


ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΩΡΑ!
  Στην ισορροπία της σχέσης γυναικών – αντρών     
ΖΩΟΔΟΤΡΕΣ - ΖΩΟΣΩΣΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
Η προκήρυξη που θα μπορούσε να ξεκινήσει ένα νέο πολιτισμό. 
Η MAGNA CARTA της εποχής μας ενάντια στο φριχτό πατριαρχικό μοντέλο που 
δηλητηριάζει τη ζωή των ανθρώπων σε όλες τις σχέσεις.
Υπέροχα δημοκρατικά κείμενα φεμινιστικού ανθρωπισμού που αναπροσανατολίζουν 
τη ζωή προς τον αλληλοσεβασμό και την καθημερινή ευτυχία.
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ         

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ!
Στην ισορροπία της σχέσης κυβερνητών-κυβερνωμένων

ΗΘΙΚΗ, ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Η μόνη διέξοδος από την κρίση της σημερινής ανθρωπότητας.     
 Βασικές παραδοχές για το προκηρυσσόμενο νέο πολιτικό και πολιτειακό σύστημα.   
Οι 3 φάσεις της λειτουργικής εφαρμογής του.
Γιατί απέτυχε η Δημοκρατία
Γιατί απέτυχε το σημερινό πολιτικό και πολιτειακό σύστημα                                  
Γιατί απέτυχαν οι επαναστάσεις                                                                    
Η ειρηνική επανάσταση για τη μετατροπή του σημερινού φθαρμένου πολιτεύματος 
σε  ΗΘΙΚΗ, ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

                                 ΜΕΡΟΣ Β                                       
Το άνθισμα μιας νέας λογοτεχνίας στη βάση της συνειδητής άρνησης της βίας , της 
εκδίκησης, της απληστίας ,του φθόνου και της ανηθικότητας.       
Επιλογή κειμένων του Ευάγγ.Γράψα, Πτυχ.Πολ.Επιστ. και Ψυχολογίας
Τα Πνευματικά  δικαιώματα ανήκουν στο συγγραφέα
Ευάγγελος Γραμμένος-Γράψας.  evangras.gr@gmail.com                          
0030 6937 462819
Αποσπάσματα από τα έργα:
1. ΤΩΡΑ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΤΩΡΑ    2. Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
3. Ο ΚΑΛΑΜΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΧΡΗΜΑΣ

1.Σημείωση για τα κείμενα αυτού του βιβλίου 

Αποσπάσματα από τα έργα μου, δημοσιευμένα στο www.akakia.net online 
publications
in London UK, όπου μπορείτε να δημοσιεύσετε κι εσείς τα γραπτά σας, ειδικά εκείνα
που βοηθούν στο ξεκίνημα ενός νέου, αντι-πατριαρχικού, ανθρωπιστικού
πολιτισμού, βασισμένου στις μητροκεντρικές αξίες.
-ΤΩΡΑ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ,ΤΩΡΑ
-Ο ΚΑΛΑΜΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΧΡΗΜΑΣ
-LA FORZA DELL AMORE

http://www.akakia.net/


 

                                              ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ν’ αλλάξουμε τον κόσμο σε μια μέρα; Αυτή η ακραία πρόταση μπορεί να
σοκάρει, δεν είναι έτσι;
Επιτρέψτε μου να εξηγήσω το πραγματικό νόημά της.
Κάποιος σκαρφαλώνει όλο και πιο ψηλά στις πλαγιές ενός ψηλού βουνού, είτε
είναι τα Ιμαλάια, είτε οποιοδήποτε άλλο. Δεν είναι βέβαιος ότι θα φτάσει στην
κορυφή. Δεν είναι καν βέβαιος ότι θα επιβιώσει από αυτή την προσπάθεια που
ανέλαβε. Τότε γιατί το κάνει; Διότι το αποφάσισε κάποια στιγμή. Η έκφραση “μέσα
σε μια μέρα” έχει αυτό το νόημα. Μια απόφαση, μια σταθερή κατεύθυνση, ένας
αμετακίνητος σκοπός παίρνει τελική μορφή σε κάποια στιγμή, μέσα σε μια μέρα,
δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Το ναι και το όχι δεν είναι απόφαση, είναι ταλάντευση.
Η ταλάντευση είναι αστάθεια. Η αστάθεια είναι κοντά στην τρέλα, δεν είναι;
Αυτό είναι που πάσχει η ανθρωπότητα σήμερα. Εδώ, σε αυτό το πολύ
ασυνήθιστο βιβλίο των καιρών μας, οι κύβοι έχουν ριφθεί, η απόφαση έχει παρθεί,
η κατεύθυνση, ο σκοπός είναι σταθερός, χωρίς καμία ταλάντευση. Ολοκάθαρος,
συνειδητός και πλέρια ασυμβίβαστος.
Τι είναι αυτός ο σκοπός; Τα κείμενα που ακολουθούν θα σας το πουν με ακρίβεια.
Αλλά αισθάνομαι ότι, από την σελίδα των περιεχομένων που διαβάσατε, έχετε
κιόλας διαισθανθεί το σκοπό. Η ενόρασή σας έχει αγγίξει το βάθος και την ομορφιά
αυτής της απόφασης.
Δεν είναι σκαρφάλωμα σε ψηλά βουνά. Αυτό είναι επικίνδυνο. Είναι ο
αποφασιστικός σκοπός για την Αποκατάσταση, και είναι μια χαρούμενη πορεία.
Αποκατάσταση των ανθρώπινων σχέσεων στην πραγματική, ευτυχισμένη, φυσική
τους κατάσταση που χαρακτηρίζεται από :
1)Απόλυτο, αναντίρρητο σεβασμό στη ζωή του κάθε συνανθρώπου και του κάθε
ζωντανού πλάσματος. Ου φονεύσεις. Δεν θα σκοτώσεις .
2)Απόλυτη άρνηση της έννοιας του ανώτερου και κατώτερου, του πιο δυνατού ή
πιο αδύνατου, του εχθρικού και του φιλικού ή συμμαχικού ανθρώπινου όντος.
Χρησιμοποιώντας αυτή την έννοια, όποιο άτομο ή όποιος αρχηγός κάποιας
ομάδας, της πιο μικρής ή της πιο μεγάλης, μπορεί να διαπράξει φριχτά εγκλήματα
ενάντια στο συνάνθρωπο, ατομικά και μαζικά.
3) Άμεση αποκατάσταση της φυσικής ισορροπίας της σχέσης μεταξύ ανδρών –
γυναικών, που ανατράπηκε βίαια με τη χρήση του πατριαρχικού μοντέλου της
επιβολής και της κυριαρχίας του αρσενικού πάνω στο θηλυκό. Η ανατροπή αυτής
της ισορροπίας έχει προκαλέσει απερίγραφτα βάσανα και δυστυχία στις γυναίκες 
σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξής τους, ατομικά και κοινωνικά, μέσα σε όλη τη
γνωστή ιστορία της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα.
Τώρα μπορεί να ρωτήσετε: Είναι αυτό εύκολο; Να αλλάξουμε μέσα σε μια μέρα;
Λέω, Ναι, με μια προϋπόθεση. Ακριβώς όπως παίρνεις σε μια στιγμή, σε μια μέρα,
την απόφαση να πας ορειβασία ή κατάδυση, έτσι θα πρέπει να πάρεις μέσα σε μία
μέρα, σε μια στιγμή την απόφαση να πας προς την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Το γιατί
και το διότι αυτό είναι πολύ επείγον, το ξέρεις κιόλας. Το βλέπεις κάθε μέρα στις
ειδήσεις από όλο τον κόσμο, αλλά και στην καθημερινή σου ζωή, στο σπίτι, στη
δουλειά. Φυσικά, έχεις ανάγκη να ξέρεις και το πώς, πριν πάρεις αυτή την
απόφαση.



Αυτά τα κείμενα θα μπορούσαν να σου πουν το πώς, αλλά μόνο εσύ μπορείς να
πάρεις την απόφαση. Αν την πάρεις, μίλησε και σε άλλους. Είναι ανάγκη να
είμαστε πολλοί. Χρησιμοποιήστε όλους τους σταθμούς ραδιοφώνου και
τηλεόρασης όπου μπορείτε να μιλάτε και, φυσικά, εγκαταστήστε ένα εθνικό
συμβούλιο γυναικών σε κάθε χώρα .
Μια πολύ ψηλή βουνοκορφή μπορεί να κατακτηθεί μόνο από λίγους ,
θαρραλέους ανθρώπους. Ωστόσο κανείς δεν ξέρει αν αυτοί οι άνθρωποι είναι καλοί
άνθρωποι. Μπορεί και να είναι απελπισμένοι, φιλόδοξοι, αυτοκαταστροφικοί ή
χρηματοκυνηγοί ή ,το ελπίζω , χαρούμενοι αθλητές. Αλλά σε αυτό το κίνημα προς
την Αποκατάσταση, μόνο καλοί άνθρωποι μπορούν να φτάσουν στο ευτυχισμένο
τέρμα. Τίμιοι, αλτρουιστές, ανθρωπιστές, συμπονετικοί, όχι φιλόδοξοι, όχι βίαιοι,
όχι φανατικοί. Αλλιώς, η ισορροπία θα ανατραπεί άλλη μια φορά.
1.Σημείωση για τα κείμενα αυτού του βιβλίου :
Όλα τα κείμενα που παρουσιάζονται σε αυτό το βιβλίο έχουν παρουσιαστεί στο
ευρύ κοινό, ξέχωρα το καθένα, στις ψυχολογικές ομιλίες μου από το ΥΓΕΙΑ-
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ένα σταθμό ραδιόφωνου και αργότερα τηλεόρασης στην Αθήνα, στην
Ελλάδα ή σαν μέρη που περιέχονται στα διάφορα βιβλία μου, θεατρικά έργα και
συλλογές τραγουδιών μου, που επίσης έχουν πολύ συχνά μεταδοθεί από τον ίδιο
σταθμό και έχουν επαναληφθεί από πολλούς άλλους σταθμούς. Τα θεατρικά έργα
και τα τραγούδια μπορούν να σταλούν στον οποιονδήποτε που θα ήθελε να τα
χρησιμοποιήσει για παραγωγή κάθε είδους. Στη σκηνή, στο ραδιόφωνο, στην
τηλεόραση, στον κινηματογράφο, σε συναυλίες, σε δημόσιες ομιλίες, σε αίθουσες ή
ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς.
Ο Γκόταμα ο Βούδας, ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, ο Ιησούς έκαναν τόσα πολλά για
να αλαφρώσουν τη δυστυχία της ανθρωπότητας μόνο με την ομιλία τους. Εμείς
έχουμε στη διάθεσή μας το τυπωμένο χαρτί, τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις, τις
ιστοσελίδες, το διαδίκτυο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο πολλά; Δεν θα
μπορούσαμε να ξετελειώσουμε το φρικτό, το φοβερά απάνθρωπο, εγκληματικό
πατριαρχικό μοντέλο της ανισότητας, που χρησιμοποιείται από τον πιο δυνατό για 
να καταστρέφει τον πιο αδύναμο;
Τα σαρκοβόρα ζώα της ζούγκλας και τα ψάρια καταφεύγουν στο φόνο για να
βρουν τροφή και να επιβιώσουν. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη το νόμο της
ζούγκλας για να επιβιώνουμε; Να σκοτώνουμε ζώα για σωματική τροφή μας, και
συνανθρώπους μας για τροφή των ψεύτικων παθολογικών εγώ μας; 'Εχουμε τόσα
θαυμάσια τρόφιμα, σε τόσο μεγάλη ποικιλία και αφθονία: δημητριακά, όσπρια, ρύζι,
λαχανικά, φρούτα, ξερούς καρπούς, σαλατικά κάθε λογής.
Θυμηθείτε τα λόγια στο 1. Κεφάλαιο της Γένεσης στην Παλαιά Διαθήκη: 

“Και έσεται η τροφή υμών παν χόρτον φέρον καρπόν και παν δένδρον φέρον 
καρπόν”.
Θυμηθείτε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στους χριστιανούς της Κορίνθου:
“Εσείς που δεν τρώτε ειδωλόθυτα (δηλαδή κρέατα, σφάγεια)…”. Θυμηθείτε το
βασικό κανόνα ηθικής στο Βουδισμό: “ δεν θα σκοτώσεις, δεν θα βλάψεις κανένα
ζωντανό πλάσμα”.
Γιατί ο φόνος δισεκατομμυρίων ζώων και εκατομμυρίων ανθρώπων στον δήθεν
πολιτισμένο ανθρώπινο κόσμο, ιδιαίτερα το Δυτικό;
Μια συνηθισμένη δικαιολογία είναι ότι: Τα ανθρώπινα όντα είναι ζώα. Τα ζώα
είναι βίαια, επιθετικά. Επομένως, η βλάβη του ενός στον άλλο και ο πόνος, η
δυστυχία είναι η κληρονομιά μας, η μοίρα μας. Αμετάκλητα.

Ποιός λέει ότι τα ζώα είναι επιθετικά;



Οι επιστήμονες, οι ηθολόγοι που μελετούν
τη συμπεριφορά των ζώων. Φοβούμαι ότι τα συμπεράσματά τους είναι
διαμορφωμένα, προκαθορισμένα, επηρεασμένα από το κυρίαρχο πατριαρχικό
μοντέλο και τελικά το υπηρετούν. Η επιθετικότητα είναι μια στιγμιαία αντίδραση και
όχι το κύριο χαρακτηριστικό των ζώων ή των ανθρώπων. Μια αντίδραση που 
μπορεί και να εξυπηρετεί την επιβίωση, την προσωπική ελευθερία, την 
ανεξαρτησία, την ακεραιότητα, την αναπαραγωγή, την απόλαυση της ζωής, την 
πραγματική ευτυχία.
Αντίστροφα, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι όταν οι πιο πάνω ανάγκες δεν
απειλούνται, η ομαλή κατάσταση όλων των ζωντανών όντων είναι η ήρεμη
απόλαυση της ροής της ενέργειας της ζωής μέσα τους και η φιλική εκτίμηση και
σεβασμός της ύπαρξης των άλλων όντων.
Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι αγαπούν, δεν εχθρεύονται, δεν επιτίθενται.
Απολαμβάνουν τη χαρά της ζωής και σέβονται τη ζωή σε όλα τα όντα και τα
βοηθούν όταν το έχουν ανάγκη.

2.Ζωοδότρες – Ζωοσώστρες, γυναίκες όλου του κόσμου. Η προκήρυξη που θα 
μπορούσε να ξεκινήσει ένα νέο πολιτισμό. 

Ζωοδότρες – Ζωοσώστρες

Γυναίκες όλου του κόσμου
Το κείμενο αυτό απευθύνεται στις γυναίκες όλου του κόσμου που έχουν
συνειδητοποιήσει την κατάσταση όπου έχει παγιδευτεί η ανθρωπότητα, μέσα στο
πατριαρχικό σύστημα αξιών και δράσεων σε ολάκερη τη γνωστή ιστορία της
ανθρωπότητας. Και θα υποδείξει τη δυνατότητα για ριζική αλλαγή αυτής της
κατάστασης. 

Αλλαγή που μπορεί να εγκαινιαστεί μόνο απ' αυτές τις γυναίκες και να
πραγματωθεί ίσως μόνο απ' αυτές, ή με τη συνεργασία συνειδητών, μη εγωιστικών
ανδρών κάθε ηλικίας.

Με λίγα λόγια ας περιγράψουμε αυτή την κατάσταση στα τελευταία εκατό χρόνια.
Δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και δεκάδες άλλοι πόλεμοι μικρής ή μεγάλης κλίμακας,
που συνεχίζονται ακόμα και σήμερα, με πάνω από 100 εκατομμύρια νεκρούς και
ανάλογο αριθμό αναπήρων, χηρών και ορφανών. Μπορείτε να δείτε μια κοινή αιτία
σ' όλους αυτούς τους πολέμους; Άντρες που θέλουν πιο πολλή εξουσία και δύναμη,
επέκταση της εξουσίας και της κυριαρχίας τους, πιο πολλά εδάφη και υπηκόους, 
πιο πολλές πρώτες ύλες, πιο πολλούς εργάτες για φτηνή παραγωγή, πιο πολλά 
προϊόντα για πώληση, πιο πολύ κέρδος και χρήμα, για τον εαυτό τους προσωπικά 
και για τους υπηκόους συμπατριώτες τους. Αδιάφοροι για τη φριχτή σφαγή και τον 



