
Ο ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 
 
 
 Ο Θοδωρής Βλαχοδημήτρης είναι πρωτίστως ποιητής. 
Τουλάχιστον έτσι θεωρούσε και ο ίδιος τον εαυτό του. Όποιος όμως 
μελετήσει το έργο του, το ποιητικό αλλά και το άλλο, αυτό που 
αποκαλούμε ερευνητικό, στοχαστικό, εν τέλει βαθιά φιλοσοφικό, θα 
κατανοήσει ότι ο ποιητής και ο στοχαστής συμπλέκονται, 
αλληλοσυμπληρώνονται και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Μέσα από 
τα ποιήματά του διατυπώνει ερωτήματα φιλοσοφικά και μέσα από τις 
μελέτες του εκφράζεται σχεδόν ποιητικά.    

Διαβάζοντας κανείς Βλαχοδημήτρη συναντά μια φωτεινή σκέψη, 
μια τρομερή δυναμική του στίχου, ένα ερευνητικό πνεύμα και προ 
πάντων μια απέραντη ανθρωπιά. 

Ο ποιητής-στοχαστής Θοδωρής Βλαχοδημήτρης σε καθηλώνει με 
τον αστραφτερό του νου και σε υποχρεώνει μέσω του γραπτού του 
λόγου να καταλάβεις και να αγαπήσεις το καλαίσθητο, το ωραίο. Σε 
διδάσκει να γίνεις πιο υπεύθυνος στη σκέψη, δηλαδή να σκέπτεσαι για 
το παρόν και το μέλλον. 

Αποφεύγοντας να κατατάξουμε αξιολογικά το στοχαστικό του 
έργο, αναφέρουμε πρώτο το βιβλίο του με τίτλο «Ηράκλειτος, η 
καταγωγή, οι στόχοι και το βεληνεκές του στοχασμού του».   

«Ζούμε σε καιρό πολιορκίας» θα σημειώσει ο Βλαχοδημήτρης 
στον πρόλογο της μελέτης του για την καταγωγή, τους στόχους και το 
βεληνεκές των ιδεών του μεγάλου Εφέσιου φιλοσόφου, του 
Ηράκλειτου, που ούτε μονάχα φυσικός είναι ή έστω διαλεχτικός, αλλά 
ανήσυχος ερευνητής που «ασχολήθηκε συστηματικά με το πρόβλημα 
του Όντος, με το πρόβλημα της Κοινωνίας και με το πρόβλημα της 
Αλήθειας».  

Πολλά έχει να κερδίσει ο αναγνώστης από τη διεισδυτική ματιά 
του Βλαχοδημήτρη. Μπαίνει μέσα στα άδυτα του στοχασμού του 
Ηράκλειτου, που ο «βαρύς του λόγος με την ασαφή και ταυτόχρονα 
πυκνή, σιβυλλική και σκοτεινή γραφή του» δίνει την ευκαιρία στο 
μελετητή να διαλύσει πλάνες και παρερμηνείες από τις οποίες δεν 
ξέφυγαν πολλοί μελετητές του.  

Ο στοχαστής μας πολύ επιλεκτικά και εύστοχα διάλεξε από το 
αρχαίο ελληνικό πνεύμα σύμβολα και αξίες διαχρονικές, χρήσιμες και 
ωφέλιμες για το σημερινό άνθρωπο. Η ζωή, τα όντα, η ποίηση, ο 
έρωτας είναι η διαλεκτική εξέλιξη και παραλλαγή του πυρός του 
Ηράκλειτου, του φωτός. 



