
https://ellinikosblog.wordpress.com

Η ΨΥΧΙΚΗ ΑΠΑΘΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚ-
ΜΗΣ

Μὴ μπορῶντας νὰ προσαρμοσθῆ πλέον σ’ ἕνα κόσμο ποὺ δὲν καταλαβαίνει καὶ ὁ
ὁποῖος δὲν τὸν καταλαβαίνει, οὔτε τὸν ὑπολογίζει, μὴ ἔχοντας κανένα ψυχικὸ ἤ ἰδεα-
τὸ ἀγκυροβόλιο ἤ κριτήριο, ἀντιμετωπίζοντας μιὰ ὀργανωμένη συμβίωσι -μιὰ κοινω-
νία- ποὺ οὔτε ὀργανωμένη εἶναι πλέον σὲ ἀνθρώπινα καὶ φυσικά «Ὀργανικὰ πλαί-
σια», οὔτε συμβίωσις εἶναι,  ὁ Ἐξατομισμένος Ἄνθρωπος βυθίζεται στὴν Ἀνεξίσωσι,
ἀντιδρᾶ σπασμωδικά, χάνει τὶς βιολογικὲς καὶ ψυχονευρωτικὲς ἱκανότητες καὶ δυνα-
τότητές του καὶ ἐρειπώνεται ἐσωτερικά, δηλαδὴ βυθίζεται στὴν Παρακμή…
Ἄλλος ἀρχίζει ἀπὸ τὴν  Ἄρνησι, τὴν κατηγορηματικὴ ψυχικὴ ἄρνησι τῆς πραγματι-
κότητος,  ποὺ τὸν συντρίβει.  Ἀρνεῖται τὴν προσπάθεια ταξινομήσεως καὶ κρίσεως,
καθὼς καὶ τοὺς ρυθμοὺς ποὺ τοῦ ἐπιβάλλονται. Κλείνεται σ’ ἕνα «δικό του κόσμο»,
καὶ περιορίζεται στὸ νὰ «νομίζη» ὅτι τὰ «πράγματα ἦταν πάντα ἔτσι», ὀχυρωμένος
πίσω ἀπὸ ἕτοιμες φράσεις καὶ ἀπαντήσεις, ποὺ καμμία σχέσι μὲ τὴν πραγματικότητα
καὶ τὴν λογικὴ δὲν ἔχουν. Καὶ ὅταν, κάποτε, ἀναγκασθῆ ἐκ τῶν πραγμάτων νὰ ἀντι-
μετωπίση τὴν ἀλήθεια, τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι καταστροφικό…
Ἄλλος προχωρεῖ (εὐφημισμὸς!) στὴν ἐξειδίκευσι, ὅπου νομίζει ὅτι «ἀκολουθεῖ» τὸν
ρυθμό, ἀλλὰ τὸν ἀκολουθεῖ μόνο στὸν στενὸ τομέα τους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔχη πλή-
ρη καὶ θεληματικὴ ἄγνοια γιὰ ὅλα τὰ ἄλλα καὶ νὰ προσπαθῆ ἀπελπισμένα «νὰ ἀγνοή-
ση» τὴν στυγνὴ πραγματικότητά τους. Ἔτσι π.χ. βλέπει κανεὶς τὴν ἐπιστημονικὴ καὶ
πνευματικὴ ἤ τὴν πολιτικὴ «ἡγεσία τοῦ Μεταιχμίου» νὰ εἶναι ὄχι μόνο ἀνίκανη γιὰ
μία γενικὴ ἐπισκόπησι καὶ ἀνάλογη ἀντιμετώπισι, ἀλλὰ νὰ ἠδονίζεται στὸν στρουθο-
καμηλισμό!  Ἐπιστήμονες ποὺ ἀρνοῦνται  νὰ ἰδοῦν ποῦ ὁδηγοῦν οἱ  «νεωτερισμοί»
τους, καθηγηταὶ ποὺ ἀρνοῦνται νὰ συνειδητοποιήσουν ποῦ ὁδηγοῦν τοὺς νέους τους,
διανοούμενοι ποὺ ἀρνοῦνται νὰ ἀντιμετωπίσουν τὰ προβλήματα ποὺ θέτουν κατὰ πα-
ραγγελίαν (!), οἰκονομολόγοι ποὺ ἀρνοῦνται νὰ παραδεχθοῦν τὴν καταστροφὴ ποὺ
ἔφεραν ἤδη οἱ «εἰδικευμένες σὲ ἀμάθεια θεωρίες» τους, πολιτικοί, τέλος, ποὺ ἀρνο-
ῦνται νὰ ἀπαγκιστρωθοῦν ἀπὸ τὶς καταστροφικὲς πολιτικοκοινωνικὲς θεωρίες τους
ποὺ ἔφεραν ἀκριβῶς τὸ Μεταίχμιο, γιατὶ κανείς τους δὲν «ξέρει» τίποτε ἄλλο, τίποτε
γενικώτερο, γιατὶ  στερεῖται  ὁλοκληρωμένης Κοσμοθεωρίας καὶ  Βιοθεωρίας,  γιατί,
κατὰ βάθος, δὲν εἶναι παρὰ ἕνας Εἰδικευμένος Ἀρνητής!  
