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«Ο ΛΥΚΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΠΑΣ»

Διαβάζοντας τόν τίτλο, ἀναρωτιέται κανείς, ἐάν στίς ἑπόμενες γραμμές
θά λάβει πληροφορίες, γιά τό γνωστό αὐτό σαρκοφάγο θηλαστικό

πού ὑμνήθηκε σέ μυθολογία, λαογραφία, λογοτεχνία, κινηματογράφο, ζωγρα-
φική, μουσική, ἀναφέρθηκε μεταφορικά ἀρκετές φορές σέ ἱερά κείμενα, μελε-
τήθηκε ἀπό τήν ἐπιστήμη καί τά τελευταῖα χρόνια, ἐπειδή ἡ βιωσιμότητα τοῦ
εἴδους του διατρέχει κίνδυνο. Σύμφωνα μέ τό Κόκκινο Βιβλίο (1996) καί τήν
ὁδηγία 92/43 τῆς Ε.Ε., θεωρεῖται τρωτό καί προστατευόμενο εἶδος. 

Κάποιος ἄλλος ἀναγνώστης, πιθανῶς νά συνδέσει τόν τίτλο, μέ τό γνωστό
ὁμότιτλο βιβλίο τοῦ βραβευμένου μέ Νόμπελ Λογοτεχνίας Hermann Ηesse,
στίς σελίδες τοῦ ὁποίου, ὁ καθηλωτικός «λυκάνθρωπος» Χάρυ Χάλερ ἀκρο-
βατεῖ σέ ψυχοκοινωνικούς πόλους, στήν μοναξιά, μάχεται μέ τά ὑπαρξιακά
κενά του, τήν ἀποξένωση, τούς φόβους, τά τραύματα, τά ἔνστικτά του, βιώνει
μέσα σέ μία κοινωνική μήτρα τή βαλτωμένη βεβαιότητά του, ἀναζητᾶ πνευμα-
τικές διεξόδους, πνίγεται, δυσφορεῖ, χάνεται, περιπλανᾶται καί μέσα ἀπό τήν
πένα τοῦ συγγραφέα καταφέρνει νά γοητεύει καί νά «ἐπιβιώνει» ἀπό τό 1927
μέχρι καί σήμερα.

Ἀπό τήν ἄλλη, μπορεῖ ἕνα μέρος τῶν ἀναγνωστῶν νά μήν κάνει καμία ἀνά-
λογη ἀντιστοιχία καί νά ἀφεθεῖ στήν ἀχαρτογράφητη ροή τοῦ κειμένου πού
ἀκολουθεῖ, δημιουργῶντας τίς προσωπικές καί ἰδιαίτερες συνάψεις, σέ ἕνα
ἀναγνωστικό λίκνο ἐλευθερίας καί μοναδικότητας. 

Ἄς γίνει μιά προσπάθεια νά μήν ἀπογοητευτεῖ λοιπόν, κανένας. 
Σέ κάθε περίπτωση ὅμως, αὐτό πού θά ἀποτελοῦσε στόχο τῶν γραμμῶν

πού ἀκολουθοῦν, εἶναι ἡ ἐξατομικευμένη διάδραση μέ κάθε ἀναγνώστη, ἡ
ἀλληλεπίδραση καί ἡ βιωματική καταγραφή ὅλων ὅσα παρατεθοῦν, σάν προ-
ϊόν ἐσωτερικευμένης ἀνάγκης, γιά νά «χτίσει» ἤ νά «ἀποδομήσει» ὁ καθένας

383

ΒΑΣΙΛΑΚΗ 383-404.qxp_Layout 1  15/11/2021  12:07  Page 383



πάνω στήν προϋπάρχουσα ἐμπειρία του. Τόσο ἡ ἀναγνωστική ἑτοιμότητα, οἱ
ἐπικρατοῦσες συνθῆκες, ὁ βαθμός γνωστικῆς διαπερατότητας καί ἀφομοίωσης,
ἡ ψυχική ἀνθεκτικότητα, ὅσο καί οἱ προσδοκίες, ἡ ἐλεύθερη βούληση, ἡ αὐτορ-
ρύθμιση, ἡ αὐτοπραγμάτωση, ἀλλά καί τά βαρόμετρα ἠθικῆς καί ἐλευθερίας
πού συν-λειτουργοῦν μέσα στόν κάθε ἕναν ἀπό ἐμᾶς, θά ἀποτελέσουν τίς
μεταβλητές γιά τό ποθούμενο: τήν ἐνεργητική διαχείριση, ὡς συνδετικό δίαυλο
ἀνάμεσα στό λειτουργικό μας «ἐγώ» καί στό ὑγιές συλλογικό ὑποσυνείδητο.
Ὅλα αὐτά, σέ ἐλεύθερη ἀπόδοση, θά μποροῦσαν νά σιγοψιθυριστοῦν στά
«ἀναγνωστικά αὐτιά» σας, ὡς: «Ἀνακαλύψτε τήν ἑτοιμότητα, τή θέληση καί
τήν ἱκανότητα νά βιώνετε καί ὄχι νά διαβάζετε, νά ἀκοῦτε ἤ νά προσλαμβάνετε
ἁπλά, ἀποστειρωμένες φράσεις, συναισθήματα καί στιγμές, διαχειριστεῖτε τα,
ἀλληλοεπιδρᾶστε καί προχωρῆστε». 

Ἄς θυμηθοῦμε, ὅμως, μέ τί φτάσαμε ὥς ἐδῶ. 
Τόν λύκο. Σύμβολο δύναμης καί ἐλευθερίας, ὁ πάλαι ποτέ κυρίαρχος μέ

τήν μεγαλύτερη ἐξάπλωση στόν πλανήτη, ὁ ἡγέτης τῆς ἀγέλης, ὁ «κακός» καί
πλανευτής τῶν παραμυθιῶν, φέρεται νά ἀντιπροσωπεύει τά ζωώδη ἔνστικτα,
τή δύναμη καί τήν ἀνεξαρτησία. Παρόλη αὐτήν τή δυναμική εἰκόνα, ἀπό τίς
καταγραφές φαίνεται νά ἰσχύει ὅτι, τό πρῶτο εἶδος ζώου πού ἐξημερώθηκε
εἶναι ὁ λύκος, ἀπό τόν ὁποῖο προέκυψε ὁ σκύλος, ὁ καλύτερος φίλος του
ἀνθρώπου, σύμβολο προστασίας, πίστης καί ὑπακοῆς. 

Τή στέπα. Φύση ἀδάμαστη, ἀπεραντοσύνη καί ἀπρόβλεπτοι κίνδυνοι,
ἀρχέτυπη ὀμορφιά ἀντίθετη τῆς περιπλοκότητας, μιά αὐτάρκεια αἰσθήσεων
μοναξιᾶς καί μοναχικότητας μέ ξεκάθαρη λιτότητα, ἀκραῖες καιρικές συνθῆκες
καί χαμηλή βλάστηση πού δέν σοῦ δίνει τή δυνατότητα νά «κρυφτεῖς». Οἱ λαοί
πού τήν κατοικοῦσαν, ἦταν δεινοί πολεμιστές μέ ἰδιαίτερη ἀντοχή, καταπλη-
κτικοί ἱππεῖς, εὐέλικτοι στήν μετακίνηση, μέ σκληροτράχηλη καί νομαδική
ζωή, διακινητές καί πολλές φορές ρυθμιστικοί παράγοντες ἤ θύματα γεωπο-
λιτικῶν συμφερόντων. 

Τόν Χάρυ Χάλερ. Ἕνα γοητευτικό «ταξιδιώτη» μεσήλικα, 2 βαλίτσες, 1 κουτί
βιβλία καί ἕνα ἐπιπλωμένο δωμάτιο, νά συνθέτουν τήν ἀρχική εἰκόνα τῆς ἱστο-
ρίας. Ἕνα διάχυτο ψυχολογικό «κάδρο», ἕναν ὕμνο στήν ὕπαρξη, στή διττότη-
τα, μία γλυκόπικρη πορεία στήν ἐνηλικίωση, μιά περιπλανητική καθημερινό-
τητα, μία ἀμορφοποίητη κοσμοθεωρία ἠθικῆς, μιά συνεχόμενη πάλη καί μετα-
κίνηση ἀνάμεσά σε «κόσμους», μιά δίψα γιά εὐελιξία, μιά ζωή πού ἀκροβατοῦσε
σέ λεπτές ἰσορροπίες, ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους, στόν Μότσαρτ, τήν τζάζ καί
στίς συνθῆκες μιᾶς κοινωνίας πού δέν χωροῦσε τή δική του ἐκκεντρικότητα.
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Συνοπτικά ἔχουμε τόν ἄγριο λύκο πού, ἤ ἔγινε σκύλος ἤ βρίσκεται ὑπό τόν
κίνδυνο ἐξαφάνισης, τή στέπα ὡς μιά ἐπέκταση γῆς τῆς ὁποίας οἱ λαοί, ἡ χλω-
ρίδα καί ἡ πανίδα χαρακτηρίζονται ἀπό τήν ἐπιβίωσή τους σέ ἕνα ἀκραῖο, ἡμι-
ἄνυδρο καί ψυχρό κλίμα καί ἕναν 50άρη σέ ὑπαρξιακή κρίση. 

Καί θά σκεφτεῖ κάποιος, «Ἔ, καί;», «Πῶς συνδέονται ὅλα αὐτά σε ἕνα κεί-
μενο, τί σχέση ἔχουν μέ τό “τώρα” καί τί μοῦ προσφέρουν ἐμένα;». Καί ἄν ὄντως
ὑπάρχει ἔστω καί ἕνας πού θά σκεφτεῖ ἔτσι, ἔχει ἐπιτευχθεῖ ἕνα ἀπό τά πιό
οὐσιαστικά βήματα: κατανοεῖ ὅτι οἱ ἄνθρωποι λειτουργοῦν μέ συνδέσεις τοῦ
παρελθόντος ἤ τοῦ παρόντος, στό «ἐδῶ καί τώρα» μέ ἐπιδίωξη, νά εἶναι ὠφέ-
λιμες καί παραγωγικές. Καί πόσο εὔκολα θά ἦταν πολλά στοιχεῖα στή διαχεί-
ριση π.χ. τοῦ ἄγχους, τοῦ φόβου, τῆς καθημερινότητας, ἄν αὐτήν ἡ συνειδητο-
ποίηση λειτουργοῦσε πολύ συχνά; Ἀναφέρει χαρακτηριστικά ὁ Ἀριστοτέλης
πάνω σέ αὐτό πώς ἀποκλειστικά το παρελθόν καί τό παρόν εἶναι ἀληθειακά
ἐκτιμήσιμα καί πώς μόνο τά παρελθοντικά καί τά παρόντα γεγονότα μποροῦν
νά λάβουν ἀληθειακή τιμή, τονίζοντας ὡς ἐντυπωσιακή τή συμφωνία μέ νεό-
τερες σημασιολογικές ἀναλύσεις πού ἀφοροῦν τό μέλλον. Ἀπομακρύνεται,
ἔτσι, ἀπό τήν αἰτιοκρατική θεώρηση τοῦ σύμπαντος, ἀφήνοντας χῶρο γιά ἐλευ-
θερία, ἐξέταση καί δράση. Φαίνονται μᾶλλον σπουδαία ἐφόδια, γιά κάποιον
πού θέλει νά ἀπεγκλωβιστεῖ ἀπό τίς περιοριστικές γραμμικές αἰτιότητες καί
νά ἀνακαλύψει καί νά ἀκολουθήσει τό δικό του μονοπάτι, σωστά; 

Ὑποθέτοντας, λοιπόν, ὅτι ὑπάρχει, ἔστω καί ὁ ἕνας αὐτός ἀναγνώστης
πού ἔφτασε στό προηγούμενο σκεπτικό καί ἔχοντας κρατήσει ὡς ἕνα προσχέ-
διο μνήμης τά παραπάνω, προχωρᾶμε μέ μιά ὑπόθεση καί τολμοῦμε νά ὑφά-
νουμε ἕνα νοηματικό νῆμα σύνδεσης, μέ ὅσα ἀναφέρθηκαν. Στό πολύτιμο «ἐδῶ
καί τώρα» λοιπόν, ἐπιχειροῦμε μιά προσέγγιση, σέ ἕνα σύγχρονο ἄνθρωπο,
πού ζεῖ σέ ἕνα περιβάλλον πού πρέπει νά προσαρμόζεται ἀνάλογα μέ κάθε
μορφή βιο-ψυχο-κοινωνικο-φυσικῆς, κλιματικῆς ἀλλαγῆς καί παλεύει μέ τούς
ρόλους του, τίς ἐσωτερικές συγκρούσεις, τήν πολυπλευρικότητά του καί ἄλλα
πού πιθανῶς νά ἀναδυθοῦν στήν πορεία. Ἕναν ἄνθρωπο τοῦ σήμερα, πού
μπορεῖ νά ὑπάρχει δίπλα, γύρω, πίσω, ἀπέναντι ἤ καί μέσα μας. 

