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Δεν μπορείσ να διδάξεισ τίποτα ςτον άνκρωπο. Σο μόνο που μπορείσ να κάνεισ 
είναι να τον βοθκιςεισ να ανακαλφψει αυτό που ζχει μζςα του. – Galileo Galilei. 
Κατανοοφμε τουσ άλλουσ μόνο ςτο ίδιο μζτρο ςτο οποίο κατανοοφμε τον εαυτό 
μασ. – Καρλ Γιοφνγκ 
Για ν’ ανεβείσ ςτον Θεό, χρειάηεται να βυκιςτείσ μζςα ςου. – Βίκτωρ Ουγκϊ 
Η ςυνείδθςθ του εαυτοφ είναι ζνα υπζρτατο δϊρο, ζνασ κθςαυρόσ πολφτιμοσ όςο 
θ ηωι. Είναι αυτό που μασ κακιςτά ανκρϊπουσ. Irvin D. Yalom – τον κιπο του 
Επίκουρου.  
Μζχρι να κάνεισ το αςυνείδθτο ςυνειδθτό, κα κατευκφνει τθν ηωι ςου και κα το 
ονομάηεισ μοίρα. – Καρλ Γιοφνγκ 
 
Κατά τον Ρλοφταρχο, ο οποίοσ υπιρξε ιερζασ των Δελφϊν, το «Γνϊκι Σ'αυτόν» που 
ιταν γραμμζνο ςε πολλά ςθμεία των Δελφικϊν ιερϊν, προερχόταν απ’ Άυτόν τον 
κεό Απόλλωνα, που δεν ιταν μόνον μάντθσ, αλλά και φιλόςοφοσ. Ο κεόσ του φωτόσ 
όχι μόνο δίνει απαντιςεισ ςτα προβλιματα τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ με τθ βοικεια των 
χρθςμϊν, αλλά και δθμιουργεί ςτθν φιλοςοφικι ψυχι το ερζκιςμα να φτάςει ςτθν 
αλικεια, αρκεί θ ψυχι να είναι ςε κζςθ να ερευνιςει και να προςπακιςει. Στον 
πρόναο του Ναοφ του Απόλλωνοσ, αναγράφονταν τα δφο περίφθμα παραγγζλματα, 
" ΓΝΏΚΛ Σ' ΑΥΤΟΝ ", αριςτερά και " ΜΘΔΖΝ ΆΓΑΝ ", δεξιά, ενϊ ςτο κζντρο δζςποηε 
το ιερό γράμμα "Ε(Λ)". 
Αυτό ακριβϊσ το γράμμα και θ κρθςκευτικό-φιλοςοφικι του ςθμαςία είναι το κζμα 
του βιβλίου του Ρλοφταρχου «Ρερί του ΕΛ εν Δελφοίσ». Στο βιβλίο αυτό αναλφει 
διαφορετικζσ εξθγιςεισ που δόκθκαν κατά καιροφσ για το Ε του μαντείου των 
Δελφϊν. 
Ο Λαμπρίασ ζλεγε ότι το Ε ζχει αρικμθτικι αξία και ςυμβολίηει τον αρικμό 5 επειδι 
ςτθν πραγματικότθτα οι πρϊτοι ςοφοί ιταν 5 και όχι 7: ο Χίλων, ο Καλισ, ο Σόλων, 
Ο Βίασ και ο Ριττακόσ. Οι άλλοι δφο, ο Κλεόβουλοσ και ο Ρερίανδροσ δεν άξιηαν τον 
τίτλο του ςοφοφ αφοφ τον απζκτθςαν με πλάγια μζςα. Για τον λόγο αυτόν οι 5 
πραγματικοί ςοφοί αφιζρωςαν ςτουσ Δελφοφσ το Ε, για να γίνει γνωςτό πόςοι ιταν 
οι αλθκινοί ςοφοί. 



Ο Χαλδαίοσ είπε ότι το Ε αντιπροςωπεφει το δεφτερο ςτθ ςειρά από τα φωνιεντα, 
κακϊσ και τθν δεφτερθ κζςθ κατζχει ο Ιλιοσ (ο ιλιοσ και ο Απόλλωνασ ταυτίηονται ) 
ςτθν ςειρά των πλανθτϊν. 