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Καὶ οἱ Ἀρνηταὶ δὲν ξέρουν, δὲν μποροῦν νὰ δημιουργήσουν τίποτε. Ξέρουν μόνο νὰ
«ὑφίστανται». Καὶ τότε, ἡ Παρακμὴ εἶναι ἤδη μέσα! 
Ἄλλος γυρίζει πίσω στὴν  Νοσταλγία. Νοσταλγία γιὰ ἕνα τρόπο ζωῆς χαμένο πλέον
ὁριστικά, γιὰ μιὰ νοοτροπία ἤ ἕνα τρόπο ἀντιμετωπίσεώς της, ποὺ δὲν μποροῦν ποτὲ
πλέον νὰ ἀποτελέσουν παράμετρο ὑπολογισμοῦ… Ἀγγιστρωμένος σ’ ἕνα ὄνειρο, ἀπὸ
τὸ ὁποῖο δὲν μπορεῖ, δὲν θέλει πλέον νὰ βγῆ, ὅσο κι ἄν ἐνδόμυχα ἔχει τὴν ἐπίγνωσι
τοῦ ἀνέφικτού του, τὸ ἀνεγείρει σὲ δόγμα ἀπελπισίας, ἀπὸ δικαιολογημένο τρόμο τοῦ
παρόντος του. Εἶναι ἡ πιὸ βαρειὰ μορφὴ ἐλλείψεως προσαρμοστικότητος καὶ αὐτὴ
ἀκριβῶς ἡ ὀξύτης της τὸ ὁδηγεῖ συχνὰ ἀναλόγως ἡλικίας καὶ χαρακτῆρος, σὲ πράξεις
ἀπελπισίας. 
Σ’ αὐτὴν τὴν κατηγορία «στρατολογοῦνται», κατὰ κάποιο τρόπο, καὶ οἱ ὁμάδες ἐκε-
ῖνες ποὺ ἐγείρουν τὴν ἔννοια τοῦ  Συντηρητισμοῦ σὲ  καθαρή,  ἀλλὰ μάταιη ἔννοια
ἀντιδράσεως, καὶ οἱ ἄλλες ὁμάδες, ποὺ προσπαθῶντας νὰ ξεπεράσουν τὶς δικές τους
φαντασιώσεις καὶ τὰ δικά τους ἄγχη καὶ συμπλέγματα, ὀλισθαίνουν σ’ ἕνα κατήφορο
νεφελώδους «ἀλλαγῆς», σύμφωνα μὲ τοὺς «συρμοὺς» τῆς στιγμῆς καὶ δίνουν τοὺς
ὀπαδοὺς στὴν λεγομένη «Ὑπεραριστερά»!
