
Τὴν ἴδια χρονιά, ποὺ ἔκλεισε τὸν κύκλο τοῦ θανάτου ὁ Α΄ Παγκόσμιος 
Πόλεμος (1914-1918), κυκλοφορήθηκε στὴν Γερμανία τὸ πολυθρύλητο βι-
βλίο τοῦ Γερμανοῦ Φιλοσόφου Ὄσβαλντ Σπένγκλερ (1880-1936), ἡ «Πα-
ρακμὴ τῆς Δύσεως». 

Βέβαια, τὴν παρακμὴ αὐτὴ εἶχε προαναγγείλει ὁ αἰνιγματικὸς Ἀλε-
ξανδρινὸς Καβάφης, μὲ τὸ περίφημο «Περιμένοντας τοὺς Βαρβάρους».

Ἀλλ᾿ ὁ Σπένγκελ μὲ τὴν δυναμική του συγγραφὴ ἔκανε πιὸ ψηλαφητὴ 
τὴν ἀντίληψη πὼς ἡ Εὐρώπη, καὶ γενικώτερα οἱ δυτικὲς κοινωνίες διέρ-
χονται φάση παρακμῆς. 

Θὰ πίστευε κανεὶς ὅτι μετὰ τὴν ἐπισήμαν-
ση αὐτή, ποὺ δὲν ἦταν ἡ μοναδική, ἡ Εὐρώ-
πη θὰ ἄλλαζε πορεία καὶ θὰ υἱοθετοῦσε μία 
πιὸ πνευματικὴ πορεία. Ἔγινε τὸ ἀντίθετο. 

Στὸ διάστημα τοῦ Μεσοπολέμου ἀφυπνί-
στηκαν τὰ πιὸ ἄγρια ἔνστικτα τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ Εὐρώπη, γιὰ νὰ περιορισθῶ μόνο σ᾿ αὐτή, μετὰ τὸν [Β΄ Παγκόσμιο] 
Πόλεμο (1939-1945), χωρίστηκε σὲ δύο στρατόπεδα ἀλληλομαχόμενα: 
τὸ Ἀνατολικὸ καὶ τὸ Δυτικό. 

Τὸ πρῶτο ζήτησε τὴν λύτρωση στὸν Κομμουνισμὸ καὶ τὸ δεύτερο 
στὸν Καπιταλισμό. Καὶ μόνο ἡ διαίρεση καὶ τὸ διασπειρώμενο μῖσος 
ἦταν συμ-πτώματα παρακμῆς.

Ἡ παρακμὴ τῆς Δύσεως καὶ ἡ παρεπόμενη κατάρρευση εἶναι ἀπότο-
κος τῆς ἀδιαφορίας πρὸς πᾶσαν ἠθικὴ ἀξία. 

Μετὰ τὸν πόλεμο ἦταν ἐπιτακτικὴ σὲ Δύση καὶ Ἀνατολή, σὲ Εὐρώπη 
καὶ Ἀμερική, ἡ ριζικὴ τροποποίηση τῆς νοοτροπίας τοῦ ἀνθρώπου. 

Ἡ τεράστια ἀνθρωποφθορὰ ἦταν ἕνα κίνητρο γιὰ νὰ ἀποφασίσει ὁ 
ἄνθρωπος νὰ γίνει ἠθικώτερος· ὄχι δυνατώτερος. Πνευματικώτερος 
καὶ ὄχι ἀνηθικώτερος.

Ὅπως ἔλεγε ὁ ἀείμνηστος Χρῆστος Μαλεβίτσης (1927-1997), 
● «νὰ πάψει νὰ μισεῖ καὶ νὰ ὀνομάζει τοὺς ἄλλους ἐχθρούς του. Νὰ 

πάψει νὰ νομίζει πὼς ὁ κόσμος ἔγινε γι᾿ αὐτὸν καὶ νὰ ἀγωνίζεται γιὰ 
νὰ τὸν καταναλώσει. Νὰ εἶναι ὀλιγαρκής, νὰ εἶναι ἀνεκτικὸς καὶ νὰ 
προσφέρεται στοὺς ἄλλους. Νὰ θεωρεῖ ἀνυπόφορο σκάνδαλο τὸ κακὸ 
ποὺ γίνεται στὸν κόσμο καὶ ὄχι κάτι αὐτονόητο»...
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