




ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ 

Το Ελληνικό Ζήτημα εν μέσω τυφώνα στο παγκόσμιο 

κοινωνικοοικονομικό και γεωπολιτικό γίγνεσθαι. 



ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ 

Φλύαρες χρηματοπιστωτικές ουτοπίες ενηλίκων σε κατάσταση προχωρημένης οστεοπόρωσης. 

Απόγνωση παιδιών για το γκρέμισμα των ονείρων τους. 



Ο homo sapiens ως συμβάν στο 

κοσμικό ημερολόγιο 

 

Φαντασιακός ανταποκριτής των ''Νέων του 

Γαλαξία". Εκπέμπει από τη Γη (αστερισμός 

του Ωρίωνα) στο κέντρο του Γαλαξία (αστερισμός 

του Τοξότη), μέσω γέφυρας Αϊνστάιν-Ρόζεν. 



Ανάδυση της 

βασιλεύουσας φαιάς 

ουσίας με στοχαστικές 

διαδικασίες. 
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«Κατορθώματα» βασιλεύουσας 

φαιάς ουσίας στη γήινη βιόσφαιρα. 

Ο homo sapiens ως συμβάν στο 

κοσμικό ημερολόγιο 

 



Ένας κοινός νους. Δομές, λειτουργίες 

και πρωταγωνιστές  

 





Απόδοση τιμών στο ελεύθερο κοινωνικό 

βάδην της Προϊστορίας  

 

 



Βεβιασμένο τροχάδην στην Ιστορία 

 



Η ημιτελής συμφωνία της ανθρωπότητας  

στο διαρκές μουσικό φεστιβάλ της βιόσφαιρας  



Η ημιτελής συμφωνία της ανθρωπότητας  

στο διαρκές μουσικό φεστιβάλ της βιόσφαιρας  

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ 

ΠΡΕΛΟΥΔΙΟ 

Recitativo 

Tempo Larghissimo 

Tempo Grave 

Tempo Largo 
τα κτυπήματα κυμαίνονται 

μεταξύ 25 και 60 ανά λεπτό 



Η ημιτελής συμφωνία της ανθρωπότητας  

στο διαρκές μουσικό φεστιβάλ της βιόσφαιρας  

ΠΡΩΤΟ 

ΜΕΡΟΣ  

Tempo Larghetto 

Tempo Adagio 

Marcia Moderato 

τα κτυπήματα κυμαίνονται 

μεταξύ 60 και 85 ανά λεπτό 



Η ημιτελής συμφωνία της ανθρωπότητας  

στο διαρκές μουσικό φεστιβάλ της βιόσφαιρας  

Tempo Moderato  

Tempo Allegro Moderato 

Tempo Allegro 

τα κτυπήματα κυμαίνονται μεταξύ 

85έως 168 ανά λεπτό 

ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΜΕΡΟΣ  



Η ημιτελής συμφωνία της ανθρωπότητας  

στο διαρκές μουσικό φεστιβάλ της βιόσφαιρας  

Tempo Vivace  

Tempo Presto  

 Tempo Prestissimo 

τα κτυπήματα κυμαίνονται μεταξύ  

168 μέχρι και πάνω από 200 ανά λεπτό 

«όρια καρδιακής ανακοπής» 

ΤΡΙΤΟ 

ΜΕΡΟΣ  

ΗΜΙΤΕΛΕΣ 







Ο χαμένος κοινωνικός παράδεισος  

της Προϊστορίας 

Εικαστικά 

δημιουργήματα της 

παλαιολιθικής 

εποχής σε διάφορα 

σημεία του 

πλανήτη  



Ο χαμένος κοινωνικός παράδεισος  

της Προϊστορίας 

Εικαστικά 

δημιουργήματα της 

παλαιολιθικής 

εποχής σε διάφορα 

σημεία του 

πλανήτη  



Πρώτο επικοινωνιακό άλμα, συγκρότηση των ομίλων 

οικογενειών, οργανωμένη κοινοτική δύναμη, κυριαρχία  

στην πανίδα και εξάπλωση στον κόσμο 



Επινόηση της γεωργοκτηνοτροφίας και δεύτερο 

επικοινωνιακό άλμα: συνένωση των ομίλων 

οικογενειών σε αταξικές φυλές 

Κοιλάδα του Ινδού στο νεολιθικό Μεργκάρ στο Πακιστάν, περίπου 7.000 π.Χ.  