Πράγματι, ὅσο κι ἄν φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως παράδοξο, «ὑπεραριστερὰ» καὶ «ὑπε-
ραντιδραστικοὶ»  συναντῶνται  στὴν  ἄρνησι  τῆς  πραγματικότητος καὶ  στὴν  ἐπιδίωξι
«ἐπιστροφῆς» σὲ ἀντιπραγματιστικὲς ἐπιδιώξεις, τῶν ὁποίων οὔτε κἄν τὸ τίμημα δὲν
ξέρουν. Γιατὶ ἄν τὸ ἤξεραν δὲν θὰ τὸ ἄντεχαν! Ἀπὸ τὴν νεφελώδη ἔννοια τοῦ «πα-
λιοῦ καλοῦ καιροῦ» γιὰ τοὺς μέν, ποὺ ὅμως δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ δεχθοῦν τὰ στεγα-
νὰ καὶ τὶς ἀπαγορεύσεις του, ὡς τὶς ἔννοιες τῆς «προτεχνολογικῆς ἐποχῆς» καὶ τοῦ
ρωμαντισμοῦ τῶν οὐτοπιῶν τῆς  ἰσότητος  καὶ  «πρωτοκυτταρικῆς» ἐνοράσεως τοῦ
κοινωνικοῦ σώματος τῶν δέ, ποὺ ὅμως καὶ αὐτοὶ δὲν θὰ μποροῦσαν ν’ ἀνθέξουν τὴν
ἔλλειψι αὐτοῦ ποὺ καταδικάζουν, οἱ ἀποχρώσεις εἶναι ἄπειρες καὶ ἀπέραντες. Ὅλες
ὅμως ἔχουν ἕνα κοινὸ σημεῖο: τὴν ἀποκοπὴ ἀπὸ τὴν πραγματικότητα καὶ τὴν ἀδυνα-
μία νὰ τὴν ἀντιμετωπίσουν ἐνεργητικά! Βία καὶ ἀντιβία, ἀναρχία καὶ «τάξις», δύο
ὄψεις ἑνὸς νομίσματος ἀπὸ καιρὸ ἀποσυρθέντος ἀπὸ τὴν κυκλοφορία, χωρὶς ἀντίκρυ-
σμα…   
«Οἰκολογισταὶ» (δηλαδὴ μανιακοὶ προστάτες αὐτόκλητοι ἑνὸς ὑποθετικοῦ περιβάλ-
λοντος), λάτρεις τῶν «πρωτογόνων» καὶ «καλῶν ἀγρίων», «καθαροὶ» μαρξισταί, δη-
λαδὴ ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ ἀντλοῦν ἀπὸ παλιὲς συνταγὲς νέα φαγητά, μασκαρεύοντας τοὺς
φόβους τους καὶ τὶς νοσταλγίες τους σὲ «προοδευτισμοὺς» καὶ σὲ «ἐπαναστάσεις»,
εἶναι  τὰ θύματα ποὺ χειρίζονται  ἐκεῖνοι  ποὺ οὔτε φόβους καὶ  ἄγχη,  οὔτε  φαντα-
σιώσεις καὶ συμπλέγματα ἔχουν!
Τέλος,  ἄλλος  γίνεται  «Δέκτης  Ἁπλοποιήσεως».  Γι’ αὐτὸν  ὅλες  οἱ  ἐξηγήσεις  εἶναι
ἁπλές, καλὲς καὶ ἔχουν γενικὴ ἐφαρμογή! Ἀκολουθεῖ κατὰ γράμμα καὶ κατὰ πόδας
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τὸν συρμὸ τῆς στιγμῆς, δανειζόμενος τὰ «φῶτα» ὁποιουδήποτε βιομηχανοποιημένου
προϊόντος τῆς διανοήσεως-παρανοήσεως καὶ προσποιεῖται ὅτι ξέρει τὰ πάντα, ἀντι-
λαμβάνεται τὰ πάντα καὶ παραδέχεται τὴν «πρόοδο τοῦ καιροῦ του»… Αὐτὸς εἶναι τὸ
πιὸ ἐπικίνδυνο καὶ τὸ πιὸ ἀνεύθυνο «εἶδος» τῆς σημερινῆς πανίδος τῆς ζούγκλας τοῦ
Μεταιχμίου! Εἶναι πάντα ἡμιμαθῆς, θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του «εἰδικὸ» (ἔχει δηλαδὴ συ-
γκεντρωτικὴ ἀμάθεια σὲ ὅλα!) καὶ προσπαθεῖ ἀπελπισμένα νὰ κρύψη τὸ σύμπλεγμα
τῆς κατωτερότητος ποὺ καταλαβαίνει ἐνδόμυχα ὅτι ἔχει, κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίδειξι μιᾶς
ἀνύπαρκτης προσαρμοστικότητος… 
Ὅλοι  αὐτοὶ  οἱ  τύποι  τοῦ Μεταιχμίου -καὶ  ἄλλοι  πολλοί,  διαφόρων ἀποχρώσεων-
