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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

 

 

Τα Public ππνδέρηεθαλ ηνλ αηξεηηθό Ρίηζαξλη Νηόθηλο γηα 

πξώηε θνξά ζηελ Ειιάδα,  

ζε κηα εθδήισζε όπνπ κίιεζε γηα όια! 

 

«Δεν θα με εξέπληηηε αν ο ππόεδπορ Ομπάμα αποδεικνςόηαν άθεορ κι αρ ηελειώνει 

κάθε λόγο ηος με ηο «God bless America» [Ο Θεόρ να εςλογεί ηην Αμεπική]. Ο 

Κένενης ήηαν πιθανόηαηα άθεορ, ο Μπιλ Κλίνηον ηο ίδιο, αν και όλοι ηοςρ 

αναθέπονηαν από καθαπά ηςπική ςποσπέωζη ζηο θείο».   

Απηό αλέθεξε αλάκεζα ζε άιιεο αηξεηηθέο απόςεηο ηνπ ν Βξεηαλόο εμειηθηηθόο 

βηνιόγνο θαη ζπγγξαθέαο Ρίηζαξλη Νηόθηλο, ν απνθαινύκελνο «παηέξαο» ηνπ 

Νένπ Αζετζκνύ, θαηά ηελ πξώηε ηνπ επίζθεςε ζηελ Ειιάδα, πξνζθεθιεκέλνο ησλ 

Public θαη ησλ εθδόζεσλ Κάηνπηξν.  

Ο Νηόθηλο κίιεζε ελώπηνλ 1000 αηόκσλ πεξίπνπ ην απόγεπκα ηεο Παξαζθεπήο 

ζηνλ πνιπρώξν Hub, δηαθεξύζζνληαο  όηη δελ ππάξρεη Θεόο θαη όηη ζξεζθεία δελ 

είλαη παξά κηα ςεπδαίζζεζε, κηα αξλεηηθή δύλακε, πνπ ζηέθεηαη ζην δξόκν ηεο 

ζεηηθήο ινγηθήο.  

Σν πνιππιεζέο θνηλό ηνπ επηθύιαμε κηα πνιύ ζεξκή ππνδνρή ζε κηα εθδήισζε 

πνπ μεπέξαζε ηηο δύν ώξεο. Σνλ 74ρξνλν πνιπβξαβεπκέλν επηζηήκνλα 

παξνπζίαζε ν δεκνζηνγξάθνο Μάθεο Πξνβαηάο θαη ζηε ζπλέρεηα ν ίδηνο 

απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ είραλ απνζηαιεί εθ ησλ πξνηέξσλ ζην 

#PublicAsksDawkins, ζε κηα ζπδήηεζε πνπ ζπληόληζε ε ππεύζπλε εθζηξαηεηώλ ηεο 

Δηεζλνύο Ακλεζηίαο, Ειίδα Γθνξόγηα. Μεηά ηε ζπδήηεζε ν Ρίηζαξλη Νηόθηλο 

ππέγξαςε ηα βηβιία ηνπ γηα ηνπο εθαηνληάδεο αλαγλώζηεο πνπ ζηάζεθαλ επί 

ώξεο ζηελ νπξά πνπ ζρεκαηίζηεθε. 

 

Από βαζηθά κελύκαηα ηεο νκηιίαο ηνπ ήηαλ: 

 

- Γηα ηε ζρέζε εθθιεζίαο – θξάηνπο θαη ηελ θνηλσληθή πξόλνηα: όηη ην 

θξάηνο πξέπεη λα είλαη πιήξσο αλεμάξηεην θαη όρη ππό ηελ επηξξνή ηεο 

ζξεζθείαο. Οη ρώξεο κε απνηειεζκαηηθή θνηλσληθή πξόλνηα ηείλνπλ λα είλαη 

νη ιηγόηεξν «πηζηέο». 

- Γηα ηνλ ζάλαην: Ο ζάλαηνο είλαη ε επηζηξνθή ζηελ θαηάζηαζε πνπ 

βξηζθόκαζηαλ πξηλ γελλεζνύκε. Ο Μαξθ Σνπέελ έγξαθε ραξαθηεξηζηηθά 

«ήμοςν νεκπόρ για διζεκαηομμύπια σπόνια κι αςηό δεν με ενόσληζε ζηο 

http://www.youtube.com/watch?v=1118r_Jb82U
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ελάσιζηο!». Σν κόλν πνπ ππάξρεη είλαη απηό πνπ δνύκε ηώξα, ην παξόλ. 

Πξέπεη λα δνύκε ηε δσή καο ζην έπαθξν γηαηί δελ ζα ππάξμεη θακία άιιε. 

- Γηα ηελ εζηθή: ππαγνξεύεηαη πιένλ από ηνπο λόκνπο θαη ηα δηθαζηήξηα θαη 

δελ ππάξρεη ε αλάγθε κηαο ζξεζθείαο γηα λα ηελ επηβάιιεη, όπσο γηλόηαλ 

ζην παξειζόλ. Δελ ρξεηαδόκαζηε έλαλ Θεό γηα λα είκαζηε εζηθνί. Σν λα 

παίξλνπκε ηελ εζηθή καο από ηε ζξεζθεία είλαη θαθή ηδέα.  

- Γηα ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο: ηε ζξεζθεία ε ζέζε ηεο γπλαίθαο είλαη 

ππνβαζκηζκέλε. 

- Γηα ηηο ζρέζεηο ησλ δπν θύισλ: Αλ νη άλζξσπνη ζέινπλ λα έρνπλ 

πνιπγακηθέο ζρέζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ειεύζεξνη λα ην θάλνπλ θαη λα κελ 

πεξηνξίδνληαη από θακία εμειηθηηθή ζεσξία. Οη ζξεζθεπόκελνη άλζξσπνη 

είλαη αξλεηηθά πξνθαηεηιεκκέλνη απέλαληη ζηνπο νκνθπιόθηινπο. 

- Γηα ηε βιαζθεκία: Η βιαζθεκία είλαη έλα έγθιεκα ρσξίο ζύκαηα. 

- Γηα ηελ ηερλνινγία: Όζν πεξηζζόηεξν νη άλζξσπνη εθηίζεληαη ζην 

δηαδίθηπν, ηόζν πην θνληά βξίζθνληαη ζηελ αιήζεηα, θη όηαλ νη άλζξσπνη 

εθηίζεληαη ζηελ αιήζεηα, αιιάδνπλ. 

- Γηα ηελ πίζηε : Ο ιόγνο πνπ δελ πηζηεύσ ζηνλ Θεό είλαη όηη όιε κνπ ηελ 

δσή αθηεξώζεθα ζηελ εμειηθηηθή βηνινγία εξεπλώληαο ην πσο πεξίπινθεο 

δνκέο πξνέθπςαλ από απινύζηεξεο κέζα από θπζηθέο δηεξγαζίεο 

- Σν λα είζαη αζετζηήο είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ λα ζθέθηεζαη ινγηθά.  

 

 

 

Η εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Έλσζεο Αζέσλ, ηεο 

Έλσζεο Οπκαληζηώλ/ζηξηώλ Ειιάδαο, ηνπ THE HUB θαη ηνπ HUB SCIENCE. 

 

 

 


