἦσαν ψαράδες. 4-Ἡ νομαδικὴ προέλευση καὶ 
ἰδεολογία τοῦ φραγκικοῦ πολιτισμοῦ ποὺ συγκρίνεται μὲ τὴν νομαδικὴ προέλευση καὶ ἰδεολογία 
τοῦ ἀραβικοῦ ἰσλάμ, ἐπέφερε τὴν τάση πρὸς τὴν ἀκρότητα, τὴν ἀνισορροπία, τὴν ἔλλειψη 
διαλεκτικῆς σκέψεως καὶ συνεχεῖς ἀκραῖες μεταπτώσεις σὰν τὸ ἐκκρεμὲς ὡρολογίου, ἀπὸ τὴν 
ἄκρατη ζωοσφαγία στὴν ἄκρατη ζωοφιλία, ἀπὸ τὴν φανατικὴ κρεοφαγία στὴν φανατικὴ 
χορτοφαγία. 
 Ὁ δυτικὸς Κ΄ (20ος) αἰὼν ἐγνώρισε τὴν συνειδητοποίηση τοῦ πλέον ἀποτρόπαιου 
ἀνθρωπίνου ἐγκλήματος κατὰ τῆς θεϊκῆς πλάσεως: τὴν καθημερινὴ σφαγὴ τῶν ζώων. Οἱ 
ἀριθμοὶ λὲς καὶ ἐξέρχονται ἀπὸ τὴν Κόλαση: μόνον στὶς ΗΠΑ περὶς τὰ δέκα δισεκατομμύρια ζῶα 
σφάζονται κάθε χρόνο σὲ 5.700 σφαγεῖα, χρησιμοποιῶντας 527.000 ἐργάτες σφαγεῖς. Πλῆθος 
δυτικῶν συγγραφέων ἠσχολήθησαν μὲ τὸ μακάβριο αὐτὸ θέμα. Ὁ ἀμερικανὸς Ἄπτον Σίνκλερ 
(1878-1968) στὸ μυθιστόρημά του The Jungle ποὺ ἐκυκλοφόρησε τὸ 1906, καὶ ἔγινε φὶλμ τὸ 1914, 
ἔδιδε μία εἰκόνα Ἀποκαλύψεως τῶν σφαγείων τοῦ Σικάγου ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα ὄχι νὰ σώσῃ 
τὰ ζῶα ἀλλὰ νὰ περάσῃ ἀμερικανικὸς νόμος γιὰ μία χειρουργικὴ καὶ καθαρὴ σφαγὴ ποὺ τὸ 1999 
ἐβοήθησε τοὺς πιλότους τοῦ ΝΑΤΟ νὰ σφάξουν τὸν πληθυσμὸ τῆς Γιουγκοσλαυΐας μὲ 
χειρουργικοὺς καὶ καθαροὺς βομβαρδισμούς. 
 Ὑπακούοντας στὴν δυτικοευρωπαϊκὴ ἔγνοια γιὰ ὑγιὲς σφάξιμο, τὸ 2007, ἡ ἑλληνικὴ 
κυβέρνηση ἔλαβε μέτρα γιὰ ἀπαγόρευση σφαγῆς ζώων ἀπὸ τοὺς ἰδίους τοὺς ἀγρότες καὶ 
κτηνοτρόφους  -ποὺ ὅμως ἔδιδε μία κάπως πιὸ "ἀνθρώπινη" εἰκόνα τῆς ἐκμεταλλεύσεως τῶν 
ζώων-  ἐπειδὴ αὐτοὶ δῆθεν στὰ χωριά τους δὲν τηροῦν τοὺς ὑποχρεωτικοὺς κανόνες ὑγειηνῆς καὶ 
ἐπέβαλε τὴν ὑποχρεωτικὴ σφαγή τους σὲ καθαρὰ σφαγεῖα ὑψηλῆς τεχνολογίας. 
 Ὁ ἀμερικανὸς ἱστορικὸς Charles Patterson ἐδημοσίευσε τὸ 2002 ἕνα συγκλονιστικὸ βιβλίο, 
μὲ τίτλο, Eternal Treblinka. Our Treatment of Animals and the Holocaust (New York, Lantern Books) ποὺ 
μετεφράσθη σε 13 γλῶσσες καὶ ὑπεστηρίχθη ἀπὸ τὴν ALF (Animal Liberation Front). Φυσικά, 
προέβαινε σὲ παραλληλισμὸ μὲ τὴν γενοκτονία τῶν ἑβραίων στὸ στρατόπεδο ἐξοντώσεως τῆς 
Τρεμπλίνκα. Ἀλλὰ τὸ Τρίτο Ῥάϊχ καὶ ἡ ἐθνικοσοσιαλιστικὴ ἰδεολογία πάντα ὑπεστήριξαν τὰ 
δικαιώματα τῶν ζώων! 
 Στὶς 28 Αὐγούστου 1933, ὁ Χέρμαν Γκαῖρινγκ, σὲ μία ῥαδιοφωνικὴ ὁμιλία του κατεδίκασε 
τὴν ζωοτομία καὶ ἐδήλωσε πὼς οἱ Ἄριοι πάντοτε ὑπεστήριζαν τὰ δικαιώματα τῶν ζώων στὴν 
ζωή. Ὁ Ἰωσὴφ Γκαῖμπελς ἔλεγε: ""Ο Φύρερ εἶναι βαθιὰ θρῆσκος ἄν καὶ τελείως ἀντιχριστιανός. 
Διότι ὁ χριστιανισμὸς εἶναι παρακλάδι τοῦ ἑβραϊσμοῦ. Ἑβραϊσμὸς καὶ χριστιανισμὸς 
ἐμολύνθησαν μὲ τὴν κρεοφαγία καὶ γι' αὐτὸ τελικὰ θὰ καταστραφοῦν. Ὁ Φύρερ εἶναι 
χορτοφάγος ἐκ πεποιθήσεως. Τὰ ἐπιχειρήματά του ὑπὲρ τῆς χορτοφαγίας εἶναι ἀδιάσειστα". 
 Τὸ 1933, ἀπηγορεύθη στὴν Γερμανία ἡ ζωοτομία. Τὸ ναζιστικὸ κόμμα εἶχε δημοσιεύσει τὴν 
ἀκόλουθη ἀνακοίωνση στὸν τύπο: "Ὁ πρῶσος πρόεδρος-ὑπουργὸς Goering ἐξέδωσε μίαν 
ἀπόφαση ὅτι ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς ἡ ζωοτομία ὅλων τῶν εἰδῶν ζώων ἀπαγορεύεται ἐπὶ τοῦ 
ἐδάφους τῆς Πρωσίας... Αὐτοὶ ποὺ παρὰ τὴν ἀπαγόρευση, δίδουν ἐντολή, παίρνουν μέρος ἤ 
ἐκτελοῦν πράξεις ζωοτομίας θὰ ἐκτοπίζονται σὲ στρατόπεδα συγκεντρώσεως... Ὁ Βούδδας, τὸ 
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μεγάλο πνεῦμα ἀγάπης τῆς Ἀνατολῆς, μᾶς λέγει: "Εὐλογημένος ὁ ἀγαπῶν τὰ ζῶα". Εἴθε ἡ 
εὐλογία αὐτὴ νὰ ἐκπληρώσῃ τὸ ἔργο τῶν ἡγετῶν τῆς νέας Γερμανίας". (Βλ. τὸ ἄρθρο μου, 
"Πόλεμος καὶ Εἰρήνη", στὸ Τρίτο Μάτι, τ. 139, Φεβρουάριος 2006, σ.55). 
 Ὁ Κάρολος Πάττερσον, σὲ μία συνέντευξη ποὺ ἔδωσε μὲ ἀφορμὴ τὴν κυκλοφορία τοῦ 
βιβλίου του, εἶπε: "Περιγράφω τὴν ἀνάδυση τῆς κυριαρχίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν 
πολυδιαδεδομένη δοξασία ὅτι τὸ ἀνθρώπινο εἶδος εἶναι ὁ ἄρχων τῆς φύσεως". Σημειωτέον ὅτι, 
ἀπὸ ἄγνοια -ποὺ ἄλλωστε ἀναγνωρίζει- συγχέει τὴν δυτικοχριστιανικὴ παρερμήνευση τῆς 
ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ στὸν Ἀδὰμ σὲ ἀνεξέλεγκτη κυριαρχία ἐπὶ τῆς φύσεως, μὲ τὴν ἐντολὴ 
διαχειρίσεώς της, ὅπως σωστὰ ἑρμηνεύεται ἀπὸ τὴν ἑλληνωρθοδοξία καὶ τὸν ἑβραϊσμό. 