απέραντο πόνο των νέων αντρών στις μάχες, του άμαχου πληθυσμού γυναικών, 
παιδιών και ηλικιωμένων αντρών.
Πιστεύετε ότι αν βρίσκονταν στην εξουσία οι γυναίκες, με τη συνείδηση
της μητρότητας, θα μπορούσαν ποτέ να διατάξουν τέτοια ολοκαυτώματα και
καταστροφές;
Οι ποσότητες των πρώτων υλών που καταναλώθηκαν σ' αυτούς τους
πολέμους: πετρέλαιο, βενζίνη, ατσάλι, αλουμίνιο, χαλκός, κάρβουνο και άλλα
αναντικατάστατα, μη ανανεώσιμα υλικά είναι ανυπολόγιστες. Τα υλικά αυτά θα
μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες της ανθρωπότητας, με λογική χρήση, για τους
επόμενους 2-3 αιώνες. Οι ποσότητες που απομένουν σήμερα καταναλώνονται με
τόσο γρήγορο ρυθμό, είτε για πολέμους που συνεχίζονται, είτε για τακτικές
πολεμικές ασκήσεις, για άχρηστες μαζικές μεταφορές εκατομμυρίων τουριστών από
και προς τις πρωτεύουσες πόλεις του κόσμου, για την άχρηστη κυκλοφορία 
δεκάδων εκατομμυρίων οχημάτων, που σύντομα θα εξαντληθούν, ίσως στις 
επόμενες 2-3 δεκαετίες.
Γυναίκες, μητέρες της ανθρωπότητας, αγαπάτε τα παιδιά σας, τα παιδιά των
παιδιών σας και όλα τα παιδιά του κόσμου. Ξέρετε τι θαυμάσια πλάσματα είναι τα
παιδιά, πολύ μικρά, πριν πέσουν στα χέρια των "εκπαιδευτών" που διαστρέφουν 
την ανθρώπινη ουσία τους διδάσκοντάς τα να είναι όχι άνθρωποι αλλά Άγγλοι,
Αμερικανοί, Ρώσοι, Γάλλοι, Τούρκοι, κλπ., όχι άνθρωποι, αλλά χριστιανοί,
καθολικοί, ορθόδοξοι, διαμαρτυρόμενοι, μουσουλμάνοι, βουδιστές, ινδουιστές κλπ,
ή άθεοι, δαρβινιστές, σοσιαλιστές, φιλελεύθεροι, ναζί, δημοκρατικοί,
ρεπουμπλικάνοι, δεξιοί, αριστεροί κλπ. 
Βλέπετε τη ρίζα και το πρώιμο ξεκίνημα της απανθρωποποίησης των ανθρώπων; 
Αυτός ο διαχωρισμός και ο δογματισμός δίνει στους άντρες (πολιτικούς, 
στρατιωτικούς, κληρικούς, πρεσβευτές και τόσους άλλους) ένα άχρηστο και άκοπο, 
τεμπέλικο επάγγελμα να εξασκούν, μιαν εύκολη ζωή, χωρίς προσπάθεια για κάτι 
ανώτερο, υψηλές θέσεις εξουσίας, χρήμα, ικανοποίηση, πολλές δυνατότητες να 
εκμεταλλεύονται τους υπηκόους, δηλαδή, υποκείμενους ανθρώπους με πολλούς 
τρόπους: οικονομικά, ψυχολογικά, σεξουαλικά. Έχουν πολύ πραγματικό και 
πολύπλευρο κέρδος από αυτούς τους
διαχωρισμούς των ανθρώπων και των λαών και τους καλλιεργούν συστηματικά στα
δημόσια σχολεία από την πιο μικρή ηλικία, Ξέρουν τι κάνουν. Και το σύστημα
αυτό συνεχίζεται από γενιά σε γενιά, μηχανικά, ασυνείδητα, σε κατάσταση
υπνωτισμού όλης της ανθρωπότητας.
Γυναίκες, είστε οι ζωοδότρες, οι μητέρες των επομένων γενεών. Μπορείτε
να γίνετε και ζωοσώστρες; Σώστρες της ανθρωπότητας που προχωρεί γοργά προς
την καταστροφή της, κάτω από την εξουσία εγωκεντρικών, επιθετικών,
κοντόθωρων και στενόμυαλων, νεκρών ψυχών, διψασμένων για δύναμη ή για
χρήμα αντρών; Μπορείτε ν' ανατρέψετε και ν' αντιστρέψετε την πορεία; Σίγουρα
μπορείτε. Θυμηθείτε: εσείς τους ψηφίζετε και γίνονται ηγέτες, κυβερνήτες, εσείς
τους δίνετε την εξουσία να κηρύχνουν πολέμους, να προκαλούν σφαγές
εκατομμυρίων ανθρώπων, που είναι η δική σας γενιά, η δική σας δημιουργία. Εσείς
επιτρέπετε στους βιομηχάνους και τους επιχειρηματίες να εξαντλούν τις υπόλοιπες
μη ανανεώσιμες ύλες της Γης μας, εφ' όσον αγοράζετε τα άχρηστα προϊόντα τους ή
υπηρεσίες.
Υπάρχει τρόπος δράσης για την αντιστροφή της πορείας; Για την αποφυγή
της επερχόμενης καταστροφής; Στοχαστείτε το ζήτημα. Μπορούν να υπάρχουν
πολλοί τρόποι δράσης, ανάλογα με τις καταστάσεις, τη χώρα, το κλίμα, τις
παραδόσεις, τη νοοτροπία κάθε λαού ή φυλής. Αλλά η επιτυχία της δράσης σας
μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο αν βρείτε την κοινή βάση, τον κοινό σκοπό που θα
σας ενώσει σε μια ανανεωτική δύναμη, ξεπερνώντας όλες τις ιδιαιτερότητες. Αυτή



η κοινή βάση είναι: Να μην επιτρέψετε ποτέ ξανά στους πολιτικούς το δικαίωμα
να κηρύχνουν πόλεμο. Το κατόρθωμά σας αυτό θα άλλαζε αμέσως την κατάσταση
του κόσμου, θα προκαλούσε μεγάλη αλλαγή στη συνείδηση όλης της
ανθρωπότητας.

Πώς μπορείτε να πετύχετε αυτό το σκοπό; Με διάφορους τρόπους, παράλληλα ή
εναλλακτικά.

1.Μαζική υπογραφή μιας διακήρυξης ή δήλωσης από εκατομμύρια γυναίκες
σε κάθε χώρα και σ' όλον τον κόσμο ότι δεν θα μετέχετε στις γενικές εκλογές
παρά μόνο αν τα κοινοβούλια κάθε χώρας και ο ΟΗΕ καταργήσουν το
δικαίωμα των ηγετών, προέδρου, πρωθυπουργού, βασιλιά, αρχηγού φυλής,
ομάδας, εθνότητας, όποιου προσώπου, να κηρύχνουν πόλεμο, εθνικό,
θρησκευτικό, φυλετικό, εμφύλιο ή όποιο άλλο είδος πολέμου. Ούτε και να
μιλούν με έχθρα και μίσος εναντίον άλλων ανθρώπων ή ομάδων.

2.Με την ίδρυση ενός πολιτικού κόμματος που η ηγεσία του θα είναι μόνο
γυναίκες, αλλά που θα ζητήσει την υποστήριξη και συνεργασία όλων των
ευαίσθητων και τίμιων αντρών και γυναικών, νέων και ηλικιωμένων. Το
κόμμα αυτό θα έχει στην αρχή, σ' όλες τις χώρες όπου μπορεί να ιδρυθεί, ένα
μόνο σκοπό, μία αρχή: Να αφαιρέσει από τις χωριστές κυβερνήσεις, από
τους ηγέτες όλων των χωρών, αλλά και κάθε ηγέτη μικρής ή μεγάλης ομάδας
ανθρώπων, το δικαίωμα να κηρύχνουν πόλεμο, να υποκινούν πολεμική
δράση με οποιαδήποτε μορφή, για οποιοδήποτε λόγο. Το κόμμα αυτό, σε
κάθε χώρα, είτε στην αντιπολίτευση βρεθεί, είτε μετέχει στην κυβέρνηση,
είτε στην εξουσία, θα απαιτήσει και θα επιβάλλει την κατάργηση αυτού του
δικαιώματος.

3. Με την εφαρμογή της ΑΜΕΣΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, που θα
αντικαταστήσει το φθαρμένο, επικίνδυνο σημερινό πολιτικό σύστημα που
βασίζεται στον ή παράγει τον αυταρχισμό ενός αρχηγού με απόλυτη εξουσία πάνω
στο λαό που αντιπροσωπεύει. Αυτή η υποταγή των λαών σε αρχηγούς, συχνά
άτομα με σοβαρή ψυχοπαθολογία και ψυχοσεξουαλικές διαταραχές και
διαστροφές, προκαλεί τεράστιες καταστροφές. Διαβάστε τις λεπτομέρειες για το
νέο, κοσμοσωτήριο πολιτικό σύστημα της Άμεσης Ηθικής Δημοκρατίας στα
κεφάλαια 3 και 7.
Είναι φυσικό το ερώτημα: Πώς μπορεί μία χώρα, ένα έθνος, μία φυλή, μία
μειονότητα κλπ. να υπερασπιστεί από την επίθεση, αν όχι με την αντεπίθεση, με
πολεμική δράση; Η απάντηση είναι: Μαζί με την κατάργηση αυτού του
δικαιώματος, το Συμβούλιο των Ενωμένων Εθνών, το Συμβούλιο Ασφαλείας κ.α,
διοικητικά όργανα θ' αναλάβουν την ευθύνη να κηρύχνουν κάθε ηγέτη όποιας
χώρας, φυλής, ομάδας ή οργάνωσης που αποφασίζει ή υποκινεί πολεμική δράση,
σαν παράνομο, εγκληματία πολέμου, το πιο επικίνδυνο άτομο που θα υπόκειται
άμεσα σε σύλληψη, φυλάκιση ή και σε θανατική καταδίκη από το Διεθνές
Δικαστήριο του ΟΗΕ. Ταυτόχρονα, κάθε αρχηγός χώρας, κόμματος, ομάδας,
φυλής, μειονότητας κλπ. θα είναι ελεύθερος να αναφερθεί με έγγραφό του ή και με
προσωπική παρουσία (σαν άτομο ή επιτροπή ή αντιπροσωπεία) στο Συμβούλιο 
των
Εν. Εθνών και να εκθέσει την πιθανή αδικία που υφίσταται η ομάδα που
αντιπροσωπεύει και να ζητήσει τον επιτόπιο έλεγχο του ζητήματος από μια Διεθνή
Επιτροπή του ΟΗΕ. Αν βεβαιωθεί κάποια πραγματική αδικία που γίνεται από άλλη
ηγεσία, θα κληθούν όλοι μαζί να συναντηθούν με τη Διεθνή Επιτροπή και θα



ζητηθεί και θα επιβληθεί η διόρθωση της αδικίας με απόφαση της Διεθνούς
Επιτροπής. Αλλά αν η προβαλλόμενη αδικία είναι μόνο η πρόφαση κάποιου
ατόμου ή οργάνωσης με σκοπό να κερδίσει θέση εξουσίας σε μια ομάδα
ανθρώπων, χρησιμοποιώντας εθνικιστικά, χωριστικά, θρησκευτικά, φυλετικά ή
όποια άλλα εννοιολογικά συνθήματα, τότε οι απαιτήσεις για αναγνώριση δι-
καιωμάτων θα κριθούν ψεύτικες, επικίνδυνες και θα απορρίπτονται.
Η βασική γραμμή σκέψης και δράσης για τη λύση αυτών των προβλημάτων
και αδικιών θα είναι: Είμαστε όλοι άνθρωποι και αυτή είναι η μόνη και πιο ανώτερη
πραγματικότητα. Όλες οι διαφορές και ιδιαιτερότητες: εθνικές, θρησκευτικές,
φυλετικές ή άλλες είναι ανθρωποποίητες ιδέες, εννοιολογικές κι επομένως
ψευτοπραγματικότητες και δεν πρέπει ποτέ ξανά να αποτελέσουν αιτία
ανταγωνισμού, έχθρας, πολέμου. Αυτοί οι ανταγωνισμοί είναι μόνο το παιχνίδι
εγωκεντρικών, απάνθρωπων, βάναυσων, μανιακών για εξουσία, δύναμη και δόξα
ηγετών ή επίδοξων ηγετών και δεν θα γίνονται ποτέ σεβαστοί. Αντίθετα, αυτοί οι
ανταγωνισμοί και οι ιδέες που μ' αυτές καλύπτονται, θα ξεσκεπάζονται πάντοτε, έτσι
που οι ψεύτες ν' αντικρίζουν τα ψέματα τους και να ξεγυμνώνονται από κάθε αξία.
Οι γυναίκες είναι στην εποχή μας σκλάβες στο μηχανισμό της
ανδροκατασκευασμένης βιομηχανικής κοινωνίας, σκλάβες σε σκληρή, πολύωρη
δουλειά, και συχνά για παραγωγή άχρηστων, κάποτε κι επικίνδυνων προϊόντων και
υπηρεσιών. Σκλάβες σε άψυχες σεξουαλικές κινήσεις των αρσενικών και συχνά
αναγκασμένες να σκοτώνουν τα παιδιά τους μέσα στη μήτρα τους. Και πιο συχνά,
αναγκάζονται να τα βλέπουν να σκοτώνονται στους πολέμους, ή ν' αρρωσταίνουν
από τον εθισμό στην αγχωτική υπερένταση της δουλειάς, στο αλκοόλ, τον καφέ, τον
ταμπάκο και άλλα δηλητηριώδη ναρκωτικά. Όλα αυτά επιβάλλονται στην
ανθρωπότητα σήμερα από κάποια χρηματομανιακά, κερδοκεντρικά,
απανθρωπισμένα αρσενικά άτομα. Συνειδητοποιείτε το πολύ χαμηλό σκαλί της
σκλαβιάς και του εκφυλισμού και του εξευτελισμού των γυναικών; Κατανοείτε γιατί
η αναστροφή της πορείας μπορεί να πρωταρχίσει μόνο από γυναίκες που θα
ξυπνήσουν και θα δουν την πτώση τους; Και θα θελήσουν να δουλέψουν με πάθος
και αγάπη για την ανάσταση και ανόρθωσή τους στην πραγματικά μεγάλη αξία τους
και ρόλο τους στη ζωή; Απλοί, χωρίς εγωκεντρισμό, καλόκαρδοι, τίμιοι άντρες θα
υποστηρίξουν το κίνημα, και θα βοηθήσουν για την πραγμάτωση των σκοπών του.
Αλλά μόνο εσείς, οι συνειδητές γυναίκες όλου του κόσμου μπορείτε να το
ξεκινήσετε.
Αυτό το κίνημα μπορεί να συγκριθεί μόνο με τα πρωτογενή κινήματα του
Βουδισμού και του Χριστιανισμού που ξεκίνησαν με την απόρριψη και απόλυτη
άρνηση της βαρβαρότητας και ανηθικότητας που επικρατούσε στο φριχτό
πατριαρχικό κοσμο της εποχής τους και απαίτησαν απόλυτο σεβασμό στις 
γυναίκες,
στα παιδιά, στη ζωή κάθε ζωντανού πλάσματος.

Γυναίκες και Άνδρες, με βαθιά επίγνωση για την αιτία όλων των κακών και
για τη δυνατότητα ανανέωσης των μητροκεντρικών αξιών στη ζωή μας, μπορείτε
άμεσα να ξεκινήσετε αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Η ανθρωπότητα θα σας χρωστά
ευγνωμοσύνη! Περιμένει το κίνημά σας. Θα δώσετε την ενέργειά σας σ' αυτό; Θα
δώσετε στη ζωή σας το αληθινό της νόημα; Θα ξυπνήσετε στην αλήθεια της
ανθρωπιάς σας, στο θησαυρό της μη εγωιστικής αγάπης σας;

3.Μια σύντομη αντιμελέτη. Το μοντέλο του ανώτατου αρχηγού. 



Μια σύντομη αντί-μελέτη.

Το πατριαρχικό μοντέλο του ανώτατου αρχηγού και κυβερνήτη, το χειρότερο πιθανό
κακό που έχει βασανίσει την ανθρωπότητα στην ιστορικά γνωστή διαδρομή της.

Ονομάζω αυτό το μικρό κείμενο αντί-μελέτη διότι, αντίθετα με τις συνηθισμένες 
μελέτες, δεν θα σταθεί πάνω στα γνωστά ή υποθετικα γεγονότα και αιτίες που 
γέννησαν και δυναμωσαν αυτό το απεχθές μοντέλο διακυβέρνησης των 
ανθρώπινων ομάδων και ατόμων, μετά την καταστροφή των μητροκεντρικών 
πολιτισμών στους προϊστορικούς καιρούς. Θα σταθώ μόνο στο φρικτό γεγονός ότι, 
αυτό το μοντέλο έχει επιβιώσει, συχνά με τις χειρότερες δυνατές εκδηλώσεις του, 
στη διάρκεια ολάκερου του προηγούμενου αιώνα αλλά και στον 21 αιώνα.
Γνωρίζω την αξιοθαύμαστη εργασία της Ριάν Άισλερ, συγγραφέα του βιβλίου «Η 
κούπα και το ξίφος», THE CHALICE AND THE BLADE  και της ομάδας της, που 
καταγγέλλει το φρικτό μοντέλο, την κατάρα της ανθρωπότητας. Όπως η Ιφιγένεια 
στο κείμενο που θα διαβάσετε στο 2ο μέρος αυτού του βιβλίου (απόσπασμα από το 
δράμα μου, ΤΩΡΑ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΤΩΡΑ) και όπως η Ριάν Άισλερ, καταγγέλλω και εγώ, 
ανοιχτά και άμεσα, το απαίσιο μοντέλο, για όλες της προηγούμενες, τωρινές και 
πιθανότατα μελλοντικές καταστροφές που επιβάλλει στην ανθρωπότητα. 
Τα κύρια μοιραία χαρακτηριστικά του μοντέλου αυτού είναι γνωστά σε όλους μας, 
από τη λειτουργία του στην αρχαία ρωμαϊκή εποχή· Είμαι ο  ΥΨΙΣΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ, Ο 
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ, ΕΝΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΘΕΟΣ Η ΗΜΙΘΕΟΣ … Η θέληση μου είναι διαταγή,
οι αποφάσεις μου αδιαμφισβήτητες, το εγώ μου ανώτερο από όλα, αξίζει να 
πεθάνεις για αυτό σε πολέμους μου, ή για την ευχαρίστηση μου στην αρένα ή ... 
στην αγορά.
Εδώ θα επιμείνω στο ερώτημα: Πώς κατάφερε να επιβιώσει το μοντέλο αυτό μέχρι 
σήμερα;  Η καταγγελία του έγινε και γίνεται, σχεδόν κάθε μέρα, από όλες τις πλευρές
και με κάθε μορφή. Μερικές πολύ έμμεσες και καλλιτεχνικές (τραγούδια, θεατρικά 
έργα, φεμινιστική αρθρογραφία, μελέτες, λογοτεχνία, αποχή από τις πολιτικές 
εκλογές, αντιεξουσιαστικές οργανώσεις γυναικών, οικοκοινοτητες, κοινόβια).  Και 
μερικές, πολύ άμεσες και πολύ φρικτές μορφές που μιμούνται, δυστυχώς, τις 
χειρότερες πλευρές αυτού του απαίσιου μοντέλου (ομάδες τρομοκρατών που 
αυτοονομάζονται αναρχικοί, αντικρατικοί, αντιεξουσιαστικοί, εθνοκαθαρτικοί, 
αυτονομιστές, βίαιοι επαναστάτες, μιμητές καμικάζι, αυτοκτονοι-δολοφόνοι κτλ.)
 

Θα επαναλάβω το ερώτημα: Γιατί και πώς αυτό το μοντελο συμπεριφορας και 
διακυβερνησης εξακολουθεί να επιβιώνει σε πλήρη ισχύ και με καταστροφικές 
συνέπειες;
Μήπως το θεωρούμε δεδομένο, ένα φυσικό νόμο, ένα γεγονός της ζωής; ΤΟ 
ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ; -που δεν συμβαίνει παντοτε.. ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ,π.χ. στην Αγγλια,δεν 
υπαρχει γραπτος νομος αλλα μονο το εθιμο- Ο ΥΨΙΣΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΔΩΣΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΘΕΙ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΕΞΑΠΟΛΥΣΕΙ.
Ή μηπως εχουμε, μέσω της χιλιοχρονης χρήσης αυτου του μοντέλου, διαστραφεί 
και υποβιβαστει σε ηλίθια, παράλογα ανθρώπινα πλάσματα,  αποδεχόμενοι να 
οπλιζομαστε και να δολοφονουμε άγνωστους συνάνθρωπους μας μόνο και μονο 
γιατι το διεταξε καποιος αρχηγος... ... Ένας αρχηγός κράτους ή ο αρχηγος μιας 
ομαδας μαφιοζων η γκαγκστερς, δεν διαφέρουν … το μοντέλο επιβάλλει την 



υπακοή, ή αλλιώς ... ο φόβος αυτού του .. ή αλλιώς ... μας ωθεί  στην υποταγή και 
στην εκτελεση...