Θα αδικούσαμε τον Ηράκλειτο, αν δεχόμαστε ότι ανήκε ηθικά 
στην έκλυτη και διεφθαρμένη μερίδα της αριστοκρατίας της Εφέσου, 
εκείνης της εποχής. Δεν ήτανε αλληλέγγυος και αυτό μας το διδάσκει ο 
ίδιος. «Μακάρι να μη σας λείψει ποτέ ο πλούτος, Εφέσιοι, για να 
βγαίνει η πονηριά σας στα φόρα, για να μην σταματήσει να βγαίνει η 
πονηριά σας στα φόρα. Για να βγαίνει συνεχώς η πονηριά σας στα 
φόρα, διότι δια του πλούτου δεν μπορείτε να κρυφτείτε».  
 Έβλεπε σωστά, αφού θεωρεί τον πλούτο εκτροφέα της ηθικής 
ασκήμιας, που πρέπει να είχε διαστάσεις στην εμπορική και πλούσια 
πόλη τους, την Έφεσο. 
 Η δεύτερη κατά σειρά βαρυσήμαντη μελέτη του έχει τον τίτλο: 
«Δύο σημαντικές μαρτυρίες των ποιητών Αισχύλου και Βακχυλίδου, 
αμνημόνευτες και αχρησιμοποίητες από σύγχρονούς μας 
Μακεδονολόγους Ιστορικούς». 

Πρόκειται για ένα πόνημα παγκοσμίως αξιοπρόσεκτο. Στο τελικό 
συμπέρασμα γι΄ αυτούς τους δύο ποιητές, τον Βακχυλίδη και τον 
Αισχύλο, σε σχέση με μια λεπτομέρεια πολύ αξιοπρόσεκτη του 
μακεδονικού θέματος της αρχαίας Μακεδονίας, λέει: «Ο τραγικός 
ποιητής Αισχύλος στους στίχους του έργου του «Ικέτιδες»  θεωρούσε τη 
γη των Πελασγών, δηλαδή το γεωγραφικό χώρο από την Πελοπόννησο 
μέχρι τον ποταμό Στρυμόνα, ανατολικό όριο και μέχρι το Ιόνιο Πέλαγος, 
δυτικό όριο, ως γη των Ελλήνων».  
 Αυτό δεν το είχε προσέξει πριν το Βλαχοδημήτρη κανένας 
διεθνώς, ότι έχουμε δύο τόσο αδιάσειστες μαρτυρίες στους 
αρχαιότατους και ενδοξότατους των ποιητών για το πόσο συμπίπτουν 
τα όρια των Πελασγών και τι περιλαμβάνουν. 

Ακολουθεί το θαυμάσιο δοκίμιό του με τον τίτλο «Θεωρία 
δημιουργικής κριτικής». Εκεί ο Βλαχοδημήτρης θα τονίσει πως η τέχνη 
«είναι συλλογική κοινωνική δραστηριότητα με φορείς άτομα 
προικισμένα και εμπεριέχει ένα τεράστιο ποσό ανθρώπινου 
συναισθηματισμού, εμπειρίας και γνώσης. Η ύπαρξη των ατομικών 
φορέων δεν ανατρέπει το συλλογικό χαρακτήρα της τέχνης, γιατί τα 
ατομικά δημιουργήματα του κάθε καλλιτέχνη εκφράζουν με έναν 
ιδιόμορφο τρόπο καταστάσεις κοινωνικής συνείδησης...».  

Και αμέσως παρακάτω για τις σχέσεις τέχνης και επιστήμης 
σχολιάζει: «Η τέχνη πλεονεκτεί συγκριτικά με κάθε κλάδο επιστήμης, 
γιατί ακριβώς μπορεί να ασχολείται με τη μοίρα του ανθρώπου, πράγμα 
που δεν μπορεί να κάνει η επιστήμη κατά κλάδους. Και υστερεί η τέχνη 
συγκριτικά με την επιστήμη, γιατί δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το 
πείραμα που είναι έξω από το χώρο της. Η επιστήμη δουλεύει από το 



αντικείμενο προς το υποκείμενο, ενώ η τέχνη από το υποκείμενο προς 
το αντικείμενο. Αλλά η επιστήμη και η τέχνη που βρίσκονται σε 
αλληλεξάρτηση, έχουν δημιουργούς τους τον άνθρωπο που προσπαθεί 
μέσω αυτών να πλησιάσει περισσότερο στη γνώση για να οργανώσει 
καλύτερα την άμυνά του απέναντι στους κινδύνους της ζωής του, για να 
εξασφαλίσει τη ζωή του και να την κάμει καλύτερη».  