Πράγματι, ἡ Γένεσις (Α΄-26) σαφῶς μὲν ἐπιβεβαιώνει ὅτι ὁ Θεὸς  εἶπε πὼς ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὁ 
ἄρχων τῆς φύσεως: "Ἄς κάμωμεν ἄνθρωπον... καὶ ἄς ἐξουσιάζῃ ἐπὶ τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης, 
καὶ ἐπὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐπὶ τῶν κτηνῶν καὶ ἐπὶ πάσης τῆς γῆς, καὶ ἐπὶ παντὸς 
ἑρπετοῦ, ἕρποντος ἐπὶ τῆς γῆς". Πουθενὰ ὅμως δὲν λέγει ὅτι πρέπει νὰ τὰ τρώγη! Ὁμοίως ὁ Θεὸς 
δίδει ἐντολὴ εἰς τὸν βασιλέα τῶν Ῥωμαϊκῆς Αὐτροκρατορίας νὰ ἐξουσιάζῃ ἐπὶ τῶν Ῥωμαίων 
ὑπηκόων του γιὰ νὰ τοὺς προστατεύσῃ ὡς πατέρας, ἀλλὰ ὄχι γιὰ νὰ τοὺς φάγη! Ἰδίως, κοινὴ 
εἶναι ἡ γνώμη σήμερα τοῦ δυτικοποιημένου ἀγρότου, τοῦ κοινοτρόφου, ἀκόμη καὶ τοῦ παπᾶ τοῦ 
χωριοῦ ὅτι ὁ Θεὸς μᾶς ἔδωσε τὰ ζῶα, ὄχι μόνον γιὰ ἐργασία ἀλλὰ καὶ γιὰ τροφή. Τὸ ἀποτέλεσμα 
εἶναι ὅτι ἀπὸ τὸ κρέας παθαίνουμε καρκῖνο καὶ δικαίως ἀποβιώνουμε προώρως. 
 Ὁ ἀκτιβιστὴς ὑπὲρ τῶν ζώων, Steven Simmons ποὺ ἔπασχε ἀπὸ AIDS, ἐπροτίμησε νὰ 
πεθάνῃ ἀπὸ τὴν ἀρρώστιά του σὲ ἡλικία 27 ἐτῶν,τὸ 1997, παρὰ νὰ δεχθῆ τὴν χρησιμοποίηση τῶν 
ζώων ἀπὸ τὶς φαρμακευτικὲς καπιταλιστικὲς ἑταιρεῖες ποὺ θυσιάζουν, κατὰ τὴν δήλωσή του στὸ 
καναδικὸ ῥαδιόφωνο, στὶς 8 Ἰανουαρίου 1996, "δισεκατομμύρια ζῶα" γιὰ μεταμοσχεύσεις σὲ 
ἀνθρώπους καὶ ἔρευνες. Ἄλλωστε, ἀπὸ τὰ ζῶα, ἐγκληματίες ἐπιστήμονες, καὶ μάλιστα μὲ τὴν 
ὑποστήριξε μερικῶν ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως τοῦ μακαριστοῦ άρχιεπισκόπου 
Χριστοδούλου, ἐπέρασαν στὰ πειράματα ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ μεταμοσχεύσεων μὲ τὴν 
συνεργία τῆς μαφίας ἐμπορίου ὀργάνων καὶ δολοφονίας παιδιῶν γιὰ μεταμοσχεύσεις, σὲ 
μεγαλύτερη κλίμακα σήμερα ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα πειράματα τῶν ἱατρῶν τοῦ Τρίτου Ῥάϊχ.  Ὁ 
Steven Simmons εἶχε παρατηρήσει: "Τὰ ζῶα εἶναι ἀθῶα θύματα τῆς παγκοσμίας γνώμης ποὺ 
διατείνεται πὼς μερικὲς ζωὲς ἀξίζουν περισσότερο ἀπὸ ἄλλες, ὅτι οἰ δυνατοὶ ἔχουν τὸ δικαίωμα 
νὰ ἐκμεταλλεύονται τοὺς ἀδυνάτους  καὶ πὼς ὁ ἀδύναμος πρέπει νὰ θυσιασθῇ γιὰ τὸ καλὸ τοῦ 
συνόλου". Γιὰ τὸν Κάρολο Πάττερσον, τὰ λόγια αὐτὰ ὑπῆρξαν καθοριστικὰ γιὰ νὰ 
συνειδητοποιήσῃ ὅτι μὲ τὰ ἴδια ἐπιχειρήματα εἶχαν στείλει στὸν θάνατο ἀνθρώπους 
θεωρουμένους κατωτέρους στὰ στρατόπεδα ἐξοντώσεως τοῦ Τρίτου Ῥάϊχ. 
 Τὸ ἔγκλημα κατὰ τῶν ζώων καὶ τῆς φύσεως βαρύνει πρωτίστως τὸν δυτικὸ πλιτισμὸ, τὴν 
δυτικὴ ἰατρικὴ καὶ γενικὰ τὴν δυτικὴ ἐπιστήμη καὶ φυσικὰ πρωτίστως τὸν καπιταλισμό. Ὁ 
Πάττερσον δηλώνει πὼς "ἐπιμένω νὰ γράφω πὼς ἡ ἐκμετάλλευση καὶ σφαγὴ τῶν ζώων ἦταν καὶ 
ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι τὸ μοντέλο καὶ ἡ κινητήριος δύναμις γιὰ τὴν ἐκμετάλλευση τοῦ ἀνθρώπου 
καὶ τὴν βία ποὺ χρησιμοποιεῖται ἐναντίον του, δηλαδὴ τὸν πόλεμο, τὴν τρομοκρατία, τὴν 
δουλεία, τὴν γενοκτονία". Γεγονὸς εἶναι πὼς ἡ παιδικὴ ψυχολογία ἔχει ἀποδείξει πὼς ἐὰν ἕνα 
παιδὶ ἀνατραφῇ σὲ ἕνα βίαιο οἰκογενειακὸ περιβάλλον, τὸ ξύλο ποὺ θὰ τοῦ δώσῃ ὁ πατέρας του 
θὰ τὸ ἀνταποδώσῃ μὲ περισσότερη ἀκόμη βία ὅταν ἐνηλικιωθῇ. Ὅταν ἕνα ἀγροτόπαιδο βοηθᾶ 
τὸν πατέρα του νὰ σφάξῃ ἕνα ζῶο πολλὲς φορὲς μέσα στὸν χρόνο καὶ γιὰ πολλὰ χρόνια, θὰ ἔχῃ 
μάθει νὰ χρησιμοποιῇ τὴν μάχαιρα καὶ κατὰ τῶν συνανθρώπων του. Ἡ ἀλόγιστη ἄνοδος 
καταναλώσεως τοῦ κρέατος στὴν ἑλληνικὴ ὕπαιθρο, μὲ τὴν ἀντιγραφὴ τῶν δυτικῶν διατροφικῶν 
συνηθειῶν, ἔχει αὐξήσει τὴν οἰκογενειακὴ βία στὶς ἀγροτικὲς οἰκογένειες. 
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ε) Οἰκολογία καὶ γενοκτονία 
 Τὴν ἀνισορροπία ποὺ ἔφερε στὸν ἄνθρωπο ἡ δυτικὴ κοινωνία, ὅπως τὸ εἶχε προβλέψει ὁ 
Νίτσε, μετατρέποντας τὸν Κ΄(20ο) αἰῶνα σὲ παρανοϊκό, σὲ σημεῖο ποὺ οἱ ἴδιοι οἱ φιλόζωοι καὶ 
λάτρεις τῆς φύσεως καὶ τῆς ἀγροτικὴς ζωῆς καὶ μισητὲς τῶν πόλεων ὅπως ὑπῆρξαν τὰ ἐπίλεκτα 
μέλη τοῦ γερμανικοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ, νὰ ἐπιδοθοῦν σὲ ὁλοκαυτώματα καὶ γενοκτονίες, 
αὐτὴν τὴν ἀνισορροπία δύναται οἱοσδήποτε προσεκτικὸς παρατηρητὴς νὰ διαπιστώσῃ, 
μελετῶντας τὴν καθημερινὴ ζωὴ τοῦ μέσου βορειοαμερικανοῦ πολίτου. Ἐξωτερικὰ ὁ 
Βορειοαμερικανὸς παρουσιάζεται ἥρεμος, ἀνεξίθρησκος, λογικός, ἀνεκτικός. Ἀγαπᾶ τὰ ζῶα, τὰ 
παιδιά, τοὺς μαύρους, τοὺς μετανάστες, τοὺς ὁμοφυλόφιλους, τὶς ἀδικημένες γυναῖκες. Ἡ πρώτη 
ματιὰ ἐντυπωσιάζεται ἀπὸ μία κοινωνία που παρουσιάζεται ἐλεύθερη, δημοκρατική, μὲ 
ἐλάχιστες προκαταλήψεις. 