Ή, μηπως έχουμε χάσει εντελώς την ικανότητα και τη δυνατότητα να δρουμε ή να 
αντιδρουμε με κατανόηση, θάρρος, ακεραιότητα, υπομονή, αλτρουισμό, συμπόνια, 
αμοιβαίο σεβασμό, γενναιοδωρία, έλεος, συγχώρεση, να ξεπερνουμε το μίσος μέσα 
από τη φιλία, την καταστολη της εκδίκησης με την αιτηση συγνωμης και τη 
συχωρεση .. Ολες αυτές οι ηθικες, αγαποκεντρικες μητροκεντρικες ιδιότητες, 
ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΕΣ, λειτουργουσαν στους μητροκεντρικούς πολιτισμούς 
κατά τους προϊστορικούς χρόνους αλλά και σε σημερινές φυλές, συνήθως τόσο 
ΛΑΘΕΜΕΝΑ αποκαλούμενες πρωτόγονες ...

Αισθάνομαι ότι ο κύριος λόγος που επιβίωσε το κακο μοντέλο είναι ότι όλοι εμείς, 
παγιδευμένοι στη διανοητικότητά μας, στην αγχωτική καθημερινότητά μας και στους
συνηθισμένους συμβιβασμούς μας, ασχολούμαστε με το να μελετάμε το 
απάνθρωπο μοντέλο,να καταγγέλλουμε τις δράσεις του, τις παραλείψεις, τις 
αστοχίες του , αντί να απαιτούμε και να επιβάλλουμε την εναλλακτική λύση που 
γρήγορα θα το σταματούσε και θα το καταργούσε. Αυτή η εναλλακτική λύση γινεται 
ολοφανερη και κατανοητη, μόνο αν στοχαζομαστε και εφαρμοζουμε τις ηθικές 
ιδιότητες που έρχονται σε αντίθεση με τα κακά του τωρινου κακου μοντέλου: 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΑΝΤΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΥΠΟΤΑΓΗ, ΔΩΡΕΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ , κλπ. ... ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΜΗΤΡΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ μπορεί να εδραιωθεί εύκολα μέσω της 
εφαρμογής του νέου πολιτικού και συνταγματικού συστήματος που έχω ονομάσει 
ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΘΙΚΗ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ με βαση τις μητροκεντρικές αξίες
Η εφαρμογή θα μπορούσε να γίνει με τις ακόλουθες διαδοχικές τρεις φασεις:
Οι δημόσιοι υπάλληλοι όλων των υπουργείων αλλά και των άλλων κρατικών 
οργανισμών, των μεγάλων τραπεζών, της τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα εκλέγουν τους
υποψηφίους για το κοινοβούλιο. Αυτοί οι υποψήφιοι θα είναι μόνο οι συνάδελφοί 
τους που έχουν υπηρετήσει το κράτος για τουλάχιστον 10 χρόνια, έτσι που ο καλός 
τους χαρακτήρας, το ήθος τους, οι ανθρωπιστικές τους αξίες και συμπεριφορά, οι 
καλές προθέσεις τους αλλά και οι ικανότητές τους στον τομέα εργασίας τους - 
γεωπόνοι, μηχανικοί, εκπαιδευτικοί, κοινωνιολόγοι, γιατροι, ειδκοι με πειρα στην 
επίλυση προβλημάτων, κ.λπ. - να είναι γνωστές στους συναδέλφους τους.
Σε μια δεύτερη φάση, οι εκλεγμένοι υποψήφιοι θα διαλέξουν τους συναδέλφους τους
που θα βάλουν υποψηφιότητα για τις ανώτερες θέσεις των υπουργών, των 
προέδρων των μεγάλων κρατικών οργανισμών, του Προέδρου και Αντιπροέδρου 
του Υπουργικού Συμβουλίου. Έτσι, από τα κάτω προς τα επάνω, αναδεικνύονται 
αξιοκρατικά οι καλοί, οι άριστοι στο ήθος, στη γνώση και στη σοφία .

Για την πρώτη, μεταβατική περίοδο, οι υποψήφιοι μπορεί να ανήκουν σε ένα 
πολιτικό κόμμα, αφού εκλεγουν από τους συνάδελφους τους με βάση την αξία τους, 
ηθική και επαγγελματική. Αλλά πολύ σύντομα τα κόμματα και οι αρχηγοί τους θα 
χάσουν τη μεγάλη σπουδαιότητα και εξουσία που έχουν τώρα και η άμεση ψήφος θα
είναι η πιο σημαντική δύναμη και εξουσία. Οι αρχηγοί των κομμάτων θα είναι και 
αυτοί κάποιοι από τους άμεσα και αξιοκρατικά εκλεγμένους απο τους συναδελφους 
τους, υπουργούς ή πρωθυπουργούς του κράτους.
Έτσι έχουμε τη δημοκρατία των αρίστων, των σοφών, όπως τη ζητάει ο Πλάτωνας 
στο έργο του ΠΟΛΙΤΕΙΑ και όπως την είχε ζήσει κοντά στον Αρχύτα, μαθητή του 
Πυθαγόρα, κυβερνήτη του Τάραντα. Ο Πυθαγόρας, με άλλους μαθητές του, είχε 
εγκαταστήσει αυτό το σύστημα στον Κρότωνα της κάτω Ιταλίας, όπου είχε τη σχολή 



του, αλλά και σε άλλες πόλεις. Μερικές από αυτές τις πόλεις απελευθερωσε ο 
Πυθαγορας από την υποταγή τους και την πληρωμή φόρων σε ισχυρότερες πόλεις-
κράτη, με το να κηρύσσει και στους δύο αρχηγούς, τους άρχοντες και τους 
υπηκόους, τη μεγάλη, παγκόσμια αλήθεια: είμαστε όλοι αδελφοί και αδελφές, η ίδια 
δύναμη ζωής, πνεύμα ζωής ρέει μέσα μας και μας γεμίζει με χαρά, ευτυχία, αγάπη 
για κάθε ζωντανό ον. Παραδόξως, την ίδια ακριβώς εποχη, ο Βούδας Σιντάρτα, στη 
βόρεια Ινδία, κήρυττε διδάσκοντας τις ίδιες μεγάλες αρετές.
Και οχι μονο κηρυγματα. ΤΑ ΕΚΑΝΕ ΠΡΑΞΗ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, και 
κατάφερε να διαλύσει δύο μεγάλα φεουδαρχικά βασίλεια, γεμάτα από αδικία για 
τους φτωχούς και ηθική διαφθορά για τους πλούσιους: το βασίλειο του ίδιου του 
πατέρα του και το βασίλειο του πατέρα της συζύγου του ... Χιλιάδες πρώην 
σκλάβοι , εργάτες γης, στρατιώτες, υπηρέτες πήγαν στο μοναστικό τάγμα του 
Βούδα για μια νέα ζωή βασισμένη στην άμεση δημοκρατία, τη συμπόνια, τον 
αμοιβαίο σεβασμό, την ακακία, την ηθική αγνοτητα, τον απολυτο σεβασμο στη 
γυναικα-μανα, κορη, ηλικιωμενη, την υγιεινη χορτοφαγία… Μερικοί πρίγκηπες, 
αηδιασμένοι με την σεξουαλική διαφθορά στα παλάτια των πατέρων τους, έγιναν 
αφοσιωμένοι μαθητές του Βούδα και ζουσαν ηθικα και δημοκρατικα στα κοινόβια 
του, οπως συμβαινει και σημερα για μεγαλο αριθμο βουδιστων μοναστηριων, που 
δεν εχουν χαλασει απο την εξουσιομανια καποιων ηγουμενων...
  Το ίδιο συνέβη και στην περίπτωση του Επίκουρου, δύο αιώνες αργότερα, και με 
τον Ιησού, πέντε αιώνες αργότερα. Οι παγκόσμιες μητροκεντρικές αξίες και τρόποι 
ζωής επανεμφανίζονται μεσα στη ζουγκλα της πατριαρχικής βαρβαρότητας από 
καιρό σε καιρό ... Δεν νομίζετε ότι είναι καιρός αυτοί οι τροποι να πάρουν τον 
έλεγχο, πριν να είναι πολύ αργά για τη σημερινή ανθρωπότητα, που υποφέρει κάτω
από το τόσο απάνθρωπο, παλιό, παρωχημένο, καταστροφικό πατριαρχικό μοντέλο 
με το ψευτικο δόγμα : ο δυνατος νικαει τον αδυνατο και επιβιωνει, ενω ο αδυνατος 
αφανιζεται..Ονομαζω αυτο το δογνα ψευτο-δαρβιβικο, διοτι ο Δαρβινος ειπε μονο: 
the fittest survives, ο πιο προσαρμοσμενος επιβιωνει, με βαση τις παρατηρησεις 
του στα πτηνσ των νοτιων θαλασσων...Στη ζουγκλα της θαλασσας η της στεριας 
ειναι φυσικο γεγονος οτι το μεγαλο ψαρι τρωει το μικρο για νατραφει και να 
επιβιωσει, και το λιονταρι τρωει το ελαφι.
Ομως στον ανθρωπινο κοσμο ο δυνατος νικαει και μετα νικιεται, καταστρεφει και 
μετα καταστρεφεται, μονο και μονο εξ αιτιας αυτου του λαθεμενου πατριαρχικου 
προτυπου... Στο μητροκεντρικο πολιτισμο επικρατουν οι ανθρωπιστικες αρχες και 
συμπεριφορες που περιγραφει τοσο υπεροχα ο Ιησους: μακαριοι οι πραεις, οτι 
αυτοι κληρονομησουσι την γην..μακαριοι οι ειρηνοποιοι, μακαριοι οι καθαροι τη 
καρδια, οι ελεημονες, οι πεινωντες και διψωντες την δικαιοσυνην...

Σε μια τρίτη φάση, το γενικό κοινό της χώρας θα ψηφίσει για το ένα ή το άλλο 
κόμμα, ουσιαστικά για μια ομάδα αριστων διοικητών, διαχειριστών στις υψηλές 
θέσεις των βασικών τομέων της διακυβέρνησης του κράτους: οικονομία, κοινωνική 
πρόνοια, εκπαίδευση, προστασία της γυναίκας, της μάνας, οικονομική, ψυχολογική 
προστασια ενάντια σε κάθε μορφή σεξουαλικής βίας που οδηγεί σε ανεπιθύμητες 
και νοσογονεςς εγκυμοσύνες και στον επικίνδυνο, σχεδόν αφόρητο υπερπληθυσμό 
στον τρίτο κόσμο. Αυτή η μάζα των ανθρώπων χρησιμοποιείται από τους αρχηγούς 
για να επιτιθενται σε αλλους αρχηγους-εχθρους τους, και στους λαους τους και να 
σφετεριζονται τη γη και τα πλουτη τους...

Δράση για την επιβολή της ειρήνης σε όλο τον κόσμο, με όργανο την άμεση 
καταγγελία και απαγόρευση πολεμικών πράξεων από οποιονδήποτε και για 
οποιονδήποτε λόγο. Απαίτηση από τον ΟΗΕ για εγκατάσταση του ίδιου 



πολιτεύματος της Άμεσης Δημοκρατίας, Ηθικης, Αξιοκρατικής, με μητροκεντρικές 
αξίες, σε όλες τις χώρες.

Ο ΟΗΕ θα εκδώσει απόφαση που θα επιβαλλει σε όλες τις χώρες να εγκαταστήσουν
το νέο πολίτευμα μέσα σε 3 μήνες. Βασική αρχή: Κανείς, πουθενά δεν θα έχει το 
δικαίωμα να ξεκινήσει ή να διατάξει δολοφονικές ενέργειες εναντια σε 
οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο, για οποιοδήποτε λόγο. Οι παραβάτες θα 
απομονώνονται αμέσως, θα φυλακίζονται και θα διδάσκονται νέους τρόπους 
σκέψης και συμπεριφοράς, με βάση τις μητροκεντρικές αξίες που υπάρχουν ήδη 
στην καρδιά όλων των ανθρώπων, αν και σε καταστολή από το άγριο πατριαρχικό 
δόγμα. Νομοθεσία και διοίκηση, υπουργοί, με μια ψήφο από τους συναδέλφους 
τους, θα το θέτουν σε ισχύ. Οι νέες κυβερνήσεις που θα προκύψουν από αυτό, θα 
απαγορεύουν αυστηρά κάθε πολεμική δράση που μπορεί να γίνεται στην περιοχή 
τους. Οι ψευτοαρχηγοί ομάδων, κομμάτων, φυλών, εθνοτήτων που 
αλληλοεχθρεύονται, θα καλούνται σε σύσκεψη στην έδρα της κυβέρνησης, με 
παρουσία μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έτσι θα σταματήσουν πολύ 
γρήγορα κάθε είδος πολεμικές πράξεις που υποκινούνται από αυτά τα εγωιστικά 
άτομα, με ψευτικες δικαιολογιες και προφασεις, μονο και μονο για να το παιξουν 
αρχηγοι. Το μοντελο το επιτρεπει, δυστυχως...

Έχω επεξεργαστεί αρκετές λεπτομέρειες γι’ αυτές τις τρείς φάσεις της εφαρμογής 
του νέου αντί-αρχηγικού, αξιοκρατικού δημοκρατικού μοντέλου διακυβέρνησης, που
θα αντικαταστήσει το σημερινό, φοβερά επικίνδυνο μοντέλο. Αλλά είμαι σίγουρος 
ότι πάρα πολλοί άντρες και γυναίκες, ειδικευμένοι σε αυτά τα ζητήματα, λειτουργοί 
του κράτους, κυρίως στη δημόσια διοίκηση, θα επεξεργαστούν με τους πιο καλούς 
τρόπους (τα όποια λάθη θα διορθώνονται στην πορεία της εγκατάστασης του νέου 
μοντέλου) τις λεπτομέρειες για τις τρείς φάσεις που αναφέραμε πιο πάνω.

Λοιπόν, ας αρχίσουμε όλοι, τώρα κιόλας να εφαρμόζουμε το νέο μοντέλο, στις 
σχέσεις μας, στην καθημερινότητα μας, στο εργασιακό μας περιβάλλον, ειδικά στις 
δημόσιες υπηρεσίες… αντί μόνο να καταγγέλλουμε το παλιό. Αν αποδειχτούμε 
ανίκανοι να το εφαρμόσουμε, το παλιό, απαίσιο, αρχηγικό μοντέλο που προκάλεσε 
τους πιο φριχτούς πολέμους, τα πιο βάναυσα ολοκληρωτικά καθεστώτα, για 
χιλιάδες χρόνια τώρα, τις πιο βρώμικες διαφθορές κυβερνητών και κυβερνωμένων, 
θα παραμένει η μόνη εναλλακτική λύση. Αλίμονο στην ανθρωπότητα.

4.Γιατί απέτυχε η Δημοκρατία. 

ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΤΥΧΕ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ένα πολύ δυσάρεστο συμπέρασμα.
Όλοι γνωρίζουμε ότι το πολιτικό σύστημα της εποχής μας, στο δυτικό κυρίως
κόσμο, ονομάζεται δημοκρατία. Αλλά ο χαρακτηρισμός αντιπροσωπευτική
κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι απατηλός. Γιατί; Διότι οι αρχηγοί των πολιτικών
κομμάτων ανεβαίνουν στην πιο ψηλή θέση μέσα από μια ψηφοφορία από μέλη του
κόμματος ή τα μέλη μιας κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Σε πολλές
περιπτώσεις, ο αρχηγός, πριν από οποιαδήποτε διαδικασία ψηφοφορίας, έχει 
κιόλας
εγκατασταθεί στην ανώτατη θέση του αρχηγού του κόμματος εξαιτίας κάποιου
τυχαίου γεγονότος. Π.χ. αυτός (και σπάνια αυτή) έτυχε να είναι υπουργός στη



διάρκεια μιας εθνικής κρίσης και βοήθησε τη χώρα ή το κόμμα του να βγει από την
κρίση με επιτυχία, ήταν ένας ανώτατος στρατιωτικός παράγοντας σε μια άλλη κρίση
ή ξεσκέπασε έναν άνθρωπο ή μια κατάσταση διαφθοράς στην προηγούμενη
κυβέρνηση, κλπ. ή απλά, αποφάσισε να ιδρύσει ή να επανιδρύσει ένα πολιτικό 
κόμμα και να αυτοδιοριστεί αρχηγός του, επειδή έτσι ήθελε ο ίδιος, ή κάποιοι άλλοι, 
για λόγους που αλλάζουν κάθε φορά.
Άλλες φορές, αυτός έγινε αρχηγός του κόμματος μόνο και μόνο επειδή
κληρονόμησε μεγάλο πολιτικό όνομα από την οικογένειά του ή επειδή είναι ένας
πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας, ένας δισεκατομμυριούχος ή οτιδήποτε άλλο.
Αλλά ποτέ επειδή ο λαός της χώρας έχει γνωρίσει τη σοφία του, την καλοσύνη του,
και τον έχει δεχτεί σαν αρχηγό. Το πλατύ κοινό, ο λαός της χώρας ποτέ δεν έχει
γνωρίσει τον αρχηγό του κόμματος προσωπικά. Δεν ξέρουν τίποτα για τον
πραγματικό χαρακτήρα του, την ικανότητα ή την ανικανότητά του να κατανοεί τα
πράγματα σωστά, να χειρίζεται τα ζητήματα με δημιουργικό ή καταστρεπτικό τρόπο.
Ο λαός ψηφίζει για κάποιο άτομο που έχει κιόλας εγκατασταθεί σαν αρχηγός. Έτσι,
αυτός ο αρχηγός μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι καλός άνθρωπος ή
κακός άνθρωπος. Μπορεί να είναι δημοκρατικός ή ένα αναποφάσιστο , ασταθές
άτομο ή ένας πολύ εξουσιαστικός , πειθαρχομανιακός τύπος στις σχέσεις του με το
ανθρώπινο περιβάλλον. Μπορεί να είναι ένα άτομο με απληστία για πλούτο, για τη
χρήση των γυναικών σαν αντικείμενα ηδονής ή σκληρής δουλειάς, γεμάτος
εκδικητικότητα, μανιοκαταθλιπτικός, άνθρωπος με άγνοια για τις πιο σημαντικές
αρχές στην κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και στον χειρισμό, με σοφία
και γνώση , δύσκολων καταστάσεων στα εθνικά ή τα διεθνικά ζητήματα, ή στην
προσωπική του ζωή.
Το γεγονός αυτό είναι επικίνδυνο, εξαιρετικά επικίνδυνο. Και ξέρετε το γιατί.
Σύμφωνα με τα τωρινά συντάγματα, ο μεγάλος αρχηγός μπορεί να αποφασίσει να
ξεκινήσει έναν πόλεμο ή μια εισβολή, μια επέμβαση ή έναν εμφύλιο πόλεμο. Να
οργανώσει ή να συμμετέχει σε μία συμμαχία ενάντια σε μια άλλη. 

Αποφάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα, την οικονομία, την 
κοινωνία, τον κόσμο ολόκληρο σε φοβερές καταστροφές. Αυτός ο αρχηγός πάλι 
διαλέγει, διορίζει (και ποτέ ο λαός) τα άτομα που παίρουν τις πολύ υπεύθυνες θέσεις
των υπουργών και διοικητών μεγάλων οργανισμών. Ξέρει κανείς με ποιά κριτήρια 
τους διαλέγει, και γνωρίζει ο ίδιος το χαρακτήρα τους, την πιθανή ανεπάρκεια ή και 
επικινδυνότητά τους για το υπούργημα που θα αναλάβουν;
Ώστε, αυτό δεν είναι δημοκρατία. Δημοκρατία σημαίνει ο δήμος , ο λαός της
χώρας να ψηφίζει κάποιον που τον ξέρει προσωπικά και εκτιμά την καλοσύνη του,
την τιμιότητά του, την ικανότητά του, τη δικαιοσύνη του, τη σοφία του, τη γνώση να
κυβερνά. Αυτό είναι άμεση δημοκρατία. Φυσικά , αυτή η γνωριμία είναι ακατόρθωτη
για τους τεράστιους πληθυσμούς των σύγχρονων κρατών. 

Ωστόσο, οι άνθρωποι που υπηρετούν το κράτος μπορούν να γνωρίζουν τους 
συναδέλφους τους.

Και μόνο αυτοί θα έχουν δικαίωμα να βάζουν υποψηφιότητα για το κοινοβούλιο και 
μετά για την κυβέρνηση. Μόνο οι δημόσιοι λειτουργοί θα ψηφίζουν γι' αυτούς τους
υποψηφίους συναδέλφους τους στην πρώτη φάση των εκλογών.
Αυτό είναι άμεση δημοκρατία στην εποχή μας. Και είναι ο μόνος τρόπος εξόδου
από τις φρικτές καταστροφές του παρελθόντος και τις πιθανές χειρότερες
καταστροφές του μέλλοντος που προκαλούνται από το πατριαρχικό αρχηγικό
πολιτικό μοντέλο, που καλύπτεται με την ταμπέλα της αντιπροσωπευτικής
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.



5.Γιατί απέτυχαν οι επαναστάσεις. 

ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΤΥΧΑΝ ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ
Η αβάσταχτα απάνθρωπη ουσία του πατριαρχικού μοντέλου. Ο ανώτερος ενάντια 
στον κατώτερο, ο πιο δυνατός ενάντια στον αδύνατο. Ο νόμος της ζούγκλας στην 
πιο διεστραμμένη και απάνθρωπη μορφή του.
Σε ένα άλλο κείμενο αυτού του βιβλίου, στο 2ο μέρος του, που είναι απόσπασμα
από το δράμα μου «Τώρα Ιφιγένεια, τώρα», δείχνουμε ξεκάθαρα το βίαιο ξεκίνημα
του πατριαρχικού αντι-πολιτισμού, αλλά και την πιο απάνθρωπη, βάναυση,
διεστραμμένη αποκορύφωσή του στη σφαγή της Ιφιγένειας, της πιο μικρής κόρης
του βασιλιά στρατηγού Αγαμέμνονα, μια σφαγή που απαιτήθηκε από τον αρχιερέα
με σκοπό να ικανοποιήσει τους θεούς και να τους ικετέψει να στείλουν ευνοϊκούς
ανέμους για να ξεκινήσουν τα πολεμικά πλοία προς την απέναντι όχθη. Με σκοπό 
να
επιτεθούν και να εισβάλουν στο βασίλειο της Τροίας. Μια εισβολή που κατέληξε σε
μαζικές δολοφονίες μεγάλου πληθυσμού στρατιωτών και αμάχων πολιτών, αλλά και
την πυρπόληση και καταστροφή του μεγάλου, ειρηνικού, πιθανότατα
μητροκεντρικού πολιτισμού της Τροίας. Ο μιλιταρισμός, δηλαδή η στρατοκρατία και
η πατριαρχία πάνε μαζί, ακριβώς όπως πάνε μαζί και οι εισβολές, τα ολοκαυτώματα,
οι μαζικές δολοφονίες, οι ληστείες, η αποικιοκρατία και οι κατακτήσεις ξένων
εδαφών, που συνεπάγονται ανείπωτη δυστυχία για μεγάλους αριθμούς 
ανθρωπίνων
όντων. Δυστυχία για ολάκερη τη ζωή τους με τη μορφή της σκλαβιάς, της δουλείας,
της χρήσης γυναικών και παιδιών με τους πιο βάναυσους και διεστραμμένους
τρόπους από το νικητή, τον ανώτερο, τον πιο δυνατό, τον εκλεκτό του Θεού,
καινούργιο κυβερνήτη, ιδιοκτήτη και αφέντη των νικημένων.
Και οι επαναστάσεις;
Πολύ συχνά στην ιστορία του πατριαρχικού κόσμου, κάποιοι άνθρωποι, μικρές
ομάδες ή μεγάλες μάζες ανθρώπων οργανώθηκαν και επαναστάτησαν ενάντια στην
αβάσταχτη αδικία. Πολύ συχνά αυτές οι επαναστάσεις νικήθηκαν. Αλλά μερικές
φορές αυτές, νίκησαν και έγιναν το νέο καθεστώς που υποσχόταν δικαιοσύνη,
ισότητα, ελευθερία, αδελφότητα, όλες τις ανθρωπιστικές, μητροκεντρικές αξίες, για
μετά την κατάλυση του πατριαρχικού καθεστώτος. Τι συνέβη με αυτές τις
επαναστάσεις; Όλοι ξέρουμε ότι απέτυχαν. Η μεγάλη Αμερικανική επανάσταση
ακολουθήθηκε από έναν απαίσιο εμφύλιο πόλεμο. Η μεγάλη Γαλλική επανάσταση
ακολουθήθηκε από τη φρικτή Τρομοκρατία που, στη διάρκειά της, η λαιμητόμος
δούλευε κάθε μέρα κόβοντας τα κεφάλια αρχηγών, οπαδών και στελεχών της
επανάστασης. Ο ένας έκοβε το κεφάλι του άλλου. Και μετά, οι πιο εγκληματικοί
Ναπολεόντειοι πόλεμοι με τις εκατοντάδες χιλιάδες των νεκρών σε ολάκερη την
Ευρώπη.
Το ίδιο συνέβη και με τις κομμουνιστικές επαναστάσεις που κατέληξαν στην πιο
βάρβαρη εξόντωση, χρήση και σκλαβιά μεγάλων ανθρώπινων πληθυσμών για την
παρανοϊκή ιδέα της κοσμοκρατορίας των αρχηγών τους και του συστήματός τους.
Βλέπετε τώρα ότι αυτές οι επαναστάσεις, αντίθετα προς τις θεωρητικά
μητροκεντρικές αξίες τους, οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν από αρσενικά
άτομα που είχαν τον ίδιο ακριβώς πατριαρχικό χαρακτήρα και πρότυπο
συμπεριφοράς. Ο ένας αρχηγός να πολεμάει τον άλλον, ο πιο βάναυσος και 
σκληρός



να εξοντώνει τους άλλους και τελικά να σκλαβώνει ολόκληρο τον πληθυσμό μιας
χώρας, μετατρέποντας τον σε μια δουλική, στρατιωτική δύναμη, πολύ πιο 
επικίνδυνη
και εγκληματική από το προηγούμενο καθεστώς.
Συμπερασματικά, οι επιτυχημένες επαναστάσεις ξεκινούν από ομάδες βίαιων
αντρών που αισθάνονται καταπιεσμένοι, φτωχεμένοι, εκμεταλλευμένοι,
σκλαβωμένοι, δουλοποιημένοι από άλλες ομάδες αντρών που βρίσκονται στην
εξουσία. Επιτίθενται και τους ανατρέπουν. Μετά, οι νικητές εγκαθίστανται στην ίδια
θέση εξουσίας, χρησιμοποιούν τα ίδια και πολύ χειρότερα μέσα επιβολής και
κυριαρχίας, εξαιτίας του αδιάκοπου φόβου τους μήπως ανατραπούν από τους 
δικούς
τους συντρόφους ή από ανθρώπους του προηγούμενου καθεστώτος. Μετά από την
επανάσταση, το μοντέλο διακυβέρνησης και συμπεριφοράς που είχαν καταγγείλει
και απαρνηθεί πριν την επανάσταση, εγκαθίσταται ξανά. Το κύριο, το πιο απαίσιο,

παράλογο, απάνθρωπο χαρακτηριστικό αυτού του μοντέλου παραμένει. Ο πάνω -
πάνω αρχηγός, κυβερνήτης, ο απόλυτος κυρίαρχος, το μεγάλο αφεντικό, είτε είναι
πρόεδρος μιας χώρας, πρωθυπουργός, γενικός γραμματέας του κόμματος, 
βασιλιάς,
φύλαρχος, ο αρχηγός μιας οικογένειας, μιας φατρίας, μιας οργάνωσης, μιας ομάδας
κακοποιών ή μαφιόζων, πρέπει να υπακούεται από όλους και από τον καθένα.
Άσχετα με το πόσο βάναυσος μπορεί να είναι, ή παρανοϊκός, σχιζοφρενής,
διανοητικά βαριά διαταραγμένος, κάποιος που υποφέρει από βαθιά ριζωμένο
σύμπλεγμα κατωτερότητας, αιμομιξίας, ευνουχισμου, ό,τι κι αν είναι, κανείς δεν θα
αμφισβητήσει, δεν θα συζητήσει, ούτε θα ψιθυρίσει κάτι γι' αυτόν, επειδή ο φόβος
της εξόντωσης είναι παρών, στα μυαλά και στα μάτια του καθένα.
Βλέπετε τώρα γιατί όλες αυτές οι επαναστάσεις ενάντια στο πατριαρχικό μοντέλο
απέτυχαν; Λοιπόν, μπορούμε να συμπεράνουμε: Καμία εξωτερική, υλική, κοινωνική
επανάσταση ενάντια σε αυτό το μοντέλο θα πετύχει ποτέ. Μόνο η εσωτερική
επανάσταση. Η επανάσταση στα μυαλά των ανθρώπων που πάσχουν. Μόνο αυτή 
θα αντικαταστήσει αυτό το μοντέλο με το λογικό, υγιές, ανθρωπιστικό μοντέλο της
δικαιοσύνης και της ειρήνης σε ολάκερο τον κόσμο. Η εξέγερση, η πάλη και η
καταστροφή του παλιού μοντέλου δεν είναι αναγκαία. Είναι και κακοποιά. Με την
καταστροφή του παλιού, το νέο καθεστώς, δημοκρατικό ή ολοκληρωτικό, θα είναι
πάλι μια μορφή του ίδιου πατριαρχικού μοντέλου. Η καταστροφή του κακού οδηγεί
πάντα σε κάποια νέα πτώση. Η άρνηση του κακού, η αποδοχή του καλού, οδηγεί σε
άνοδο.
Σήμερα, οι ισχυροί άνθρωποι του παλιού συστήματος, πολιτικοί, κυβερνήτες
κρατών, οι βιομήχανοι του πολέμου, οι κυνηγοί του χρήματος, υποφέρουν και οι 
ίδιοι από το μισητό μοντέλο. Ύστερα από μια περίοδο της ζωής τους με δύναμη και
εξουσία, συχνά καταρρέουν, καταλήγουν στην κατάθλιψη ή την τρέλα, την
αυτοκτονία ή τους πυροβολούν ή τους κρεμάνε.
Λοιπόν, τι αξία έχει να είσαι σε θέση δύναμης και εξουσίας πάνω στους άλλους
ανθρώπους; Πολλοί άνθρωποι που υπηρετούν το παλιό μοντέλο είναι σχεδόν 
έτοιμοι, πρόθυμοι να ακολουθήσουν το νέο μοντέλο και πάρα πολλοί άλλοι θα 
έρθουν. Το μόνο μεγαλειώδες, το υπέροχο πράγμα που έχουμε ανάγκη να κάνουμε 
είναι να διακηρύξουμε το νέο μοντέλο. Με το λόγο μας και ταυτόχρονα με τo 
παράδειγμα της συμπεριφοράς μας. Την άρνησή μας στο φθόνο, στην οργή, στην 
εκδίκηση, στη βία, στη φιλοδοξία, στην απληστία, στον αισθησιασμό, στη σκλαβιά 
μας σε όποιο άρρωστο πάθος.
Οι άντρες δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό καλά, οι γυναίκες μπορούν να το
κάνουν πολύ καλύτερα. Είναι μέσα στην ίδια τους τη φύση, στην ουσία του θηλυκού



είναι τους. Στις μητροκεντρικές αξίες τους: αγάπη για δημιουργία (όχι καταστροφή),
προστασία, φροντίδα για τη ζωή, ανεκτικότητα, όχι μισαλλοδοξία, συγχώρεση,
αποδοχή, υπομονή, αποτροπιασμός και καταγγελία της βίας, αντοχή στη δυστυχία,
στον πόνο, θάρρος και ελπίδα για μια καλύτερη ζωή.

6.Μια φιλική συζήτηση που καταλήγει σε πολύ σοβαρά συμπεράσματα 

-Λες ότι η δημοκρατία έχει αποτύχει.
- Όχι η δημοκρατία γενικά, αλλά αυτή η σύγχρονη μορφή δημοκρατίας που
βασίζεται στα κόμματα και τους αρχηγούς τους..
-Έχεις δίκιο. Τα δύο ή τρία μεγάλα πολιτικά κόμματα, αλλά και τα μικρότερα,
μάχονται το ένα το άλλο, κατηγορούν και καταγγέλλουν το ένα το άλλο και έτσι
δηλητηριάζουν την ψυχο-νοητική κατάσταση των ατόμων και των λαών. Όμως έχεις
εσύ κάποια λύση γι αυτό το πρόβλημα;
- Έχω. Αν το κόμμα που θα σχηματίσει την κυβέρνηση μετά τις εκλογές δίνει
στους βουλευτές των άλλων κομμάτων θέσεις και καθήκοντα για δημιουργικό και
παραγωγικό έργο σε διάφορους τομείς της κρατικής λειτουργίας εκτός από τη
νομοθετική ιδιότητά τους , τότε όλοι αυτοί θα είναι τόσο απασχολημένοι και
ικανοποιημένοι, που θα έχαναν κάθε διάθεση για κακολογία, ανταγωνισμό, φθόνο,
συκοφαντία και κάθε άλλη αρνητικότητα και ψυχική ακαθαρσία.
Ένα άλλο καλό βήμα θα ήταν το εξής: Όλοι οι βουλευτές να παίρνουν μισθό μόνο
από τη θέση εργασίας που θα τους δινόταν και όχι από την ιδιότητά τους σαν
βουλευτές. Στην περίπτωση αυτή θα έβαζαν υποψηφιότητα για βουλευτές μόνο
άνθρωποι που θα είχαν εμπειρία σε κάποιο τομέα του κρατικού έργου, άνθρωποι με
διάθεση και προθυμία να παράγουν έργο και να κάνουν καλό στην κοινωνία. Ένα
ακόμα καλύτερο βήμα θα ήταν το εξής: Μόνο άνθρωποι που έχουν υπηρετήσει το
λιγότερο 10 χρόνια σε μια υπεύθυνη θέση του κρατικού μηχανισμού, θα είχαν το
δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα για βουλευτές. Και μόνο αν είχαν την
έγκριση, μέσα από προσωπικές υπογραφές ή ψήφους, έως κάποιο αριθμό, των
συναδέλφων τους στην υπηρεσία που εργάζονται.
- Αγαπητέ μου, αυτό που λες μου θυμίζει την καθαρή, άμεση δημοκρατία που
ήταν η πρώτη και γνήσια μορφή της δημοκρατίας σε αρχαίους καιρούς
- Αυτή η ιδέα της προεκλογής των υποψηφίων βουλευτών από τους συναδέλφους
τους, μέσα στην υπηρεσία που εργάζονται, θα εγγυόταν την ακεραιότητα του
χαρακτήρα αυτών των υποψηφίων. 
Για να εμπεδωθεί αυτή η εγγύηση, αυτοί οι βουλευτές θα έπαιρναν μετά την εκλογή 
τους μόνο τον ανώτερο μισθό του διευθυντή της δημοσίας υπηρεσίας όπου 
εργάζονται και όχι μισθό για την ιδιότητα τους ως βουλευτές. Έτσι , αυτό θα 
απέκλειε ανθρώπους μη ηθικούς που κίνητρό τους είναι ο
μεγάλος μισθός, ο πλουτισμός, η ασυνείδητη και κακοποιά συσσώρευση πλούτου 
σε βάρος του γενικού καλού.
- Φυσικά. Τώρα υποψήφιοι για τη Βουλή είναι άνθρωποι που έχουν κάνει μεγάλη
περιουσία από κάποιο ιδιωτικό επάγγελμα, π.χ. δικηγόροι, μπετατζήδες, 
οδοντίατροι,
χειρουργοί, εργολάβοι διαφόρων έργων, βιομήχανοι, ηθοποιοί κλπ. Οι πιο πολλοί
από αυτούς ξέρουν πολύ λίγα ή και τίποτα από τους διάφορους τομείς του κρατικού
έργου. Απλά και μόνο απολαμβάνουν τον πολύ μεγάλο μισθό του βουλευτή και τις
άλλες παροχές, τη δόξα, τη φήμη και την ανωτερότητα που αισθάνονται ότι
κερδίζουν από τη βουλευτική τους ιδιότητα. Και δεν παύουν να αισθάνονται και να