Ανατρέπεται η κρατούσα θεωρία περί οργανωτικής αδυναμίας των αταξικών  

κοινωνιών να υλοποιήσουν και να λειτουργήσουν μεγάλης κλίμακας κοινωφελή έργα 



Το προπατορικό αμάρτημα της κοινωνικής 
διαστρωμάτωσης και η Ιστορία 

   



Συγκριτική αναπαράσταση των χρονικών μεγεθών 

Προϊστορίας και Ιστορίας 



Κοινωνικός 

μετασχηματισμός των 

αταξικών 

γεωργοκτηνοτροφικών 

φυλών 

σε διαστρωματωμένες, 

συγκρότηση της 

πολυφυλετικής 

επικράτειας, γέννηση 

της δουλείας 

Προσομοίωση από τη 

φαινομενολογία της 

ρευστομηχανικής 

Κοινωνικό προπατορικό αμάρτημα και πρώτα 

βήματα στην Ιστορία  



Η διαστρωματωμένες κοινωνίες με την αγορά τους 

μέχρι και το τέλος της γεωργοκτηνοτροφικής εποχής 

Ελεύθερη απόδοση του μοντέλου Polanyi για την εξέλιξη του συμπλέγματος «η κοινωνία  

με την αγορά της»: από τη θετική αμοιβαιότητα με ανταπόδοση στην ισορροπημένη  

και στην αρνητική αμοιβαιότητα, στην κυοφορία για τη γέννηση του βρέφους της αγοράς,  

στην παιδική και εφηβική της περίοδο. 



Τα πρώτα μέταλλα, εποχή του χαλκού, τάλαντο, 

νόμισμα  
 



Τεχνογένεση του Σιδήρου  
Εκδημοκρατισμός των κοινωνικών εξουσιών και ανατροπή  

των κατεστημένων ολιγαρχιών της ύστερης Εποχής του Χαλκού  
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Τεχνογένεση του Σιδήρου  
Εκδημοκρατισμός των κοινωνικών εξουσιών και ανατροπή  

των κατεστημένων ολιγαρχιών της ύστερης Εποχής του Χαλκού  

 



Οι ιδεολογικές, οικονομικές, στρατιωτικές  

και πολιτικές εξουσίες 
 

Πηγές και μορφές των αλληλοεμπλεκόμενων δικτύων κοινωνικών εξουσιών 

 

Ιδεολογικές πηγές της κοινωνικής εξουσίας 

 

Η αναζήτηση ≪θεϊκού≫  Αποτυπώματος 

 

 

 

 

 

 

 

Από τις πρώτες πηγές οικονομικής εξουσίας στον γεωργοκτηνοτροφικό καπιταλισμό 

 

Στρατιωτικές και πολιτικές πηγές της κοινωνικής εξουσίας 

 

Η διαχρονική υπεροχή των εξουσιών ευρείας πληθυσμιακής βάσης 

 



Μεταξύ επικυρίαρχου νεομεσαιωνικού δόγματος και 

κοσμικών εξουσιών της «μετα-αλήθειας» 
 

Κοινωνικό συμβόλαιο, οράματα δημοκρατίας και 

ανθρώπινες αξίες 

 

Ο καθένας για τον εαυτό του και η Αγορά για όλους 

 

Νέα σύγκρουση των πολιτισμών ή τέλος της 

κοινωνικής ιστορίας πίσω από αόρατο χρυσούν 

παραπέτασμα; 

 

Αυτοοργάνωση μιας κρίσιμης μάζας και η γέννηση 

των ≪Ιστορικών Συμβάντων≫ 

 

Αριστοτελική και καρτεσιανή προσέγγιση του 

≪αρίστου πολιτεύματος≫. 