Ο ιερζασ Νίκανδροσ πίςτευε ότι το γράμμα Ε με τθν προφορά του ςαν ει, αντιπρο-
ςωπεφει τισ ερωτιςεισ αυτϊν που ηθτοφςαν χρθςμό από το μαντείο, κακϊσ και τθν 
ευχι τουσ να πραγματοποιθκεί το αίτθμα για το οποίο ζκαναν τθν ερϊτθςθ. 
Για τον φίλο του Ρλοφταρχου τον Κζωνα, το Ε προφερόμενο και πάλι ςαν ει αντι-
προςϊπευε το υποκετικό ει (εάν) και ζχει να κάνει με τθ δφναμθ του ςυλλογιςμοφ 
που διακρίνει τον άνκρωπο από τα ηϊα, τα οποία μποροφν να ςυλλάβουν τθν 
φπαρξθ των πραγμάτων όχι όμωσ και να ςυλλογιςτοφν πάνω ςε αυτά. 
Ο Εφςτροφοσ κεωρεί ότι το Ε ςυμβολίηει τον αρικμό 5 κακϊσ θ ςπουδαιότθτα του 
αρικμοφ αυτοφ για τθν φπαρξθ και τθν υπόςταςθ των πραγμάτων είναι κακορι-
ςτικι. 
Πμωσ κατά τθ γνϊμθ μου θ αλθκινι λφςθ του προβλιματοσ δίνεται από τον 
Αμμϊνιο ο οποίοσ πιςτεφει ότι το γράμμα Ε αντιπροςωπεφει ιχο *ει+, υποςτθρίηει 
ότι το Ε ςυμβολίηει το βϋενικό πρόςωπο (= εί) του ενεςτϊτα τθσ οριςτικισ του ριμα-
τοσ ειμί ( = είςαι, υπάρχεισ ). Ρρόκειται για ζναν χαιρετιςμό αντάξιο προσ ζνα κεό. 
Σε αυτόν τον χαιρετιςμό ο Απόλλωνασ απαντά με το ΓΝΏΚΛ Σ' ΑΥΤΟΝ. 
Ο Αμμϊνιοσ μασ λζει λοιπόν ότι για να μπορζςουμε να αποδεχκοφμε τθ Κεότθτα, 
πρζπει πρϊτα να ερευνιςουμε, να γνωρίςουμε και να καταλάβουμε τον αλθκινό 
εαυτό μασ και με τον τρόπο αυτό μποροφμε να χαιρετιςουμε τθ Κεότθτα θ οποία 
βρίςκεται πάντοτε μζςα μασ. 
Το «γνϊκι ς’αυτόν» παραλιφκθκε από τουσ ςοφοφσ και τουσ μφςτεσ και προβαλ-
λόταν ωσ πρωταρχικόσ όροσ αυτο-ενδοςκόπθςθσ, αυτοκάκαρςθσ, προςπάκειασ 
πνευματικισ ανόδου και θκικισ τελειοποίθςθσ. Ο Χείλων όταν ρωτικθκε : Τι το 
χαλεπϊτατον ; ( το δυςκολότερο ) απάντθςε : « το γιγνϊςκειν εαυτόν». 
Ανάμεςα ςτουσ ςοφοφσ που ζκεςαν τθν αυτογνωςία ςτο κζντρο τθσ φιλοςοφίασ 
τουσ προεξζχει θ μορφι του Σωκράτθ. Ο Σωκράτθσ είναι ο φιλόςοφοσ του 
Ανκρϊπου επειδι (όπωσ είπε ο Κικζρων) "κατζβαςε τθν φιλοςοφία από τον ουρανό 
ςτθν γι". Ενϊ οι πριν από αυτόν προςωκρατικοί φιλόςοφοι είχαν γυριςμζνα τα 
μάτια τουσ ςτο ςτερζωμα και τα ςτοιχεία τθσ φφςθσ, ο Σωκράτθσ κιρυξε πωσ μια 
τζτοια γνϊςθ είναι άχρθςτθ. Το μόνο πράγμα που μπορεί και πρζπει να ενδιαφζρει 
τον άνκρωπο, είναι ο ίδιοσ ο άνκρωποσ- αυτό το όν που είναι τόςο κοντά του και 
όμωσ τόςο ανεξιχνίαςτο. 