Η κριτική του οξύνοια όμως κορυφώνεται στο βιβλίο του 
«Κωστής Παλαμάς, μια νέα κριτική αντιμετώπιση».  

Ο λόγος είναι για τις Πολιτείες και τις Πατρίδες.  
 
«Ο Παλαμάς ξέρει πως είναι 

 κι οι Πολιτείες λημέρια των ακάθαρτων, 
 κι οι Πολιτείες ταμπούρια των κιοτήδων, 

στη στρούγγα λυσσομάνημα και φαγωμός 
λύκων, σκυλιών προβάτων και τσοπάνηδων. 
Γιούχα και πάλε γιούχα των Πατρίδων! 
 
Θεωρητικά ο Βλαχοδημήτρης λέει: «Γι΄ αυτό», επειδή ξέρει τα 

παραπάνω ο Παλαμάς, «αναγκάζεται να γκρεμίσει τις μολυσμένες 
Πατρίδες, ν΄ ανασάνουν οι άνθρωποι. Το θέλει αυτό μ΄ όλη του την 
ψυχή, γιατί ο σκοπός του είναι πιο υψηλός, πιο ιδανικός. Θέλει έναν 
καλύτερο κόσμο. Αλλά η σκέψη του είναι διαλεχτική, γι΄ αυτό έπειτα 
από συλλογισμούς πάνω στην ιστορική καταγωγή και αναγκαιότητα των 
Πατρίδων, αποδέχεται με όρους και κατ΄ ανάγκη τις Πατρίδες».  

«Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου» λέει ο Βλαχοδημήτρης, «που 
ειπώθηκε σκοτεινό έργο, έχει για τα βασικά του νοήματα μέσα του τα 
κλειδιά της κατανόησης και της ερμηνείας. Ο Παλαμάς ούτε γκρεμίζει 
ούτε χτίζει τις Πατρίδες. Προβληματίζεται πάνω στην ύπαρξη των 
Πατρίδων και το ρόλο τους. Η ιστορία όχι μόνο δεν διέψευσε τον 
Παλαμά, αλλά τον επικύρωσε».  

Τέλος το αποκορύφωμα του στοχασμού του βρίσκεται στο βιβλίο 
του «Κείμενα σκέψης και προσανατολισμού».  

Εκεί γράφει: «για να έχουμε το ηθικό δικαίωμα να εκφράζουμε 
γνώμη πρέπει πρώτα να έχουμε γνώση». 

Η επιγραμματική αυτή πρόταση ανοίγει το μυαλό του 
αναγνώστη, τον διδάσκει να κρατάει τη γλώσσα του, τον καθιστά 
υπεύθυνο απέναντι στους άλλους, τον κάνει σκεπτικό, προσεκτικό, 
αξιοπρεπή και φιλομαθή. Η πρόταση αυτή μας βοηθάει να 
συνειδητοποιήσουμε τα όρια της δικής μας γνώσης και της ηθικής μας 
ευθύνης προτού εκφράσουμε οποιαδήποτε γνώμη. Καταδεικνύει με 



τρόπο σαφή την υπεροχή της πνευματικότητάς του που μας φωτίζει το 
δρόμο μέσα στο σκοτάδι των καιρών μας, που είναι γεμάτος από 
πειρασμούς και υλικές παγίδες, για μια πιο ανθρώπινη κοινωνία.  