Ἀρχική μας προϋπόθεση εἶναι, νά μήν «κρίνουμε» κανέναν καί εἰδικά ἀπό
τό «ἐξώφυλλό» του, ἀλλά νά ἀποπειραθοῦμε νά δοκιμάσουμε μέ τήν παρατή-
ρηση, τήν ἐπεξήγηση σημαντικῶν ὁρισμῶν καί ἐννοιῶν, τήν ἀξιολόγηση, τήν
κατανόηση, κάνοντας χρήση καί ὁδηγό, τή λέξη-πρόκληση, πού «ἀκούγεται»
εὐρέως τελευταία, δηλαδή τήν ἐνσυναίσθηση. Μποροῦμε, μέ λίγα λόγια, νά
περπατήσουμε μέ τά παπούτσια ἑνός ἄλλου ἀνθρώπου στή δική του ἀφιλό-
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ξενη στέπα, ὅταν παλεύει μέ τόν λύκο μέσα ἤ ἔξω του; Μή βιαστοῦμε νά
δώσουμε ἀπάντηση. 

Ἡ οὐσία δέν κρύβεται στό «ναί, ὄχι, δέν ξέρω», ἀλλά στήν ἐμπειρία, κρύ-
βεται στούς «κοινούς παρονομαστές» πού ἀκόμη καί ἄν φαινομενικά δείχνουν
νά διαφέρουν ἐκ πρώτης ὄψεως μέ τό δικό μας γίγνεσθαι, ἑκούσια ἤ ἀκούσια,
τούς ἀγνοοῦμε καθημερινά καί συστηματικά, δίνοντας χῶρο στόν νοητικό «ἐξορ-
κισμό», στόν φόβο, στήν πόλωση καί στόν διαχωρισμό. Σέ ἕναν ἄλλον αἰῶνα, ὁ
πρῶτος ὑπαρξιστής φιλόσοφος, ὁ Δανός Soren Kierkegaard, ἴσως θέλοντας νά
ἀνακόψει τή διασπαστική αὐτή τάση τῆς σύγχρονης δυστυχίας, ἀναφέρει στό
βιβλίο του «Ἀσθένεια πρός θάνατον»: «Ἀκριβῶς ὅπως ἕνας παθολόγος, μπορεῖ
νά πεῖ ὅτι εἶναι ἀρκετά πιθανό πώς, δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνας ἄνθρωπος πού νά
εἶναι ἀπόλυτα ὑγιής, ἔτσι καί ὁποιοσδήποτε γνωρίζει πραγματικά το ἀνθρώπινο
εἶδος μπορεῖ νά πεῖ ὅτι δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνας ἄνθρωπος πού νά μήν δυσφορεῖ
λίγο, πού δέν κρύβει μία ἀνησυχία, μία ἐσωτερική διαμάχη, μία δυσαρμονία, ἕνα
ἄγχος γιά κάτι τό ἄγνωστο ἤ γιά κάτι πού δέν τολμάει κἄν νά προσπαθήσει νά
μάθει». Ἄς κρατήσουμε αὐτή τή σκέψη γιά τήν καθολικότητα τῆς δυσφορίας.

Κάτι, ἐπίσης, πού θά μποροῦσε νά συμβάλει ἀποφασιστικά στή διερεύνη-
σή μας, εἶναι ἡ ἔννοια τῆς ἀτομικότητας, τό σύνολο ὅλων τῶν ποιοτικῶν καί
ποσοτικῶν βιολογικῶν, ψυχολογικῶν καί κοινωνικῶν χαρακτηριστικῶν (βιολο-
γικά γνωρίσματα, χαρακτήρας, νοημοσύνη, ἀντιληπτικές διαδικασίες, συνήθειες,
ἰδιοσυγκρασία, κ.ἄ.) πού διακρίνει τό ἄτομο ἀνάμεσα στούς ὁμοίους του, ἀλλά
καί ἀναδύει τήν φαινομενολογική διασύνδεσή τους. Τά πρωτότυπα αὐτά γνω-
ρίσματα ἐκδηλώνονται ἀνάλογα μέ τήν κληρονομικότητα, τόν χαρακτῆρα καί
τό περιβάλλον ὅπου καί ἀναπτύσσονται. Ὁ σχηματισμός τῆς ἀτομικότητας
ἀποτελεῖ μιά ξεχωριστή ταυτότητα γιά κάθε ἄνθρωπο καί ὁδηγεῖ στή διαμόρ-
φωση τῆς μοναδικότητάς του. Παράλληλα, ὁ ἄνθρωπος μετουσιώνεται καί
ἀπό τά σταθερά χαρακτηριστικά τῆς προσωπικότητάς του, λειτουργῶντας
βαθμιαῖα καί ὡς μέλος ἑνός εὐρύτερου κύκλου (οἰκογένεια, σχολεῖο, κοινωνία
κ.λπ.), ἀποκτᾶ μιά ποικιλομορφία συμπεριφορῶν καί ἀντιδράσεων συλλογικῆς
συνείδησης. Εἶναι γεγονός πώς ἄν μία κοινωνία προάγει καί προασπίζει μέ
ἰσορροπία καί μηχανισμούς στήριξης (ἠθική, παιδεία, κίνητρα, βιοτικό ἐπίπε-
δο, πολιτισμό, ὑγεία, ἐργασία, ἀσφάλεια) τήν πορεία αὐτή, θά ἀπαρτίζεται
ἀπό αὐτάρκη, ἀναπτυσσόμενα καί αὐτο-φροντιστικά πρόσωπα, μέ ἐλεύθερη
βούληση, προσωπική εὐθύνη, ὡριμότητα ἀποφάσεων, συνεργατικό πνεῦμα.

Σέ ἕναν κόσμο ὅπου το πρόβλημα τοῦ ἑνός «σήμερα» εἶναι ἐν δυνάμει πρό-
βλημα ὅλων «αὔριο», ἄς ξαναθυμηθοῦμε ὅτι ἡ ἀνάγκη γιά συλλογική ἀντιμε-
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τώπιση τῶν προβλημάτων καί τῶν δύσκολων καταστάσεων στόν ἄνθρωπο,
εἶναι ἔμφυτη. Ἀπό τά πρῶτα χρόνια τῆς ἐμφάνισης τοῦ ἀνθρώπου, ἡ κοινω-
νική του ζωή στράφηκε στή συλλογικότητα γιά νά ζητήσει προστασία, συμμε-
τοχή, συνεργασία καί νά ὀργανώσει λειτουργικά τή ζωή του μέ ἄλλους. Γιά νά
ἐκδηλωθεῖ αὐτή ἡ κοινωνική ζωή, χρειάζεται ἕνα «δομημένο πλαίσιο», δηλαδή
κάποιες ἀρχές, δεσμεύσεις, ἀξίες, ὑποχρεώσεις καί δικαιώματα, ἀπαιτεῖται μία
ταυτότητα, πρότυπα, ρόλοι, μιά ἀλληλεπίδραση, ἀλληλοδράση μέ κοινούς
στόχους γιά τήν ἐπίτευξη τῆς συνύπαρξης καί συνεργασίας, σέ ἕνα πλαίσιο
πού δέν θά χαθεῖ ἡ μοναδικότητα καθενός, ἀντίθετα θά ἀναπτυχθοῦν καί θά
ἐξελιχθοῦν τά ἀτομικά του στοιχεῖα. Ἀπό τό «ἐγώ» στό «ἐσύ» καί ἀπό τό
«ἐσύ» στό «ἐμεῖς», ἀπαιτεῖται διάθεση συνάντησης, ὑπέρβαση τοῦ ἀτομικι-
σμοῦ, ἀμοιβαιότητα, ἀλληλεγγύη, συνειδητότητα καί συσπείρωση. Μέ τήν κοι-
νωνική συνοχή, ἡ συλλογικότητα λειτουργεῖ σάν μία μορφή ὑπερ-συνείδησης,
ἕνα κανάλι ὅπου ἡ ἀτομική συνείδηση ἔχει λόγο ὕπαρξης, ἀλλά καί δυνατό-
τητα ἔκφρασης καί ἀνάπτυξης, χωρίς ἐγκλωβιστικά σύνορα, μίκρο ἤ μάκρο
πολιτικές, ὅπου ὁ ἄνθρωπος θά μπορεῖ νά εἶναι, νά αἰσθάνεται καί νά ἀντι-
μετωπίζεται τόσο ὡς μοναδικός, ὅσο καί ὡς χρήσιμο καί ἐνεργό μέλος ὅλου
αὐτοῦ τοῦ κόσμου. 

Δέν πρέπει ὅμως νά λησμονοῦμε ἀκόμη, ὅτι ἡ σελήνη θά ἔχει πάντα δύο
πλευρές. Ὅλες οἱ ἀναφορές συγκλίνουν στό πορτραῖτο ἑνός κοινωνικοῦ ἀτό-
μου, πού διατηρεῖ τήν μοναδικότητά του, καί ὄχι φυσικά γιά «μαζικές ψυχές»
πού λειτουργοῦν σέ συνθῆκες «κοινωνικῆς τηλεπάθειας». Πειράματα, ὅπως
τοῦ Asch, τοῦ Milgram, τῶν Simons & Chabris (Τhe invisible gorilla), γιά τή
συμμόρφωση, τήν ὑπακοή, τήν ἐπιλεκτική προσοχή, τήν ἀντιληπτική τύφλω-
ση, ἀκόμα τρομάζουν καί ἀφυπνίζουν ἕναν ἐλεύθερα σκεπτόμενο ἄνθρωπο.
Δέν ἔχουμε, λοιπόν, ἀνάγκη ἀπό «πολτοποιημένους» ἀνθρώπους. Ἡ μαζοποί-
ηση εἶναι ὁ τυφώνας τῆς πνευματικῆς καί βουλητικῆς ὑποδούλωσης, ἕνας κίν-
δυνος πού ἐγκυμονεῖ τόν ἀφανισμό τῆς αὐταξίας, τῆς προσωπικότητας, τῆς
φρόνησης, τῆς αὐτονομίας, τῶν ἀναμνήσεων, τῆς αὐθυπαρξίας καί τῆς ἐξέλι-
ξης τοῦ ἀνθρώπου. Τό πρόσωπο καθίσταται ἑτεροκίνητο, ἀσταθές, υἱοθετεῖ
ἐξωγενῆ κληρονομικά ἀποθέματα, διαβρώνεται καί χειραγωγεῖται ἀπό τούς
ρυθμιστές πού καθοδηγοῦν τή λογική, τή σκέψη, τή συμπεριφορά του, ἀντι-
μεταβιβάζοντάς του ἕναν οὐτοπικό ἔλεγχο. Καί τότε, μέσα στή μάζα καί πίσω
ἀπό τό ἀπρόσωπο τῆς ἀνωνυμίας, χωρίς τήν ἐνεργή συνείδηση τῆς προσωπικῆς
του εὐθύνης, ξεθωριάζει κάθε ἴχνος τῆς ἠθικῆς του καί ἀναδύονται τά πάθη καί
οἱ βίαιες ἐνστικτώδεις συμπεριφορές του. Τότε ὁ «λύκος οὐρλιάζοντας», δείχνει
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τά κοφτερά του δόντια ἐπιτιθέμενος ἤ προκαλῶντας αὐτοτραυματισμούς
στούς ψυχικούς, νοητικούς καί πνευματικούς του ἱστούς. 