Υπάρχει ζνασ πολφ διδακτικόσ ςχετικόσ μφκοσ που τον ςυναντάμε ςε διάφορεσ 
εκδοχζσ και ζχει πολλά κοινά με τθν πτϊςθ των πρωτοπλάςτων : 
Κάποτε, βακιά μζςα ςτο χρόνο, όλοι οι άνκρωποι μετείχαν τοφ Κείου. Αλίμονο, 
καταχράςτθκαν ςε τζτοιο βακμό τθν κεία δφναμι τουσ, που ο ςπουδαιότεροσ των 
Κεϊν αποφάςιςε να τουσ αφαιρζςει τθν κεία φφςθ τουσ και να τθν κρφψει ς' ζνα 
μζροσ, όπου κα τουσ ιταν αδφνατο να τθν ξαναβροφν και να τθν βεβθλϊςουν. Το 
μεγάλο πρόβλθμα ιταν τϊρα να βρεκεί μια ςίγουρθ κρυψϊνα. 
Οι Κεοί που ςυγκεντρϊκθκαν για να λφςουν αυτό το πρόβλθμα, πρότειναν το εξισ: 
"Να κάψουμε τθ κεότθτα του ανκρϊπου μζςα ςτθ γθ".  
Αλλά ο Brahma απάντθςε: "Πχι, αυτό δεν αρκεί, γιατί ο άνκρωποσ κα ςκάψει και κα 
τθν βρει". 
Τότε οι Κεοί πρότειναν: "Αφοφ είναι ζτςι, ασ τθ ρίξουμε ςτα βάκθ των ωκεανϊν".  
Αλλά ο Brahma απάντθςε : " Πχι, γιατί αργά ι γριγορα ο άνκρωποσ κα εξερευνιςει  



τουσ βυκοφσ όλων των ωκεανϊν και είμαι ςίγουροσ πωσ μια μζρα κα τθν βρει και  
κα τθν φζρει ςτθν επιφάνεια". 
Στθν ςυνζχεια πρότειναν : «Να τθν κρφψουμε ςτα πζρατα του Ουρανοφ». Πχι, είπε 
πάλι ο Μζγιςτοσ των Κεόσ, γιατί ο άνκρωποσ κάποια εποχι κα καταφζρει να 
ταξιδζψει ςτουσ μακρινοφσ γαλαξίεσ και κα τθν ανακαλφψει». 
Μετά από αυτό οι Κεοί δεν είχαν πια τι να προτείνουν. "Δεν ξζρουμε που να τθν 
κρφψουμε γιατί δε νομίηουμε να υπάρχει μζροσ ςτθ γθ ι ςτθ κάλαςςα ι ςτον 
ουρανό απροςπζλαςτο από τον άνκρωπο". 
Τελικά ο Brahma κοφνθςε το κεφάλι και είπε: "Ξζρω τι κα κάνουμε με τθ κεότθτα 
του ανκρϊπου. Κα τθν κρφψουμε όςο γίνεται πιο βακιά μζςα ςτον ίδιο τον 
άνκρωπο, γιατί είναι το μόνο μζροσ που δε κα ςκεφτεί ποτζ να τθν ψάξει". 
Από τότε, και ζτςι τελειϊνει ο κρφλοσ, ο άνκρωποσ κάνει το γφρο τθσ γθσ, εξερευνά 
το διάςτθμα, αναρριχάται, καταδφεται και ςκάβει μάταια, ψάχνοντασ για κάτι που 
βρίςκεται μζςα του. 
Θ λζξθ Αλικεια (άνευ -Λικθσ) ςθμαίνει να μθν ξεχνοφμε, να ζχουμε αυτοενκφμθςθ. 