Μεσότης και συλλογική αριστεία 

 

 





Φαντασιώσεις με υπερέχουσα την αρχέγονη ρίζα 

και οι Ινδοευρωπαίοι  



Η Εύφορη Ημισέληνος 



Περί τη Μεσοποταμία. Σουμέριοι, Ακκάδιοι και 

Αμορίτες, Ουρούκ και Βαβυλώνα  



Χετταίοι  



Ασσύριοι  



Ασσύριοι  



Μήδοι και Πέρσες  



Μήδοι και Πέρσες  



Μήδοι και Πέρσες  



Φοίνικες και αλφαβητική γραφή  

 



Φοίνικες και αλφαβητική γραφή  

 



Ο Νείλος και η Αίγυπτος   

 



Ο Νείλος και η Αίγυπτος   

 



Έλληνες της Εποχής του Χαλκού: 
Μινωική Κρήτη, Αχαιοί και Μυκηναϊκός 

πολιτισμός. Ανατροπή και σκοτεινό διάλειμμα  



Έλληνες της Εποχής του Χαλκού: 
Μινωική Κρήτη, Αχαιοί και Μυκηναϊκός 

πολιτισμός. Ανατροπή και σκοτεινό διάλειμμα  



Από τη μεταμυκηναϊκή στην κλασική Ελλάδα 

  Ανάδυση του ευρασιατικού ελληνισμού των πόλεων-κρατών 

Η γέννηση της μικρομεσαίας τάξης των ελεύθερων πολιτών – οπλιτών 

Ακμή και διάδοση της αθηναϊκής δημοκρατίας 

Η εθνοτική πληγή: ενδοελληνικοί πόλεμοι, παρακμή της ευρασιατικής 

παρουσίας των πόλεων-κρατών 

 



Παγκόσμια ελληνική αυτοκρατορία υπό μακεδονική ηγεμονία 
 
  



Παγκόσμια ελληνική αυτοκρατορία υπό μακεδονική ηγεμονία 
 
  



Παγκόσμια ελληνική αυτοκρατορία υπό μακεδονική ηγεμονία 
 
  



Η ελληνιστική εποχή  



Ανάδυση και κυριαρχία της ρωμαϊκής πολιτείας  
Από τον 5ο π.Χ. αιώνα μέχρι τη διαίρεση (395 μ.Χ.) και την 

κατάλυση του δυτικού σκέλους της (476 μ.Χ.).  

 

 

  

Ετρούσκοι, Κέλτες και Γερμανοί στην προ-ρωμαϊκή Ευρώπη 

Ετρούσκοι, πρώτοι κυρίαρχοι της ιταλικής χερσονήσου, ιδρυτές της Ρώμης 

Είσοδος και εξάπλωση των Κελτών στην κεντρική και δυτική Ευρώπη 

Ο ≪εκγερμανισμός≫ της βορειοανατολικής Ευρώπης 

Ρεπουμπλικανική περίοδος της Ρωμαϊκής Πολιτείας, 5ος π.Χ. αιώνας μέχρι 31 π.Χ. 

Ιδιοκτησία και οικονομικές αξίες, τεχνολογική υπεροχή 

Η κατάκτηση της Ιταλίας και της Μεσογείου 

Αυτοκρατορική περίοδος της Ρωμαϊκής Πολιτείας. Κυοφορία (70-31 π.Χ.), γέννηση 

υπό τον Οκταβιανό και ακμή (30 π.Χ. μέχρι 179 μ.Χ.) 

Πρώτο βήμα προς το αυτοκρατορικό σύστημα διακυβέρνησης: Οι τριανδρίες 

Η αυτοκρατορία σε παρακμή: 180 μ.Χ. μέχρι την πτώση του δυτικού σκέλους της, το 

476 μ.Χ. 

Από την ηγεμονία του πρώτου μεταξύ ίσων στην κυριαρχία του δεσπότη 



Ανάδυση και κυριαρχία της ρωμαϊκής πολιτείας  
Από τον 5ο π.Χ. αιώνα μέχρι τη διαίρεση (395 μ.Χ.) 

  



Ανάδυση και κυριαρχία της ρωμαϊκής πολιτείας  
Από τον 5ο π.Χ. αιώνα μέχρι τη διαίρεση (395 μ.Χ.) 

  



Κατάλυση του δυτικού σκέλους της ρωμαϊκής πολιτείας  

4ος και 5ος αιώνας μ.Χ. 
  



Ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Βυζάντιο 

Η ≪Νέα Ρώμη≫. 

Πρώτες περίοδοι ακμής της ανατολικής αυτοκρατορίας. 