Ἀνατρέχοντας ἀρκετά πίσω, μαθαίνεις πάντα ἐνδιαφέροντα πράγματα.
Ἐνδεικτικά πρόσωπα τῆς ἱστορίας, ὅπως οἱ Ἀριστοτέλης, Πλάτωνας, Σωκρά-
της, Πλωτίνος, Hegel, Engels, Comt, Popper, Durkheim, Sartre, Freud, Le Bon,
Lewin, Jung, Klein, Pages, Adler, Rogers κ.ἄ., «ἄγγιξαν» ἀπό τή δική τους σκο-
πιά ὅλα αὐτά τά ζητήματα, γιατί μᾶλλον πίστευαν πώς γιά νά φτιαχτεῖ αὐτός
ὁ κόσμος, δέν πρέπει νά περισσεύει ἤ νά νιώθει ὅτι περισσεύει κανένας, νά
ὁμογενοποιεῖται, νά ἐτικετοποιεῖται, νά ὑπάρχουν ἄκριτοι καί ἐξιδανικευμένοι
«τοτεμικοί πατέρες» στό εἶδος του, νά καλλιεργεῖ πολωτικές διανθρώπινες
διακρίσεις καί ὅτι, μᾶλλον, ὁ ἄνθρωπος δέν κινδυνεύει ἀπό τό πρόβλημα τοῦ
“ὑπερπληθυσμοῦ” στήν ἀνθρώπινη ψυχοκοινωνική του ὑπόσταση. Ἴσως νά
εἶχαν καταλάβει ὅτι, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, μονάδες καί μέρη συνόλων, μέ τόν δικό
τους μοναδικό τρόπο, γιά τούς δικούς τους λόγους δυσφοροῦν, πονᾶνε,
φοβοῦνται, βολεύονται, ματαιώνονται, ἀπελπίζονται, ἀγαπᾶνε, προδίδουν, χαί-
ρονται, πιστεύουν, ἀπορρίπτουν, ἐλπίζουν, πεθαίνουν. Ἴσως, ψάχνοντας τόν
πόνο στόν ἑαυτό τους, νά κατάλαβαν καλύτερα καί τόν πόνο τοῦ συνανθρώ-
που τους. Ἴσως τελικά κι ἐκεῖνοι οἱ λίγοι τῆς γενιᾶς τους (σπουδαῖοι σήμερα
γιά ἐμᾶς), νά εἶχαν προβληματιστεῖ κάποια στιγμή καί οἱ ἴδιοι, ἄν μποροῦν νά
περπατήσουν μέ τά παπούτσια τοῦ δικοῦ τους «λυκάνθρωπου» Χάρυ, στήν
στέπα τῆς ἐποχῆς τους… Ἴσως…

Ἀμετάθετο καί ἐλάχιστο χρέος ἔχουμε πρός ὅλους αὐτούς, νά ἀναρωτη-
θοῦμε τουλάχιστον, πόσοι ἄραγε ἀπό ἐμᾶς ἀφήσαμε τήν πολύβουη ναρκισσι-
στική φιλαυτία μας, γιά νά συλλογισθοῦμε αὐτό πού εὔστοχα, λιτά καί ἀπέ-
ριττα διατύπωσε ὁ Albert Camus: «ἐλάχιστοι καταλαβαίνουν ὅτι μερικοί
ἄνθρωποι καταναλώνουν τεράστια ποσοστά ἐνέργειας, γιά νά εἶναι ἁπλῶς
φυσιολογικοί»… Γιά ὅσους λοιπόν δέν τό γνωρίζουν, οἱ εἰδικοί τῆς ψυχικῆς
ὑγείας, εἶναι σέ θέση νά τό ἐπιβεβαιώσουν μέ μεγάλη σιγουριά: ἀγωνιώδεις
προσπάθειες, κενά, ἀξημέρωτες νύχτες, ἀδιέξοδα, παραίτηση, κόπωση καί
δυσφορία, εἶναι λίγα ἀπό αὐτά πού τούς περιγράφουν τόσοι ἄνθρωποι καθη-
μερινά, πού ἐπιζητοῦν νά δείχνουν ἤ νά νιώθουν φυσιολογικοί. Περιγράφουν
μέ πόνο, αὐτό τό σκίσιμο τῆς ψυχικῆς τους σάρκας, ὅταν ἡ κατάθλιψη, τό
ἄγχος, οἱ φοβίες, ἡ ἐτικετοποίηση, ὁ ἀποκλεισμός, ἡ περιφρόνηση, ἡ μοναξιά,
ἡ ἀπόρριψη, ξυπνᾶ τόν λύκο τους μέσα τους, σέ μιά κοινωνία-στέπα, πού ἡ
χαμηλή ψυχοπνευματική της βλάστηση δέν τούς ἀφήνει οὔτε τά ἐλάχιστα
περιθώρια νά κρύψουν ἔστω καί γιά λίγο τή βασανιστική τους δυσφορία,
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μεταμόρφωση, μοναξιά τους. Αὐτό θά σᾶς ποῦν οἱ εἰδικοί... Γιά ὅσους πάλι,
ἔχουν περάσει ἤ περνᾶνε ἀπό αὐτό τό μονοπάτι, βιώνουν τήν κοινωνία ὡς ἕνα
περίπλοκο καί ἀφιλόξενο μωσαϊκό, πού δέν χωράει τήν δική τους ὕπαρξη,
τούς περιθωριοποιεῖ, τούς ταΐζει μέ ἐφήμερα γόητρα, τούς πλανεύει, γιά ὅσους
ἔχουν νιώσει τή διάβρωση στά ψυχικά τους κύτταρα, γιά ὅσους ἔχουν «οὐρλιά-
ξει» τίς νύχτες γιά νά σκίσουν τήν ἐκκωφαντική σιωπή τῶν ἀδιεξόδων τους,
ἅς προσφέρουμε τή φράση-δῶρο «…δέν εἶστε μόνοι…».

Στό ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο τοῦ Irvin Yalom Στόν κῆπο τοῦ Ἐπίκουρου
ἀναφέρεται: «Ὑπάρχουν δύο εἴδη μοναξιᾶς: ἡ καθημερινή καί ὑπαρξιακή. Ἡ
πρώτη εἶναι διαπροσωπική, εἶναι ὁ πόνος τοῦ νά εἶσαι ἀπομονωμένος ἀπό
τούς ἄλλους ἀνθρώπους. Αὐτή ἡ μοναξιά, ἡ ὁποία συχνά συνδέεται μέ ἕνα
φόβο γιά τή στενή ἐπαφή ἤ μέ αἰσθήματα ἀπόρριψης καί ντροπῆς ἤ μέ τήν
πεποίθηση ὅτι εἴμαστε ἀνίκανοι νά ἀγαπηθοῦμε, εἶναι σέ ὅλους μας γνώριμη.
Γιά τήν ἀκρίβεια τό μεγαλύτερο μέρος τῆς δουλειᾶς πού γίνεται στήν ψυχοθε-
ραπεία, ἐπιχειρεῖ νά βοηθήσει τούς θεραπευόμενους νά μάθουν νά διαμορφώ-
νουν πιό στενές, πιό ὑποστηρικτικές καί σταθερές σχέσεις μέ τούς ἄλλους.
[...] Ἡ δεύτερη μορφή μοναξιᾶς, ἡ ὑπαρξιακή ἀπομόνωση, εἶναι πιό βαθιά καί
πηγάζει ἀπό τό ἀγεφύρωτο χάσμα ἀνάμεσα στό ἄτομο καί στούς ἄλλους
ἀνθρώπους. Τό χάσμα αὐτό εἶναι συνέπεια, ὄχι μόνο τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ κάθε
ἄνθρωπος βρίσκεται πεταμένος μόνος του μέσα στήν ὕπαρξη κι εἶναι ὑποχρε-
ωμένος νά βγεῖ ἀπ’ αὐτήν μόνος, ἀλλά προκύπτει κι ἀπό τό γεγονός πώς ὁ
καθένας ἀπό ἐμᾶς κατοικεῖ ἕναν κόσμο, τόν ὁποῖο γνωρίζει πλήρως μόνο ὁ
ἑαυτός μας». 

Πῶς νιώθετε διαβάζοντας ὅλα αὐτά; Πέρασε ἀπό τή σκέψη σας ὅτι ὁ
πόνος, ἡ μοναξιά, ἡ δυσφορία, ἡ ἀπόγνωση εἶναι πανανθρώπινα συναισθημα-
τικά φαινόμενα; Σᾶς προβληματίζει σέ δεύτερο χρόνο, ἄν τελικά, ἐσεῖς ἤ
κάποιος ἄλλος ὑποφέρει περισσότερο; Πιστεύετε ὅτι ὑπάρχει ζυγαριά ἤ μέτρο
γιά τό ποιός πονάει πιό πολύ, καί ἄν ναί, ποιός, πότε, ποῦ, πῶς, θά μπο-
ροῦσε ἄραγε νά τό κοστολογήσει; Εἶναι… ὁ θάνατος, ἡ οἰκονομική ἀνέχεια, ἕνα
ἐξαρτημένο σέ οὐσίες παιδί σας, ἡ μοναξιά, οἱ κρίσεις πανικοῦ, ἡ ἔλλειψη ἐπι-
κοινωνίας, ἕνας σκληρός ἐργοδότης, ἡ ἀτεκνία, ἕνα ταξίδι πού ἀκυρώθηκε, μιά
προαγωγή πού δέν ἦρθε, μιά προδοσία, ἕνα σπίτι πού δέν ἀποκτήθηκε ποτέ,
ἕνας μόνιμος ἐσωτερικός «κόμπος», τά οἰκογενειακά γεύματα ὅπου ὑποκρι-
θήκατε, μιά φιλία πού χάθηκε, τά ἀποτυχημένα παιδιά, οἱ φοβίες, τά σκληρά
καί ὑποτιμητικά λόγια πού ἀκούσατε, οἱ καταθέσεις πού δέν αὐξήθηκαν, ἡ
ἀπιστία ἑνός συζύγου, ὁ ἐνοχλητικός γείτονας, τά κιλά, τό τσιγάρο, τό ἀλκοόλ
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πού δέν μπορεῖτε νά διακόψετε, οἱ γονεῖς πού ἔφυγαν χωρίς νά τούς πεῖτε
«εὐχαριστῶ», ἡ διάγνωση μιᾶς ἀσθένειας, ἡ ἀνεργία, ἕνα ροῦχο πού δέν μπο-
ρέσατε νά ἀγοράσετε, τό «σ᾽ ἀγαπῶ» πού δέν ἀκούσατε, ὁ πόλεμος, ἕνα δια-
ζύγιο, ἕνα βλέμμα πού σᾶς ἔκανε νά αἰσθανθεῖτε «λίγοι», τό καθημερινό ἄγχος
πού σᾶς πνίγει, ἡ ἀναμονή ἔξω ἀπό ἕνα χειρουργεῖο, τό κατοικίδιο πού χάσα-
τε, μιά ψυχική πάθηση, τό ἀξίωμα πού δέν πήρατε, τό διαμαντένιο ρολόι πού
ὀνειρευόσαστε, μιά «ταμπέλα» πού σᾶς κολλήσανε, ἡ ἀγκαλιά πού δέν σᾶς
πήρανε ποτέ, ἡ ὀρφάνια, ὁ θυμός πού καίει μέσα σας, ἕνα «μπράβο» πού δέν
εἰσπράξατε, ἡ κόρνα στό φανάρι, μιά ἀποβολή, τά ἡλιοβασιλέματα πού δέν
μοιραστήκατε, ἡ ἀναπηρία, ὁ γάμος πού δέν ἦρθε ἀκόμη, μιά δίκη πού χάσατε,
οἱ ὧρες πού περιμένετε γιά ἕνα τηλεφώνημα, μία ἀπόλυση, οἱ ἄλλοι πού δέν
σᾶς καταλαβαίνουν, ἡ νέα ρυτίδα στό πρόσωπό σας, τά «ὄχι» πού δέν εἴπατε,
τά προσωπεῖα πού φορᾶτε γιά νά κρύψετε τή δυσκολία σας, τό αἴσθημα τοῦ
ἀνικανοποίητου, ἕνας ἄδικος καί σκληρός Θεός…; Καί ἡ λίστα δέν σταματάει
ἐδῶ… Ποιός «τολμάει», λοιπόν, νά ἀριθμήσει τί πονάει περισσότερο…; Εὔχομαι
κανένας, καί ὁ λόγος εἶναι ὅτι ὁ πόνος δέν ἔχει μοριοδότηση, δέν γνωρίζουμε
τί κρύβει ἀπό πίσω, κάτι, πού ἀκούγεται λίγο καί ἀδιάφορο γιά ἐμᾶς καί πάνω
ἀπό ὅλα, ὁ πόνος καί ὁ φόβος πού τόν ἀκολουθεῖ, δέ χωρᾶνε κριτική. Καί γιά
νά προλάβω ἴσως τούς παρορμητικούς ἤ ὅσους παρασυρθοῦν ἐπειδή ἀναγρά-
φεται –τεχνηέντως– πρῶτα ὁ θάνατος, νά σᾶς πῶ, πώς ὅσο σκληρός καί ἄν
εἶναι ὁ φυσικός, ἄλλο τόσο, καί ἴσως περισσότερο, εἶναι ἀδυσώπητος ὁ καθη-
μερινός ψυχικός θάνατος. 