Θ Λικθ αυτι ςχετίηεται με τθν άγνοια τθσ κείασ μασ προζλευςθσ και του τελικοφ 
μασ ςκοποφ, που είναι θ επάνοδοσ ςτθν κεϊκι μονάδα. Θ κατανόθςθ του κείου 
πεδίου με το οποίο ο κάκε ζνασ από εμάσ ςυνδζεται, είναι ο αλθκινόσ τελικόσ 
ςκοπόσ τθσ ενςαρκϊςεωσ μασ, κατά τουσ μφςτεσ. Σοφία είναι να νικιςουμε τον 
κατϊτερο εαυτό μασ, ενϊ άγνοια να νικθκοφμε από αυτόν, μασ λζει ο Σωκράτθσ. Ο 
Σωκράτθσ αγωνίςτθκε να υψϊςει τουσ ανκρϊπουσ ςτο κακαρά πνευματικό επί-
πεδο, για να κεαςτοφν τθν αιϊνια ομορφιά των αρχετυπικϊν Λδεϊν. Θ ςυνείδθςθ 
ζλεγε, μασ μυεί ςε μιαν αλικεια που δίνει νόθμα ςε ό,τι βλζπουμε και κάνουμε. 
Βεβαίωνε πωσ αυτι ιταν θ αποςτολι του: να βοθκιςει κάκε άνκρωπο να " δεί " τθν 
αλικεια που κλείνει μζςα του. Οδθγόσ ς' αυτιν τθν προςπάκεια ςτάκθκε το " 
δαιμόνιόν " του , ο ανϊτεροσ εαυτόσ, που τον απζτρεπε όταν κινδφνευε να βγεί από 
τθν ςωςτι πορεία. Θ ουςία τθσ ςωκρατικισ διδαςκαλίασ είναι θ ςυνειδθτοποίθςθ 
πωσ το "Αλθκζσ" και το "Αγακόν" είναι τα ταυτόςθμα. Ο Σωκράτθσ δεν πίςτευε πωσ 
θ ανκρϊπινθ φφςθ είναι κακι ι πωσ ζχει διαφκαρεί από κάποιο προπατορικό 
αμάρτθμα. Γι' αυτόν, όπωσ και για όλουσ τουσ Ζλλθνεσ, το "Αγακόν" είναι ν' 
ακολουκείσ τθν Φφςθ. Και θ Φφςθ είναι αχϊριςτθ από τθν Λογικι. Αν, πολφ ςυχνά 
γινόμαςτε κακοί, αιτία είναι ότι αγνοοφμε το καλό. Γιατί όταν ξζρουμε το καλό, 
αναγκαςτικά κάνουμε καλό. Το "ουδείσ εκϊν κακόσ" αυτι τθν ζννοια ζχει : οι 
άνκρωποι δρουν κακά, επειδι από άγνοια παίρνουν το κακό για αγακό. Ρζφτουν ςε 
λάκθ επειδι τουσ λείπει θ γνϊςθ. Και θ γνϊςθ είναι ςυνείδθςθ, θ ακοφραςτθ 
εξερεφνθςθ του εαυτοφ μασ, θ άρνθςθ να ενδϊςουμε ςε απατθλά φαινόμενα, θ 
προςπάκεια ν' ανακαλφψουμε τθν ουςία τθσ αρετισ. 
Στθν γνϊςθ αυτιν, ςτθν αυτοςυνείδθςθ αυτιν, μόνο θ ςοφία, ο Λόγοσ, μπορεί να 
μασ βοθκιςει. Και μόνο ο ςοφόσ μπορεί να είναι μακάριοσ. Πχι αποκλειςτικά ςε 
μιαν "άλλθ ηωι", αλλά και ςτθν επίγεια φπαρξθ εδϊ και τϊρα. 
Μποροφμε τϊρα μετά από αυτι τθ ςφντομθ αναδρομι ςτο παρελκόν να επιςτρζ-
ψουμε ςτθν ςφγχρονθ εποχι. 
Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ηοφμε εν μζςω μιασ ραγδαίασ τεχνολογικισ μεταμόρφωςθσ 
με δραματικζσ κοινωνικζσ, πολιτιςτικζσ και περιβαλλοντικζσ ςυνζπειεσ. Είναι πολλοί 
αυτοί που πιςτεφουν ότι το ανκρϊπινο γζνοσ βρίςκεται ςε μια κρίςιμθ καμπι τθσ 
ιςτορίασ του : για μερικοφσ βριςκόμαςτε λίγο πριν τθν καταςτροφι, ενϊ για άλλουσ  
πλθςιάηουμε ςτθν ανατολι μιασ νζασ εποχισ.. 



Εάν αλθκεφει τελικά, όπωσ το ευχόμαςτε, ότι βριςκόμαςτε ςτθν απαρχι μιασ νζασ 
εποχισ, αυτι κα είναι θ εποχι τθσ εςωτερικισ αφφπνιςθσ και τθσ αυτογνωςίασ. 
Το διαηφγιο μεταξφ επιςτιμθσ και τζχνθσ, φιλοςοφίασ και μεταφυςικισ, παριγαγε 
τεράςτια ανιςορροπία ςτον ςφγχρονο πολιτιςμό. Τα αποτελζςματα αυτισ τθσ αςφμ-
μετρθσ ανάπτυξθσ είναι εμφανι ςε όλουσ μασ. Είμαςτε ο πιο ιςχυρόσ πολιτιςμόσ 
που υπιρξε ποτζ. Αλλά ωσ άτομα, είμαςτε από τουσ πιό ανίςχυρουσ ανκρϊπουσ 
που ζηθςαν ποτζ. Ο άνκρωποσ βρζκθκε να χειρίηεται δυνάμεισ πολφ ιςχυρζσ και 
δυνθτικά καταςτροφικζσ, χωρίσ τθν ανάλογθ αφξθςθ τθσ ςυνειδθτότθτασ και τθσ 
υπευκυνότθτασ. Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ ιταν πζρα για πζρα προμθκεϊκοί. Ράντοτε 
όμωσ είχαν επίγνωςθ τθσ φβρεωσ. 
Θ ελπίδα επιβίωςθσ επάνω ςτον πλανιτθ περνάει αναπόφευκτα μζςα από τθν 
αποκατάςταςθ τθσ ανιςορροπίασ μεταξφ εξωτερικισ και εςωτερικισ ανάπτυξθσ. 
Στθν παγκοςμιοποιθμζνθ ιςτορικι περίοδο που βιϊνουμε, τθσ ραγδαίασ τεχνο-
λογικισ εξζλιξθσ και του υπερ-καταναλωτιςμοφ, ο μζςοσ ςφγχρονοσ άνκρωποσ δεν 
ζχει οφτε τον χρόνο, οφτε τθν απαραίτθτθ παιδεία για να αςχολθκεί με τον εςω-
τερικό του εαυτό του και τισ πνευματικζσ του ανάγκεσ. Ρροδίδεται ζτςι θ ουςια-
ςτικι ςθμαςία τθσ λζξθσ άνκρωποσ που, όπωσ φαίνεται και από τθν ετυμολογία ( 
άνω κρϊςκω - βλζπω προσ τα πάνω ), είναι εκτόσ από υλικό και πνευματικό όν. 
Μζςα ςτα πλαίςια τθσ δυτικισ κοςμικισ ιδεολογίασ, θ πνευματικότθτα κατζλθξε να 
ταυτίηεται με τθν ςταςιμότθτα και τθν οπιςκοδρομικότθτα. Θ κοςμικι-φαουςτικι 
εςχατολογία, που χρθςιμοποίθςε τθν υλικι πρόοδο ωσ μζςο για το φυςικό μετα-
ςχθματιςμό του κόςμου, ζφκαςε να περιφρονεί απροκάλυπτα τισ μθ υλικζσ ανθςυ-
χίεσ του ανκρϊπου. Αυτι θ νοοτροπία μασ εξόριςε από τθν αρμονικι ςχζςθ με το 
Οικοςφςτθμα, μασ μετάλλαξε ςε υπολογιςτζσ, τυφλά εγωιςτζσ και αλαηονικοφσ. Θ 
παγκόςμια κρίςθ του ςφγχρονου κοςμοειδϊλου μασ κάνει ςυχνά ακόμα πιό 
κλειςτοφσ, πιό επικετικοφσ. Κζλουμε να διαφυλάξουμε πάςει κυςία τα τοπικιςτικά 
μικροςυμφζροντα, ξεχνϊντασ ότι τα παγκόςμια προβλιματα απαιτοφν παγκόςμιεσ 
ριηοςπαςτικζσ λφςεισ. 