ενεργούν ανταγωνιστικά προς τους βουλευτές των άλλων κομμάτων ή ακόμα και 
του
δικού τους κόμματος, διότι και αυτοί θέλουν τα ίδια πράγματα. Ο εκλεγμένος
βουλευτής είναι αυτός που νικάει τον μη εκλεγμένο. Άλλοι βουλευτές έχουν
κληρονομήσει το όνομα του πολιτικού από τους γονείς τους και επιδιώκουν το ίδιο
πράγμα και μάχονται τους άλλους που στέκονται εμπόδιο στην άνοδό τους
- Μπορώ να δω ότι με αυτές τις αλλαγές, οι βουλευτές και κατόπιν οι υπουργοί
και οι πρωθυπουργοί που θα εκλέγονταν από αυτούς, θα ήταν μόνο καλοί 
άνθρωποι,
δημιουργικοί, ικανότατοι στο έργο τους, με μεγάλη πείρα, ανθρωπιστές, ειρηνιστές,
ηθικοί, ολιστικοί άνθρωποι και όχι εγωκεντρικοί, συμφεροντολόγοι,
χρηματομανιακοί, άπληστοι για δόξα, για όνομα, για δύναμη, γεμάτοι φθόνο,
ανταγωνισμό, αρνητικότητα για τους συναδέλφους τους, δούλοι σε άρρωστα πάθη.
Έτσι είναι ή καταντούν να γίνονται πολλοί από αυτούς στο τωρινό αντί- 
δημοκρατικό
αρχηγικό πολιτικό σύστημα, καθώς μιμούνται τους ιεραρχικά ανωτέρους τους, τα
αφεντικά τους, στις χειρότερες συμπεριφορές τους.
- Αγαπητέ μου! Αυτό θα ήταν ένα καινούργιο άνθισμα της ηθικής, άμεσης
δημοκρατίας . Τι ωραίο όνειρο για να εργαστούμε γι αυτό!
- Ή, τι ουτοπία που η κοιμισμένη ανθρωπότητα θα την προδώσει πάλι.
-Οι ουτοπίες δίνουν ένα όραμα στους τίμιους και ακέραιους ανθρώπους για να
αφιερώσουν τη ζωή τους. Παρακαλώ, δώσε μου πιο πολλές λεπτομέρειες σχετικά 
με
την εφαρμογή αυτής της θαυμαστής αλλαγής, αν τις έχεις επεξεργαστεί.
-Τις έχω, αλλά δεν θα σου τις δώσω, αν δεν διαβάσεις πρώτα το κείμενο : «
Ζωοδότρες, ζωοσώστρες, γυναίκες όλου του κόσμου». Τότε θα έχεις την κατάλληλη
ψυχολογική και νοητική κατάσταση να δεχτείς ή και να εμπνευστείς πολλές
λεπτομέρειες για την εφαρμογή της άμεσης, ηθικής δημοκρατίας. Για ένα νέο
πολιτισμό βασισμένο στο σεβασμό στις γυναίκες , στις μητέρες, στα κορίτσια και όχι
στον ανδροκρατικό κόσμο που ζούμε τώρα, που βασίζεται στην εξουσία, τη δύναμη,
τον εγωισμό, τον ηδονισμό, τον εγωκεντρισμό, το συμφεροντολογισμό, το μοντέλο
του σχεδόν παντοδύναμου, του πάνω - πάνω αρχηγού, του μεγάλου αφεντικού, που
μπορεί να διατάξει πολέμους, σφαγές εκατομμυρίων ανθρώπων χωρίς κανείς να
μπορεί να πει όχι. Εκεί βρίσκεται η ρίζα όλου του κακού, δε νομίζεις ;

7
ΑΜΕΣΗ, ΗΘΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

1)Οι υποψήφιοι βουλευτές θα πρέπει να έχουν εργαστεί τουλάχιστον 10 χρόνια σε
μία δημόσια υπηρεσία, σε κάποια υπεύθυνη θέση, στον πλατύτερο δημόσιο τομέα,
και να προεγκριθούν από τους συναδέλφους τους δημοσίους υπαλλήλους.

2)Το δικαίωμα υποψηφιότητας για την ιδιότητα του υπουργού θα ανήκει σε εκείνους
τους βουλευτές που έχουν υπηρετήσει σαν μέλη του κοινοβουλίου του νέου



πολιτεύματος για μία περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων χρόνων. Θα εκλέγονται με 
την ψήφο των συναδέλφων τους βουλευτών. Στη συνέχεια το δικαίωμα 
υποψηφιότητας για τη θέση του Πρωθυπουργού ή του Προέδρου της Δημοκρατίας 
θα ανήκει μόνο σε εκείνα τα άτομα που έχουν υπηρετήσει μία ή δύο τετράχρονες 
περιόδους σαν βουλευτές ή και υπουργοί, άθροισμα χρόνων στο κοινοβούλιο το 
πολύ οχτώ. Όλοι αυτοί οι υποψήφιοι θα ανήκουν στο ένα ή το άλλο κόμμα, αλλά η 
προεκλογή τους σαν υποψήφιοι βουλευτές θα γίνεται από τους συναδέλφους τους 
στην υπηρεσία όπου εργάζονται, χωρίς αναφορά στην κομματική τους τοποθέτηση. 
Μετά την προεκλογή του, ο υποψήφιος θα μπορεί να προσχωρήσει σε κάποιο 
κόμμα ώστε να μπορεί να μπεί σε ψηφοδέλτιο και να συνεχιστεί έτσι το 
δημοκρατικό καθεστώς της εναλλαγής στην εξουσία διαφόρων ομάδων. Η 
προεκλογή των υπουργών και του πρωθυπουργού θα γίνεται από τους προ-
εκλεγμένους βουλευτές του κόμματός τους
και όχι από τον αρχηγό του κόμματος, που θα είναι και αυτός ένας από τους προ-
εκλεγμένους υποψηφίους για την ιδιότητα του βουλευτή, του υπουργού, του
πρωθυπουργού, σε κάθε κόμμα. Όλες αυτές οι προ-εκλογές θα πραγματοποιούνται
δύο ή τρείς μήνες πριν τις γενικές εκλογές. Μετά κάθε κόμμα θα παρουσιάζει στο
κοινό της χώρας ένα πλήρες οργανόγραμμα υποψηφίων για τις θέσεις υπουργών,
πρωθυπουργού ή προέδρου της χώρας, που θα εκλεγούν από τους βουλευτές, μετά
τις γενικές εκλογές.

3)Μετά τις γενικές εκλογές, οι βουλευτές του εκλεγμένου κόμματος ή κομμάτων θα
έχουν το καθήκον να συμβάλουν, να παρακολουθούν και να ελέγχουν τη νομοθετική
εργασία της κυβέρνησης στον τομέα όπου υπηρετούν και γενικότερα. Έτσι, ολάκερο
το κοινοβούλιο και όχι μόνο ο πρωθυπουργός, θα έχουν ευθύνη και αρμοδιότητα να
καταγγέλλουν όποιο μέλος του κοινοβουλίου παίρνει λάθος δρόμο σε κάποια
δραστηριότητά του, προσωπική ή κυβερνητική. Η πλειοψηφία του κοινοβουλίου,
και όχι μόνο του κυβερνώντος κόμματος θα αποφασίζει για το πρόσωπο αυτό και θα
το στέλνει σπίτι του, στερώντας του την ιδιότητα του βουλευτή, είτε για μία περίοδο
τεσσάρων ετών, είτε για πάντα. Με τον τρόπο αυτό, η προσωπική εξουσία του
αρχηγού του κόμματος δε θα είναι τόσο δυνατή, τόσο απόλυτη όσο είναι τώρα και
που τον κάνει να είναι ένας σχεδόν παντοδύναμος εξουσιαστής, κάτι απαίσιο, που
όμως είναι ή ουσία του πατριαρχικού μοντέλου. Τώρα, η ηθική δύναμη της
πλειοψηφίας του κοινοβουλίου θα δρα σαν σοβαρότατο φράγμα ενάντια στη
διαφθορά κάθε είδους, την κάθε κατάχρηση εξουσίας. Αυτό είναι πάλι η ουσία της
καθαρής, αξιοκρατικής, ηθικής, άμεσης δημοκρατίας.
Ένας πολύ καλός κανόνας θα μπορούσε να είναι: Κάθε υποψήφιος για θέση
βουλευτή, υπουργού, προέδρου ή πρωθυπουργού θα πρέπει να γράφει ένα
κείμενο, όχι πάνω απο 1000 λέξεις, όπου θα δίνει μια περίληψη του ως τώρα
έργου του στη δημόσια υπηρεσία, αλλά και των σχεδίων του για βελτιώσεις
στον τομέα της εργασίας του. 

Αυτό το κείμενο θα ανεβαίνει σε κάποια
ιστοσελίδα , έτσι που να μπορεί να διαβάζεται από κάθε συνάδελφο. Αλλά και
ολάκερο το πλατύ κοινό της χώρας θα μπορεί να το διαβάζει, να το εκτιμά, να
το συγκρίνει με τις περιλήψεις του έργου των άλλων υποψηφίων. Αυτό πάλι
θα είναι ένα βασικό στοιχείο του νέου πολιτικού συστήματος, της Ηθικής,
Αξιοκρατικής, Άμεσης Δημοκρατίας.
Είναι φυσικό ότι για την πρώτη τετραετία της εφαρμογής του συστήματος της
Άμεσης Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός ή Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα είναι ο
αρχηγός του κόμματος που κέρδισε στις γενικές εκλογές. Σ’ αυτή την πρώτη
τετραετία, η Βουλή θα αναθεωρήσει το Σύνταγμα του κράτους ώστε να περιλάβει



τις βασικές αρχές και εφαρμογές της Ηθικής, Άμεσης Δημοκρατίας. Μετά την
αναθεώρηση, η τετραετία θα συνεχιστεί ομαλά, χωρίς πρόωρες εκλογές. Γενικά δε
θα υπάρχουν πρόωρες εκλογές σε αυτή την Άμεση Δημοκρατία, μόνο γενικές
εκλογές κάθε 4 χρόνια. Για την επόμενη 4ετία, αυτοί οι αρχηγοί θα προεκλέγονται
από τα μέλη του Κοινοβουλίου που θα έχουν εκλεγεί άμεσα από τους
συναδέλφους τους ως υποψήφιοι βουλευτές στην πρώτη 4ετία. Και φυσικά, αφού
έχουν υπηρετήσει 10 τουλάχιστον χρόνια σε Δημόσια Υπηρεσία και τουλάχιστον
4 χρόνια ως βουλευτές ή και υπουργοί.
Έτσι, ειρηνικά και ομαλά, θα περάσουμε στην πλήρη εφαρμογή του νέου
συστήματος της Καθαρής, Ηθικής, Αξιοκρατικής, Άμεσης Δημοκρατίας.

Αυτή είναι η μόνη πραγματική Δημοκρατία που θα λυτρώσει την ανθρωπότητα
από τη βαναυσότητα, την ανισότητα, την κτηνωδία, την εγκληματικότητα του
πατριαρχικού μοντέλου που σήμερα μπορεί να κρύβεται κάτω από τη μάσκα της
λεγόμενης αντιπροσωπευτικής κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας.
Για να εξασφαλίσουμε τη συνεχή ανανέωση του Κοινοβουλίου και για να δίνουμε
σε καλούς ανθρώπους, πεπειραμένους σε κάποιο τομέα, αποτελεσματικούς και
αποδοτικούς στην εφαρμογή, την ευκαιρία να προσφέρουν στην κοινωνία και
γενικότερα στην ανθρωπότητα, την εργασία τους, νέες ιδέες, ανανεώσεις και
προοδευτικές αλλαγές, μπορούμε να ορίσουμε ότι κανένας δεν θα μπορεί να έχει
την ιδιότητα του βουλευτή για πάνω από 8 χρόνια την ιδιότητα του Υπουργού για
πάνω από 4 χρόνια, την ιδιότητα του πρωθυπουργού ή Προέδρου για πάνω από 4
χρόνια.
Αυτό θα έδινε τέλος στα ατελείωτα χρόνια βουλευτικής ιδιότητας πολλών
επαγγελματιών της πολιτικής, χωρίς να προσφέρουν τίποτε το παραγωγικό και
δημιουργικό για την κοινωνία, ενώ πλουτίζουν σε αποκρουστικό βαθμό σε βάρος
του λαού και του Κράτους, με τους τεράστιους μισθούς που οι ίδιοι ψηφίζουν για
τον εαυτό τους κάτω από τη βάναυση, μεσαιωνική, πατριαρχική νοοτροπία που
κυβερνά το Δυτικό “πολιτισμό” μας.

8. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΟ ΥΠΕΡΟΧΗ ΠΟΡΕΙΑ

Η Ηθική, Άμεση Δημοκρατία θα είναι το πιο πρωτοποριακό ανθρωπιστικό κίνημα σε
όποια χώρα ξεκινήσει, μετά σε όλη την Ευρώπη, μετά σε όλο τον κόσμο.
Πολύ πιο πρωτοποριακό από όποιο άλλο κίνημα, ιδεολογία, μανιφέστο και
επανάσταση που οδήγησαν σε ανείπωτη δυστυχία, μαζικές δολοφονίες
εκατομμυρίων αθώων ανθρώπινων πλασμάτων όπως όλοι ξέρουμε, νέοι και 
μεγάλοι.
Θα μπορούσαμε ακόμα να πούμε ότι αυτό το κίνημα, στην πνευματική πλευρά
του, είναι πολύ ανώτερο από διάφορα πνευματικά κινήματα του προηγούμενου



αιώνα ή του τωρινού, όπως π.χ. ο αναρχισμός, ο υπαρξισμός, ο χιπισμός, η
σεξουαλική απελευθέρωση, ο αντιρατσισμός, διάφορες περιορισμένες μορφές
φεμινισμού, το αντιπυρηνικό ή αντιπολεμικό κίνημα, η κοινωνική ευημερία (που
μεταφράστηκε σε οικονομική, χρηματική, καταναλωτική απληστία), ο ειρηνισμός, ο
γκουρουισμός και οι διάφορες προσπάθειες για κοινοτική ζωή με ή χωρίς τη χρήση
του χρήματος, εναλλακτικές κοινότητες, άσραμ, κοινόβια, κλπ.
Είναι ανώτερο γιατί ζητάει, όχι από επαγγελματίες πολιτικούς, αλλά από απλούς
πολίτες που είναι γνωστοί στους συναδέλφους τους σαν ενσυνείδητοι στην 
τιμιότητα
και την ακεραιότητα τους, να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της κάθε χώρας και να
προσφέρουν το τόσο πολύ αναγκαίο παράδειγμα της άρνησης επιδίωξης υλικού
πλουτισμού και δύναμης πάνω στους άλλους ανθρώπους μέσα από το χρήμα ή τις
ανώτερες κυβερνητικές θέσεις. Το παράδειγμα της προσφοράς, όχι της απόκτησης.
Αυτό το παράδειγμα της υγιούς, ηθικής πνευματικής στάσης προς τη ζωή και προς
τους συνανθρώπους θα αντιστρέψει πολύ σύντομα την καταστρεπτική πορεία που
ακολουθεί η ανθρωπότητα κάτω από την επίδραση του μεγάλου αριθμού 
ανθρώπων
που ακολουθούν ασυνείδητα, μιμητικά, αυτόν τον ατομικιστικό, υλιστικό,
σαρκολατρικό τρόπο ζωής ή μάλλον αντι- ζωής.
Επομένως, αυτό το νέο υπέροχο κίνημα θα κατορθώσει να προωθεί όλο και πιο
ανθρωπιστικές μορφές συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού, ειρηνισμού, φιλίας,
συμπόνιας, αγάπης, ανεκτικότητας, για όλη την ανθρωπότητα, σεβασμού και
εκτίμησης των γυναικών για το μεγάλο έργο τους, τη γέννα και ανατροφή των
παιδιών κάθε γενιάς.
Δεν θα υπάρχουν πια περιπτώσεις επιστροφής σε απαίσιες μορφές πατριαρχικής
συμπεριφοράς σαν αυτές που οδήγησαν σε φριχτές σφαγές και ολοκαυτώματα
χιλιάδων και εκατομμυρίων ανθρώπινων πλασμάτων, μόνο και μόνο επειδή 
κάποιος
αρχηγός ήθελε να κάνει το δικό του ενάντια σε κάποιον άλλον αρχηγό που ήθελε να
περάσει το δικό του.
Δεν θα υπάρχουν πια ανώτατοι αρχηγοί, που θα αποφασίζουν πολέμους, που θα
διαιρούν τις χώρες ή τους λαούς της μίας ή της άλλης χώρας ή το λαό της δικής 
τους
χώρας, που θα πουλούν όπλα και θα προκαλούν φριχτές αιματοχυσίες, μόνο και 
μόνο
για να αποχτούν μεγάλα κέρδη και άμεση ή έμμεση εξουσία πάνω σε αυτούς τους
πληθυσμούς ή τις χώρες.
Οι άνθρωποι που θα ξεκινήσουν αυτό το κίνημα για την Ηθική, Άμεση
Δημοκρατία θα πρέπει οι ίδιοι να είναι σε συνεχή επίγνωση για τα όσα συμβαίνουν
στο περιβάλλον τους αλλά και μέσα τους, έτσι που να μπορούν να προλαβαίνουν
όποια μορφή φανατισμού, εκδικητικότητας, εγωκεντρισμού, αυταρχικής επιβολής
κάποιων αρχηγίσκων πάνω σε ομάδες ανθρώπων, για να τους σπρώχνουν ενάντια 
σε
άλλους ανθρώπους, για οποιοδήποτε λόγο.
Όλα τα προβλήματα στο εσωτερικό μιας χώρας και μεταξύ χωρών θα θεωρούνται
σαν σχετικά ασήμαντα σε σχέση με την ανώτατη ηθική αρχή του σεβασμού στην
ανθρώπινη ζωή. Ου φονεύσεις.
Οι πρωτοπόροι της Ηθικής, Άμεσης Δημοκρατίας θα είναι οι ίδιοι ζωντανά
παραδείγματα του νέου τύπου φιλαλληλικής, αλτρουιστικής, συμπονετικής και
ειρηνιστικής συμπεριφοράς και ρόλου των κυβερνητών σε κάθε χώρα και σε όλη 
την
ανθρωπότητα.



