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"Πώς μnορεfτε Ι'α "lιπεύετε όη n Θεός-άl'θρωnος O't'ul "t'λϊX}ς, 

αι' δεν "ι'θάνει, εκηί", από τον Θεrf, και ο ά,'θρωιιος μέσα TOV; » 

- Μ.\Χ STI"~'" (1845) 

«() Θεός efl'at ι'ο.·ρ(}ς! () Θεός nuραμέι'εΙ νεκρός.' Κι ηιεfς τον 
σκοτώσαμε.' » - I;RI EJ)R l a I NnTI.5C;IIE (1882) 

<'ο άνθρωπος ε[νω "fa ω11'όηση, τψ όψψιι ημΕΡnμψfα της onofac. 
εύκολα κωαδεικνύει ιΖ αρχαιολΟΥfα πις σκi1ι.ιι/ς μας. Και ενι'iεχnμi1'ως 

70 "ΡΟΟΕ'Χι/ς n:.\ος l1/ς, Αν αυτές οι δΊf1Ίά[εις )τώσης ε[αφu)'fζ(Η'lUΙ' 

όπω( εμφανί(πηκαν, [ ... } όπως συι'έβ'l στην καμπιί TOV 18nv 
αιώνα (πο {δαφος η/ς κλUUl!"'ίς σΚΙ1ρ,Ις - τότε μπορούμΕ (ίντως να 

σΓOlχ,lμω(σουμε όll ο (lνθρωrιο( θα έσβηνε, όπως mo ακροθαλάαω 
ι:να rιρόαωflΟ ωl() άμμο,}) - I\II CHEl. FOUCAU,T (1966) 

' Ηαη (ΗΗ) Η) Ι ί~-l ο Κ;1ΙΗ ~:Oπ~~ ιο }· ι)(,'Ηημο <,Τι }' ι\ω ..lI

αφωιιoμ(}~; ". OΊμ}:ΙΙ}O\-IH~ιη\' ΙΨΟΟΟ\lllΟΙ' (π· }ϊ';'}Ί\'l ιη 

()Ι(ίιτιαοη ΤΟΙ' υ)ι)\,οι' 1Ι0Ι' (tHtOfIKn'fl IΗί\'10Η' ΙΟ n:ο,ι() 

μοnt-:f)Υ()-(')η\«~iιΙ · σιοrι(φιj l ', I~ (ιJI<Inηol} ΙΙΙ)1,' t-:()(,)ot-' κω lJ 
οιιοίο {KI0H~ καΗ:σιη κιψίΙΨ\ll Ι'IIOH)ΙίΨ~: Ι κω f-ϊllκιψ(,\nΊ 

ιη \ιιξωι)\ικιί ιψιιξη Υt-:ΥΥΙ]οηι.; ΤΟΙ' '-\Υ(1ί)(")ιιοι' , Ωσl()ο(), οι 

Sιί1ΊΗ' Γ . :\it'tZS<')1(> και 1:(ΗΚ<.ΗΙΙι Ι'1Ι1}ι)ξο\ ' ΙΙΟ.\Ι; κn\ι: ιιοιnοι, 

Υια \ΊΙ μηΥ ΙΙf)ΟΟf:ξΟΙ'Υ t-'yc! (t\\o ΥΕΥο\"6ς ΙΙΟΙ' {\({I~t-' χι,'ψιι 

(ΠΙ'1()\ι){)\υ μf' 1η Υ}:nηοη -ιου '\Υθι)(;nιοι' : 10\' (1ι'ί:ηnο 10Ι' 

ΘΕΟΙ" και ΙΙΟ.\Ι' Ωιομπιικοί. yιn ηι μψ ' (\ΙΟΙ'Υ ()ιι η ΚΗnΙΗ\'1) 

αtI<t\'lIlOIl t-:μοωζt-' μΕΙΟ nIlΟ\ΤΗΗ1μf\'Ο (iιιil{ημ<ΤΙΟl' ;'\ιl:ι)

KHHJ()t'. κιτθ(ι')ι.; Ο :'\ΥΗΙ)(,Ηιος 1I.\~OY Hηιζ1jΊ(ίH ΊΟ t-' ί('iω.\() ΊΟΙ' 

μ~:oα ΟΕ t-\'<I\' θο.\() α\'ΙΙ Κ<ΙΊ οι ιτ ΙΗΙψ<> μΕ Ί ίμη μο! Ψ' aιιηι ου 

την Ι1ει)(πΙ>υμα ' ιίΗΗ' Ω'l'\αc)lί 1Ι0.\Ι' μΟΥΗ: ,)\"ΟΙ . Υω ΥΙΙ μl}\' 

(τιο\<ισιοι\\' 11 ot'\"ot-:El ΊΟ) Ί,OλΊ:ΊίιlΊ'O . Ί Ι] Jιil'fljl ιι ι.;,ωιιι\" ,υ ιί

Ηπα Κ(Η \ΤΙ μΙ1\" .\!)εωθΟι\Υ ΊΟ\' Ι'1Ι01lμιμlκ6 νΨΙΙΚΙΙΗΗιψ6 

,ψειαμοnι/I)\'ΟΙ », ι/ 

Γο κεηρικΙ> t, ι)(,'nI1μιι ιιου -ιίθεται είnιι 'l φι\οοοφικιί ~)lt-' 

ί)H~yηOll Η,)Υ ιψ(}ί;Iι()Ηf-:Ο~' (')\' Κ<ΥΙ συn: ΙΗΙΥωΥ<")\' Ίηι..: ι(ΤιtΨI

κψ,; oι'\'('ι\-ιηoψ~ <ΙΙ'Η,')\ , Η,)\ ' ι')ι~ () ιδΙΗ'ΗΚ(;)\ ' )ΤΥΟ\,(}ΊωΥ Ί 1)~ 

]\ΕωΗΨΙΚΙ>ΊηΗΙι.; -Ίη~ Υf-\·\ηοηι.; ΊΟΙ' . \Υθμ(;Η!Οι' και ΊΟΙ' Η<ι

Ht"ΙOl' ΊΟΙ' (-)εoι~- μ~o<Y <ι!lΙ> 10 t-:I»)"O Η,)\ ' SlίΓl1t'Τ, l\ic,.'US( ·)lt' 

και Γοιl(";ιιι!ι ΠΙΟΥ ()l(ί.\ΟΥΟ ΙΙΟΙ' α\Ί-:ΙΙΗ1ξ<ι\' μt-: ΊΟΥ ΚΙ' f)ί(ψ\ο 

ψl'\οοοφικ() ,\()ΥΟ. 
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