Ο Βλαχοδημήτρης ανήκει σε εκείνους που πιστεύουν στον 
ευεργετικό ρόλο της καθημερινής σπουδής και ενημέρωσης. Υπήρξε 
δημιουργός με γνήσια και πηγαία διάθεση, ενθουσιώδης υμνητής της 
ελευθερίας, στέρεος αγωνιστής για τα δικαιώματα του ανθρώπου, τον 
ειλικρινή άνθρωπο με τη ζεστή καρδιά. 

Το έργο του γραμμένο τριάντα χρόνια πριν, θαρρείς και γράφτηκε 
σήμερα με δραματικά επίκαιρες επισημάνσεις για το παρόν και το 
μέλλον.  

Μέσα από τις σελίδες της φιλοσοφικής και κριτικής του έρευνας 
θα συναντήσουμε μια φωτεινή σκέψη που ανησυχεί για τον άνθρωπο 
και προς παντός για τη νεολαία μας που βρίσκεται σήμερα 
πολιορκημένη από δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις ενός σάπιου κόσμου 
που καθημερινά μας στήνει παγίδες για να παραπλανήσει τους λαούς, 
να καλλιεργήσει τον εφησυχασμό και την αδιάφορη συμπεριφορά μας.  

Στο ίδιο έργο του σημειώνει: «Οι λαοί που με την εργασία τους 
κατορθώνουν τα ειρηνικά και ωφέλιμα για όλους τους ανθρώπους 
έργα, χρειάζονται προικισμένους και σώφρονες δασκάλους και 
οδηγούς, που πείθουν με τα λόγια και τα έργα τους, που τα λόγια και τα 
έργα τους συμφωνούν μεταξύ τους και αποτελούν στέρεη ενότητα, που 
δεν είναι παρά μια επιβεβαίωση του ακέραιου χαρακτήρα τους και της 
λαμπρής τους προσωπικότητας. Οι λαοί, οι άνθρωποι χρειάζονται 
προικισμένους και σώφρονες δασκάλους και οδηγούς και όχι αμαθείς, 
αρχομανείς και άφρονες τυραννίσκους.  

Ο χρόνος σέβεται μόνο τα άξια έργα. 
Και ο χρόνος σεβάστηκε μέχρι σήμερα τον ελληνικό στοχασμό, 

γιατί την ουσία του και τη διαπαιδαγωγική του ικανότητα τη 
χρειάστηκαν και τη χρειάζονται άλλοι λαοί, γι΄ αυτό και 
υπερασπίστηκαν και υπερασπίζονται τον ελληνικό στοχασμό οι 
διαλεχτοί διδάσκαλοι και στοχαστές άλλων λαών. 

Δεν είναι βέβαιο, όμως, αν μαζί με τον ελληνικό στοχασμό 
επιζήσει και ο ελληνικός λαός στο απώτερο μέλλον, αν έχει την ατυχία 
να κυβερνιέται και να εκπαιδεύεται από τέτοιους ανθρώπους, που στον 
καιρό μας τον ταλανίζουν, κι αν από τα σπλάχνα του δεν αναδειχθούν 
αρκετοί και άξιοι να τον οδηγήσουν για να μην αφομοιωθεί και χαθεί 
ανάξια και πρόωρα στη χοάνη, που σκόπιμα ετοίμασαν, εδώ στην 
Ευρώπη, εκείνοι που πολυπληθέστεροι στηριγμένοι στο ένοχο 
παρελθόν τους και στο μελλοντικό τους συμφέρον, θα πάρουν τ΄ απάνω 



χέρι σήμερα για να επιβάλουν τη θέλησή τους αύριο, αυτή τη θέληση 
που δεν μπόρεσαν να την επιβάλουν χτες με τον πόλεμο. 

Η παγιδευμένη εξωτερική πολιτική της Ελλάδας συνεπάγεται και 
την παγίδευση της εσωτερικής πολιτικής, που σημαίνει ότι και αυτή 
ασκείται καθ΄ υπαγόρευση ξένων κέντρων. 