Είναι φυσικό το ότι, εξαιτίας αυτής της νέας τάσης σεβασμού προς τα ανθρώπινα
πλάσματα, οι γυναίκες θα είναι τουλάχιστο το 50% του αριθμού των μελών του
κοινοβουλίου και των υπουργών σε κάθε χώρα. Οι γυναίκες είναι δημιουργημένες 
να
προστατεύουν τη ζωή και όχι να την καταστρέφουν, όπως έχουν κάνει οι άντρες
αρχηγοί τόσο συχνά στην ιστορία του πατριαρχικού κόσμου.
Και τώρα: Ποιο είναι το πρώτο δύσκολο βήμα γι' αυτήν την υπέροχη πορεία;
Στις πιο πολλές χώρες, το σύνταγμα απαγορεύει στους ανθρώπους που εργάζονται
στο δημόσιο τομέα να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Κοινοβούλιο. Αν θέλουν να
το κάνουν, θα πρέπει πρώτα να παραιτηθούν από τη δημόσια υπηρεσία.
Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με διάφορους τρόπους που θα επινοούσαν οι
ενδιαφερόμενοι. Εγώ θα προτείνω μόνο δύο-τρείς λύσεις.
Πρώτη λύση.
Οι γυναίκες και οι άνδρες που θα ξεκινήσουν το υπέροχο κίνημα για την
εφαρμογή της Άμεσης, Ηθικής Δημοκρατίας, θα πρέπει πρώτα να ζητήσουν την
έγκριση της υποψηφιότητάς τους από τους συναδέλφους τους στην υπηρεσία όπου
εργάζονται, με τις υπογραφές τους, τις ψήφους, τα e-mail ή με όποιο άλλο τρόπο.
Μετά, θα παραιτηθούν από τη δημόσια θέση τους πριν τις γενικές εκλογές, 
σύμφωνα
με νόμο.
Χρειάζεται θάρρος για μια τέτοια κίνηση, αλλά συχνά αυτός είναι ο μόνος τρόπος
που ξεκινούν οι καλές και μεγάλες προοδευτικές αλλαγές στην ανθρώπινη ζωή.
Ωστόσο, η Βουλή που θα προέλθει θα είναι Αναθεωρητική και το πρώτο πράγμα
που θα θεσμοτεθεί.

9. ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ – ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ

Δύο πολύ επικίνδυνα χαρακτηρολογικά στοιχεία του αρχηγού –κυβερνήτη 
πατριαρχικού τύπου.

Πιθανότατα όλοι έχετε ακούσει ή διαβάσει για τους Ρωμαίους
αυτοκράτορες που κυβερνούσαν την αυτοκρατορία μετά την πτώση της
Δημοκρατίας, ότι συνήθως ήθελαν και απαιτούσαν από τους λαούς που 
κυβερνούσαν
να τους θεωρούν και να τους λατρεύουν σαν θεούς ή ημίθεους.
Αγάλματα αυτών των αυτοκρατόρων κατασκευάζονταν και τοποθετούνταν σε



δημόσιους χώρους όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να τα βλέπουν εύκολα και έτσι να
στερεώνουν στο νου τους την ιδέα ότι αυτοί είναι οι ζωντανοί θεοί του καιρού τους.
Πώς εμφανίσθηκε αυτό το στοιχείο;
Μπορούμε λογικά να πούμε ότι στην κουλτούρα του πολυθεϊσμού και της
ειδωλολατρείας, όπου αυτοί οι πολλοί θεοί αντιπροσώπευαν κάποιες
υπερανθρώπινες, φυσικές ή υπερφυσικές δυνάμεις, ήταν εύκολο για τους
αυτοκράτορες πατριαρχικού τύπου να προβάλουν τον εαυτό τους στη θέση ενός
ακόμα θεού, χωρίς να καταργούν τους υπάρχοντες θεούς, μέσα στο πάνθεον της
παράδοσής τους.
Το ανθρώπινο εγώ, όταν επικρατεί στο νου κάποιου ατόμου, μπορεί, κάτω
από ορισμένες συνθήκες, να παράγει αυτή την παράνοια.
Τα κύρια στοιχεία αυτής της διανοητικής ασθενείας εμφανίζονται σε κάποιο
άτομο σαν αίσθημα παντοδυναμίας ή παντογνωσίας ή και τα δύο μαζί. Μπορούμε 
να
δούμε ότι η κύρια προϋπόθεση που οδηγεί σε αυτήν την παράνοια στους
αυτοκράτορες και δικτάκτορες του παρελθόντος και του παρόντος, είναι το γεγονός
ότι αυτοί έχουν ντυθεί με πολύ μεγάλη δύναμη.
Ειδικά, με τη δύναμη να διατάζουν πολέμους και κατακτήσεις, που
συνεπάγονται το θανάτου μικρού ή μεγάλου αριθμού ανθρώπων (συνήθως πολύ
μεγάλου αριθμού). Το αίσθημα που δίνουν αυτοί οι θάνατοι, που απαιτήθηκαν από
τον ανώτατο αρχηγό, είναι το αίσθημα της παντοδυναμίας, (κυβερνήτης της ζωής
και του θανάτου) που συνήθως αποδίδεται μόνο σε κάποιο θεό.
Είπα λίγο πριν, «αυτοκράτορες του παρελθόντος και του παρόντος». Τι
εννοώ; Απλά ήθελα να σας θυμίσω αυτό που τονίσαμε σε άλλα κεφάλαια αυτού του
βιβλίου, ότι τα χαρακτηρολογικά στοιχεία των αρχηγών πατριαρχικού τύπου, (πολύ
απαίσια στοιχεία), είναι τα ίδια στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον.
Θυμηθείτε τον Στάλιν και τον Χίτλερ του προηγούμενου αιώνα. Στην παλιά
Ε.Σ.Σ.Δ., τα αναγνωστικά της πρώτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου έγραφαν: « ο
Στάλιν έδωσε το φως, ο Στάλιν έδωσε τη ζωή, ο Στάλιν είναι ο ήλιος, ο Στάλιν είναι
η ζωή ».
Η έννοια και η λέξη θεός είχε καταργηθεί στη Σοβιετική Ένωση, και έτσι δεν
μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη λέξη θεός για να δείξουν την αφοσίωσή τους, 
την
υποταγή τους, τη λατρεία τους στον Στάλιν, αλλά επένδυσαν σε αυτόν όλες τις
έννοιες που συνήθως αποδίδονταν στους θεούς των αρχαίων πολιτισμών ή στον
μόνο θεό των παλιών μονοθεϊστικών θρησκειών που επιβιώνουν και σήμερα.
Το ίδιο ισχύει και για τον Χίτλερ. Πολλοί Γερμανοί στρατιωτικοί και
πολίτες είχαν μια θρησκευτική αφοσίωση σε αυτόν και την εξέφραζαν λεκτικά και
σωματικά στις παράλογες παρορμήσεις τους για πράξεις καταστροφής άλλων
ανθρώπων και λαών ή αυτοκαταστροφής τους, μέσα στη δουλική υποταγή τους, 
στις
διαταγές του.
Το ίδιο αληθεύει και για τόσους άλλους αρχηγούς του προηγούμενου και
του τωρινού αιώνα. Όλοι τους ντύνονται, είτε από μόνοι τους, είτε από τους
πληθυσμούς που έχουν υποστεί πλύση εγκεφάλου, με την έννοια της
παντογνωσίας, που εκφράζεται στην ιδέα πως ότι αποφασίζουν αυτοί οι αρχηγοί
είναι σωστό, δίκαιο ή η μόνη λύση στο πρόβλημα, άσχετα με το αν αυτές οι
αποφάσεις τους θα έχουν σαν αποτέλεσμα την καταστροφή ανθρωπίνων ζωών και
μια απερίγραπτη δυστυχία σε μεγάλους πληθυσμούς αθώων ανθρώπινων
πλασμάτων, για πολλά χρόνια, για δεκαετίες.
Λίγο πριν τη μάχη του Βατερλό, ο πανδοχέας όπου έμενε ο Ναπολέοντας,
τον ρώτησε:



-Στρατηγέ, ακούγονται φήμες ότι σ΄ αυτή τη μάχη μπορεί να σκοτωθούν και
200.000 άνθρωποι. Νομίζετε ότι θα είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός; Ο
Ναπολέοντας απάντησε:
- Είναι μεγάλος αυτός ο αριθμός για έναν άνθρωπο σαν εμένα;
Βλέπετε το παρανοϊκό στοιχείο, το παραλήρημα της μεγαλομανίας, τη
σχιζοφρενική αλαζονεία ενός ανώτατου αρχηγικού αρσενικού, στο πατριαρχικό
σύστημα διακυβέρνησης των ανθρωπίνων πληθυσμών;
Έχετε επίγνωση ότι ζούμε ακόμα κάτω από το ίδιο σύστημα, και θα ζούμε
όσον καιρό θα επιτρέπουμε στους αρχηγούς κρατών ή όποιων ομάδων να έχουν το
δικαίωμα ζωής και θανάτου, που κανονικά αποδίδεται μόνο στο θεό των
μονοθεϊστικών θρησκειών που επιβιώνουν στην εποχή μας, όχι όμως και στον αγνό
βουδισμό, όπου ο σεβασμός σε όλα τα ζωντανά πλάσματα είναι η πιο μεγάλη
αποδεκτή αξία της θρησκευτικής και κοσμικής ζωής.
Αυτό το φριχτό δικαίωμα των αρχηγών εκφράζεται στο άρθρο που
περιέχεται στο σύνταγμα όλων των χωρών σε Δύση και Ανατολή, Βορρά και Νότο,
ή ισχύει εθιμικά, ότι ο ανώτατος αρχηγός της χώρας έχει το δικαίωμα να κηρύξει
πόλεμο ενάντια σε μια ή περισσότερες άλλες χώρες ή ενάντια σε ένα ή πιο πολλά
τμήματα των υπηκόων του, όταν επαναστατούν ενάντια στο κράτος του ή ενάντια
σε αυτόν προσωπικά. Το ίδιο δικαίωμα παίρνει αυτόβουλα, μιμητικά, όποιο άτομο
αυτοδιορίζεται αρχηγός μιας ομάδας εξεγερμένων με όποια δικαιολογία ή ιδεολογία.
Τώρα βλέπετε γιατί στο Σύνταγμα του προκηρυσσόμενου νέου πολιτειακού
συστήματος της Ηθικής, Άμεσης Δημοκρατίας πρέπει να καταργηθεί αυτό το
δικαίωμα των αρχηγών των κυρίαρχων κυβερνήσεων της εποχής μας. Όλες οι
κυβερνήσεις θα είναι μέλη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας των χωρών όλης της
Γης. Οι κυβερνήσεις και οι αρχηγοί θα αντιπροσωπεύουν τους ειρηνικούς και
ειρηνόφιλους λαούς και άτομα σε ολάκερη τη Γη και όχι τη δική τους εγωμανιακή,
ναρκισσιστική και αυτολατρική προσωπικότητα, που συνήθως κουβαλάει κάμποση
ψυχοπαθολογία, επικίνδυνη ανωριμότητα και τραγικές εμμονές.
Χωρίς αυτό το δικαίωμα να κηρύσσουν πολέμους και σκοτωμούς η
ανθρωπότητα θα απαλλαγεί από τους τυράννους του παρελθόντος , πετώντας την
απαίσια μνήμη τους και πράξεις τους σε ένα βαθύ λάκκο σκουπιδιών.
Αν δεν υπάρχει μνήμη των πολέμων από το παρελθόν, δεν θα υπάρχει
παρόρμηση για πολέμους στο παρόν. Οι πόλεμοι είναι πάντοτε μια ασυνείδητη
επανάληψη των προηγούμενων πολέμων που εξαπολύονται από ασυνείδητους,
κοιμισμένους αρχηγούς που σπρώχνουν ασυνείδητες, κοιμισμένες μάζες
ανθρώπινων αρσενικών στις επιθετικές ή αυτοκαταστροφικές δράσεις τους. Η
κατάργηση αυτής της έννοιας του αρχηγού θα φέρει την κατάργηση της κήρυξης
πολέμων.
Με το οριστικό τέλος των πολέμων, τα ανθρώπινα αρσενικά θα αναπτύξουν
ανεμπόδιστα τις ικανότητές τους για κατασκευή, δημιουργία, επινοητικότητα,
συνεργασία για νέες και ανώτερες μορφές φιλίας, αλτρουισμού (φιλαλληλίας)
συμπόνιας και αλληλοβοήθειας σε ώρες ανάγκης, που παρουσιάζονται συχνά στη
ζωή ατόμων, ομάδων και ολάκερων λαών. 



10.  ΤΟ ΧΡΗΜΑ - Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (ΑΝΤΙ-
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ), ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΣΤΑΚΤΑ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΓΙ ΑΥΤΕΣ

Η  πιο κάτω ιστορία συνέβη στην Ελλάδα στη δεκαετία του ΄70. Ένας πολύ
 πλούσιος επιχειρηματίας, ίσως ο πιο πλούσιος στην Ελλάδα, είχε, ανάμεσα σε 
άλλα, ένα μεγάλο εργοστάσιο γυαλιού . Αυτό ήταν το μοναδικό στη χώρα, ένα 
μονοπώλιο, και έτσι  αυτός μπορούσε  να κρατά τις τιμές ψηλά και να κάνει μεγάλα 
κέρδη . Ένας νέος επιχειρηματίας ερεύνησε και διαπίστωσε ότι, αν πουλούσε  γυαλί
σε πολύ χαμηλότερες  τιμές, θα μπορούσε να έχει καλό κέρδος. Αποφάσισε  να 
φτιάξει ένα  εργοστάσιο γυαλιού. Πήρε ένα μεγάλο δάνειο και σύντομα το 
εργοστάσιο άρχισε να παράγει γυαλί. Εξαιτίας των  χαμηλών τιμών, οι πωλήσεις
 πήγαιναν πολύ καλά.  Σύντομα,  πελάτες  του παλιού μονοπωλίου άρχισαν  να 
δίνουν παραγγελίες  για  αγορές  από το νέο εργοστάσιο. Οι διευθυντές του 
μονοπωλίου  είπαν στο αφεντικό  τα άσχημα νέα, και μήπως  θα έπρεπε να 
χαμηλώσουν τις  τιμές; Εκείνος  τους  είπε  να μην κάνουν τίποτε  για λίγο καιρό  και
να αφήσουν το νέο εργοστάσιο να αναπτυχθεί. Ο  νέος  επιχειρηματίας, 
ενθουσιασμένος  με την επιτυχία του, πήρε  και νέο  δάνειο για να μεγαλώσει την 
παραγωγή και τις πωλήσεις. Ακριβώς τότε, ο μεγάλος  επιχειρηματίας  διέταξε τους
 διευθυντές του: Τώρα, ρίξτε  τις τιμές  πιο  χαμηλά  από τις δικές του. Πολύ
 σύντομα, οι πελάτες προτίμησαν  τις  χαμηλότερες τιμές του. Ο νέος  βιομήχανος 
πληγώθηκε και απελπίστηκε τόσο  πολύ που, σε μια στιγμή μεγάλης  αγωνίας,
 πήδησε  μέσα  στο αναμμένο καμίνι του εργοστασίου  και έγινε στάχτη. Ξέρω  ότι 
νιώθετε μίσος και φρίκη για το μεγάλο, πλούσιο αφεντικό, αλλά παρακαλώ
 σκεφτείτε  και τη νοοτροπία που  με  αυτήν έδρασε. Μήπως  αυτή η νοοτροπία
 είναι  και δική σας; Μήπως  εσύ  ή ο γείτονάς  σου κατέστρεψε  κάποιο άλλο  ή 
άλλα  άτομα ή  τον εαυτό του ενεργώντας  με αυτή τη νοοτροπία; Μήπως εσείς
 εγκαταλείψατε το σύντροφό  σας σε μια  σχέση αγάπης, ή όποια  άλλη  σχέση, 
επειδή  δε θέλατε να δώσετε την υποστήριξή σας, οικονομική  ή  όποια άλλη, για  να
προχωρήσει  αυτή  η σχέση;
 Μήπως και εσείς αφήσατε  τη σύζυγό σας ή το παιδί σας να υποφέρει ή και να 
πεθάνει, επειδή δεν θέλατε να πάρετε χρόνο  από τις δουλειές  σας  ή να ξοδέψετε 
χρήματα για να φροντίσετε αυτό το άτομο; Μήπως  ο μεγάλος  αρχηγός κάποιας
 χώρας  μάλωσε  για  χρήματα ή  εδάφη με  τον αρχηγό μιας άλλης  χώρας  και
 μέσα στον εγωκεντρισμό τους, το πείσμα τους και την  απληστία τους  για τα πιο 
πολλά, άνοιξαν πόλεμο, προκαλώντας  τη σφαγή μεγάλου αριθμού  ανθρώπων, 
αλλά  και  φόβο, τρόμο, πόνο, δυστυχία για  εκατομμύρια άλλους  ανθρώπους  στη
 διάρκεια  του πολέμου τους, αλλά  και  για  χρόνια και χρόνια  μετά  από  αυτόν;
Και  τώρα, ας  ρίξουμε  μια  ματιά στα κύρια  στοιχεία  αυτής  της  νοοτροπίας. Ας 
πάρουμε  για παράδειγμα τον πλούσιο ιδιοκτήτη  του  εργοστασίου γυαλιού, αλλά 
ας  θυμόμαστε ότι τα κύρια  χαρακτηριστικά παραμένουν  τα  ίδια  σε όλες  τις 
περιπτώσεις. Ο πλούσιος βιομήχανος σκέφτηκε: ο νέος βιομήχανος, ο 
ανταγωνιστής μου, αν συνεχίσει να πουλάει σε χαμηλές τιμές, θα εγκατασταθεί 
μόνιμα σε  αυτή τη βιομηχανία. Αν  θέλω να τον ανταγωνιστώ ειρηνικά, θα πρέπει 
να χαμηλώσω τις  τιμές  μου, να χάσω το μονοπώλιο και τα μεγάλα μου κέρδη. Αυτό
δεν μου αρέσει καθόλου. Λοιπόν, ας τον καταστρέψω οικονομικά με ένα έξυπνο 
κόλπο. Το κόλπο λειτούργησε και ο νέος  επιχειρηματίας σπρώχτηκε όχι μόνο στην 
οικονομική καταστροφή αλλά και στη φυσική εξόντωσή του, μέσα σε μια  κατάσταση
αγωνίας και μίσους. Αυτές  οι καταστάσεις  μεταδίδονται  στη γενικότερη ανθρώπινη
συνείδηση ή νου, και  δηλητηριάζει την ψυχική ζωή αναρίθμητων ανθρώπινων
 πλασμάτων Μπορείτε  να κατηγορείτε τον πλούσιο άντρα  γι' αυτό; Η νοοτροπία 
του, δηλαδή  ο τρόπος  σκέψης του είναι η επικρατούσα αξία, η νομικά ατιμώρητη 