 Μὲ τὴν δεύτερη ματιὰ ἀντιλαμβάνεται κανεὶς ὅτι ὀπίσω ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἡρεμία ποὺ 
ἐπιτυγχάνει μὲ διάφορα ἡρεμηστικά, χάρις στὰ ὁποῖα πλουτίζουν οἱ φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες, ὁ 
Βορειοαμερικανὸς κατέχεται ἀπὸ ἀθεράπευτο ἄγχος. Ἡ λέξη κλειδὶ εἶναι relaxation ποὺ τὰ 
τελευταῖα χρόνια στὴν Ἑλλάδα ὅπου πηθικίζουμε καὶ τὶς ἀρρώστιες ἀκόμη τῶν Ἀμερικανῶν, 
μεταφράζουμε ὡς χαλάρωση. Ἡ ἀρρώστια αὐτὴ εἶναι καθαρῶς καπιταλιστική. Τὰ ἀποτελέσματα 
εἶναι σχεδὸν καθημερινὰ στὶς δυτικὲς κοινωνίες: αὐτοκτονίες ἰδιωτικῶν ὑπαλλήλων στὶς 
πολυεθνικὲς ἑταιρεῖες, ὁμαδικὲς δολοφονίες συναδέλφων. Στὶς ἀστικὲς δημοκρατίες δὲν 
χρειἀζονται SS γιὰ νὰ γαλουχίσουν δολοφόνους: οἱ οἰκολόγοι καὶ φιλόζωοι δύνανται  σὲ κάποια 
στιγμὴ νὰ προκαλέσουν γενοκτονίες. 
  Ὁ οἰκολόγος βασανίζεται ἀπὸ τὴν ἀνάγκη τῆς καθαρότητος, τῆς ἀποφυγῆς τῶν 
μιασμάτων, τῶν μικροβίων. Ἐπίσης, προσπαθεῖ νὰ ἀνακυκλώσῃ τὰ πάντα γιὰ νὰ μὴν μολυνθῇ ἡ 
φύση καὶ νὰ μὴν σπαταλισθοῦν ἐνέργεια καὶ προϊόντα. Ὁ οἰκολόγος εἶναι φασιστὴς καὶ τὸ 
παράδειγμα τῆς ἑλληνίδος ἐθνικοσοσιαλιστρίας  Σάβιτρι Ντέβι, φανατικῆς ὀπαδοῦ τοῦ Χίτλερ 
καὶ ἱέρειας τῆς συγχρόνου οἰκολογίας εἶναι χαρακτηριστικό. (Βλ. τὸ ἄρθρο μου, "Σάβιτρι Ντέβι" 
στὸ Τρίτο Μάτι, τ. 154, καλοκαίρι 2007). 
 Εἴδαμε παραπάνω ὅτι ἡ βάση τῆς σκέψεως τῶν οἰκολόγοων καὶ ζωοφίλων, ὅπως τοῦ 
Charles Patterson, εἶναι πὼς ὅλα τὰ κακὰ προέρχονται ἀπὸ τὸν ἰσχυρισμὸ τοῦ ἀνθρώπου πὼς 
εἶναι ἄρχων τῆς φύσεως, ὅτι δύναται νὰ τὴν ἐξουσιάζῃ, νὰ τὴν ἐκμεταλλεύεται καὶ νὰ τὴν 
θανατώνῃ πρὸς ἀποκλειστικὸ ὄφελός του, γιὰ νὰ αὐξήσῃ ἀενάως τὸ κέρδος. Συνεπῶς 
ἀντιοικολόγος εἶναι βασικὰ ὁ καπιταλιστὴς καὶ ὁ οἰκολόγος καὶ ζωόφιλος Χίτλερ  ἐπρέσβευε ὅτι 
τὸ πρότυπο τοῦ καπιταλιστοῦ εἶναι ὁ ἑβραῖος. 
 Ὅλην του τὴν ζωὴ ὁ Χίτλερ ἐβασανίζετο ἀπὸ τὴν ἰδέα νὰ ἀποφύγῃ τὴν μόλυνση ἀπὸ τὰ 
μικρόβια, ἀπὸ τὸ μολυσμένο αἷμα, ἀπὸ τὰ χημικά, ἀπὸ τὰ μὴ οἰκολογικά προϊόντα, ἀπὸ τὴν 
βρῶμα καὶ τὴν ἀνηθικότητα τῶν πόλεων. Ἦταν χορτοφάγος, εἶχε πάθος γιὰ τὴν φύση, τὴν 
ἀγροτικὴ ζωή, τὴν παράδοση τῆς ἀγροτικῆς κοινωνίας, ἐντύνετο τυρολέζικα καὶ ἡ Εὔα ἐντύνετο 
χωριατοπούλα. Ἐφοβεῖτο τὴν νοθεία καὶ τοὺς νόθους, ἐπεζήτει τὸ καθαρὸ αἷμα, ἀπέφευγε τὴν 
σεξουαλικὴ πράξη, τὸν καπνὸ, τὸ ποτό, καὶ ἰδίως ἐφοβεῖτο τὸ σάπιο κρέας. Ἡ ὅλη του ῥατσιστικὴ 
θεωρία τοῦ καθαροῦ αἵματος, ἡ ἐπιδίωξή του νὰ τείνῃ ὁ Ἄριος πρὸς τὸ καθαρόαιμο ἄλογο, πρὸς 
τὴν σωματικὴ ὀμορφιὰ τῆς τίγρεως τῆς Βεγγάλης, πρὸς τὸ ἀρχαιοελληνικὸ γλυπτὸ σῶμα, ὑπῆρξε 
ἡ βάση τῆς ναζιστικῆς τέχνης. 
 Ἡ σύγκριση μεταξὺ ἑνὸς ἀρχαιοελληνικοῦ γλυπτοῦ καὶ ἑνὸς ναζιστικοῦ εὐρώστου καὶ 
μυώδους ἀνδρὸς ἁρίου ἥρωος, ἀποδεικνύει τὴν διαφορὰ μεταξὺ τῆς ἑλληνικῆς ἁρμονίας καὶ τῆς 
δυτικῆς ἀνισορροπίας ποὺ ἐξεφράσθη στὴν ψυχανάλυση μέσα ἀπὸ τὶς φαντασιώσεις, τοῦ 
μεγαλυτέρου ψυχολόγου τοῦ Κ΄ αἰῶνος (μὲ τὸν Φρόϋδ), γερμανοελβετοῦ προτεστάντου, γόνου 
πάστορος, Καρόλου Γιούνγκ (1875-1961). "Ἡ ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὸν ῥύπο  -γράφει ὁ 
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ψυχαναλυτὴς Norman O. Brown-  σημαίνει ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὶς παιδικὲς φαντασίες ποὺ 
συγκεντρώνει τὸ λίμπιντο στὴν πράξη τῆς ἀποδεύσεως". (Βλέπε τὸ ἄρθρο μου, "Τὸ σῶμα ὡς 
κέντρο λατρείας στὴν Ὀρθοδοξία", στὸ Τρίτο Μάτι, τ. 101, Φεβρουάριος 2002). 
 Γιὰ τοὺς ἐθνικοσοσιαλιστὲς τοῦ Γ΄ Ῥάϊχ βαθειὰ ἐπηρεασμένους ἀπὸ τὸν βουδδισμὸ καὶ 
τὴν ἰνδουϊστικὴ θρησκεία, βία καὶ μὴ βία συνδυάζονται  στὸν ἥρωα. Οἱ Ῥάμα καὶ Κρίσνα εἶπαν 
ὅτι τὸ τέλος τῆς ἐποχῆς τῆς κάλι γιούγκα, τῆς ἀπολύτου παρακμῆς,  ἠδύνατο νὰ ἐπιτευχθῇ μόνον 
ἀντιδρῶντας στὴν παρακμὴ τῆς σκοτεινῆς ἐποχῆς μὲ ἀκόμη μεγαλύτερη βία. Συνεπῶς ἡ 
οἰκολογία δύναται περιέργως νὰ ὁδηγήσῃ στὴν γενοκτονία! 