Σιμερα, με τθν πτϊχευςθ τθσ γλϊςςασ και τον εκφυλιςμό των εννοιϊν, «αυτο-
γνωςία» ςθμαίνει γενικά ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ τθν επίγνωςθ των αντιδράςεων 
του εαυτοφ. Είναι θ γνϊςθ που μπορεί να ζχει ζνα άτομο για τθ ςυμπεριφορά του, 
τισ ςτάςεισ, τισ αξίεσ, τισ πεποικιςεισ και τα ςυναιςκιματά του. Βαςίηεται ς'αυτό 
που θ ψυχολογία ονομάηει μεταγνωςιακι ικανότθτα και θ γνωςιακι ψυχοκερα-
πεία το χρθςιμοποιεί ωσ βαςικό εργαλείο για τθν επίτευξθ του κεραπευτικοφ ςτό-
χου..Metacognition, λοιπόν κατά τουσ Αγγλοςάξονεσ, είναι θ ικανότθτα του γνωςι-
ακοφ οργάνου να ενθμερϊνεται για τισ ίδιεσ του τισ λειτουργίεσ. Μια ζλλειψθ αυτισ 
τθσ ενδοςκοπικισ ικανότθτασ ςθμαίνει αςυνειδθςία. Σ' αυτιν τθν τελευταία περί-
πτωςθ θ εικόνα που ζχει ζνα άτομο για τον εαυτό του είτε είναι προϊόν εξωτερικϊν 
προβολϊν και πλθροφοριϊν που πακθτικά απορρόφθςε ( ςυχνά αντιφατικϊν ), είτε 
ζνα φανταςτικό καταςκεφαςμα, αποτζλεςμα τθσ δράςθσ διαφόρων μθχανιςμϊν 
άμυνασ, που περιγράφει θ ψυχανάλυςθ όπωσ : θ εκλογίκευςθ, θ απϊκθςθ, θ 
εξιδανίκευςθ, θ παλινδρόμιςθ, θ μόνωςθ, θ ενδοβολι και θ αναδρομικι αναίρεςθ. 
Ανάλογθ πτϊχευςθ ζχει υποςτεί και ο όροσ «Φιλοςοφία» τουσ τελευταίουσ αιϊνεσ. 
Δεν είναι πλζον κακαρι εφαρμοςμζνθ Σοφία, που αποςκοπεί ςτθν αποκάλυψθ τθσ 
Αλικειασ και ςτον Φωτιςμόσ τθσ πορείασ του ανκρϊπου προσ τθν αυτογνωςία, τθν 
αυτοεκπλιρωςθ και τθν ευδαιμονία. Ζχει καταντιςει ζνα ςφςτθμα, ςυχνά δυςνό-
θτο από άδειεσ λζξεισ, μια διανοθτικι γυμναςτικι για ελάχιςτουσ ειδικοφσ λόγιουσ. 