δράση του  ανταγωνισμού  στην αγορά, σε μια αγορά που κυνηγάει το χρηματικό 
κέρδος. Όσο πιο πολύ κέρδος, τόσο το καλύτερο. Η καταστροφή του συνανθρώπου 
δεν έχει σημασία. Τι απάτη και αυταπάτη...Τι απαξίωση της ζωής και της 
ανθρωπιάς... Στο όνομα της οικονομικής ανάπτυξης, όλες οι ανθρώπινες αξίες, 
όπως η αδελφοσύνη, η φιλία, η εμπιστοσύνη, η συμπόνια, το έλεος, η φροντίδα και 
η αλληλοβοήθεια καταπατούνται, σπρώχνονται ολότελα έξω από τη συνείδηση των 
ανθρώπινων πλασμάτων . Το αποκορύφωμα  αυτής  της  σκληρότητας 
παρουσιάζεται στο έργο του  Σαίξπηρ  « Ο  ΕΜΠΟΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΕΝΕΤΙΑΣ», όπου  ο 
Εβραίος τοκογλύφος δανειστής Σάιλοκ  απαιτεί  το θάνατο  του εμπόρου  όταν 
αυτός δεν μπόρεσε  να πληρώσει το δάνειό του. Ο έμπορος είχε  δεχτεί  και 
υπογράψει, έτσι  σαν αστείο, ότι αν δεν μπορούσε να πληρώσει το δάνειο, ο Σάιλοκ 
θα μπορούσε να κόψει μια  λίμπρα κρέας  γύρω από την καρδιά του εμπόρου, 
πράγμα που θα τον σκότωνε. Ο  Σάιλοκ  απολάμβανε τη θανατερή αγωνία του
 εμπόρου, παίρνοντας  εκδίκηση για όλες  τις ταπεινώσεις που είχε  υποστεί  από 
αυτόν και το περιβάλλον του, σχετικά  με τη φιλαργυρία του, τσιγγουνιά, 
τοκογλυφία, χρηματολατρεία, απονιά και σκληρότητά  του. Ο  νόμος, ο 
κατεστημένος  νόμος  του πατριαρχικού κόσμου, ενός κόσμου  ανδροκρατικού  και 
χρηματολατρικού, βασίζεται  στην υπεροχή του  χρήματος  πάνω από όλες  τις 
αρετές και  αξίες, τις θείες και ανθρώπινες ηθικές εντολές.  Αν  ένας  χρεώστης  πει
 στο διευθυντή της  τράπεζας: «-Δεν μπορώ  να πληρώσω το  δάνειό μου.  
Παρακαλώ,  μη μου πάρετε το σπίτι. Αν το κάνετε, θα αυτοκτονήσω». Ο  διευθυντής
 της τράπεζας  δε θα σταματήσει τη θανατηφόρα διαδικασία. Το έλεος, η λύπη, η 
συμπόνια, οι τύψεις για την ενοχή απαγορεύονται. Ο Μεγάλος  Θεός, το  Χρηματικό 
Κέρδος θα τιμωρήσει το διευθυντή που ενεργεί με το έλεος και το σεβασμό  στη ζωή,
 ενώ θα προωθήσει εκείνον που θα ενεργήσει αλύπητα και χωρίς σεβασμό στη ζωή.
Τώρα  βλέπετε γιατί, για να εγκατασταθεί ένας καινούργιος  πολιτισμός, για να 
ξεκινήσει  η Ηθική και Άμεση Δημοκρατία, μια  από τις κύριες  προϋποθέσεις είναι: 
καμία ηθική αξία δε θα δίνεται στο χρήμα. Κανένας  σεβασμός, καμία  λατρεία,
 κανένα προσκύνημα στο χρήμα, καμία χρήση του χρήματος για ψυχολογική 
δύναμη πάνω σε άλλους  ανθρώπους, για κανενός είδους εκμετάλλευση.
Γι  αυτό ακριβώς, στο νέο πολιτικό  σύστημα, τα μέλη  της  βουλής και της 
κυβέρνησης θα παίρνουν μόνο  τον κανονικό  μισθό του  διευθυντή  δημοσίας
 υπηρεσίας. Έτσι, αυτοί θα γίνονται  όχι μόνο  πολιτικοί  ηγέτες μιας χώρας αλλά και
ηθικοί και πνευματικοί ηγέτες,  μέσα  από την άρνησή τους και  την αποστροφή 
τους 
για  πλουτισμό και συσσώρευση  χρημάτων. Έτσι, αυτοί θα γίνονται κύριοι  της 
ανθρωπιάς  τους, και όχι σκλάβοι στις απάνθρωπες ιδιότητες του χρήματος, όταν 
αυτό χρησιμοποιείται για δύναμη πάνω σε άλλους. Σίγουρα, το χρήμα  μπορεί 
εύκολα να χρησιμοποιηθεί  για ένα νέο κόσμο  έναν κόσμο χωρίς πείνα, πόλεμο, 
φόβο, ανταγωνισμό, εχθρότητα, φθόνο, απληστία, καταστρεπτικά παιχνίδια στις 
χρηματαγορές που  είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία του πατριαρχικού μοντέλου 
διακυβέρνησης και συμπεριφοράς. Προσέξατε ότι  η τωρινή  Καγκελάριος  της
 Γερμανίας Άνγκελα  Μέρκελ, σχεδόν αμέσως μετά  την εκλογή της, πέρασε το  νόμο
ότι θα δίνονται σε κάθε μητέρα νεογέννητου  παιδιού  χίλια ευρώ το μήνα  για  είκοσι
πέντε μήνες; Βλέπετε τη μεγάλη αξία αυτής της κίνησης  για ένα νέο πολιτισμό 
βασισμένο στο σεβασμό στις γυναίκες και στα παιδιά; Ποιός άντρας πολιτικός 
πέρασε τέτοιο νόμο; Οι  μητέρες  πρέπει να  έχουν όλο το χρόνο που  χρειάζονται 
για να είναι μητέρες και  όχι σκλάβες  στους  τραπεζίτες ή όποιο άλλο  αφεντικό στη 
δουλική  υπηρεσία του Μεγάλου τους  Θεού (ή Μεγάλου  Δαίμονα) που  ονομάζεται 
Χρηματικό Κέρδος.



11.     ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΚΟΣΜΟ. Ίσως  όλοι σας
 ξέρετε  την  τραγική ιστορία  αγάπης του Ρωμαίου  και της Ιουλιέτας, από το  έργο 
του  Σαίξπηρ ή από αλλού. Οι  πατεράδες των δύο νέων εραστών, που ήταν
 φεουδαρχικοί αφέντες, ιδιοκτήτες  μεγάλων εκτάσεων γης και δούλων, είχαν 
μακροχρόνιο  μίσος και έχθρα  μεταξύ τους, πιθανότατα  εξαιτίας  διαφωνιών  για
 ιδιοκτησία γαιών και ανθρώπων, υπηρετώντας  την απληστία τους  και τη δύναμη 
του  εγώ τους. Αυτοί  οι πατεράδες  απέρριψαν βίαια την αγάπη των δύο νέων, τους
 κυνήγησαν και τους  έσπρωξαν  στον  τραγικό  τους  θάνατο. Ίσως  ξέρετε  και την 
τραγική  ιστορία  αγάπης  της  Αντιγόνης  και του  Αίμονα  από  το αρχαίο  ελληνικό
 δράμα  ΑΝΤΙΓΟΝΗ του  Σοφοκλή. Η Αντιγόνη  δεν  υπάκουσε στη διαταγή  του
 τυράννου  Κρέοντα να μη  θάψει  το νεκρό  αδερφό 
35
της,  που είχε  επιτεθεί στην πατρίδα του  για  τα  βασιλικά του δικαιώματα. Η 
Αντιγόνη  είπε  ότι ο αδερφός της  είχε τιμωρηθεί  για την  πράξη του με  το θάνατό 
του, αλλά  η ταφή των νεκρών είναι  ένας  ανώτερος, άγραφος νόμος, ο νόμος  της
 συγχώρεσης  και του ελέους, ανώτερος από το νόμο της εκδίκησης  και της 
τιμωρίας και μετά θάνατο, νόμο κοσμικό,  γραμμένο από βασιλιάδες-τυράννους και 
κυρίαρχους. Έτσι, αυτή  υπάκουσε  στον ανώτερο νόμο,  πιάστηκε στην πράξη  και
 καταδικάσθηκε να πεθάνει ζωντανή,  φυλακισμένη σε ένα πολύ στενό κελί ειδικά 
χτισμένο για το θάνατό της. Ο Αίμονας, γιος  του τυράννου  και  αγαπημένος  της 
Αντιγόνης, κατηγορεί τον πατέρα του για  απάνθρωπη  δικτατορική διακυβέρνηση. 
Αργότερα,  στην επίσκεψή του  στην ετοιμοθάνατη Αντιγόνη, επιτίθεται  στον 
πατέρα του με το σπαθί. Ο τύραννος  αποφεύγει το χτύπημα  και ο Αίμονας, μέσα 
στη μανία του, στρέφει  το σπαθί ενάντια στον εαυτό του  και πεθαίνει με το ίδιο του
 το χέρι.
Τώρα, στην εποχή μας, ξέρω την ιστορία  μιας  νέας γυναίκας, πολύ αγαπητής και 
επιτυχημένης  στη δουλειά  της  σε ένα  σουπερ μάρκετ. Αυτή, λίγο πριν  την 
προαγωγή της  σε  διευθυντική θέση, ερωτεύτηκε κάποιον νέο άντρα και έμεινε
 έγκυος. Όταν το αφεντικό  το έμαθε, λίγους  μήνες  αργότερα,  αρνήθηκε την 
προαγωγή της και την έκανε  να  καταλάβει ότι θα έπρεπε να κάνει έκτρωση, δηλαδή
να σκοτώσει το παιδί της, τον τόσο  πολύ επιθυμητό καρπό της αγάπης της, αλλιώς,
θα μπορούσε και να χάσει ολότελα τη  δουλειά της. Είμαι  βέβαιος, καταλαβαίνετε 
γιατί. Η εγκυμοσύνη σήμαινε  πολλούς μήνες  πληρωμένης άδειας, απουσία από τη 
δουλειά, πριν και μετά  τη γέννα του  μωρού. Κακό παράδειγμα για τις ανύπαντρες 
και άτεκνες νέες γυναίκες υπαλλήλους του. Το πλήγμα για τη νέα γυναίκα ήταν τόσο 
βαρύ, που  έκανε αποβολή και  έπεσε  σε τέτοια  κατάθλιψη που δεν μπορούσε  να
 ξαναπάει στη δουλειά της. Ίσως και εσείς ξέρετε κάποια ιστορία σαν αυτή, και ίσως 
όχι μόνο μία.
Αυτές οι τρεις ιστορίες δείχνουν ότι, είτε στους καιρούς των βασιλιάδωντυράννων 
της αρχαιότητας, είτε στους μεσαιωνικούς  καιρούς, των βάναυσων φεουδαρχών 
γαιοκτημόνων, είτε στους δικούς μας, μέσα στο πλαίσιο της πατριαρχίας, που πάει 
μαζί με την κυριαρχία  του χρήματος, τη δύναμη του εγώ των 
αρχηγών ή ανωτέρων κάθε λογής, η αγάπη, η φυσική, θεϊκά εμπνευσμένη αγάπη 
για συνένωση και αναδημιουργία της ζωής, απαγορεύεται και καταδιώκεται, όταν 
πηγαίνει  ενάντια ή πέρα από τα επενδυμένα συμφέροντα των αφεντικών και το εγώ
τους, την εξουσία τους, την επιβολή τους, το χρηματικό κέρδος  και κάθε άλλη
 κατεστημένη αξία (ή  αντί –αξία) του πατριαρχικού κόσμου.
Και  η  σεξουαλικότητα; Όλοι γνωρίζουμε ότι η παρόρμηση για σεξουαλική 
ικανοποίηση  είναι πολύ δυνατή και η αισθησιακή ευχαρίστηση από αυτή είναι η πιο



μεγάλη. Τόσο  μεγάλη και έντονη ώστε να έχουμε  την τάση να την κάνουμε 
πρότυπο, μέτρο, υπόδειγμα για όλες τις άλλες επιθυμίες και ικανοποιήσεις - πλέρια 
και απόλυτη ικανοποίηση. Ίσως  ο Φρόιντ να μίλησε έτσι για αυτή, όπως και πολλοί
 άλλοι  άνθρωποι, αλλά και όλα τα αρσενικά θηλαστικά ζώα τη γνωρίζουν από 
εμπειρία. Τώρα, αν μιλήσουμε  επιστημονικά, αν τη βάλουμε  στο μικροσκόπιο, τι 
είναι  πραγματικά αυτή  η ικανοποίηση; Ο σπερμοφόρος  σωλήνας είναι ένα πολύ 
στενό, ευαίσθητο σωληνάκι και στη διάρκεια  της εκσπερμάτωσης, μια ορισμένη 
ποσότητα υγρού σπέρματος ορμά βίαια μέσα από αυτόν και τρίβει έντονα τα 
εσωτερικά τοιχώματά του  στην πορεία του προς τα έξω. Αυτό το τρίψιμο, το 
άγγιγμα  της  επιφάνειας του σωλήνα, προκαλεί  μια έντονη, ευχάριστη αίσθηση 
μαζί με την αίσθηση του αδειάσματος του συσσωρεμένου υγρού υλικού. Η ίδια 
αίσθηση, αλλά σε μικρότερη ένταση, συμβαίνει στη διάρκεια μιας ομαλής 
εκκένωσης ακαθαρσιών, επειδή το συσσωρεμένο υλικό  που ορμά προς τα έξω 
τρίβει την εσωτερική επιφάνεια του κατωτέρου μέρος του ορθού εντέρου. Λοιπόν,
 αυτή  η πολύ έντονη ικανοποίηση  από την  εκσπερμάτωση  αναφέρεται μόνο στα 
αρσενικά ανθρώπινα όντα  και μπορούμε  να υποπτευθούμε  ότι αυτή η 
υπερεκτίμηση  και λατρεία  αυτής  της  αίσθησης  μπορεί να εξηγηθεί, με
 ψυχολογικούς  όρους, σαν μια τάση του εγώ του αρσενικού να υπερεκτιμά, να 
θεοποιεί  τον εαυτό του, τις λειτουργίες του, τους  πόθους και ικανοποιήσεις του. 
Όλο αυτό  μπορεί να συμβαίνει  μόνο μέσα στο πλαίσιο ενός ανδροκρατικού, 
φαλλοκρατικού πολιτισμού, δηλαδή του πατριαρχικού κόσμου, όπου ο θηλυκός 
κόσμος δεν είναι  και τόσο σημαντικός, είναι μάλλον κάτι  δευτερεύον.  

Ώστε, όταν ο Φρόιντ και σχεδόν όποιος  άλλος μιλάει για τη σεξουαλική 
ικανοποίηση σαν την πιο έντονη, την ανώτατη αίσθηση σε ένα ανθρώπινο πλάσμα, 
αναφέρεται μόνο στα  αρσενικά. Ο Φρόιντ είναι τόσο πατριαρχικός όσο και κάθε
 άλλος. Ο συχνός και εύκολος οργασμός και εκσπερμάτωση, με την έντονη αίσθηση 
ανακούφισης και ικανοποίησης αναφέρεται μόνο στα αρσενικά.
Και η  θηλυκή  σεξουαλικότητα;               Πάρα πολλά  βιβλία  έχουν γραφτεί και θα 
γραφτούν για  αυτήν, από άντρες και γυναίκες. Άντρες να γράφουν για τη γυναικεία
 σεξουαλικότητα, το φαντάζεστε; Και πάλι, αυτό συμβαίνει  επειδή  ο θηλυκός 
κόσμος έχει τόσο πολύ υποτιμηθεί, καταπατηθεί και σπρωχθεί  σε  δευτερεύουσα 
θέση, « όχι  τόσο  σημαντικός». Η ίδια διαστροφή  της  πραγματικότητας που 
προκλήθηκε από την κυριαρχία και νίκη της πολεμόχαρης πατριαρχίας ενάντια 
στον ειρηνικό μητριαρχικό κόσμο. Η αλήθεια για τη θηλυκή σεξουαλικότητα είναι 
ολοφάνερη στις περιγραφές που  δίνουν γυναίκες για το δικό τους οργασμό και για 
την ανώτατη, σχεδόν παραδεισιακή, υπερφυσική, υπερβατική αίσθηση και αίσθημα 
αγαλλίασης, ανακούφισης, έκστασης, διάλυσης του υλικού  στοιχείου της ίδιας της 
ύπαρξής τους μέσα σ΄αυτόν τον οργασμό. Δεν είναι μόνο  η ένταση αλλά κυρίως η 
ποιότητα  των αισθήσεων  στην διάρκεια  του πλέριου  οργασμού σε  μια γυναίκα,
 που κάνουν  τη διαφορά με τον οργασμό του  αρσενικού. Και  ακόμα, η συχνότητα, 
η ταχύτητα, η ευκολία του  αρσενικού οργασμού  δεν έχει καμιά  σχέση με το 
γυναικείο οργασμό, που κανονικά είναι  σχετικά  σπάνιος και  συνδυάζεται  με 
πλατύτερα κοσμολογικά γεγονότα, όπως  οι αλλαγές  στις εποχές του  χρόνου  η 
κίνηση των πλανητών και  της σελήνης,  που όλα μαζί αποδίνουν  στις σεξουαλικές,
 γεννητικές λειτουργίες  του θηλυκού την ιδιότητα μιας κοσμολογικής  λειτουργίας
 που συνδέεται με  τη διατήρηση και ανανέωση  της ζωής. Σε  ένα μητριαρχικό
 κόσμο, αυτός  ο οργασμός  των γυναικών συνδυαζόταν με  εγκυμοσύνες, στη 
διάρκεια  ατομικών ή συλλογικών εορτών της  αγάπης και του  έρωτα.
Φυσικά όλα αυτά έχουν  υποτιμηθεί,  ξεχαστεί ή χαθεί μέσα  σε έναν πατριαρχικό 
κόσμο και έτσι η τάση είναι να εξισώνουν τις θηλυκές  γεννητικές λειτουργίες  με τις 
αρσενικές. Ξέρετε ίσως πόσο μεγάλη και παγκόσμια δυστυχία, βαθιά



 ψυχοσωματική, ψυχοσεξοαλική δυστυχία έχει προκαλέσει στις  γυναίκες  αυτό το 
γεγονός , αυτή η βαθιά και νοσηρή διαστροφή της φυσικής πραγματικότητας και 
αλήθειας. Οι στατιστικές μιλούν καθαρά γι' αυτό το γεγονός όταν αναφέρουν ότι 
μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των γυναικών (5%)  βιώνουν ένα πλέριο, φυσικό 
οργασμό και μόνο το ίδιο ποσοστό από αυτές συλλαμβάνουν το παιδί τους σε 
συνδυασμό με έναν  τέτοιο οργασμό. Αυτή την πολύ μεγάλη αλλά σιωπηλή 
δυστυχία  των γυναικών σε έναν πατριαρχικό  κόσμο,  σε όλες  τις φάσεις της
 ανάπτυξής τους,  ατομικά και κοινωνικά  περιγράφω λεπτομερειακά  στο δράμα 
μου με τίτλο, ΤΩΡΑ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΤΩΡΑ. 
Ενώ δίνω μια διαίσθησή μου σχετικά  με τη λειτουργία της αγάπης και του έρωτα σε 
έναν υγιή, μητριαρχικό κόσμο στο βιβλίο μου ΑΧΡΗΜΑΣ ΒΙΒΛΙΟ Ι. για  νέους και 
μεγάλους.
 Και τα δύο υπάρχουν στον ιστότοπο www.akakia.net και www.ananeossi.gr, όπου ακούτε
και τα τραγούδια μου, στον τομέα ΠΟΙΗΜΑΤΑ ενώ τα διαβάζετε και στα αγγλικά, στο 
τέλος του βιβλίου RESTORATION NOW - songs never sung before, 
στο www.akakia.net. Μιλώντας για τη σεξουαλικότητα μέσα στον πατριαρχικό κόσμο 
σημαίνει να μιλάμε για την αρσενική σεξουαλικότητα, δηλαδή για το μηχανικό, 
βάναυσο, αναίσθητο, αφύσικο βιασμό της γυναίκας, συζύγου ή φίλης ή πόρνης ή 
εξαρτώμενης από κάποιο αρσενικό για την επιβίωσή της, (επειδή αυτός έχει το 
χρήμα ή την επιρροή). Συχνά, ανάλογα με την ηλικία  ή τον εθισμό του αρρώστου 
εγωισμού του  αρσενικού, αυτός ο βιασμός μετατρέπει τη γυναίκα σε ένα άψυχο 
σώμα και τον άντρα σε ένα άκαρδο κτήνος.  