 Ἡ ἰδέα τῆς καθαρότητος ἦταν τόσο ἔντονη στὸ Τρίτο Ῥάϊχ ὥστε τὰ SS ὠργάνωσαν μία 
μυστικὴ ἀποστολὴ στὴν νότιο Γαλλία, στὰ μέρη ὅπου εἶχε ἡττηθῆ ἡ χριστιανικὴ αἵρεση τῶν 
Καθαρῶν, στὸν Μεσαίωνα, γιὰ νὰ ἀναζητήσουν τὸ ἅγιο δισκοπότηρο (τὸ ἱερὸ Γκράαλ), δηλαδὴ τὸ 
σκεῦος ποὺ ἐθρυλεῖτο ὅτι εἶχε χρησιμοποιηθῆ ἀπὸ τὸν Χριστό, στὸν τελευταῖο δεῖπνο, ὅπου 
συνεκεντρώθη τὸ αἷμα του, τὴν ὥρα ποὺ τὸν κατέβαζε ἀπὸ τὸν Σταυρὸ ὁ Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ 
Ἀριμαθαίας.(Βλ. τὸ βιβλίο τοῦ Jean-Michel Angebert, Hitler et la tradition cathare, Paris, Robert 
Laffont, 1971). 
 Τὰ σύγχρονα δυτικὰ κινήματα τῆς παρακμιακῆς ἐποχῆς ποὺ συχνὰ συνεργάζονται 
μεταξύ τους, δηλαδὴ οἱ οἰκολόγοι, φιλόζωοι, φεμινιστές, γκέϋ καὶ λεσβίες, ἔχουν κοινὸ 
χαρακτηριστικὸ μία τάση γιὰ ἀρχαιολατρεία, παγανισμό καὶ μαγεία. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι τὰ 
ζῶα, μερικὲς φορές νὰ παίρνουν, στοὺς κύκλους αὐτοὺς, ἀρνητικὲς διαστάσεις καὶ νὰ 
καταλήγουν θύματα γενοκτονίας! Ἔτσι, τὸ ὄνομα τῶν Καθαρῶν τοῦ Μεσαίωνος, τῶν Cathares 
εἶχε συνδυασθῆ ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς τους μὲ τὴν λατινικὴ λέξη catus που σημαίνει γάτα ποὺ τὴν 
ἀνεπαρίσταναν ὑπὸ μορφὴν λευκῆς πτερωτῆς γάτας. Ἐπίσης στὶς προκαταλήψεις ἡ μαύρη γάτα 
συνδέεται μὲ τὸ κακό. Ἀποτέλεσμα: 60.000 μαῦρες γάτες ἐθανατώθησαν τὸ 2008 στὴν Ἰταλία ὡς 
ὄργανα τοῦ διαβόλου. Ἡ οἰκολογικὴ ἀνακύκλωση ἐπῆρε στοὺς λάτρεις τῆς φύσεως καὶ τῆς 
ὑπαίθρου, Χίτλερ καὶ Μάο, περίεργες διαστάσεις: οἱ χιτλερικοὶ, στὰ στρατόπεδα ἐξοντώσεως, 
ἀνεκύκλωναν τὸ ἀνθρώπινο λίπος φτειάχνοντας σαπούνι καὶ τὰ κόκκαλα φτειάχνοντα χτένια. 
Ὁ Μάο εἶχε δηλώσει πὼς οἱ νεκροὶ ἠδύναντο νὰ χρησιμεύσουν καὶ νὰ γίνουν λίπασμα. Ἄλλωστε 
ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ κάποιος δὲν πιστεύει στὴν μεταθανάτιο ζωή, δύναται πιὸ εὔκολα νὰ 
θεωρήσῃ σπατάλη τὸν ἐνταφιασμό, τὴν μὴ χρησιμοποίηση τοῦ ἐμβρύου κατόπιν ἐκτρώσεως ἤ 
τῶν ὀργάνων φυλακισμένων καταδικασμένων σὲ θάνατο γιὰ ἰατρικοὺς σκοποὺς καὶ τέλος νὰ 
θεωρήσῃ ἐπιτρεπτὸ τὸ ἐμπόριο ὀργάνων ποὺ δύναται νὰ φθάσῃ καὶ μέχρι τὴν δολοφονία 
παιδιῶν. 
 Ἡ Σάβιτρι Ντέβι ποὺ ἐπίστευε πὼς ὁ Χίτλερ ὑπῆρξε ὁ ἐνανθρωπήσας ἰνδὸς θεός, ἕνα 
ἀβατὰρ τοῦ Βίσνου, ποὺ εἶχε τὸ πάθος γιὰ τὰ ζῶα, τὴν φύση καὶ τὸ περιβάλλον, ἔγινε πρόδρομος 
τῶν σημερινῶν οἰκολόγων, πρασίνων καὶ περιβαλλοντολόγων τῆς Νέας Ἐποχῆς. "Δὲν γίνεται νὰ 
ἀποναζικοποιήσετε τὴν φύση", ἐφώναξε στοὺς ἀγγλοαμερικανούς της δημίους μετὰ τὸ 1945. Τὰ 
δύο της βιβλία, A Son of God τοῦ 1946, ἀφιερωμένο στὸν λάτρη τοῦ ἡλιακοῦ δίσκου, Ἀκενατών, τὸν 
φαραὼ τῆς Αἰγύπτου καὶ Impeachment of Man, ἕνα μανιφέστο γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ζώων 
εὑρίσκονται σήμερα στὸ προσκέφαλο ἀριστερῶν, χορτοφάγων καὶ νεοεποχιτῶν ποὺ δὲν ἔχουν 
συνειδητὴ σχέση μὲ τὴν ἐθνικοσοσιαλιστικὴ ἰδεολογία. Εἰδικά, τὸ δεύτερο βιβλίο, τὸ ὁποῖο 
καταφέρεται κατὰ τῆς κρεοφαγίας, τὴν χρησιμοποίηση τῶν ζώων ὡς πειραματόζωα, τὴν 
ἀνθρώπινη σκληρότητα κατὰ τῶν ζώων, τὸ ἐμπόριο τῶν γουναρικῶν, τῶν δερμάτων, τὴν 
χρησιμοποίηση τῶν ζώων σὲ ἀπάνθρωπα θεάματα, εἶναι τελείως πρωτοπόρο καὶ ἐνεθάρρυνε τὴν 
ὀπαδὸ τοῦ Λὲ Πὲν γαλλίδα ἠθοποιὸ Μπριζὶτ Μπαρντό, στὴν ἐκστρατεία της ὑπὲρ τῶν 
δικαιωμάτων τῶν ζώων.  Καὶ ἐδῶ, ἡ βασικὴ ἰδέα τῆς Μαξιμιανῆς εἶναι ὅτι πρέπει νὰ 
καταπολεμηθῇ ἡ ἀνθρωποκεντρικὴ ἰδέα τοῦ κόσμου ποὺ τὴν ἀποδίδει στὸν χριστιανισμὸ καὶ 
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στὴν Δύση, καὶ ποὺ δίδει στὸν ἄνθρωπο ἀπόλυτη ἐξουσία στὸ βασίλειο τῶν ζώων καὶ στὴν φύση, 
ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ κήπου τῆς Ἐδέμ. Ἐπιμένει πὼς ἡ γῆ δὲν ἀνήκει μόνον στὸν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος 
εἶναι ἁπλῶς  μέρος τῆς φύσεως. Ἡ Σάβιτρι προτιμοῦσε τὴν φύση στὸν ἄνθρωπο γι' αὐτὸ καὶ ὁ 
οἰκολόγος, ἔστω καὶ ἐὰν δὲν τὸ γνωρίζει, εἶναι φασιστὴς στὴν νοοτροπία του καὶ προτιμᾶ τὴν 
γενοκτονία τῶν ἀνθρώπων παρὰ τὴν γενοκτονία τῶν ζώων. Ὅπως ἔγραφε ἡ Σάβιτρι, "τὸ κέντρο 
τοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ χριστιανισμοῦ εἶναι ὁ ἄνθρωπος, τὸ βάθος του εἶναι ἡ βραχεῖα ἱστορία τοῦ 
ἀνθρώπου, ἡ μιζέρια τοῦ ἀνθρώπου, τὸ πάθος τοῦ ἀνθρώπου γιὰ εὐτυχία καὶ ἡ προοπτική, ἡ 
σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου". Ἐνῷ στὸν ἰνδουϊσμὸ δὲν ἔχει θέση ὁ ἀνθρωποκεντρισμὸς ἀλλὰ τὸ 
αἰώνιο σύμπαν, τὸ συμπαντικὸ παίγνιο τοῦ ἀστρικοῦ θόλου τοῦ οὐρανοῦ. 