Θά σᾶς μεταφέρω πολλά-πολλά χρόνια πίσω, γύρω στό 470 π.Χ., ὅταν ὁ
Προμηθέας, θέλοντας νά βοηθήσει τούς ἀνθρώπους, κλέβει τή φωτιά ἀπό τόν
θεό Ἥφαιστο, τούς διδάσκει τέχνες καί ἐπιστῆμες, ὁ Δίας τόν τιμωρεῖ δένοντάς
τον στόν Καύκασο καί στέλνοντας καθημερινά ἕναν ἀετό νά τοῦ τρώει τό συκώ-
τι. Εἶναι ἡ ὑπόθεση ἀπό τήν τραγωδία «Προμηθέας Δεσμώτης» τοῦ Αἰσχύλου
καί θά σᾶς παραπέμψω στήν ἑξῆς φράση τῆς Ἰοῦς (ἡ Ἰῶ ἦταν ἱέρεια τῆς Ἥρας,
ἐρωμένη τοῦ Δία, ἐπίσης θύμα σκληρῆς τιμωρίας τῶν θεῶν): «κρεῖσσον γάρ εἰσά-
παξ θανεῖν ἤ τάς ἁπάσας ἡμέρας πάσχειν κακῶς», δηλαδή «καλύτερα νά πεθά-
νουμε μιά φορά, παρά νά ὑποφέρουμε ἄσχημα ὅλες τίς μέρες». Γιά τήν ἱστορία,
τόν Τιτάνα Προμηθέα τόν ἐλευθέρωσε ὁ ἡμίθεος Ἡρακλῆς. Σημειῶστε ὅτι σέ
αὐτήν τήν τραγωδία, ἕνας ἡμίθεος ἐλευθέρωσε καί ἔσωσε τόν Τιτάνα πού βοή-
θησε τούς ἀνθρώπους. Κρατῆστε τό αὐτό, ἀκούγεται χρήσιμο. 

Γυρνῶντας, λοιπόν, στά προηγούμενα, πάλι οἱ εἰδικοί ψυχικῆς ὑγείας θά
σᾶς ἐπιβεβαιώσουν ὅτι εἶναι πάρα πολλές οἱ περιπτώσεις ἀνθρώπων γύρω
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μας –καί ἴσως νά εἶναι καί κάποιος ἀπό ἐσᾶς– πού ἀντιμετώπισαν τήν ἀπώ-
λεια τῶν ἀγαπημένων τους προσώπων μέ ὑποδειγματική διαχείριση καί ἀξιο-
πρέπεια, σέ ἀντίθεση μέ ἄλλα πρόσωπα πού «ἀσφυκτιοῦν» καθημερινά σέ
ἀργές μορφές θανάτου. Ξέρετε, ὑπάρχει μιά μεγάλη ἀλήθεια, ἴσως λίγο δύσπε-
πτη στήν ἀρχή, ὅπως κάθε καινούργια «γνωστική γεύση», ἀλλά οὐσιαστικά
λυτρωτική: «θεραπεία δέν σημαίνει σέ ὅλες τίς περιπτώσεις ὅτι τό πρόβλημα
ἐξαφανίζεται, θεραπεία σημαίνει, τίς περισσότερες φορές, διαχείριση». Καί ἄν
αὐτό ἦταν μιά πληροφορία πού μᾶς τήν μετέδιδαν ἔγκαιρα στή ζωή μας, πιθα-
νολογῶ ὅτι ἡ ζωή μας θά ἦταν καλύτερη. Ἄν μᾶς γαλουχοῦσαν ψυχοπνευμα-
τικά, ὄχι μέ τό γάλα τοῦ φόβου, τοῦ μηδενισμοῦ, τῆς ἀπογοήτευσης, ἐπίσης
πιθανολογῶ ὅτι κάθε ἀσθένεια, κάθε δυσκολία, κάθε κρίση, κάθε φόβος, δέν
θά μᾶς ὁδηγοῦσε τυφλά στήν παρακμή, στήν κατάρρευση ἤ στόν καθημερινό
θάνατο, ἀλλά σέ μία νέα ἐμπειρία, σέ μία βιωματική ἀνάρρωση, θά μετουσίωνε
τό πρόβλημα σέ μία κινητοποιητική ἀλλαγή, θά τίναζε τά ψυχικά φτερά μας
γιά ἕνα νέο ὁρίζοντα, θά ἄνοιγε μπροστά μας μιά νέα προοπτική ἠθικῆς καί
ναί, σίγουρα ναί, θά εἴχαμε λιγότερο πονεμένους «λυκανθρώπους» σάν τό
Χάρυ, καί αὐτό θά ἔκανε τόν «Homo-lupus sapiens», χωρίς καμία χημική ἤ
τεχνολογική παρέμβαση, ἕναν ἀληθινά ἐξελισσόμενο καί ἀνθρώπινο «Homo
sapiens». Ποτέ δέν εἶναι ἀργά βέβαια, τό πιστεύω καί τό ὑπερασπίζομαι μέ
ὅλο μου τό εἶναι!

Ἔγραψα λίγο πιό πάνω «ἠθική» καί ἡ σκέψη μου ἔτρεξε στούς Σωκράτη,
Ἀριστοτέλη, Πλάτωνα, Kant, Hobbes, Hume, Locke, Nietzsche, Mill, Smith,
Montaigne, Spinoza, Dostoyevsky… Ἡ ἠθική ἀποτέλεσε εὐρύτατο ἀντικείμενο
μελέτης, τόσο σέ γνωσιολογικό ὅσο καί σέ ἐμπειροκρατικό ἐπίπεδο ἀπό τά
πρῶτα κιόλας χρόνια τῆς ὑπαρξιακῆς ἀναζήτησης τοῦ ἀνθρώπου. Τήν μελέ-
τησαν, τήν ἀποκάλεσαν Ἐπιστήμη, τήν μετασχημάτισαν, τήν ἀπέρριψαν, τή
συνέδεσαν καί τήν ἀποσυνέδεσαν μέ τή φύση, τήν κοινωνία, τό Θεῖο. Συστή-
ματα χτίστηκαν, συντηρήθηκαν, γκρεμίστηκαν, βασιζόμενα σέ θεωρίες ἠθικῆς.
Πάνω στό ζήτημα αὐτό, τέθηκαν πολλά ἐρωτήματα πού ἀφοροῦσαν στό θεω-
ρητικό καί στό ἐφηρμοσμένο ὑπόβαθρο τῆς ἠθικῆς. Ἕνα ἀπό τά κύρια ἐρω-
τήματα διατυπώθηκαν ὡς ἑξῆς: ποιό εἶναι τό κριτήριο πού ἀποφασίζει ἄν μιά
πράξη ἤ μιά πρόθεση εἶναι ἠθικά ἀγαθή ἤ ἠθικά μεμπτή; 

Οἱ ἀπαντήσεις πού δόθηκαν ἀπό διαφορετικές σκοπιές ἡ καθεμία, φαίνε-
ται νά συγκλίνουν σέ μιά γενική κατεύθυνση, ὅτι τό κριτήριο τῶν ἠθικῶν καί
ἀνήθικων πράξεων καί προθέσεων, εἶναι ὁ ἠθικός νόμος μέσα μας, πού εἶναι
γνωστός καί σάν ἠθική συνείδηση. Ἡ ἠθική συνείδηση δέν ἀποτελεῖ συναί-
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σθημα, δηλαδή εὐάρεστη ἤ δυσάρεστη κατάσταση, ἀλλά ἀποκρυστάλλωση
καί συμπύκνωση τῶν γνώσεων (συνείδηση = γνώση) τοῦ ἀνθρώπου σχετικά
μέ τό ἠθικά ὀρθό ἤ ἠθικά ἄπρεπο, τό ἠθικά ἀγαθό καί τό ἠθικά μεμπτό. Τό
σύνολο αὐτῶν τῶν ἠθικῶν γνώσεων, ὅμως, δέν ἔχει μόνο γνωσιολογικό χαρα-
κτήρα, εἶναι δυναμικό καί δεοντολογικό, ἔχει δηλαδή ἐπιτακτικό ἤ ἀπαγορευ-
τικό χαρακτῆρα. Ἡ ἠθική συνείδηση εἶναι ταυτόχρονα καί ἠθικός νόμος, πού
ἐπιτάσσει στόν ἄνθρωπο νά πράττει καί νά θέλει τό ἀγαθό καί νά ἀποφεύγει
τό κακό. Ἡ ἠθική συνείδηση ἐμπεριέχει τό κίνητρο τοῦ καθήκοντος καί τῆς
ἠθικῆς ὑποχρέωσης (μερικοί, ὅπως π.χ. ὁ Σ. Παγιατάκης, τήν ὀνόμασαν
«συναίσθημα τῆς ἠθικῆς ὑποχρέωσης»). Τό καθῆκον μᾶς ὠθεῖ ἐπιτακτικά σέ
ἀγαθές καί μᾶς ἀπωθεῖ ἀπό τίς κακές πράξεις. Τό κίνητρο τοῦ καθήκοντος
εἶναι, σέ πάρα πολλές περιπτώσεις, ἰσχυρότερο καί ἡ καταπάτησή του ὁδηγεῖ
σέ ψυχικές ἐντάσεις, σέ θλίψη καί σέ τύψεις τή συνείδηση. 