 

Από τις πηγαίες αρχές του χριστιανισμού στην ιδεολογική επικυριαρχία. 

Η εικονομαχία ως παράδειγμα καταστροφικής δογματικής έριδας. 

 

Υπονόμευση των κοινωνικών θεμελίων της αυτοκρατορίας. 

Τελευταία περίοδος ακμής. 

 

Περί Βυζαντίου 

Αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας 

 

Οι επιπτώσεις της επικυριαρχίας των δογμάτων στις κοινωνικές εξουσίες 

 

Παρακμιακός κατήφορος, τελευταίες αναλαμπές 

 

Το θανάσιμο δυτικοχριστιανικό πλήγμα (1204). 

 

Τελική πτώση του Βυζαντίου (1453). 



Ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Βυζάντιο 



Ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Βυζάντιο 

Αγία του Θεού Σοφία 



Ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Βυζάντιο 

Η Βασιλική Κινστέρνα της Κωνσταντινούπολης 



Ο χιλιόχρονος μεσαίωνας της μεταρωμαϊκής Ευρώπης  

476 εως 1492 μ.Χ. 

Κατάρρευση, οπισθοδρόμηση και ιδεολογική εμπλοκή των κοσμικών εξουσιών 

 

Από τους Φράγκους και την Καρολίγγεια Αυτοκρατορία στην Αγία Ρωμαϊκή 

Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους 

 

Τα κοινωνικοοικονομικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της κυρίαρχης φεουδαρχικής 

δομής 

 

Από την επικράτεια των Ρως στη Ρωσική Αυτοκρατορία 

 

Εμπέδωση της εθνοτικής συνείδησης, ανασυγκρότηση των ευρωπαϊκών βασιλείων σε 

≪έθνη-κράτη≫ 

 

Τραυματισμός και αναγέννηση 



Ο χιλιόχρονος μεσαίωνας της μεταρωμαϊκής Ευρώπης  

476  έως 1492 μ.Χ. 



Ανάδυση και ακμή του πριγκιπάτου των Ρως  



Οι συμπρωταγωνιστές μέχρι και τους μεσαιωνικούς χρόνους  

Άραβες και Ισλάμ. Σύζευξις, Γένεσις Ιστορικού Συμβάντος 

 

Οθωμανοί. Από το μικρασιατικό εμιράτο της Προύσας στο προσκήνιο της παγκόσμιας 

Ιστορίας 

 

Έπη πολιτισμών στην ινδική υποήπειρο 

 

Κινέζοι, η ≪πρώτη σε όλα≫ εθνότητα-γίγας της γεωργοκτηνοτροφικής εποχής 

 

Μογγόλοι. Το πόθεν και το πώς μιας αχανούς αυτοκρατορίας 

 

Άπω Ανατολή και Ιαπωνία 

 

Η Αμερική, μέχρι την εισβολή των Ευρωπαίων 



Οι συμπρωταγωνιστές μέχρι και τους μεσαιωνικούς χρόνους  



Οι συμπρωταγωνιστές μέχρι και τους μεσαιωνικούς χρόνους  



Οι συμπρωταγωνιστές μέχρι και τους μεσαιωνικούς χρόνους  



Οι συμπρωταγωνιστές μέχρι και τους μεσαιωνικούς χρόνους  

Ινδική  

υποήπειρος  



Οι συμπρωταγωνιστές μέχρι και τους μεσαιωνικούς χρόνους  

Ινδική  

υποήπειρος  



Κίνα και Η.Π.Α.: οι δύο γίγαντες της εύκρατης ζώνης  



Οι συμπρωταγωνιστές μέχρι και τους μεσαιωνικούς χρόνους  



Οι συμπρωταγωνιστές μέχρι και τους μεσαιωνικούς χρόνους  



Οι συμπρωταγωνιστές μέχρι και τους μεσαιωνικούς χρόνους  



Οι συμπρωταγωνιστές μέχρι και τους μεσαιωνικούς χρόνους  



Οι συμπρωταγωνιστές μέχρι και τους μεσαιωνικούς χρόνους  



Οι συμπρωταγωνιστές μέχρι και τους μεσαιωνικούς χρόνους  



Επίμετρο  

«Πολιτισμός ή βαρβαρότητα».  

Ένα βολικό διαχρονικό ψευδοδίλημμα 