 
στ) Τὸ κόμμα γιὰ τὰ ζῶα 
 Ἡ σημερινὴ Ὁλλανδία εἶναι ἡ πατρίδα τῶν οἰκολόγων, γκεϋ καὶ λεσβίων, φεμινιστριῶν, 
τῆς ἀνοχῆς στὰ ναρκωτικά καὶ ἀκόμα ἡ χώρα ποὺ ἔχει  ἀντιπροσώπους στὴν Βουλή ἑνὸς 
"κόμματος γιὰ τὰ ζῶα" (Partij voor Dieren-PvdD)! Ἤδη ἡ ἀπότομη στροφὴ τῆς ὁλλανδικῆς κοινῆς 
γνώμης σχετικὰ μὲ τοὺς μουσουλμάνους μετανάστες, ἀπὸ ἔντονη ἰσλαμοφιλία σὲ ἰσλαμοφοβία 
μόλις αὐτοὶ ἔδειξαν σημεῖα ἰσλαμικῆς πολιτικῆς, ὑποδεικνύει ὅτι οἱ ὁλλανδοὶ οἰκολόγοι εὔκολα 
δύνανται νὰ περάσουν ἀπὸ τὴν ἀριστερὰ στὴν ἀκροδεξιὰ πολιτικὴ τοποθέτηση. 
 Ἐπειδὴ πρόκειται γιὰ τὸ πρῶτο ἐμφανιζόμενο κοινοβουλευτικὸ πολιτικὸ κόμμα ζώων 
στὸν κόσμο ποὺ ἔλαβε δύο ἔδρες σὲ σύνολο 150, στὴν ὁλλανδικὴ Βουλὴ στὶς ἐκλογὲς τῆς 22 
Νοεμβρίου 2006, ἐνῷ εἶχε ἱδρυθῆ μόλις τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2002, καὶ τὸ 2007, 9 ἕδρες στὶς 
ἐπαρχιακὲς κυβερνήσεις, ὡς καὶ μία ἕδρα στὴν Γερουσία, εἶναι σημαντικὸ νὰ τὸ παρακολουθήσῃ 
κανείς ἀπὸ κοντά: Δηλώνει ὅτι εἶναι τὸ ὁλλανδικὸ κόμμα ποὺ ἀναπτύσσεται ταχύτερα ἀπὸ ὅλα 
τὰ ἄλλα. Ἔχει ἕνα κοινὸ γνώρισμα μὲ τὰ ἀκραιφνῆ φασιστικὰ κινήματα μὲ τὸ νὰ παρουσιάζεται 
ὡς οὔτε ἀριστερό, οὔτε δεξιό. Λέγει ὅτι δὲν εἶναι οὔτε σοσιαλιστικό, οὔτε φιλελεύθερο. Ἔχει 
γεννήσει διεθνὲς ἐνδιαφέρον, παρουσιάζεται ὡς κόμμα παγκοσμίων στόχων (πρὸς τὸ παρὸν μὲ 
κινήματα στὶς ΗΠΑ, Ἀγγλία, Γερμανία, Ἱσπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Καναδὰ καὶ Αὐστρία) καὶ 
προπαγανδίζει τὶς θέσεις του ἀκόμη καὶ στὴν τουρκικὴ γλῶσσα (φυσικά, ὄχι στὰ νεοελληνικά, 
ποὺ εἶναι μία τελείως ἀπαξιωμένη διεθνῶς γλῶσσα, λόγῳ τῆς ἀδιαφορίας τῶν ἑλληνικῶν 
ἀρχῶν). Μὲ μία σειρὰ 13 μαθημάτων τῆς προέδρου τοῦ κόμματος, ἡ  Marianne Thieme  
συμβουλεύει τὶς χῶρες τοῦ κόσμου πῶς νὰ ἱδρύσουν ἀντίστοιχο κόμμα γιὰ τὰ ζῶα, σὲ κάθε μία 
ἀπὸ αὐτές. 
 Θέσεις: τὰ ζῶα ἔχουν τὴν ἴδια ψυχή μὲ τὸν ἄνθρωπο (ὁ χριστιανισμὸς διατείνεται ὅτι ἡ 
ψυχὴ τοῦ ζώου δὲν εἶναι κατ'εἰκόνα τοῦ Θεοῦ). Μία ἀλληλεξάρτηση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ ζῶο καὶ 
τὴν φύση ἀντιστρατεύεται τὴν κοινωνία τοῦ χρήματος (γιὰ τὸν Χίτλερ τὸ χρῆμα ἦταν οἱ ἑβραῖοι). 
Ἡ ἰνδικὴ φιλοσοφία εἶναι παροῦσα στὸ κόμμα μὲ κετρικὴ τὴν ἰδέα τοῦ Γκάντι ὅτι "τὸ μεγαλεῖο 
ἑνὸς ἔθνους ἀξιολογεῖται μὲ τὸν τρόπο ποὺ φέρεται στὰ ζῶα του". Αὐτὸ τείνει ἀναποφεύκτως 
πρὸς τὴν καταδίκη τῆς ἰσλαμικῆς ὡς καὶ τῆς ἑλληνωρθοδόξου κοινωνίας καὶ τῆς θρησκευτικῆς 
παραδόσεως τῆς σφαγῆς τῶν ζώων στὸ μουσουλμανικὸ καὶ ὀρθόδοξο κουρμπὰν μπαϊράμι. Στὶς 
11 Μαρτίου 2000, στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία εἶχε ἐγκαινιασθῆ τὸ μεγαλύτερο σφαγεῖο τῆς 
οἰκουμένης, κοντὰ στῆν Μέκκα, μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ τέλους τοῦ ἐτησίου μουσουλμανικοῦ 
προσκυνήματος, ὅπου ἑκατομμύρια ζῶα θυσιάζονται κάθε φορά. Τὰ σφαγεῖα αὐτά τοῦ ἄλ-
Μουαϊσέμ, 500.000 τετραγωνικῶν μέτρων στὴν κοιλάδα τῆς Μίνας, κόστους 160 ἑκατομμυρίων 
δολλαρίων, μὲ 10.000 χασάπηδες, σφάζει 200.000 ζῶα τὴν ἡμέρα!  Ὅλα αὐτά, γιὰ νὰ ἑορτασθῆ ἡ 
θυσία τοῦ Ἀβραάμ, τὸ Κουρμπὰν Μπαϊράμι. 
  Ἡ ἴδια παράδοση ὑπάρχει καὶ στὴν Ὀρθοδοξία, ἰδίως τὸ Πάσχα. Ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς 
(1714-1779) ἔλεγε: "Καὶ ἐκείνην τὴν ἡμέραν, ὁποὺ εἶναι ὁ ἅγιος τοῦ παιδιοῦ σου [ἰδίως στὴν ἑορτὴ 
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τοῦ ἁγίου Γεωργίου στὴν Θράκη] ἄν θέλῃς νὰ κάμῃς κούρμπανο, νὰ ἑορτάσῃς τὸν ἅγιον, πῶς 
πρέπει νὰ κάμῃς, ἐγὼ σοῦ λέγω. Γίνεται τὸ κούρμπανο θεϊκόν, γίνεται καὶ διαβολοκόν. Θεϊκὸν 
κούρμπανο εἶναι· τώρα θέλεις νὰ δώσῃς τρία γρόσια νὰ πάρῃς ἕνα πρόβατο· δόσε τὸ ἕνα γρόσι 
τοῦ παπᾶ σου νὰ διαβάσῃ τόσες λειτουργίες, τὸ ἄλλο γρόσι πάρε κερί, λιβάνι καὶ λάδι καὶ σῦρ'τα 
εἰς τὴν ἐκκλησίαν νὰ τὰ κάψουν ἐμπρὸς εἰς τὸν ἅγιον καὶ τὸ ἄλλο γρόσι μοίρασέ το μὲ τὸ χέρι 
σου κρυφὰ ἐλεημοσύνην...Διαβολικὸν κούρμπανο εἶναι νὰ πάρῃς ἕνα πρόβατο, νὰ τὸ μαγειρέψῃς 
καὶ νὰ κράξῃς τοὺς φίλους σου, τοὺς συγγενεῖς σου, νὰ τρώγετε" (Αὐγουστῖνος Καντιώτης, 
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Ἀθήνα, 1993, σ. 244-245). Ἀλλὰ τοὐλάχιστον ἡ σφαγὴ γίνεται γιὰ νὰ 
ἐκπληρωθῇ μία θρησκευτικὴ παράδοση, ἐνῷ στὴν Ὁλλανδία σφάζονται κάθε χρόνο 500 
ἑκατομμύρια ζῶα, ἁπλῶς γιὰ νὰ φαγωθοῦν.  