εἶναι βασικὰ θύματά του, γιατί, κατὰ κάποιο τρόπο, ὑποχρεώνονται νὰ θέσουν σὲ
πρᾶξι ἕνα μέρος τουλάχιστον ἀπὸ τὶς φαντασιώσεις τους. Πιστεύοντας στὴν ἔννοια
τῆς ἁπλοποιήσεως βρίσκονται συνεχῶς ἀντιμέτωποι μὲ τὴν ἐπιπλοκὴ τῆς πραγματι-
κότητος, τὴν ὁποίαν ὅμως δὲν μποροῦν νὰ ἀνθέξουν! Τὸ ἀποτέλεσμα, συνήθως, εἶναι
ὅτι ἀναζητοῦν καὶ πάλι μιὰ «ἁπλῆ» λύσι: τὴν Φυγή…
Μπροστὰ στὶς προσκλήσεις τοῦ περιβάλλοντος τὶς ὁποῖες δὲν μποροῦν νὰ ἀνθέξουν,
ἄλλοι βρίσκουν τὴν φυγή τους στὸν στρουθοκαμηλισμό, ἄλλοι στοὺς τεχνητοὺς πα-
ραδείσους, ἄλλοι στὴν αὐτοσυγκέντρωσι σὲ «ἕνα μεγάλο πρόβλημα» (ποὺ αὐτοὶ οἱ
ἴδιοι δημιουργοῦν στὸν ἑαυτό τους καὶ ποὺ οὔτε μεγάλο εἶναι, οὔτε ἀνάγκη νὰ δη-
μιουργηθῇ ὑπῆρχε), ἄλλοι στὸ μίσος καὶ στὰ ἀπωθημένα (ποὺ καταλήγουν στὴν τυ-
φλὴ βία), ἄλλοι στὴν ἀναζήτησι ἀποδιοπομπαίων τράγων (ποὺ εἶναι φυσικὰ ὅτι καὶ
ὅσοι τοὺς ἐμποδίζουν νὰ ἀποχαλινώσουν τ’ ἀπωθημένα τους, π.χ. ἡ ἀστυνομία!). 
Οἱ μορφὲς αὐτὲς τῆς «φυγῆς», δὲν εἶναι παρὰ μιὰ ἀπελπισμένη προσπάθεια νὰ ἁπλο-
ποιηθοῦν οἱ ἐπιλογές τους καὶ οἱ ταξινομήσεις, κρίσεις καὶ ἀποφάσεις τους. Καὶ ἐπει-
δὴ αὐτὸ εἶναι μάταιος κόπος, καὶ ἐνστικτωδῶς, τὸ γνωρίζουν, ἐπειδὴ ἀκόμη μαζὶ μὲ
τὴν αἴσθησι τῆς κλίμακος τῶν ἀξιῶν, οἱ ἀντιδράσεις τους εἶναι ἀπρόβλεπτες,  πα-
ράλογες καὶ παράδοξες. Ὁ Παβλώφ, ὁ γνωστὸς πειραματιστῆς καὶ δημιουργὸς τῶν
«αὐτομάτων ἀντιδράσεων», περιγράφει τὶς «ἐνδιάμεσες κρίσεις» τῶν πειραματοζώων
του, τὶς ὁποῖες ὀνομάζει «φάσις παραδόξου», ὅπου τὰ πειραματόζωά του ἀντιδρο-
ῦσαν κατὰ τρόπο ἀπρόβλεπτο, μὲ κρίσεις «λύσσας» χωρὶς λόγο. Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο
ἀντιδροῦν καὶ οἱ ἀπροσάρμοστοι αὐτοὶ τύποι, τὰ θύματα τοῦ Μεταιχμίου, πρᾶγμα
ποὺ ἐξηγεῖ τὶς «ἀπρόβλεπτες καὶ ἀπρόκλητες» ἐκρήξεις τυφλῆς βίας, ποὺ παρατηρο-
ῦνται ὅλο καὶ συχνότερα στὶς ζοῦγκλες του, στὶς πόλεις. Πρόκειται γιὰ μαζικὴ ψυχο-
πάθεια καὶ ὑστερία, φυσικοῦ ἐπακολούθου τῆς ἀδυναμίας ἀντιμετωπίσεως καὶ παρα-
δοχῆς τῆς πραγματικότητος τοῦ Μεταιχμίου. Ὅπως ἄλλωστε καὶ ἡ ἄλλη, ἡ παθητικὴ
μορφὴ φυγῆς: Ἡ ἀπάθεια, δηλαδὴ ἡ ἀποδοχὴ τοῦ ἀνεξέλεγκτου καὶ τοῦ ἀναντιμετω-
πίστου τῆς  καταστάσεως καὶ  ἡ  ροπὴ τῆς  παραιτήσεως,  ποὺ χαρακτηρίζει  μεγάλες
μᾶζες ἀτόμων. Αὐτὴ ἡ ροπὴ εἶναι ἀκριβῶς ἐκείνη ποὺ ἐπιτρέπει στὴν παρακμὴ νὰ
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προχωρῆ ἀκάθεκτα καὶ ἀποστερεῖ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο τὸ βασικὸ στοιχεῖο διαφοροποιή-
σεώς του ἀπὸ τὰ ζῶα: τὴν ἐπίδρασι τοῦ ἀνθρώπου στὸ περιβάλλον, δηλαδὴ τὸ ἀντί-
θετο χαρακτηριστικὸ τῆς παρακμῆς!