Ο διαχωριςμόσ τθσ γνϊςθσ από τισ αξίεσ ιταν ζνα βαρυςιμαντο γεγονόσ ςτθν 
πνευματικι ιςτορία τθσ Δφςθσ. Στθν ουςία δεν εξαφανίςτθκαν τελείωσ οι αξίεσ αλλά 
αντικαταςτάκθκαν και λειτουργοφν υπόγεια, ςτο παραςκινιο. Στθν κζςθ των 
λαμπρϊν πνευματικϊν θκικϊν ςυςτθμάτων τοποκετικθκαν εκχυδαϊςμζνεσ τεχνο-
κρατικζσ και ωφελιμιςτικζσ «αξίεσ» που δθμιοφργθςαν ζνα τερατϊδεσ ςε ςυνζπειεσ 
κοςμοείδωλο, μια νζα δογματικι ςκζψθ. Θ πλειοψθφία τθσ ςφγχρονθσ επιςτιμθσ 
ζφκαςε να αντιλαμβάνεται το ςφμπαν ςαν μία καλοκουρδιςμζνθ άψυχθ μθχανι 
που λειτουργεί με βάςθ κάποιουσ κανόνεσ, και ςαν ζνα ςυνονκφλευμα από βαςικά 
δομικά ςτοιχεία. Φυςικι ςυνζπεια αυτισ τθσ αντίλθψθσ ιταν θ αδίςτακτθ και 
αλόγιςτθ εκμετάλλευςθ των φυςικϊν και ανκρϊπινων πόρων και θ ςταδιακι 
καταςτροφι του Οικοςυςτιματοσ. Για τουσ αρχαίουσ πολιτιςμοφσ ο κόςμοσ και θ Γθ 
μασ είναι ζνασ ηωντανόσ οργανιςμόσ και ζχει εκτόσ τθσ υλικισ και πνευματικι 
υπόςταςθ. Ππωσ ςτο ανκρϊπινο ςϊμα οι κινιςεισ προζρχονται από τθν ψυχι που 
ςκζπτεται και από τθν κζλθςθ που ενεργεί, ζτςι και ςτα μάτια τθσ αρχαίασ 
επιςτιμθσ θ ορατι τάξθ του ςφμπαντοσ ιταν θ αντανάκλαςθ μιασ αόρατθσ τάξθσ, 
των κοςμογονικϊν δθλαδι και πνευματικϊν μονάδων, βαςιλείων και ειδϊν, που με 
ςυνεχι πορεία μζςα ςτθν φλθ προκαλοφν τθν εξζλίξθ τθσ ηωισ. Δεν ςυμπζραινε τθν 
διάνοια από τθν φλθ, αλλά τθν φλθ από τθν διάνοια. Δεν γεννοφςε το ςφμπαν από 
τον τυφλό χορό των ατόμων , γεννοφςε τα άτομα από τουσ παλμοφσ τθσ παγκόςμιασ 
ψυχισ. Με μία λζξθ προχωροφςε κατά κφκλουσ ομόκεντρουσ από το παγκόςμιο ςτο 
επιμζρουσ, από το αόρατο ςτο ορατό, από το κακαρό πνεφμα ςτθν οργανωμζνθ 
υπόςταςθ, από το Κείο ςτο ανκρϊπινο. Αυτό που μασ ςυμβαίνει ςιμερα όπωσ λζει 
ο Ν. Λϊρενσ, είναι ότι αιμορραγοφμε από τισ ρίηεσ, γιατί ζχουμε αποκοπεί από τθν 
Γθ, τον Ιλιο, και τα αςτζρια, και θ αγάπθ είναι υποκριςία, γιατί άμοιρο μπουμ-
ποφκι, τθν ξεριηϊςαμε από τον μίςχο τθσ ςτο δζνδρο τθσ ηωισ και περιμζνουμε να 
εξακολουκιςει να ανκίηει ςτο πολιτιςμζνο βάηο μασ.. 