12 Αγάπη και συντροφικότητα σε ένα πολιτισμό που βασίζεται σε μητροκεντρικές 
αξίες

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ 
ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΘΙΚΗ , ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ, ΜΗΤΡΟΚΕΝΤΡΙΚΗ 
 Τελευταίο κεφάλαιο

http://www.akakia.net/
http://www.ananeossi.gr/
http://www.akakia.net/


 Βασικές γραμμές για ένα ολιστικό, ανθρωπιστικό φεμινισμό, που αφήνει πίσω του 
κάθε ανταγωνισμό,  κάθε εξομοίωση, κρυφό μίσος και εκδικητικότητα και άλλες 
παραμορφώσεις της αληθινής φυσικής Θείας νοοτροπίας γύρω από τη σχέση των 
δυο φύλων .
 
Από όσα διαβάσατε έως τώρα, θα έχετε ίσως κατανοήσει οτι αυτή η ολοκληρωτική 
ασέβεια στη θηλυκή αγάπη και σεξουαλική λειτουργία στον πατριαρχικο κοσμο   
είναι η κύρια αιτία για την πολύ μεγάλη ψυχοσεξουαλική και ψυχοσωματική 
δυστυχία του θηλυκού ανθρώπινου όντος.  Εξαιτίας αυτής της κατάστασης,
 υποφέρουν και τα αρσενικά όντα, λογω του κρυφού μίσους και της αποστροφής 
των γυναικών προς αυτα.
 Η πατριαρχική νοοτροπία για τις γυναίκες σαν αντικείμενα χρήσης για προσωρινή 
ή ισόβια κατοχή, ιδιοκτησία και εκμετάλλευση,  προκαλεί ενα άλλο απανθρωπο 
χαρακτηριστικό της αρσενικής ψυχολογίας .
Ανταγωνίζονται, πληγώνουν ο ένας τον άλλον άμεσα η έμμεσα στην παρόρμησή 
τους να κατακτήσουν και να χρησιμοποιήσουν τις γυναίκες για την πολύπλευρη 
ικανοποίησή τους. 
Τα αρσενικά αναπτύσσουν φθόνο μεταξύ τους, εκδικητικότητα , πάρα πολύ 
επικίνδυνα αρνητικά συναισθήματα που δυστυχώς ειναι πολύ συνηθισμένα στον
 πατριαρχικό ψευτό-πολιτισμό. Τέτοια αρσενικά μπορεί να ανεβουν  στην πιο υψηλή
θέση εξουσιας σε μια χώρα ή σε μια οργάνωση και στη στρατιωτική δύναμη που 
πάει μαζί με αυτή την εξουσία.
Παρακαλώ προσέξτε ότι εμείς δίνουμε τη πρόσβαση σε αυτή την εξουσία με το να 
ψηφίζουμε και να εκλέγουμε τους ανώτατους αρχηγούς κάτω από το σημερινό πολύ 
παλαιό, πολύ μπαγιάτικο σύνταγμα που προβλέπει αυτη την πρόσβαση στην 
δυνητικα  καταστρεπτικη, αυτοκρατορικη παντοδυναμια του εκλεγμενου αρχηγου 
καθε φορα. Σχεδον ιδια με την παντοδυναμια των Ρωμαιων και αλλων 
αυτοκρατορων που επεβαλαν στους λαους να τους λατρευουν σαν θεους η 
ισοθεους
 Αυτη η πρόσβαση θα καταργηθεί άμεσα στο καινούργιο μητροκεντρικό πολιτισμό 
που έρχεται όπου να'ναι , μέσα απο το σύστημα της άμεσης δημοκρατίας, ηθικής, 
αξιοκρατικής, μητροκεντρικής που έχουμε περιγράψει σε αυτό το βιβλίο
 Στην περίπτωση αυτών των ανώτατων αρχηγών, τα ψυχοσεξουαλικα συμπλέγματα 
τους, οι αρνητικότητες τους, ο φθονος του ενος για τον αλλον,
μπορεί να τους παρακινήσουν να κηρύξουν πόλεμο, χρησιμοποιώντας ψεύτικες 
δικαιολογίες , προφάσεις, η πατρίδα, η θρησκεία,  ο θεός,  το χρήμα, τα χρέη. η 
προσβολη, η παραβιαση μιας συνοριακης γραμμης, κλπ.
Ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει πόλεμος.
Μαζικές δολοφονίες παρα πολλών ανθρώπων, ανάπηροι, χήρες,  ορφανά, άστεγοι, 
πρόσφυγες, πείνα, αρρώστια, ψυχολογικη δυστυχια για μια και δυο γενιες. θανατος
Ένα προσφατο παραδειγμα ειναι ο καυγας μεταξυ Μπιν Λαντεν και Τζορτζ Μπους 
του νεωτέρου, που οδηγησε στον δεκαχρονο πολεμο του Ιρακ , που στοιχισε 
δεκαπεντε τρισεκατομυρια δολλαρια και ακολουθηθηκε, σαν παρενεργεια του,
απο τους εμφύλιους πολεμους  στη Συρια, στη Λιβυη,  την Αιγυπτο,  το Ιρακ , στην 
Τσετσενια, κλπ.
Ο Οσαμα μπιν λαντεν ειχε 17 γυναικες και πολλα παιδιά στη ζωή του.
Μπορειτε να φανταστειτε το σεξουαλικο φθονο του Τζορτζ Μπους που ηταν 
οικονομικος συνεταιρος του σε μεγαλες επιχειρησεις.
Οταν ο Μπιν λαντεν εριξε μια τορπιλη σε ενα αμερικανικό πολεμικο πλοίο στον 
Περσικό κόλπο,
ο Τζορτζ Μπους βομβαρδισε τις κατοικιες του μπιν λαντεν και σκοτωσε καμποσα 
ατομα, μεγαλους και παιδια της ευρύτερης οικογένειάς του. 



 
Μετά, ο Μπιν Λάντεν, βράζοντας από θυμό και εκδίκηση, γκρέμισε τους δίδυμους 
πύργους με θύματα πέντε χιλιάδες νεκρούς.
 Τι φρικτές πράξεις.
Ποσο απανθρωπες και ανανδρες. 
Ολακερη η ανθρωποτητα εχει πληρωσει και πληρωνει ακομη πολυ ακριβα για αυτες
τις πολυ πρωτογωνες, παρορμητικες, ανεξελεγκετες δρασεις και αντιδρασεις αυτων
των αρχηγων,ακριβως οπως πληρωνε παντοτε για ολους αυτους, Ρωμαιους 
αυτοκρατορες, Τσέγκας-χαν, Αττίλες κλπ..
  Τι ντροπη για την ανθρωποτητα του 21ου αιωνα.
Θα κανουν οι γυναικες επιτελους το μοναδικο, μεγαλο βημα για την απελευθερωση 
της ανθρωποτητας απο αυτη τη σκλαβια ;
 Θα ξυπνησουν ;
Οι αντρες δε το καταφεραν αυτο μεχρι τωρα. 
Το μονο που εκαναν ηταν να ανακυκλωνουν μεσα απο τις επαναστασεις, το φρικτο 
πατριαρχικο, αυταρχικο, εξουσιαστικό μοντελο.
Τωρα εσεις ολοι γνωριζετε το ευκολο, απλό και μεγαλο βημα 
ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
ηθικη, αξιοκρατικη, βασισμενο σε ενα συστημα μητροκεντρικων αξιων  οπως 
περιγραφονται σε αυτο το βιβλιο:
Η αγαπη νικαει την εχθρα και το μισος, η φιλια νικαει την απομονωση, τον 
εγωκεντρισμο, η συγχωρεση νικαει την εκδικηση,
η γενναιοδωρια νικαει την τσιγκουνια, τη συσσωρευση του πλουτου , τη φτωχια, την
αδικια.

Βασικες αρχες:

1. Απελευθερωση ολων των γυναικων, σε Δυση και Ανατολη , απο την οικονομικη 
εξαρτηση τους απο τους αρσενικους συντρόφους τους για την επιβιωση των ιδιων 
των γυναικων και των παιδιων τους.
Αυτή η εξαρτηση τις παρακινει, τις αναγκαζει στη σκλαβια απο τους αρσενικους 
συντροφους τους,πολυπλευρη σκλαβια, ψυχολογικη, σεξουαλικη , οικονομικη

2  Μηνιαιος μισθος για καθε γυναικα για το πρωτο της παιδι για μερικα χρονια, 
αλλα και για το δευτερο παιδι της σε ορισμενες χωρες με υπογεννητικοτητσ. 
Σε αλλες χωρες,με μεγαλο υπερπληθυσμο, αυτο το επιδομα θα δινεται μονο για το 
ενα παιδι,  ετσι που οι γυναικες να αποφευγουν μια δευτερη, ανεπιθυμητη 
εγκυμοσυνη.  Αυτο το μετρο θα μπορουσε να οδηγησει στη μειωση του φοβερου 
υπερπληθυσμου σε αυτες τις χωρες, που αργα η γρηγορα θα επιρεασει και τις 
δυτικες χωρες
 
 
 
3. Ελευθερη εισοδος των γυναικών, μαναδων και οχι μονο, στα νηπιαγωγεία, 
παιδικούς σταθμούς, σχολεία πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Με τον τροπο αυτο, οι μαναδες θα μπορουν να συνυπαρχουν, να συνεργαζονται με 
τα δικα τους και τα αλλα παιδια. Να διδασκουν τοσα πολλα πραγματα που ξερουν 
και που δεν ειναι μεσα στο συνηθισμενο προγραμμα του συμβατικου σχολειου.



 Ετσι θα αναπτυξουν ανθρωπιστικες μητροκεντρικες κοινοτητες και πολιτισμους. 
Αυτες οι γυναικες θα ετοιμαζουν και θα προσφερουν χορτοφαγικα γευματα, σαλατες 
και οσπρια, για ολη την κοινοτητα.
Ακομη και οι εκτος σχολειου πολιτες θα μπορουν να  ερχονται να τρωνε εκει με ενα 
ελαχιστο αντιτιμο, αυτο που θα καλυπτει το κοστος των υλικων
Με τον τροπο αυτο, θα εξοικονομουν ενεργεια που ξοδευεται σε εκατονταδες 
νοικοκυρια, θα γλιτωνουν απο την κουραση και την καθαριοτητα  στα ατομικα 
νοικοκυρια.
Αναφορικά με την αγαπητικη σχεσεις με τους ανδρες, μπορουμε να μαθουμε πολλα 
απο τον μητροκεντρικο πολιτισμο της φυλης MO καπου στα δυτικα Iμαλαια
 Λεπτομετειες στο λημμα μητριαρχια της βικιπαιδειας. υπαρχουν πολλες 
πληροφοριες αλλα εχουν γινει και πολλες μελετες για το πως αυτη η μητροκεντρικη 
κοινοτητα λειτουργει στοθεμα της σχεσης των συο φυλων.  Ζουνε χωρια και μονο 
οταν η νεα κοπελα αγαπησει καποιο νεο, ανταμωνουν, με τη μεσολαβηση της 
μητερας της,  και συνευρισκονται μεχρι η κοπλελα να συλλσβει. Μετα ο νεος ζει παλι
στον οικισμο των ανδρων και δρν ενοχλει ποτε τη μητερα του παιδιου του. Κσπως 
ετσι λειτουργουσε ο μητροκεντρικος πολιτισμος στο παρελθον, στην αρχαια Κρητη, 
στην αρχαια Περσιστηνε ολη τη Μεσοτοπια, την Ανατολια κλπ.
 
Στη Σκανδαναβια το μεσσαιωνα υπηρχε αμεση δημοκρατια, βασισμενη στην 
εντιμοτητα, την αγαπη, την αλληλοεκτιμηση και τον αλληλοσεβασμο ολων των 
μελων της κοινωνιας Υπαρχει το περιφημο βιβλιο, Η Κουπα και το Ξιφος, της Ραιαν 
Αισλερ, που μελετησε σε βαθος αυτους τους μητροκεντρικους πολιτισμους
 που,οπως λεει, διηρκεσαν πεντε χιλιαδες χρονια στην περιοδο που ονομαζουμε 
νεολιθικη.
Αυτό ακριβώς δίδασκαν και έπρατταν ο Βούδας και ο Χριστός, ο Λαο Τσε , ο 
Πυθαγορας, ο Γκουρτζιέφ, ο Αρχυτας και ολοι οι άγιοι άνθρωποι , γνωστοί και 
άγνωστοι.
Αυτό ζητούσαν και ζητούν από μας να πράττουμε και να διδάσκουμε με το 
παράδειγμά μας ή και με το λόγο μας, χωρίς καμία υπερηφάνεια, με απολυτη 
ταπεινότητα και πραότητα.
Εκατοντάδες εκατομμύρια Χριστιανοί και Βουδιστές σήμερα, σε Ανατολή και Δύση. 
Γιατί ούτε ένας Βούδας, ούτε ένας Χριστός ;
Διότι όλος ο αντρικός πληθυσμός έχει αναγκαστεί από το πατριαρχικό, 
εξουσιαστικο σύστημα σχέσεων, να υποτιμά και να χρησιμοποιεί αφύσικα, 
άνανδρα, ανέντιμα και άθεα τη γυναίκα, τη Μάνα-Θεά επί της γής. Όχι άλλο πια.
Ας κρατάμε πάντα στο νου μας τις θαυμαστές δυνάμεις και αρετές της θηλυκής 
αρχής, που εκφράζονται στην ψυχοσωματική λειτουργία της γυναίκας.
 
-Επιβίωση και ολοκλήρωση του εμβρύου και γέννα του νέου ανθρώπινου όντος.... 
αναδημιουργία της ζωής. Προστασία, τροφή και φροντίδα του νεογνού, του νηπίου 
και του παιδιου ώσπου να αυτονομηθεί.
-Ακόμα και μέσα στο βάναυσο πατριαρχικό κόσμο, η γυναίκα διατηρεί τις θαυμαστές
θετικές δυνάμεις και αρετές της.
-Υπομονή, απόρριψη της βίας και του αυταρχισμού, αντοχή στα βάσανα που 
υφίσταται από τη βία του αρσενικού, συγχώρεση αντί για εκδίκηση, ενόραση στην 
ψυχή του παιδιού, κατανόηση της συμπεριφοράς του και  ήπια αντίδραση και 
υποδειξη για αλλαγη στην κακία του εγωκεντρισμού και του ναρκισσισμού του.
Ανεξαντλητη ελπίδα και προσπάθεια να βοηθήσει το παιδί της και τα άλλα παιδιά, 
στην κοινωνική συμπεριφορά,  εργατικότητα, υπευθυνότητα, φιλικότητα, καλοσύνη, 
δωρεές, ενθάρρυνση, υποστήριξη, προάσπιση του αδυνάτου, χαρά στη χαρά του 



άλλου, άρνηση ταραχής και οργής, σεβασμό στη γυναικα και στο παιδί, καμία 
υποτίμηση στη μάνα, κόρη, αδερφή, σύζυγο, γιαγιά..
Αν οι γυναίκες συνειδητοποιήσουν αυτές τις δυναμεις τους, μπορούν να φέρουν 
άμεσα το νέο, μητροκεντρικό πολιτισμό, με τη βοήθεια του νέου πολιτικού 
συστήματος ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ηθικη, αξιοκρατικη με μητροκεντρικές αξίες.
Σαν αρχή, ας ιδρύσουν αμέσως ένα εθνικό συμβουλιο γυναικών, για αυτό το σκοπο. 
Στη συνεχεια, οι δημοσιοι υπαλληλοι και οι δημοτικοι θα εκλεξουν τους καλυτερους 
συναδελφους τους σαν υποψηφιους για  το νομοθετικο σωμα, η, το Συμβουλιο των 
αρίστων, σοφών, ευδοκίμων πολιτών, οπως ονομαζονταν στην εποχη του 
ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ...
 

Τωρα, ενα ανεκδοτο απο το μελλον,
απο τον καινουργιο μητροκεντρικο πολιτισμο που συντομα θα εγκατασταθει απο τις
συνειδητες γυναικες ολου του κοσμου
 
 
Εκεινη-  αγαπη μου, ξερεις, την αλλη βδομαδα μπαινω στην κλινικη για τη γεννα του
παιδιου μας. Οταν γυρισω σπιτι, εσυ δεν πρεπει να εισαι αλλο πια εδω
Εκεινος-και που θα παω να μεινω;
Εκεινη - στο σπιτι της μητερας σου
Εκεινος -θα πρεπει να μεινω  με τη μητερα μου σα να ειμαι παλι μωρο
Εκεινη- θα μενεις μονος, σαν ενας ωριμος ανδρας, αυτονομος, πληρης στον εαυτο 
του.
  Η μητερα σου θα ερθει να μεινει μαζι μου. Θα τη χρειαστω για αρκετα μεγαλη 
περιοδο, ξερεις.
Εκεινος -θα το δεχτει αυτο η μητερα μου; Εγω δεν μπορω να της το συστησω
Εκεινη -μην ανησυχεις, το εχουμε κανονισει κιολας.
                                                           ΤΕΛΟΣ