Ἡ ἠθική συνείδηση ἀποτελεῖ, λοιπόν, γνώση καί νόμο συγχρόνως. Σά γνώ-
ση, ἡ ἔννοια τῆς ἠθικῆς συνείδησης σχετίζεται μέ τήν ἔννοια τῆς ἠθικῆς κρίσης,
τῆς ἱκανότητας δηλαδή τοῦ ἀνθρώπου νά διακρίνει καθαρά το ἠθικά ὀρθό
ἀπό τό ἠθικά ἐπιλήψιμο. Ἡ ἠθική συνείδηση, σά γνώση καί σά νόμος, ἀποτε-
λεῖ μέρος τῆς προσωπικότητας τοῦ ἀτόμου. Τά ἐρωτήματα ὅμως πού τίθενται,
εἶναι ἄν εἶναι ἔμφυτη, ἐπίκτητη, ποιά μπορεῖ νά εἶναι ἡ ἀρχή της κ.λπ. Οἱ
ἀπαντήσεις στά ἐρωτήματα αὐτά συνιστοῦν δύο διαμετρικά ἀντίθετες θεωρη-
τικές προσεγγίσεις: τή θεωρία τοῦ ἔμφυτου (nativismus) καί τήν ψυχολογική
ἤ ἐμπειρική θεωρία (empirismus). Ἀρχικά, κατά τό nativismus, ἡ ἠθική συνεί-
δηση εἶναι ἔμφυτη καί ἡ προέλευσή της ὑπερφυσική-θεϊκή: ὁ ἄνθρωπος ἀπό
τή φύση διακρίνει τό ἀγαθό καί τό κακό. Κατά τόν empirismus, ἡ ἠθική συνεί-
δηση δέν ὑπάρχει ἐξαρχῆς, ἀλλά γεννιέται κάτω ἀπό τό κράτος τῶν ποικίλων
ἐπιδράσεων τοῦ κοινωνικοῦ περιβάλλοντος. Τό ἐπιτρεπόμενο καί ἐπιβαλλό-
μενο ἐκλαμβάνεται σάν ἠθικά ὀρθό καί ἀγαθό, τό ἀπαγορευμένο ὡς ἠθικά
κακό. Ἡ ἔννοια τῆς ἠθικῆς περιλαμβάνει τήν κοινωνική ἤ ὁμαδική ἠθική καί
τήν προσωπική ἠθική ἤ ἀλλιῶς τό προσωπικό ἦθος. Τό ἄτομο γεννιέται καί
ἐξελίσσεται μέσα σέ ἕνα κόσμο ἠθικῶν ἀξιῶν, ὁ ὁποῖος τόν ἐπηρεάζει, ὅταν
αὐτό ἀνιδρύει τό δικό του ἦθος. Ἡ σύγκρουση τοῦ ἀτόμου μέ τίς ἠθικές ἀξίες
μπορεῖ νά ἐπέλθει, εἴτε ὡς ἀρνητικῆς μορφῆς, δηλαδή τό ἄτομο νά διαφωνεῖ
ὁλοκληρωτικά μέ τά ἠθικά πρότυπα καί νά ἀποκλείεται ἀπό κάθε εἶδος κοι-
νωνικά ἀποδεκτῆς ἠθικῆς, εἴτε ὡς θετικῆς μορφῆς, ὅταν τό ἄτομο βρίσκεται
σέ ἐγρήγορση καί διαρκῶς ἐπαναξιολογεῖ τίς ἠθικές ἀρχές, τόσο τίς δικές του,
ὅσο καί τῆς κοινωνίας. Στήν πρώτη περίπτωση, συναντοῦμε συνήθως ἄτομα
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μέ τήν λεγόμενη «παθητική ἡ ἐξατομικευμένη ἠθικότητα», καί στή δεύτερη,
ἄτομα μέ «ἰσχυρή ἠθικά προσωπικότητα». Ἡ τροποποίηση τῶν καθιερωμένων
ἠθικῶν ἀξιῶν (τοῦ ἠθικοῦ κατεστημένου) ἀπό τίς ἰσχυρές αὐτές προσωπικό-
τητες ἀποτελεῖ αἴτημα κάθε ἐποχῆς πού κατευθύνεται ἀπό σαθρές καί ἠθικά
ἀμφίβολες ἀξίες.

Τό αἰώνιο ζήτημα «τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ». Ἔχετε σκεφτεῖ ποτέ, ποιά
ἦταν ἡ πρώτη ἐπαφή τῆς νεοφερμένης μας ὕπαρξης μέ τό γνωστικό ἀντικεί-
μενο τῆς ἠθικῆς; Προβληματιστήκατε ἄραγε, πῶς ἐσεῖς μάθατε τό καλό καί τό
κακό; Σίγουρα ὁ καθένας μας, ἄν ἀφιερώσει λίγο χρόνο, θά ἔχει νά ἀφηγηθεῖ
τή δική του ἐμπειρία, ἡ ὁποία εἶναι σημαντική καί πολύτιμη. Παρ᾽ ὅλα αὐτά,
στίς περισσότερες ἱστορίες, κοινή ἀναφορά φαίνεται νά εἶναι συνήθως ἕνα
παιδικό δωμάτιο, μιά γιαγιά, ἕνα ἀθῶο κοριτσάκι, κάποια κατσικάκια καί ἕνας
λύκος. Ναί, πάλι ἕνας λύκος! «Τά παραμύθια λένε τήν ἀλήθεια», καί ἡ ἀφηγη-
ματική τους ζωντάνια, μέσα ἀπό τή φωνή τοῦ «σημαντικοῦ ἄλλου», αἰῶνες
τώρα, χρησιμοποιοῦν μοτίβα καί σύμβολα, πού μᾶς μυοῦν ἀπό πολύ μικρή ἡλι-
κία στήν πραγματικότητα τοῦ κόσμου τῶν ἐνηλίκων, στήν ἐπικρατοῦσα ἠθική.
Στό ἡμίφως τῆς παιδικῆς μας στέπας καί μέ τή δύναμη τῆς φαντασίας, ἔχουν
τήν ἱκανότητα νά μᾶς εἰσάγουν στό νά μάθουμε ὅτι σέ αὐτήν τή ζωή ὑπάρχει
καί ἡ σκοτεινή πλευρά τῆς σελήνης. Μᾶς μαθαίνουν τί παθαίνει ὁ «καλός», «ὁ
κακός», πώς ἐξαπατᾶται ἕνας ἐνήλικας ἀπό ἕνα λύκο, ὅταν στόχος τοῦ τελευ-
ταίου εἶναι ἕνα ἀθῶο παιδί, μᾶς μαθαίνουν τίς ἐτικέτες, τή σοφία τῆς φύσης
μέσα ἀπό τά «φωνήεντα ζῶα», τήν ἐπιχρυσωμένη εὐτυχία, τόν διχασμό, τή
δουλεία, τήν ἀναπηρία, τό ὑπερφυσικό, τήν μοναξιά, τή φτώχεια, τά ἐπίγεια
παλάτια, τήν καλή καί τήν κακή μάγισσα κ.ἄ. Ἄς ἀναφέρουμε χαρακτηριστικά,
ὅτι ἀπό τούς Αἴσωπο, Andersen, Dickens, Verne, Beecher, Perrault, Dodgson,
Saint – Exupery, Kipling, Melville, Lindgren, Clemens, μέχρι καί τόν Τριβιζᾶ
(ἀλλά καί πολλούς ἄλλους), βιώσαμε ὡς λιλιπούτειοι «ἀχαρτογράφητοι» ἀκρο-
ατές, τόσα, μά τόσα πολλά, πού τά εἰκονοποιήσαμε μέ τή φαντασία μας, μᾶς
ἔκαναν νά κοιτᾶμε ἐπίμονα πίσω ἀπό κουρτίνες, κάτω ἀπό κρεββάτια, νά
φοβόμαστε τά σκοτεινά δρομάκια, τά ὑπόγεια καί νά τρῶμε ὅλο τό φαγητό
μας, γιά νά μήν ἔρθει ὁ «κακός λύκος». Φτιάξαμε ἀργά καί σταθερά ἕναν ἐξα-
τομικευμένο ἐσωτερικό κώδικα ἠθικῆς, πού ἐπηρεάστηκε ἀνάλογα ἀπό τό
ἀναπτυξιακό μας περιβάλλον, τήν προσωπικότητα, τή λογική, τήν ἐλευθερία,
τήν ψυχοπνευματική μας ἐξέλιξη, γιά νά φτάσουμε κάποια στιγμή στή ζωή
μας, ἀτάραχοι πλέον, νά βάζουμε ἐτικέτες, νά πολεμοῦμε, νά ἀπορρίπτουμε,
νά ἀδιαφοροῦμε, νά καταστρέφουμε ὅ,τι μᾶς φαίνεται «κακό». 
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Φτάσαμε ὡς ἐνήλικες, νά διαβάσουμε τόν Leviathan τοῦ Hobbes, καί ἐνῶ
«ἀποστρεφόμαστε» λεκτικά κάθε μορφή βίας, νά ταυτιστοῦμε τελικά μέ τό
ὅποιας μορφῆς «τέρας», νά κλείσουμε τό φῶς καί νά κοιμηθοῦμε ἥσυχοι στό
ἀνατομικό μαξιλάρι τῆς συνείδησής μας, στό ἴδιο ἡμίφως, πού ὡς παιδιά τρέ-
μαμε τό «κακό». Καταφέραμε μέ ἕνα ἔξυπνο ρολόι στό χέρι μας νά μετρᾶμε
στό χιλιοστό τοῦ χρόνου τούς παλμούς μας, ἀλλά οὐσιαστικά νά μήν «ἀκοῦμε»
τήν καρδιά μας. Φτάσαμε ὡς «Ultra Homo sapiens», νά πανηγυρίζουμε τίς ἐπι-
φανειακές νίκες μιᾶς ρηχῆς, ματαιόδοξης πραγματικότητας, νά συζητᾶμε γιά
ὑπερανθρωπισμό, γιά μετανθρωπισμό, γιά μορφολογική ἐλευθερία, γιά ἀλγό-
ριθμους συμπεριφορᾶς, νά τολμᾶμε νά ἐπιλέγουμε ποιός πρέπει νά ζήσει καί
ποιός νά πεθάνει, νά χαρακτηρίζουμε τό γῆρας ὡς ἰάσιμη νόσο πού ἐμποδίζει
τήν ἀπελευθέρωση ἀπό τή θνητότητά μας, φτάσαμε νά μιλᾶμε ἴσως καί γιά
τήν κατάργηση τοῦ θανάτου καί ὡς «ἐπαυξημένοι» καί παντοδύναμοι «ἄνθρω-
ποι» νά φερόμαστε σάν θεοί…

Προβληματιστήκατε, ἄραγε, ποιές πήλινες πλάτες μποροῦν νά σηκώσουν
τό βάρος τοῦ νά ὑποδύεται κάποιος τόν Θεό; Ποιά πήλινα χέρια ἔχουν τή
δυνατότητα νά ἀναστρέψουν τήν πολύτιμη ἐμπειρία τῆς φθαρτότητας τῆς
ὕλης, τῆς ὀντολογικῆς μας ἀνεπάρκειας; Σέ ποιόν ἀνθρώπινο νοῦ θά νιώθαμε
ἀσφαλεῖς νά παραδώσουμε τήν ἐλεύθερή μας βούληση; Ποιός ἄνθρωπος θά
ἦταν ἐκεῖνος πού θά εἶχε τήν ἐξουσιοδότηση νά προκαθορίσει τό μέλλον μας,
νά χειραγωγήσει τίς ἐλπίδες μας, νά κατακερματίσει τόν ὑπαρξιακό ρεαλισμό
μας καί νά «ἁλωνίσει» τή συνείδηση πού φύτεψε ὁ Θεός μέσα μας; Σέ ποιόν
θά παραδίδαμε τό σκῆπτρο τῆς διαχείρισης τῶν συναισθημάτων μας ἤ τῆς
ἐλευθερίας μας; Ποιός θά κρατοῦσε τό «τηλεχειριστήριο» γιά τά δάκρυα, τό
γέλιο, τή σιωπή ἤ τή φωνή μας, τό φόβο ἤ τή χαρά μας; Ποιός, ἄραγε, θά μπο-
ροῦσε νά διαβρώσει τό δικαίωμα τῆς ἐπιλογῆς καί τῆς λογικῆς μας;

Σκεφτεῖτε… Σκεφτεῖτε γιά λίγο τήν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπινου γένους... Ἀπό
πολύ παλιά… πηγαίνετε ὅσο πιό πίσω μπορεῖτε… Θυμηθεῖτε τί ἔχει συμβεῖ σέ
ἀνάλογες περιπτώσεις, ὅπου ἕνας ἄνθρωπος ἀποπειράθηκε νά φερθεῖ σάν
θεός, μέ κάθε τρόπο ἤ λόγο, μέ ὁποιοδήποτε χρῶμα, κάτω ἀπό ὁποιαδήποτε
σημαία ἤ σύμβολο … Γιατί ἡ ἱστορία, ὡς ὁ ἐχθρός της δουλικῆς σκέψης, ὅταν
τήν μελετᾶμε, ἔχει νά μᾶς πεῖ πολλά. Σέ ἀνάλογες περιπτώσεις τῆς πτωτικῆς
πορείας τῆς ἀνθρωπότητας, βλέπουμε λοιπόν πώς, ὁ ἀδυσώπητος ἀγώνας γιά
πλοῦτο, ἀθανασία, τό κυνήγι τῆς κάθε ἐπιχρυσωμένης καί ἐφήμερης μορφῆς
ἐξουσίας, εἶναι αἱματοβαμμένο καί σκοτεινό. Οἱ «ἀνθρωποθεοί» τοῦ εἴδους
μας, πού ἐνίοτε προσπάθησαν νά μεταμορφώσουν τά κενά, τό δικό τους
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«τίποτε» σέ «κάτι», μέ ἀντίτιμο ἔστω καί μόνο μιά ἄλλη ὕπαρξη, ἀπεδείχθη
ὅτι, ἤ ἀφάνισαν ὁλοκληρωτικά πρόσωπα καί κοινωνίες ἤ ἀφήσανε πίσω τους,
ὀρφανούς, φτωχότερους, πεινασμένους, πολιτιστικά οἰκονομικά, καί ψυχο-
πνευματικά λοβοτομημένους ἀνθρώπους. Ἀφήσανε ὡς παρακαταθήκη,
«μεσαίωνες» χαραγμένους μέ ἐσχατολογικές εἰκόνες, μή ἀναστρέψιμες συνέ-
πειες, συνειδήσεις «τιμωρίας καί ἀμοιβῆς», μαῦρες σελίδες, πολλούς «λυκαν-
θρώπους»… 