Πόσο ακριβά μπορεί να αντιπληρωθεί η σχεδόν δογματική αρχή: 
Ανήκομεν εις την Δύσιν; Ανήκουμε στη Δύση υπό την προϋπόθεση ότι η 
Δύση σέβεται  τα κυριαρχικά δικαιώματα του ελληνικού λαού. Γίνεται 
αυτό; 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έργο των ισχυρών εθνικών 
οικονομικών κύκλων, που στο παρελθόν αιματοκύλησαν την Ευρώπη 
και που σήμερα κάτω από νέες συνθήκες επιστημονικής και 
τεχνολογικής ανάπτυξης, προκειμένου να κρατήσουν την εξουσία, τα 
προνόμια και τα οφέλη, από κοινού συμφέροντος ορμώμενοι, έδωσαν 
τα χέρια, συσπειρώθηκαν, ξέχασαν τα ψεύδη που χρησιμοποιούσαν για 
να εξαπατήσουν τους λαούς που κυβερνούσαν, εκμεταλλεύονταν και 
σκότωναν και σοφίστηκαν νέα.  

Δημιούργησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο δυνατός και οι 
δυνατότεροι εταίροι, ενώ μιλούν για Ευρώπη, υπηρετούν τα δικά τους 
συμφέροντα, και όλοι μαζί, μπροστά στην ανάγκη, τα συμφέροντα της 
δικής τους Ευρωπαϊκής Ένωσης .  

Αυτοί οι συνεργαζόμενοι οικονομικοί κύκλοι της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έχουν οικονομικούς συνεργάτες και συνεταίρους και μόνο κατά 
περίπτωση ανταγωνιστές έξω από την Ευρώπη και με τα όργανα 
ελέγχου που έχουν κατασκευάσει ελέγχουν όλοι μαζί όλες τις 
ανθρώπινες οικονομικές δραστηριότητες και μοιράζονται τα κέρδη.  

Πολλά σημάδια δείχνουν ότι ο ελληνικός λαός ξεκόβεται από τις 
πολιτιστικές του ρίζες, από το έδαφός του. Ξεπουλιέται ο τόπος μας, 
αποικίζεται και αύριο θα διοικείται και θα κυβερνιέται από 
ξενόφερτους.  

Η γλώσσα μας, σε όλες τις μορφές της, ουσιαστικό στοιχείο της 
ύπαρξής μας, αντί να σπουδάζεται, να καλλιεργείται και να διδάσκεται, 
περιφρονείται και κινδυνεύει να γίνει μόνο το όργανο του 
συνηθισμένου κουτσομπολιού και όχι όργανο παιδείας και 
ακτινοβολίας πολιτισμού.  

Η ελληνική γλώσσα είναι καταχωρημένη στο πρόγραμμα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως γλώσσα περιθωριακή, ενώ οι άλλοι εταίροι 
ξοδεύουν σκόπιμα δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για να επιβάλουν 
κάποτε τη γλώσσα τους.  



Οι παντοδύναμοι εταίροι κάνουν πολιτική υπολογισμένη, θέλουν 
να διαμορφώσουν το μέλλον σύμφωνα με τα οικονομικά τους 
συμφέροντα και τις εθνικές τους φιλοδοξίες, γι΄ αυτό και δίνονται τόσα 
χρήματα που ξοδεύονται όχι για χάρη του τόπου και του ελληνικού 
λαού, ενώ υπογράφονται χαρτιά επ΄ ονόματί του. Αυτοί που δίνουν 
τόσο αφειδώς θεαματικά δεν ενδιαφέρονται για την επιβίωση, την 
ενδυνάμωση και την ευτυχία του ελληνικού λαού. Ενδιαφέρονται 
αποκλειστικά και μόνο για την κατοχύρωση των μελλοντικών τους 
συμφερόντων. Τα χρήματα αυτά είναι αργύρια εξαγοράς για την 
απαλλοτρίωση της περιουσίας του ελληνικού λαού. Ποιος ελέγχει και 
ποιος τιμωρεί τους Έλληνες αποδέκτες και κακούς διαχειριστές των 
χρημάτων αυτών; 