Δεδομένου δέ, ὅτι ὁλόκληρη ἡ κοινωνία,  δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἀντικατοπτρίζη τὴν
πραγματικότητα τῶν ἀτόμων ποὺ τὴν ἀπαρτίζουν καὶ δεδομένου ὅτι τεράστιες μᾶζες
-ἄν ὄχι σχεδὸν ὅλα- τῶν ἀτόμων αὐτῶν ὑποφέρουν ψυχονευρωτικά, εἶναι φυσικὸ καὶ
ὁλόκληρη ἡ κοινωνία νὰ ὑποφέρη κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ κατ’ εὐθεῖαν ἀνάλογα τοῦ
ποσοστοῦ τῶν ἀτόμων ποὺ σαπίζουν μέσα της!
Τὰ κοινωνικὰ φαινόμενα τῆς παρακμῆς (τοῦ Μεταιχμίου) δηλαδὴ ἡ διάχυτη γνώμη
ὅτι «ὁ κόσμος τρελλάθηκε», τὰ ναρκωτικά, ἡ ἀναζήτησις τῶν ἐντυπώσεων, ἡ ἀπο-
θέωσις τοῦ ἐγωϊσμοῦ, οἱ μορφὲς τῆς φυγῆς, ἡ βία, ἡ ἐπίθεσις κατὰ κάθε ἀντιπροσω-
πευτικοῦ χαρακτηριστικοῦ τῆς κοινωνίας τοῦ κάθε ἀτόμου (ἀνεξαρτήτως πολιτικοῦ,
οἰκονομικοῦ  ἤ  κοινωνικοῦ  συστήματος)  δὲν  εἶναι  παρὰ  ὁ  ἀντικατοπτρισμός  τους
μέσα στοὺς χειμάρρους τῆς Ἐπιταχύνσεως, τοῦ Ἐφημέρου καὶ τοῦ Σφυροκοπήματος.
Ὅσο πιὸ «προηγμένη» εἶναι ἡ κοινωνία, ὅσο δηλαδὴ περισσότερο ἀνήκει στὴν κατη-
γορία «Μέλλοντος», τόσο περισσότερα καὶ ἰσχυρότερα ἐμφανίζονται τὰ φαινόμενα
τῆς γενικῆς καὶ εἰδικῆς ἀνισορροπίας τῶν παραμέτρων τῶν μαζῶν, τῶν ἀτόμων καὶ
τῶν συνθηκῶν. Τὰ φαινόμενα αὐτά, σὲ παροξυσμὸ στὴν Βόρειο Ἀμερική, ἔχουν ἤδη
φθάσει στὰ ὅρια τοῦ παροξυσμοῦ στὴν Δυτ. Εὐρώπη καὶ διεισδύουν ἤδη καὶ στὴν
Ἀνατολική. 
Ἡ ψυχικὴ ἀνισορροπία, ἡ Ἀνεξίσωσις τοῦ Ἀνθρώπου μὲ τὸ Περιβάλλον του, ἴδια μὲ
καρκίνο τοῦ πνεύματος σαπίζει ὅλο καὶ περισσότερο, ὅλο καὶ ταχύτερα τὶς Κοινωνίες
τοῦ Μεταιχμίου. Ἡ ὥρα πλησιάζει, ποὺ ἀπὸ τὰ ἐρείπια τῆς Παρακμῆς, μιὰ Νέα Ἐξί-
σωσις θὰ γεννηθῆ…

Ἀνδρέας Δενδρινός, Τὸ Μεταίχμιο, σ.165-169, ἐκδόσεις «Ἐλεύθερη Σκέψις», Ἀθήνα,
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