Πιθανῶς, κάποιοι ἀπό αὐτούς τούς ὑποδυόμενους θεούς τῆς ἱστορίας μας
ξεκίνησαν μέ παρόμοιες φράσεις, σάν καί ἐκείνη ἀπό τό βιβλίο τοῦ Shakespeare
«Ὁ ἔμπορος τῆς Βενετίας»: «…Γιά νά κάνεις ἕνα μεγάλο καλό, κάνε ἕνα μικρό
κακό…» καί ἔκρυψαν μέ «ὀσκαρική» ἑρμηνεία τά ἀρρωστημένα τους σχέδια,
τά νοησιαρχικά τους παράδοξα γιά νά ἀναδειχθοῦν ὡς σωτῆρες τῆς ἀνθρω-
πότητας ἤ «αὐτοθυσιαστικές» προσωπικότητες, ἀπομακρύνοντας τόν ἄνθρω-
πο ἀπό τόν ἑαυτό, τόν συνάνθρωπο, τή φύση, τόν αὐτοσκοπό καί τόν προ-
ορισμό του. «Ταξιδεύοντας» ἀπό τόν Ἐπίκτητο μέχρι τόν Kant, συναντᾶμε
αὐτήν τήν ὑπεροχή τῆς πορείας τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους, ὅπου μέσω Λογικῆς,
γνώσης, αὐτονομίας, ἐπιτυγχάνεται ἡ ἀβίαστη ἐσωτερική μετουσίωση τοῦ ἠθι-
κοῦ νόμου ὡς ἐπιλογή τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἐλευθερία τῆς βούλησης, ἡ αὐτονομία.
Συναντᾶμε τό κληροδότημα τῆς δυνατότητας νά ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι ὁ νοῦς
μας ὡς θεϊκό μερίδιο εἶναι τό μέσο νά ἀποκτήσουμε σχέση μέ τόν Θεό, νά ἐπι-
λέγουμε ἐλεύθερα καί νά πράττουμε αὐτόβουλα κάτι πού ἐπιθυμοῦμε. Μάθα-
με καί ξορκίσαμε ἄλλωστε, ἀπό τόν Οἰδίποδα τοῦ Σοφοκλῆ, πώς οὐτοπικές
προσωπικές αὐτορρυθμίσεις ἤ προσκολλήσεις σέ προσωπικά ἤ παγκόσμια
«πεπρωμένα» καί σέ ἐκδικητικούς θεούς-τιμωρούς προκαλοῦν καθολική
«αὐτοτύφλωση» καί βέβαιο ψυχικό θάνατο. 

Ὑποθέτω ὅτι, μετά ἀπό ἕνα τέτοιου εἴδους ἀναστοχασμό, εἶναι κοινός
τόπος ὅλων μας, σάν ἕνα εἶδος διασύνδεσης, πανανθρώπινης προαίρεσης,
ἀλλά καί ἀναμενόμενης διάθεσης, σέ πρώιμο ἐπίπεδο τουλάχιστον, νά ἐγείρε-
ται ἡ ἐπιθυμία μας γιά τέτοιου εἴδους λιγότερες σκοτεινές στιγμές, τόσο προ-
σωπικές ὅσο καί παγκόσμιες. Θά τό ἀξιολογούσαμε ὡς φυσιολογικό, νά ἀπο-
τελεῖ κοινή παραδοχή, ὅτι ἔχουμε ἤδη στιγματίσει ὡς εἶδος τήν πορεία μας, ὄχι
πάντα μέ τά πιό φωτεινά χρώματα καί πώς θά ἦταν ἰδιαίτερα ὠφέλιμο, γιά
ὅλους μας, νά ἐλαχιστοποιήσουμε τίς προσωπικές ἤ παγκόσμιες καθηλώσεις
μας. Πιθανῶς νά ἔχετε κιόλας σκεφτεῖ τρόπους, στρατηγικές ἤ τεχνικές ἀνά-
καμψης τῶν παραπάνω φαινομένων, κάποιος ἤδη νά σκέφτηκε «κάτι πρέπει
νά ἀλλάξει», ἄλλος νά εἶπε «ἐγώ θέλω νά ἀλλάξω», καί αὐτό ἀκούγεται ὑπέ-
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ροχο ἄν συνέβη, ἔτσι δέν εἶναι; Ἀπό τήν πλευρά μου, σάν συνοδοιπόρος σ᾽
αὐτό τό ταξίδι, θά σᾶς παραθέσω μία σπουδαία φράση, πού λανθασμένα ἀπο-
δόθηκε στόν Einstein καί εἶναι ἀπό τό βιβλίο πού ἔγραψε τό 1983 ἡ Rita Mae
Brown μέ τίτλο «Sudden Death», φράση πού δέν ἀποτελεῖ μόνο «τροφή» γιά
σκέψη, ἀλλά μιά λογική καί ἐπιστημονική παραδοχή, γιά νά κινητοποιηθοῦμε
ποικιλοτρόπως: «Τρέλα εἶναι νά κάνεις τό ἴδιο πράγμα ξανά καί ξανά καί κάθε
φορά νά περιμένεις διαφορετικό ἀποτέλεσμα». Ξαναδιαβᾶστε το, ἀξίζει!

Καί ξέρετε καί κάτι ἄλλο; Ἄν σᾶς κουράζει νά ἀνατρέξετε στό πολύπαθο
ὡς εἶδος παρελθόν μας, κοιτᾶξτε ἁπλά γύρω σας, μέσα σας. Ἀφιερῶστε λίγο
ἀκόμη ἀπό τόν χρόνο σας, γιά νά ἀνακαλέσετε τίς προσωπικές σας συντριβές.
Τίς στιγμές ἐκεῖνες, πού ἐσεῖς ἤ κάποιος ἄλλος ὑπερέβη προσωπικά σύνορα,
ἠθικές γραμμές, ἐλεύθερες ζῶνες καί δημιούργησε φαύλους κύκλους ἐνοχῶν,
ἐλευθεροφάνειας, θλίψης, πόνου, ἀκοινωνησίας, στασιμότητας, ἀπελπισίας,
αὐτοάρνησης, προφασιζόμενος ἄγνοια, καλή πρόθεση, θυμό, ἀδικία, ἠθικό
νόμο, ἀκόμη καί ἀγάπη, εὐχαρίστηση ἤ ἡδονή… Πῶς νιώσατε, ὅταν γίνατε γιά
λίγο «θεοί» καί κρατούσατε μέ κάποιο «περίεργο» τρόπο στά χέρια σας τή ζωή
ἄλλων συνανθρώπων σας… Τί βιώσατε, ὅταν κάποιος ἄλλος τό ἔκανε αὐτό γιά
ἐσᾶς… Πῶς αἰσθανθήκατε, ὅταν ἀντιληφθήκατε ὅτι δέν μπορεῖτε νά κάνετε
τίποτε γιά τό δικό σας σήμερα, τό δικό σας αὔριο… Ἐπαναφέρετε τίς στιγμές
ἐκεῖνες, πού ἁπλά, σᾶς κάνουν νά νιώθετε ἄβολα σέ σχέση μέ τόν ἑαυτό σας,
τούς ἄλλους… Θυμηθεῖτε κάποια «καλοκαίρια» τῆς ζωῆς σας πού ἔκρυβαν
τούς πιό δύσκολους «χειμῶνες» σας… Μπορεῖ νά θυμηθεῖτε καί κάποιες στιγ-
μές, πού περάσατε δίπλα ἀπό τήν ἀδικία, τήν ἀπώλεια, πού γίνατε θύτες,
θύματα, αὐτόπτες ἤ αὐτήκοοι μάρτυρες ψυχολογικῆς, σωματικῆς ἤ κοινωνικῆς
βίας, πού βιώσατε, ἀντικρύσατε τόν πόνο, τήν ἐξαθλίωση καί ἁπλά, συνεχί-
σατε τήν πορεία πρός τή δική σας κανονικότητα. Στιγμές πού θυμίζουν τόν
σύγχρονο ἄνθρωπο, πού ἐνῶ ἀκούει τό γνώριμο οὐρλιαχτό τοῦ λύκου, βλέπει
τήν Κοκκινοσκουφίτσα νά μπαίνει μόνη της στό πυκνό δάσος καί ἀφοῦ τό
προσπεράσει ὡς ἄλλο ἕνα τραγικό γεγονός, νά μαθαίνει τή δραματική κατάλη-
ξη, τήν ἑπόμενη μέρα ἀπό τήν τηλεόραση καί νά τό ἀναδημοσιεύει μέ «συμπά-
θεια ἤ ὀργή» στό διαδίκτυο… 

Διαβάζοντας τόν Ἱερό Αὐγουστῖνο νά ἀναφέρει ὅτι «οἱ ἄνθρωποι ταξι-
δεύουν γιά νά θαυμάσουν τά ψηλά βουνά, τά κύματα τῆς θάλασσας, τά βια-
στικά ποτάμια, τήν ἀπεραντοσύνη τοῦ ὠκεανοῦ, τῶν ἀστεριῶν τή φωτεινή
πορεία, κι ὅμως τόν ἑαυτό τους τόν προσπερνοῦν χωρίς δεύτερη ματιά», ἀλή-
θεια δέν μποροῦμε παρά νά μήν προβληματιστοῦμε, πόσο θά μᾶς ὠφελήσει ἡ

ΜΕΡΟΣ Ζ´. ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ

396

ΒΑΣΙΛΑΚΗ 383-404.qxp_Layout 1  15/11/2021  12:07  Page 396



«ὑπερόραση», ὅταν 1.600 χρόνια μετά ἀπό τότε πού τό εἶπε, ἀκόμα δέν βλέ-
πουμε «τί γίνεται κάτω ἀπό τή μύτη μας». Γυρνῶντας πίσω, στήν Ἀμερική τοῦ
1918, μαθαίνουμε ὅτι ὁ μηχανικός Howard Scott δημιούργησε καί ἡγήθηκε τῆς
«Τεχνικῆς Συμμαχίας», μιᾶς ὁμάδας ἔρευνας πού ἀποτελοῦνταν ἀπό οἰκονο-
μολόγους, μηχανικούς καί ἄλλους ἐπιστήμονες καί ἀποτελεῖ πρόγονο τῆς
σημερινῆς τεχνοκρατίας. Αὐτό πού παρατηροῦμε 103 χρόνια μετά, εἶναι ὅτι,
τόσο οἱ ραγδαῖες ἐξελίξεις, ὅσο καί ἡ περιπλοκότητα αὐτοῦ τοῦ κόσμου, συνε-
χίζουν νά ἀφήνουν ἀγεφύρωτο τό χάσμα, ἀνάμεσα σέ ὀφέλη καί κόστη, ἰσορ-
ροπίες, σχέσεις μεταξύ κρατῶν, θρησκεῖες, φιλοσοφίες, κοινωνικο-οἰκονομικά
συστήματα, ὑπαρξιακά ἐρωτήματα, προκαταλήψεις, σενάρια φαντασίας. Ἀκό-
μη καί ἄν κάποιοι ἀπό ἐμᾶς ἐπενδύουμε φανατικά σέ ὅρους ὅπως «τεχνητή
νοημοσύνη» ἤ τεχνοκρατία, ὀφείλουμε νά μή ξεχνᾶμε ὅτι ἡ «μηχανή» ἔχει τή
δυνατότητα τῆς ἐπεξεργασίας τῶν δεδομένων τοῦ κάθε κατασκευαστῆ, δέν
μπορεῖ ὅμως νά κατανοήσει βαθύτερα νοήματα ὅπως ἀγάπη, πίστη, ἀλληλεγ-
γύη, προσφορά, ἐλευθερία. Ἡ «μηχανή» ἀπό μόνη της δέν θά εἶναι ποτέ καλή
ἤ κακή, γιατί θά ἐξαρτᾶται πάντα ἀπό τίς προθέσεις, τούς σκοπούς καί τό
πολυπαραγοντικό ἐπίπεδο τῶν ἀνθρώπων πού θά τήν ἐλέγχουν. Καί ὅσο ὁ
ἄνθρωπος, εἴτε μέσα στή τεχνογνωσία, εἴτε μέσα στήν ἄγνοια ἤ τήν ἀδιαφορία
του, προσπαθεῖ νά παραμείνει «παραδοσιακά» ἄνθρωπος καί ὅσο ἐπιστημο-
νικοί κλάδοι ἀπεγνωσμένα ἐργάζονται στήν προσπάθεια ἀποκωδικοποίησης τῆς
δημιουργίας τῆς ζωῆς, τοῦ γενετικοῦ κώδικα, τοῦ ἐγκεφάλου, ζοῦμε τήν ἐποχή
ὅπου τό ἔξυπνο τηλέφωνό μας εἶναι ὁ ἀχώριστος καί πολύτιμος σύντροφός μας,
ἀλλά καί «αὐτό» πού ἴσως μᾶς γνωρίζει καλύτερα ἀπό τόν καθένα! 