 Τὸ ὁλλανδικὸ κόμμα τὸ ἵδρυσε μία νεαρὴ γυναίκα ποὺ εἶναι καὶ ἡ ψυχὴ του καὶ πρόεδρός 
του, ἡ Marianne Thieme, γεννημένη τὸ 1972, δηλαδὴ 37 ἐτῶν τὸ 2009, ἡ ὁποία καὶ ἐδημοσίευσε ἕνα 
βιβλίο μὲ τίτλο, Ἡ ἰσότης τῶν ζώων. Ἡ μεγαλύτερη ὑποστήριξη τῆς ἦλθε ἀπὸ τὴν Ἰνδία. Τὸ κόμμα 
πρεσβεύει ὅτι ὁ πλανήτης πρέπει νὰ πάψῃ νὰ εἶναι ἀνθρωποκεντρικός. Παρομοιάζει τὰ ζῶα μὲ 
τοὺς μαύρους δούλους τῶν ΗΠΑ ποὺ ἀπελευθερώθησαν στὸν ΙΘ΄αἰῶνα.  Πάντως στὴν Ὁλλανδία 
ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ θεωροῦν ὅτι τὸ κόμμα γιὰ τὰ ζῶα δὲν εἶναι δημοκρατικό. Ὁ καθηγητὴς  
Roel in't Veld ἐδήλωσε πὼς τὸ κόμμα ἦταν "μία ἐπικρεμάμενη καταστροφὴ γιὰ τὴν δημοκρατία 
μας". Γιατί; Ἐπειδὴ κατὰ τὴν γνώμη του, ἐπρόκειτο γιὰ προσωποπαγὲς κόμμα, γιὰ κόμμα 
βασισμένο σὲ μία ἰδεοληψία, μία μονομανία (γαλλικά, idee fixe) ποὺ στὴν ψυχιατρικὴ εἶναι μία 
παραλλαγὴ παράνοιας (π.χ. ἡ παράνοια τοῦ Χίτλερ ἦταν ὁ ἀντισημιτισμός). 
 
ζ) Ἀπὸ τὴν σφαγὴ στὴν γενοκτονία 
 Ἡ λέξη γενοκτονία ἐπλάσθη γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 1943  ἀπὸ τὸν Raphael Lemkin, ἕνας 
ἑβραιοπολωνὸς νομικός (1900-1959) ποὺ εἶχε καταφύγει στὶς ΗΠΑ τὸ 1941. Ἤδη τὸ 1933, ὡς 
εἰσαγγελεὺς στὴν Βαρσοβία,  εἶχε προσπαθήσει νὰ ὁρίσῃ γιὰ τὴν Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν, σὲ 
συνέδριο στὴν Μαδρίτη, ἕνα ἀνθρωπιστικὸ διεθνὲς δίκαιο σχετικὰ μὲ τὶς τότε ἐκφράσεις του περὶ  
βαρβαρότητος ἤ βανδαλισμοῦ, βασιζόμενος στὴν σφαγὴ τῶν Ἀρμενίων καὶ Ἀσσυρίων, τὸ 1915, 
στὰ πλαίσια τῆς καταρρέουσας Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ τὶς ἐπανειλημμένες σφαγὲς τῶν 
χριστιανῶν Ἀσσυρίων μέχρι καὶ τὸν Αὔγουστο τοῦ 1933 στὸ Βόρειο Ἰράκ (σφαγὴ τοῦ Σίμελε). Οἱ 
κύριοι ἐκτελεστὲς αὐτῶν τῶν σφαγῶν κατὰ Ἀρμενίων καὶ Ἀσσυρίων δὲν ἦσαν οὔτε οἱ Τοῦρκοι, 
οὔτε οἱ Ἄραβες ἀλλὰ οἱ Κοῦρδοι οἱ ὁποῖοι καὶ ἐγκατεστάθησαν στὰ χωριὰ τῶν θυμάτων τους, ἄν 
καὶ οἱ ὑπεύθυνοι ποὺ ἄφησαν τὶς κουρδικὲς συμμορίες νὰ δράσουν ὑπῆρξαν οἱ κυβερνήσεις τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῆς Βαγδάτης. Περιέργως οἱ Κοῦρδοι ποτὲ δὲν ἐδικάσθησαν γιὰ τὶς 
τότε σφαγές τους ποὺ κυριολεκτικὰ ἀφάνισαν τὸν χριστιανικὸ πληθυσμὸ τῆς Ἀνατολῆς. Στὶς 
ΗΠΑ ὁ Λέμκιν ἐσυνέχισε τὶς μελέτες του ἐπάνω στὸ ἴδιο θέμα γιὰ τὴν νέα ὀργάνωση τῶν 
Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Αὐτὸς ὁ νεολογισμὸς  -"γενοκτονία"-  ἐπῆρε σάρκα καὶ ὀστᾶ στὰ 
στρατοδικεία τῆς Νυρεμβέργης τοῦ 1945-1946, γιὰ νὰ ὁρισθῇ ἡ ἐξόντωση τῶν ἑβραίων καὶ 
ἐπεκράτησε στὸ διεθνὲς δίκαιο μὲ τὸ ψήφισμα, ποὺ συνέταξε ὁ ἴδιος, τῆς "Συμβάσεως γιὰ τὴν 
πρόληψη καὶ τὴν καταστολὴ τοῦ ἐγκλήματος γενοκτονίας" τῆς 9ης Δεκεμβρίου 1948 τῶν 
Ἡνωμένων Ἐθνῶν σὲ μία σύνοδο στὸ Παρίσι. Στὴν Ἀθήνα, στὶς  12 -13 Νοεμβρίου 2008, 
ἑορτάσθηκαν μὲ συνέδριο, τὰ 60 χρόνια τῆς συμβάσεως αὐτῆς. Τὸ ἄρθρο 2 τῆς Συμβάσεως ποὺ 
ὁρίζει τί εἶναι γενοκτονία, χαρακτηριστικὰ ἀναφέρεται σὲ ὁμάδες πληθυσμῶν (ἐθνικῶν, 
φυλετικῶν ἤ θρησκευτικῶν) ὡς θύματα γενοκτονίας, χωρὶς νὰ κατανομάσῃ συγκεκριμένα τοὺς 
ἑβραίους, διότι ὁ Λέμκιν ἐγνώριζε ὡς μελετητής, ὅτι πρὸ τῶν ἑβραίων οἱ σφαγὲς εἶχαν θερίσει 
ἀποκλειστικά, τὸν χριστιανικὸ πληθυσμὸ τῆς Ἀνατολῆς. Ἡ σύμβαση λοιπόν ἀναφέρεται, στὸ 
ἄρθρο 2α, σὲ "ἀνθρωποκτονία μελῶν ὁμάδος". 
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 Ὁ ὅρος ὅμως γενοκτονία παρέμεινε συνδεδεμένος μὲ τοὺς ἑβραίους, ἐπειδὴ ὁ Λέμκιν τὸ 
διέδωσε καὶ τὸ ἐπέβαλε ὡς ἑβραῖος πολιτικὸς πρόσφυγας στὶς ΗΠΑ κατὰ τὸν δεύτερο παγκόσμιο 
πόλεμο, ὅπου καὶ ἠργάσθη ὡς σύμβουλος τῆς ἀμερικανικῆς κτβερνήσεως, ἀλλὰ καὶ μέσῳ τοῦ 
βιβλίου του Axis Rule in Occupied Europe ποὺ τὸ Ἵδρυμα Κάρνεγκι στὴν Οὐασινγκτῶνα 
ἐδημοσίευσε τὸ 1944  καὶ ποὺ περιεῖχε τὸν ὁρισμὸ τῆς λέξεως. Ἐπίσης, ὁ Λέμκιν ἐπῆρε μέρος στὶς 
στρατιωτικὲς δίκες τῆς Νυρεμβέργης τὸ 1945-1946 ὡς σύμβουλος τοῦ ἀμερικανοῦ 
ἀρχιεισαγγελέως Robert H. Jackson καὶ λόγῳ τῆς ἐπιμονῆς του, οἱ περισσότεροι τῶν γερμανῶν 
κατηγορουμένων κατεδικάσθησαν ὡς ὑπαίτιοι γενοκτονίας. Ὅπως γράφει στὴν αὐτοβιογραφία 
του ὁ στρατηγὸς τῆς ἀμερικανικῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας Chuck Yeager ποὺ εἶχε πάρει μέρος 
στοὺς βομβαρδισμοὺς τῆς ἐμπολέμου Γερμανίας, μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς συμμαχικοὺς 
βομβαρδισμοὺς ἦσαν  πολεμικὰ ἐγκλήματα, ἀλλὰ προσθέτει πὼς εὐτυχῶς ποὺ οἱ σύμμαχοι 
ἐκέρδισαν τὸν πόλεμο, διαφορετικὰ αὐτὸς καὶ οἱ σύντροφοί του θὰ ἐκάθοντο ὡς ἐγκληματίες 
πολέμου στὰ στρατοδικεῖα τῆς Νυρεμβέργης ἀντὶ τῶν Γερμανῶν! 