Ο εποικισμός και η εξαγορά του τόπου μας γίνεται σήμερα με την 
ειρηνική διείσδυση των πλούσιων βορείων εταίρων, του πλουσιότερου, 
ανώδυνα, χάρη στην οικονομική ευρωστία του, χάρη στην υψηλή τιμή 
του ισχυρού του νομίσματος, με βάση τις σκόπιμα έτσι διατυπωμένες 
συμφωνίες.  

Και αν αύριο με την εισδοχή του πολυπληθέστερου και 
απαιτητικού γείτονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τις συμφωνίες 
αυτές γίνει πυκνός εποικισμός του τόπου μας, με ποιο τρόπο θα 
μπορέσει να αντισταθεί ο ελληνικός λαός; 

Αυτοί οι κύριοι που καμώνονται ότι κόπτονται για την πατρίδα 
και το λαό, οφείλουν να κατέχουν γνώση, να είναι ειλικρινείς, να 
σιχαίνονται το χρήμα, να είναι άμεμπτοι και γενναίοι και να γίνονται με 
τη συμπεριφορά τους υποδείγματα εξαίρετου πολίτη. Τα χρήματα που 
εισπράττουν προέρχονται από τους φόρους του ελληνικού λαού, από το 
μόχθο του, και δεν τους επιτρέπεται, για τη δήθεν πολλή τους αγάπη 
προς την πατρίδα και το λαό, να κάνουν τη δήθεν αγάπη τους 
δημαγωγικό προσοδοφόρο επάγγελμα.  

Πολιτικοί που ευθύνονται για τα κοινωνικά χάλια που επικρατούν 
στην πατρίδα αναγκάζουν το λαό να γίνεται όχλος, να 
αποπροσανατολίζεται, να αποδυναμώνεται. Ο  ελληνικός όχλος πρέπει 
να γίνει λαός. Είναι ανάγκη».  

(Αμβούργο, 25 Ιανουαρίου 1989) 

 
Κλείνουμε με τις σκέψεις που διατύπωσε ο ίδιος ο Βλαχοδημήτρης για 
τον εαυτό του και τους άλλους 
 

Ήμουνα και μένω ένας αρνητής του πολέμου, γιατί η ανθρώπινη 
και ποιητική μου συνείδηση, με βάση τη μελέτη της ιστορίας που 



θεώρησα πάντοτε χρέος μου, δεν μου επιτρέπει να δεχθώ ότι το 
εγκληματικό παρελθόν του ανθρώπου είναι καθοριστικά δεσμευτικό 
για το μέλλον του. 

Πιστεύω ότι το πνεύμα που μπόρεσε να υποτάξει τον πρώτο 
εχθρό του ανθρώπου, τη φύση, πρέπει και μπορεί να υποτάξει τον άλλο 
εχθρό του ανθρώπου, τον άνθρωπο. 

Το ανθρώπινο πνεύμα μας πρέπει και μπορεί να υπερασπιστεί 
και τη φύση και τον άνθρωπο. Εκείνοι που από συμφέρον ή βλακεία 
καταστρέφουν τη φύση, οργανώνουν πολέμους και εγκληματούν δεν 
είναι οι αξιότεροι του ανθρώπινου είδους μας. Οι αξιότεροι του 
ανθρώπινου είδους μας είναι οι καλοπρόθετοι ερευνητές, οι στοχαστές, 
οι καλλιτέχνες και οι ποιητές. Όλοι όσοι δομούν τα σταθερά υπόβαθρα 
για την απελευθέρωσή μας από τη στοιχειώδη ανάγκη κι εμπλουτίζουν 
τη ζωή μας με ωραιότητα.  
 

Δρ. Δήμητρα Σταθοπούλου 
Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Μεσσηνίας 
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