Ἡ ἀναζήτηση ἑνός ὕψιστου τεχνοκρατικοῦ «δισκοπότηρου», ἡ πάλη τῶν
ἐξουσιαστικῶν ρόλων, οἱ διπλές ἤ πολλές φορές καί πολλαπλές ταυτότητες,
ὁ ἐσωτερικός διχασμός, ἡ ὑπερεκτίμηση τῆς ὕλης, ἡ σύγχυση, ἔφεραν σήμερα
ἀντιμέτωπο τόν ἄνθρωπο μέ τά θεμελιώδη ἀξιακά καί πυρηνικά συστατικά
του. Τόν ἔφεραν ἀντιμέτωπο σέ κρίσεις καί σέ μάχες ἀλληλοσύγκρουσης καί
ἀλληλοσυμπλήρωσης, μέ σκοπό τήν κυριαρχία τοῦ πρωτότυπου ἤ τοῦ ἀντι-
γράφου. Τόν ἐγκλώβισαν στόν ξεπερασμένο ἀνθρωπιστικό μύθο ἐνάντια στίς
μηχανές, στά ρομπότ, στήν ὑγιῆ ἀνάπτυξη καί ὄχι στήν εὐθύνη του «νά μή
καταστεῖ ὁ ἴδιος ἄχρηστος». Τόν ἔκαναν νά παραδώσει τό κλειδί τῆς εὐτυχίας
του, τή σκυτάλη τῆς αὐτοδιαχείρισης, τῶν ἀποφάσεων καί τῆς αὐτοβελτίωσής
του, σέ ἐπίγειες «θεϊκές» δυνάμεις, σέ ἐφήμερες φιγοῦρες, σέ τεχνολογία block-
chain, σέ Κοιλάδες Πυριτίου (Silicon Valley), σέ κρυπτονομίσματα, σέ Μεγά-
λους Ἀδερφούς. Καί ἄν, τελικά, ὁ σύγχρονος «λυκάνθρωπος Χάρυ» κατάφερε
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ἐπιτέλους νά χωρέσει σέ αὐτήν τήν κοινωνία, συνεχίζει νά φοβᾶται καί νά ἀγω-
νιᾶ καί ἴσως περισσότερο ἀπό ποτέ, ἄν χωράει καί ἄν γίνεται ἀποδεκτός στόν
νέο καί πολλά ὑποσχόμενο κυβερνοχῶρο. 

Ἕνας νέος ἄνεμος «γενικῆς ὕπνωσης» καί παθητικότητας φυσάει στή στέπα
τοῦ 21ου αἰώνα, πού ὁδηγεῖ σέ νοοκτονία, σέ ἀναίτια ἐπιθετικότητα καί στήν
ἀντίληψη ὅτι «πρέπει νά βρεῖς στόν ἄλλο, τόν θανάσιμο ἐχθρό σου». «Βellum
omnium contra omnes» πόλεμος ὅλων ἐναντίον ὅλων... Ἡ ἀγέλη καί ἡ μοναδι-
κότητα: μιά αἰώνια πάλη. Τρομοκρατημένοι, φοβισμένοι, ἄνθρωποι πού
πίστευαν ὅτι εἶναι ἄχρηστοι γιά τόν ἑαυτό τους, ἀποδεικνύονται ἱκανοί γιά νά
προκαλέσουν βλάβη στόν διπλανό τους. Πολλῶν εἰδῶν καί χρωμάτων ἐτικέτες
δημιουργοῦνε κοινωνική πίεση, ἕνα εὔθραυστο σήμερα, ἕνα ἀβέβαιο αὔριο, ὁδη-
γοῦν σέ ἐσωτερικά κενά καί ψυχοσωματικές ἐκδηλώσεις, ἡ εὐτυχία κατέληξε νά
ἀποτελεῖ αὐτοσκοπό καί ὁδήγησε στήν μόνωση, στήν ἀπελπισία, στήν ἀπογοή-
τευση. Παρ᾽ ὅλα αὐτά, ἐπιμένουμε νά βλέπουμε καί νά βιώνουμε τόν κόσμο ὡς
θύματα καί ὄχι ὡς δράστες ἤ θύτες. Δημοσιεύουμε ἀποφθέγματα, «ἀνεβάζουμε»
φωτογραφίες ἤ ἱστορίες θυμοῦ, πόνου, «κοινοποιοῦμε» τήν ἰδιαιτερότητα, τή
θλίψη συνανθρώπων μας, χωρίς νά ἐφαρμόζουμε ἤ νά ἐνστερνιζόμαστε μέ ἀλη-
θινή ἐνσυναίσθηση τίποτε ἀπό ὅλα αὐτά. Μιλοῦμε, τιμοῦμε, κάνουμε ἀφιερώ-
ματα σέ ἥρωες καί ἐπετείους τῆς ἱστορίας μας, ἀλλά μέσα μας γνωρίζουμε ὅτι,
πέραν τῶν ἑορτασμῶν καί τῶν βαρυσήμαντων λόγων μας, δέν θά τολμούσαμε
νά βάζαμε στή θέση τῶν ἡρώων τούς ἑαυτούς μας ἤ τούς ἀγαπημένους μας. Οἱ
ρόλοι «θυσίας ἤ αὐταπάρνησης» δέν φαίνεται νά χωρᾶνε στά φαινομενικά
«ἄτρωτα» κελύφη τοῦ ἐξελιγμένου «σιδηροῦ γένους μας». Ἑνός γένους πού,
ἔστω καί μέ μιά γρήγορη ματιά γύρω ἤ μέσα μας, καταλαβαίνεις ὅτι παρουσιάζει
ἕνα εἶδος ψυχοπνευματικῆς «ὀξείδωσης» καί κοινωνικῆς διάβρωσης, προσκολ-
λημένο σέ «φθαρτές» ἀρχές, σέ ὑλικές δεσμεύσεις, ἀκολούθησε μιά πορεία ἀπό
«χρυσό» σέ «ἀργυρό», σέ «χάλκινο», σέ «ἡρωικό», σέ “Νῦν γάρ δή γένος ἐστί
σιδέριον...». Ἀποκαλυπτικός, ἐμπνευσμένος καί διδακτικός ἀκούγεται ὁ Ἡσίοδος
στό Ἔργα καί Ἡμέραι, ἀλλά θά σκεφτεῖ κάποιος, ὅτι δέν παύει νά εἶναι ἕνας
εὑρηματικός, ἀρχαῖος ἐπικός ποιητής. Τό ἴδιο καί ἴσως πολύ πιό ἐπικριτικά, μπο-
ρεῖ νά σκεφτεῖ κάποιος ἄλλος καί γιά τόν συγγραφέα Paul Amadeus Dienach,
ὅταν παρέδιδε τό χειρόγραφό του στόν μετέπειτα πρύτανη τῆς Παντείου, Γεώρ-
γιο Παπαχατζῆ. Ἕνα χειρόγραφο γιά μιά εὐφάνταστη «μελλοντική εἰκόνα» τοῦ
γένους μας, πού ὁ τελευταῖος τοῦ ἔδωσε τόν τίτλο Κοιλάδα τῶν Ρόδων καί
ἀριθμεῖ 840 σελίδες ἀναμνήσεων ἀπό τήν ἐμπειρία πού εἶχε ὁ Ἐλβετός φιλέλ-
ληνας Dienach, ὅταν μετά ἀπό ἕνα ἀτύχημα ἔπεσε σέ ληθαργικό ὕπνο. 
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Αὐτά καί ἄλλα ἀνάλογα «παραμύθια» φανταστικῶν, καί ἀποκαλυπτικῶν
ἐπισημάνσεων δέν φαντάζουν ἱκανά γιά νά κινητοποιήσουν τήν ἐπικρατοῦσα,
«ἀκλόνητη» εὐδαιμονία τῶν «ἀθανάτων». Ἀκόμη καί ὁ σύγχρονος ἱστορικός
καί συγγραφέας Y. N. Harari ἀναφέρει χαρακτηριστικά: «Τόν 19ο αἰῶνα ἡ βιο-
μηχανική ἐπανάσταση ἔφερε στό προσκήνιο τήν ἐξαθλιωμένη ἐργατική τάξη.
Ὁ 21ος αἰώνας θά δημιουργήσει μιά τεράστια βιομάζα ἀπό βιολογικά “περιτ-
τούς” καί κοινωνικά “ἄχρηστους” ἀνθρώπους [...] τονίζοντας τήν πιθανότητα
πώς «οἱ βιολογικά ἀκατάλληλοι καί κοινωνικά περιττοί «Homo sapiens» τοῦ
σήμερα εἶναι καταδικασμένοι νά ἐξαλειφθοῦν προοδευτικά ἀπό τούς «Homo
Deus» τοῦ αὔριο. Σέ μία ζωή χωρίς ἐγγυήσεις εὐτυχίας, σέ μιά ἀκόμη περίοδο
ἀλλαγῶν, περιπλανώμενοι «λυκάνθρωποι» τή νύχτα, ὑποδυόμενοι θεοί τήν
ἡμέρα, ἄς θυμηθοῦμε ὅτι ἡ ἱστορία, ἀλλά καί ἡ ἐπιστήμη, ἔχουν ἀποδείξει ὅτι
μία κρίση μπορεῖ νά ὁδηγήσει, ἀνάλογα μέ τή διαχείρισή της, σέ ἀφανισμό ἤ
ἐξέλιξη. Στό βιβλίο τῆς «Γένεσης» ἡ ἱστορία τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὕας σκιαγρα-
φεῖ τήν ἀπαρχή τῆς αὐτοεπίγνωσης, τῆς ἀλήθειας, τῆς ἐπίγνωσης τῆς θνησι-
μότητας, τῆς ντροπῆς, τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ. Ἡ ἱστορία τοῦ Κάιν καί τοῦ
Ἄβελ ἀποτελεῖ τήν πρώτη καταγραφή φόνου/ἀδελφοκτονίας/ἀνθρωποκτονίας
στήν ἀνθρώπινη φύση. Τί καταγράφηκε καί τί διδαχθήκαμε ἀπό «τότε» μέχρι
σήμερα; Ἴσως κάποιοι νά συμφωνήσουν μέ τή γλαφυρή καί συνάμα αἰχμηρή
προσέγγιση τοῦ καθηγητῆ ψυχολογίας J. Peterson: «Ἡ εὐτυχία εἶναι ἄσκοπος
στόχος. Μήν συγκρίνετε τόν ἑαυτό σας μέ ἄλλα ἄτομα, συγκρίνετε τόν ἑαυτό
σας μέ αὐτό πού ἤσαστε χθές. Κανένας, ποτέ, δέν κατάφερε νά ξεφύγει ἀπ’
ὁτιδήποτε, ὁπότε ἀναλάβετε τήν εὐθύνη γιά τή δική σας ζωή. Δημιουργεῖτε οἱ
ἴδιοι τόν κόσμο σας, ὄχι μόνο μεταφορικά, ἀλλά κυριολεκτικά καί νευρολογι-
κά. Αὐτά τά μαθήματα μᾶς διδάσκουν οἱ μύθοι καί οἱ ἱστορίες ἀπό τότε πού
γεννήθηκε ὁ πολιτισμός» [...] «Παρατηρῆστε πότε ἀρχίζετε νά νιώθετε “ἀνθρω-
ποκτόνοι”. Ἄς ποῦμε ὅτι κάποιος στή δουλειά σας σᾶς ἐκφοβίζει. Ἄν παρα-
τηρήσετε, θά προσέξετε ὅτι ξεκινᾶτε νά φαντάζεστε ἄσχημα πράγματα. Αὐτό
σᾶς διδάσκει δυό πράγματα. Πρώτον, ὅτι δέν εἶστε τόσο καλοί ἄνθρωποι ὅσο
πιστεύετε ὅτι εἶστε. Καί τό ἐπακόλουθο αὐτοῦ εἶναι, ὅτι δέν εἶστε ὅσο ἄχρη-
στοι ὅσο πιστεύετε πώς εἶστε»… 