 Μετὰ τὸ 1946, οἱ ἑβραῖοι ἐπέμεναν νὰ θέλουν νὰ χρησιμοποιοῦν τὸν νέον αὐτὸ ὅρο 
"γενοκτονία" ἀποκλειστικὰ γιὰ τὸ ἰδικό τους ὁλοκαύτωμα, ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ Λέμκιν τὸν 
ἐχρησιμοποίησε γιὰ τὶς σταλινικὲς σφαγές, στὴν μελέτη του, "Soviet Genocide in the Ukraine", τὸ 
1953 (ἐπανεκτύπωση στὸ Holodomor [ἐξόντωση ἀπὸ πείνα] : Reflections on the Great Famine of 1932-
1933 in Soviet Ukraine, Kingston, Kashtan Press, 2009). Αὐτὸ ἀποδεικνύει ὅτι ὁ ὅρος δὲν σημαίνει 
ὅπως διεδόθη, προσπάθεια ἐξαφανίσεως ἑνὸς γένους, μίας φυλῆς, ἀλλὰ ἐξόντωση μίας ὁμάδος 
ἀνθρώπων, σὲ ἀντιπαράθεση μὲ τὴν ἀτομικὴ δολοφονία. Ἐπιπλέον, στὸν ὅρο γενοκτονία, ὁ 
Λέμκιν συμπεριελάμβανε τὴν ἐθνοκτονία, γλωσσοκτονία καὶ γενικὰ τὴν προσπάθεια 
ἐξοντώσεως τῆς κουλτούρας μίας ὁμάδος καὶ ὄχι ἁπλῶς τὴν βιολογική του ἐξαφάνιση, κάτι ποὺ 
δὲν  ἠκολουθήθη στὰ ἐπίσημα κείμενα τοῦ διεθνοῦς δικαίου. Ἀκόμα καὶ τὸ κατηγορητήριο τῆς 
Νυρεμβέργης δηλώνει ὅτι γενοκτονία ἐξησκήθη "κατὰ συγκεκριμένων φυλῶν καὶ [κοινωνικῶν] 
τάξεων καὶ ἐθνικῶν, φυλετικῶν ἤ θρησκευτικῶν ὁμάδων, εἰδικώτερα δὲ κατὰ τῶν Ἑβραίων, 
Πολωνῶν, Τσιγγάνων καὶ ἄλλων ὁμάδων". 
 
η) Γενοκτονία:  ἕνας ὅρος στὴν ὑπηρεσία τοῦ δυτικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ 
 Ὁ ὅρος γενοκτονία δὲν προσθέτει ἀπολύτως τίποτα τὸ νέο στὴν οὐσία τῶν διεθνῶν 
σχέσεων, γι 'αὐτὸ καὶ ὅσο περνᾶ ὁ καιρὸς, τόσο περισσότερο ἀμφισβητεῖται  ἡ ἐγκυρότης του καὶ 
φαντάζει ὡς μία προπαγανδιστικὴ ἔκφραση ποὺ χρησιμοποιεῖται ἐπιλεκτικὰ ἀπὸ τὴν 
καπιταλιστικὴ Δύση κατὰ τῶν ἀντιπάλων του, ἐνῷ σὲ καμμία περίπτωση δὲν τὴν χρησιμοποιεῖ 
κατὰ τῶν ἐγκλημάτων τοῦ δυτικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ. 
 Κατ'ἀρχάς, στὴν ἴδια τὴν Δύση οὐδεὶς συμφωνεῖ γιὰ ἕναν κοινὸ ὁρισμό. Τὸ ἐπιβεβαιώνει 
τὸ Journal of Genocide Research. Ὁ μὲν ἱστορικὸς  Stephan Katz  ἰσχυρίζεται πὼς μία καὶ μοναδικὴ 
εἶναι ἡ γενοκτονία, αὐτὴ τῶν ἑβραίων, ἐνῷ ὁ ψυχολόγος Israel Charny διατείνεται ὅτι κάθε σφαγὴ 
εἶναι καὶ γενοκτονία, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν βιομηχανικῶν καταστροφῶν ὅπως τὸ 
Τσερνόμπιλ. Ἡ αἰτία τῆς συγχύσεως προέρχεται ἀπὸ τὴν πρωταρχικὴ θέση τοῦ ἰδίου τοῦ Λέμκιν 
ποὺ στὸ βιβλίο του τοῦ 1944, γράφει: Αὐτὸ τὸ νέο φαινόμενο χρειάζεται ἕναν νέο ὅρο. Εἰσάγω 
λοιπὸν τὸν ὅρο γενοκτονία. 
 Ἀλλὰ τὸ φαινόμενο αὐτὸ δὲν εἶναι καθόλου καινούργιο στὴν Δύση. Πρῶτον δὲν εἶναι 
καινούργιο στὴν πράξη: Ἡ ἐθνικὴ κάθαρση, ἔκφραση μὲ τὴν ὁποία ἠθέλησαν οἱ νατοϊκὲς 
δυνάμεις στὴν Γιουγκοσλαυΐα, τὸ 1999, νὰ ὀνομάσουν τὶς σερβικὲς σφαγές, ὡς γενοκτονία, εἶχε 
συστηματικὰ χρησιμοποιηθῆ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς γαλλικῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1789, γιὰ τὴν 
συγκρότηση τῶν ἐθνοκρατῶν, σὲ σημεῖο μάλιστα ποὺ ὁ ἱστορικὸς ἀδυνατεῖ, σὲ ὅλην τὴν διάρκεια 
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τοῦ ΙΘ΄ (19ου) καὶ Κ΄ (20ου) αἰῶνος νὰ μελετήσῃ τὴν ἀνάδυση οἱουδήποτε ἐθνοκράτους ποὺ νὰ 
μὴν ἐχρησιμοποίησε τὴν ἐθνικὴ κάθαρση γιὰ νὰ συγροτηθῇ. 
 Δεύτερον, τὸ φαινόμενο δὲν εἶναι καινούργιο οὔτε στὰ γραπτὰ τῶν διανουμένων: Σὲ 
μελέτη μου, μὲ τίτλο "Ὁ ἀντισημισμὸς τοῦ Μὰρξ καὶ τὸ φιλοεβραϊκὸ New Age  τοῦ Σάρτρ" 
(Ἐνδιάμεση Περιοχή, τ. 38, χειμώνας 2005-2006), ἀναλύοντας τὸ βιβλίο τοῦ Μάρξ, Τὸ ἑβραϊκὸ 
ζήτημα, τοῦ 1843, παρατηρῶ: "Ὁ Μὰρξ ὡς ἀνθεβραῖος διέφερε ἀπὸ τὸν Χίτλερ τὸν ἀντισημίτη στὸ 
ἑξῆς: Ὁ πρῶτος ἤθελε νὰ ἐξαφανίσῃ τὸν ἑβραῖο ὡς πολιτισμικό, θρησκευτικὸ καὶ κοινωνικὸ ὄν, 
ἐνῷ ὁ Χίτλερ ἤθελε νὰ τὸν ἐξαφανίσῃ ὡς βιολογικὸ ὄν". 