….
Ξαναδιάβασα τό κείμενο πού ἔγραψα, μέχρι αὐτό τό σημεῖο… τακτοποίησα

τά βιβλία καί τίς πηγές μου στίς θέσεις τους, ἀποφασίζοντας νά γράψω τόν
ἐπίλογο καί ἔνιωσα τήν ἀνάγκη νά μοιραστῶ τή σκέψη πού γεννιόταν ξανά
καί ξανά μέσα μου: «…οὐάοου! 14 σελίδες! ἐλπίζω νά φτάσει ἔστω καί ἕνας
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ἀναγνώστης ἕως ἐδῶ. Ἔστω καί ἕνας καί τό ἐννοῶ… Ἀπό τόν Ἕναν ἀρχίζουν
ὅλα… Εἶναι Ὀκτώβριος 2021 καί τό ἄρθρο θά δημοσιευθεῖ σέ 2 μῆνες περί-
που… Ποιός ξέρει ἄραγε τί θά ἔχει γίνει μέχρι τότε… ὅ,τι καί ἄν γίνει, ἔλεγα,
σημασία ἔχει ἡ ἐμπειρία, τό βίωμα. Εἶναι δύσκολη ἐποχή γιά κριτική, καί χωρίς
ἐνδοσκόπηση καί ἀποδοχή ὁδηγούμαστε στήν αὐτοκαταστροφή. Αὐτό ἤθελα
νά μοιραστῶ σέ αὐτές τίς γραμμές: ἕνα ἀποτύπωμα τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας,
χωρίς νά ἐξετάσω, ἄν αὐτός πού τό γράφει εἶναι ἄσπρος ἤ μαῦρος, πιστός ἤ
ἄθρησκος, πλούσιος ἤ φτωχός, ἐπιτυχημένος ἤ ἀποτυχημένος, ἰσχυρός ἤ ἀδύ-
ναμος, Ἕλληνας ἤ «ξένος». Ἤθελα νά δείξω ἕνα μέρος ἀπό τό καλειδοσκόπιο
τῆς ἀνθρώπινης φύσης, τόν κοινό παρονομαστή τῆς εὐαλωτότητας, τοῦ φόβου
καί τοῦ πόνου, τήν κοινή μας πορεία ὡς γένος καί νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας
στιγμές καί φράσεις «σπουδαίων καί διαφορετικῶν ἀνθρώπων», γιά νά θερί-
σουμε μέ ἐλπίδα καί γνώση, ὅλοι μαζί, ὅ,τι ἐκεῖνοι ἔσπειραν μέ πείρα, κόπο,
πόνο, μελέτη καί ἀναστοχασμό. Ἡ πορεία μας σέ αὐτόν πλανήτη δέν ἦταν
ποτέ ἕνα 100άρι ἤ ἕνας μαραθώνιος, ἀλλά αὐτό πού ὁ Camus ἀπέδωσε τόσο
λιτά καί σοφά: «Μή βαδίζεις μπροστά μου γιατί μπορεῖ νά μή σέ ἀκολουθήσω.
Μή βαδίζεις πίσω μου γιατί μπορεῖ νά μή σέ ὁδηγήσω. Βάδιζε πλάι μου καί
γίνε ὁ σύντροφός μου». Δεῖτε το σάν ἕνα ἐμπειρικό πανανθρώπινο περίπατο,
πῶς σᾶς φαίνεται; Τουλάχιστον λιγότερο ἀγχωτικό; Τό εὔχομαι γιά ἀρχή.

Οἱ ἄνθρωποι μαθαίνουμε πέφτοντας, καί ὅταν ξανασηκωθοῦμε, ὑπάρχουν
σοβαρές πιθανότητες, ἄν καλλιεργήσουμε τή συνειδητότητά μας, νά ἔχουμε
δηλαδή ἐπίγνωση τῶν σκέψεων καί τῶν συναισθημάτων, νά παρατηροῦμε τό
σῶμα μας, νά ἀξιολογοῦμε τήν ποιότητα τῶν σκέψεων, νά μελετᾶμε, νά βιώ-
νουμε, νά ἀλληλοεπιδροῦμε μέ συνεργατικό ἐμπειρισμό, ἐνσυναίσθηση, κατα-
νόηση, νά ἔχουμε αὐτογνωσία, τελικά νά ὁδηγήσουμε μέ ἀσφάλεια καί ὠφέλεια,
ὡς πρόσωπα καί ὡς κοινωνία, σέ οὐσιαστική ἐξέλιξη τό γένος μας στήν ἑπό-
μενη φάση, ὅποια καί ἄν εἶναι αὐτή. Ἄς μήν περιμένουμε νά βρεθεῖ κάποιος
σύγχρονος Προμηθέας γιά νά μᾶς «φωτίσει», νά μᾶς «ζεστάνει», ἤ νά μᾶς
«διδάξει». Ἐμεῖς εἴμαστε ὁ «Προμηθέας». Ἐμεῖς εἴμαστε οἱ εἰδικοί γιά νά ἀνα-
καλύψουμε τό βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς μας, νά ἐπιλέξουμε ἀνάμεσα στό
«Ζῆν καί εὖ ζῆν», νά ἐπιλέξουμε ἄν θά εἴμαστε ἄνθρωποι ἤ λύκοι καί σέ κάθε
εἴδους «ἐπιδημία» πού θά προκύψει, σκέφτομαι ὅτι θά ὠφελοῦσε, χτίζοντας
τήν ψυχοπνευματική «ἀνοσία τῆς ἀγέλης» νά μή γίνουμε οἱ «κυνηγοί», οἱ
«λύκοι», «τά πρόβατα» , οὔτε νά ψάχνουμε νά βροῦμε τόν λύκο δίπλα μας. Μέ
ἤ καί χωρίς ὁποιαδήποτε θρησκευτική ἤ ψηφιακή Βίβλο, ἄς θυμηθοῦμε ὅτι
εἴχαμε, ἔχουμε καί θά ἔχουμε πάντα τήν ἐλευθερία καί τήν ἐπιλογή νά μή
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«μακιγιάρουμε» τά λάθη μας ὡς «ἁμαρτήματα τῆς μητρός μας», ὅσο δύσκολη
καί ἄν εἶναι ἡ κατάκτηση καί ἡ διαχείριση τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας καί βού-
λησης. 

Σκέφτηκα πολλές φορές, ὥς ἐδῶ, τί θά μοῦ ἔλεγε γιά ὅλα αὐτά, ὁ «κακός
λύκος» ἤ ὁ λυκάνθρωπος «Χάρυ». Σίγουρα ὁ «κακός λύκος» θά εἶχε μιά καλή
δικαιολογία γιά τά κίνητρά του καί θά ἀντιπαρέβαλλε παρόμοιες ἀνθρώπινες
συμπεριφορές ἐξαπάτησης γιά νά ἐλαφρύνει τή θέση του, καί πιστεύω πώς
θά εἶχε μιά ἀρκετά μεγάλη καί ἀποκαλυπτική λίστα… ὅσο γιά τόν «Χάρυ»…,
ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἔχω ἀκούσει συχνά ἀνάλογους ἀναστοχασμούς, ὅπως: «Μή
βιαστεῖς νά μέ κρίνεις καί νά μέ πετάξεις στό περιθώριο. Ἔχεις κάθε δικαίωμα
νά διαφωνεῖς καί εἶναι ὑποχρέωσή μου νά σοῦ δώσω τήν ἐλευθερία νά διαφω-
νεῖς, γιατί ἁπλά πιστεύω πώς οἱ ἄνθρωποι διαφωνοῦμε, ἐπειδή δέν ἔχουμε
βιώσει αὐτό πού ἀκοῦμε. Ἀλλά ἔχω τό δικαίωμα νά μή σέ ἀφήσω νά μέ κρίνεις,
γιατί εἶναι τό βίωμά μου, οἱ δικές μου ἐμπειρίες, οἱ ἀναμνήσεις μου, τά δύο
κιβώτια μέ τά δικά μου βιβλία, ἡ βαλίτσα πού κουβαλάω 50 χρόνια, ὁ τρόπος
πού βλέπω τή ζωή μου, καί ἔχω ὁρκιστεῖ, μέχρι νά κλείσεις τίς δικές σου πλη-
γές καί ἄν δέν μπορῶ νά σέ βοηθήσω μέ τόν τρόπο πού ἐσύ χρειάζεσαι, νά μή
σοῦ προσθέσω ἄλλες, ἀλλά μέχρι τότε νά “μέ προστατεύσω ἀπό ἐσένα” ὅταν
ἀρχίζεις καί μοῦ δείχνεις αὐτήν τή δύσκολη πλευρά σου καί νά σοῦ θυμίσω
ὅτι δέν εἴμαστε οὔτε θεοί, οὔτε λυκάνθρωποι… εἴμαστε καί οἱ δύο Ἄνθρω-
ποι...». Αὐτές ἦταν οἱ σκέψεις μου καί ἴσως καί ἐσεῖς νά ἔχετε ἤδη τούς δικούς
σας διαλόγους νά μοιραστεῖτε…

Ὁ «λύκος τῆς στέπας», ἄν καί σαρκοφάγο σύμβολο ἀνεξαρτησίας, ἦταν μιά
ὑπέροχη εὐκαιρία γιά μιά συνοδοιπορία, μιά κατάθεση καί σᾶς εὐχαριστῶ γιά
τήν ἀντοχή σας, ἀλλά καί τήν ἐλεύθερη ἐπιλογή νά τό μοιραστοῦμε ἀπό κοι-
νοῦ. Μελετῆστε, κρατῆστε, ἀπορρίψτε, καί προχωρῆστε, μέ λίγα λόγια ἀπό
τόν «Μεγάλο Ἱεροεξεταστή» τοῦ F. Dostoyevsky: «Δέν κατέβηκες ἀπό τόν
Σταυρό, ὅταν σοῦ φώναζαν χλευαστικά: “Κατέβα ἀπό τόν σταυρό καί θά σέ
πιστέψουμε ὅτι εἶσαι ΕΣΥ”. Δέν κατέβηκες, γιατί καί πάλι δέν ἤθελες νά ὑπο-
δουλώσεις τόν ἄνθρωπο μέ ἕνα θαῦμα καί διψοῦσες γιά ἐλεύθερη πίστη καί
ὄχι πίστη στό θαῦμα. Διψοῦσες γιά ἀγάπη καί ἐλευθερία καί ὄχι γιά τή δου-
λοπρεπῆ γοητεία ἑνός σκλάβου μπροστά σέ μιά δύναμη πού τόν ὑποδουλώνει
γιά πάντα».
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