 Γιὰ νὰ συλλάβῃ κανεὶς πλήρως τὴν ἔννοια τῆς γενοκτονίας, ὄχι ἀπὸ νομικῆς ἀπόψεως 
ἀλλὰ ἀπὸ κοινωνιολογικῆς, ὁ γάλλος κοινωνιολόγος Jacques Semelin τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου 
Ἐπιστημονικῆς Ἐρεύνης CNRS, σὲ μελέτη του τοῦ Δεκεμβρίου 2002, στὴν Revue internationale des 
Sciences sociales, μὲ τίτλο, "Du massacre au processus genocidaire" [Ἀπὸ τὴν σφαγὴ στὸ φαινόμενο 
τῆς γενοκτονίας] παρατηρεῖ πὼς χρειάζεται πρωτίστως νὰ συγκριθῇ ἡ σφαγὴ τῶν ἀνθρώπων μὲ 
τὴν σφαγὴ τῶν ζώων, ὥστε νὰ φθάσουμε στὸ ἔρώτημα: πότε μία σφαγὴ δύναται νὰ ἀποκαλεσθῇ 
γενοκτονία;  
 
θ) Τὸ μπούμερανγκ: ἡ δυτικὴ ἔννοια τῆς γενοκτονίας ἐπιστρέφει στὸν ἰδιοκτήτη της 
 Ἡ ἔννοια τῆς γενοκτονίας ποὺ ἐπλάσθη ἀπὸ τὴν καπιταλιστικὴ Δύση γιὰ νὰ ἐνοχοποιήσῃ 
τὴν μὴ Δύση, ὡς καὶ τοὺς ἰδεολογικοὺς ἐχθρούς της, τὸν φασισμὸ καὶ τὸν κομμουνισμό, 
ἐπιστρέφει σήμερα στὴν πηγή του. Διότι τελικά, γενοκτονία, κατὰ τὸν ὁρισμὸ ποὺ τῆς δίδεις ἡ 
ἴδια ἡ Δύση εἶναι ἡ καταστροφὴ ὁμάδος ἀνθρώπων μέσῳ ἐκριζώσεως καὶ ἀφανισμοῦ, ὅπως 
ἐκριζώνεις ἕνα φυτὸ γιὰ να ξεραθῇ. Ἀλλὰ ἀκριβῶς αὐτὸ πράττει συστηματικά, ἐδῶ και 200 
χρόνια ἡ ἴδια ἡ Δύση. Κατόπιν τῆς ἐκριζώσεως τοῦ ἐγχωρίου πληθυσμοῦ στὴν Ἀμερικὴ καὶ 
Αὐστραλία μὲ σκοπὸ τὴν ἐγκατάσταση στὶς χῶρες αὐτὲς τῶν δυτικοευρωπαίων, ἡ Δύση διενοήθη 
μὲ τὴν Γαλλικῆ Ἐπανάσταση νὰ ἑδραιώσῃ παντοῦ τὸν ἐθνικισμὸ ποὺ βασίζεται ἀποκλειστικὰ 
στὴν ἐπιθυμητὴ ἐκρίζωση τοῦ ἄλλου, δηλαδὴ στὴν γενοκτονία. Οἱ μέθοδοι ἐκριζώσεως δύνανται 
νὰ διαφέρουν, ἀπὸ τὴν ἐκδίωξη ὁλοκλήρων πληθυσμῶν ἀπὸ τὶς γαῖες τους, διακηρύττοντες ὅτι ἡ 
γῆ αὐτὴ ἀνήκει φερ'εἰπεῖν στοὺς Ἕλληνες καὶ ὄχι στοὺς Τούρκους καὶ τἀνάπαλιν, στὴν ἐθνικὴ 
κάθαρση μέσῳ σφαγῶν. Ἡ δυτικὴ ἀκαμψία μὴ διαλεκτικῆς σκέψεως τὴν ὁδηγεῖ, αὐτὴ καὶ οἱ 
δυτικοποιημένοι μιμητές της, στὴν ἰδέα τῆς καθάρσεως ἀπὸ ξένα μιάσματα (νὰ εἴμεθα μεταξύ 
μας μὲ μία γλῶσσα, μία θρησκεία, κοινὴ προέλευση, ἑνιαῖο ἔδαφος, μὲ ἕνα χρῶμα προσώπου, νὰ 
λεγόμεθα ὅλοι Δημήτρης καὶ ὄχι Χασάν, χωρὶς μειονότητες καὶ μετανάστες). Συνεπῶς μόνον ἡ 
δυτικὴ κοινωνία καὶ οἱ μιμητές της εἶναι γενοκτονική. 
 
ι) Τὸ ἀδίεξοδο τοῦ δυτικοῦ αὐτογενοκτονικοῦ ἀνθρώπου 
 Ὁ βρεταννὸς Malcolm Muggeridge (1903-1990), ἔγραψε τὰ παρακάτω:  "Ἔχει γίνει 
ἀρκοῦντος ἀποδεδειγμένο ὅτι, στὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ Κ΄(20ου) αἰῶνος, ὁ δυτικὸς ἄνθρωπος 
ἀπεφάσισε νὰ καταργήσῃ τὸν ἑαυτό του. Ἔχοντας κουρασθῆ ἀπὸ τὸν ἀγῶνα νὰ παραμείνῃ ὁ 
ἑαυτός του ἐδημιούργησε τὴν ἰδική του ἀνία προερχομένη ἀπὸ τὴν ἰδική του πλησμονή, τὴν ἰδική 
του σεξουαλικὴ ἀνικανότητα προερχομένη ἀπὸ τὴν ἰδική του ἐρωτομανία, τὴν ἰδική του 
τρωτότητα προερχομένη ἀπὸ τὴν ἰδική του δύναμη, ὁ ἴδιος σαλπίζοντας τὶς σάλπιγγες ποὺ 
γκρεμίζουν τὰ τείχη τῆς ἰδικῆς του πόλεως, σὲ μία ἐπιχείρηση αὐτογενοκτονίας, πείθοντας τὸν 
ἑαυτό του ὅτι εἶναι ὑπὲρ τὸ δέον πολυάριθμος καὶ μοχθῶντας συνεπῶς μὲ χάπι, νυστέρι καὶ 
σύριγγα νὰ γίνῃ ὀλιγώτερος σὲ ἀριθμὸ ὥστε νὰ καθιστᾶ τὸν ἑαυτό  του εὐκολώτερο θῦμα γιὰ 
τοὺς ἐχθρούς του· ὥσπου, τέλος, ἀφοῦ ἐκπαιδευθῇ στὸ νὰ γίνῃ ἠλίθιος καὶ νὰ διαφθαρῇ στὸ 
σημεῖο νὰ ἐθισθῇ στὰ ναρκωτικὰ μέχρι ἀποχαυνώσεως, ἀναποδογυρίζει ἕναν ἐξαντλημένο, 
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στραπατσαρισμένο γέρικο βροντόσαυρο καὶ ἐκλείπει ἀπὸ προσώπου γῆς". (Malcolm Muggeridge, 
"Jesus: The Man who Lives", in Cecil Kuhne ed., Seeing through the Eye: Malcolm Muggeridge on Faith, 
San Francisco, Ignatius Press, 2005, σ. 16). 
 Ὁ δυτικὸς ἄνθρωπος, κατὰ τοὺς ἰδίους τοὺς Δυτικοὺς, ἔχει φθάσει στὸ τέλος τῆς ὑπάρξεώς 
του, ἐξαντλημένος καὶ βαρειὰ ἄρρωστος, Ἤδη ὁ Νίτσε, στὸ τέλος τοῦ ΙΘ΄αἰῶνος εἶχε 
ἀντιμετωπίσει μὲ ἀπελπισία "τὴν ἀρρώστια ποὺ λέγεται ἄνθρωπος". Αὐτὸς ὁ δυτικὸς ἄνθρωπος 
οἰκοδώμησε τὴν κοινωνία του ἐπάνω στὴν καταπίεση τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ οὐσία πλέον τοῦ 
δυτικοῦ ἀνθρώπου ἔγινε ἡ αὐτοκαταπίεση, κατὰ τὴν γνώμη τοῦ Φρόϋδ. Συνεπῶς ὁ Ἀρμαγεδδὼν 
τοῦ δυτικοῦ ἄνθρώπου εἶναι ἀναπόφευκτος διότι θὰ προέλθῃ ἀπὸ τὴν ἰδική του θέληση νὰ 
αὐτοκαταστραφῇ. Ὁ Ἀρμαγεδδὼν δὲν εἶναι ἕνα φαινόμενο ποὺ θὰ καταστρέψῃ τὸν πλανήτη 
ἀλλὰ μόνον τὸν δυτικὸ ἄνθρωπο καὶ εἶναι συνυφασμένος μαζί του. Δὲν ἔχει ὡς στόχο τὴν 
γενοκτονία τῶν ἑβραίων ἀλλὰ μόνον τοῦ ἑβραίου στὸ σημεῖο ποὺ αὐτὸς ἀντιπροσωπεύει τὸν 
δυτικὸ καπιταλισττικὸ ἄνθρωπο. Αὐτὸ ἐξηγεῖ ὁ ἴδιος ὁ Μὰρξ στὸ σχετικὸ προαναφερθὲν βιβλίο 
του. Δηλαδή, πρόκειται στὴν οὐσία γιὰ τὴν γενοκτονία τοῦ καπιταλισμοῦ καὶ ὄχι τῶν ἑβραίων. 
  
   