Σε κάκε αρχαίο πολιτιςμό υπιρχε ζνα εςωτερικό ςφςτθμα γνϊςθσ του κόςμου που 
μασ περιβάλει και των φυςικϊν δυνάμεων, αλλά και τθσ ίδιασ τθσ ανκρϊπινθσ 
φφςθσ μασ, που ονομαηόταν Σοφία. Οι άνκρωποι που αςχολοφνταν με τθν κατά-
κτθςθ τθσ ονομάηονταν Σοφοί, και αργότερα από τον Ρυκαγόρα Φιλόςοφοι. Ο 
Ρυκαγόρασ ονόμαηε φιλόςοφο, αυτόν που γνϊριηε τισ λειτουργίεσ τόςον τθσ υλικισ 
όςον και τθσ πνευματικισ φφςθσ, και δίδαςκε ςτουσ μακθτζσ του να γνωρίηουν 
πραγματικά τισ αλικειεσ αυτζσ. Θ Φιλοςοφία δεν ιταν -και δεν είναι- μια κεωρθ-
τικι προςζγγιςθ του κόςμου, αλλά και ζνασ τρόποσ ηωισ. Οι εναλλακτικζσ λφςεισ 
που προτείνονται για να βγοφμε από τθν παγκόςμια κρίςθ του δυτικοφ τεχνοκρα-
τικοφ μοντζλου, δεν μποροφν να περιλαμβάνουν, ςυνεπϊσ, μόνον αλλαγζσ ςτθν 
τεχνολογία, ςτθν οικονομία και ςτθν κεςμικι οργάνωςθ τθσ κοινωνίασ , αλλά και 
ςτθν θκικι, ςτθ λογικι και πάνω απ' όλα ςτθν ςυνειδθτότθτά μασ. 
Θ ςθμερινι κατάςταςθ του ανκρϊπου, λόγω απαιδευςίασ, μπορεί να αναπαρα-
ςτακεί άψογα από τον περίφθμο μφκο του ςπθλαίου που διθγείται ο Ρλάτωνασ, 
ςτθν αρχι του ζβδομου βιβλίου τθσ Ρολιτείασ του. 
Σε μια ςπθλιά κάτω από τθ γθ, που ζχει τθν είςοδό τθσ ανοιγμζνθ ςτο φωσ, ηουν 
από παιδιά άνκρωποι αλυςοδεμζνοι από τα πόδια και τον τράχθλο. 
Ρίςω τουσ, ψθλά και ςε απόςταςθ, υπάρχει φωτιά αναμμζνθ και ςτο ενδιάμεςο 
ζνασ δρόμοσ, κατά μικοσ του οποίου βρίςκεται ζνασ μικρόσ τοίχοσ, όπωσ το παρα-
πετάςματα ςτο κουκλοκζατρο (των καυματοποιϊν). Ρίςω απϋ τον τοίχο περνοφν 
άνκρωποι μεταφζροντασ πάνω από το φψοσ του κάκε λογισ αντικείμενα, κακϊσ και 



ομοιϊματα ανκρϊπων και ηϊων. Οι ςκιζσ τουσ προβάλλονται χάρθ ςτο φωσ τθσ 
φωτιάσ ςτο βάκοσ του ςπθλαίου, το μοναδικό οπτικό πεδίο των δεςμωτϊν.  
Ανιμποροι να κινθκοφν και περιοριηόμενοι ςτθ φυςικι τουσ όραςθ οι ζγκλειςτοι 
νομίηουν πωσ οι ςκιζσ είναι τα ίδια τα αντικείμενα και ο αντίλαλοσ από τισ ομιλίεσ 
εκείνων που κινοφνται πίςω από το τοιχίο, θ φωνι των ςκιϊν. 
Ο κόςμοσ του ςπθλαίου και όςα διαδραματίηονται εντόσ του είναι τόςο δεδομζνοσ, 
ϊςτε να μθ γεννά τθν παραμικρι αμφιβολία για το αν είναι αλθκινόσ. 
Κακθλωμζνοι ςτθν ίδια κζςθ οι ζγκλειςτοι βλζπουν μόνο ςκιζσ και, ελλείψει άλλων 
ερεκιςμάτων, κεωροφν αυτονόθτθ τθν αυκεντικότθτά τουσ. Τα δεςμά τοφσ ςτεροφν 
κάκε δυνατότθτα κίνθςθσ, αυτενζργειασ και διεφρυνςθσ του οπτικοφ τουσ πεδίου. 
Ρροςωπικι δράςθ δεν υφίςταται. Υπάρχει μόνον όραςθσ αλλά και αυτι δεν είναι 
άλλο από πακθτικι παρατιρθςθ των ςυμβάντων, αναντίρρθτθ αποδοχι των δεδο-
μζνων των αιςκιςεων, άγνοια, πλάνθ. 
« Και αν κανείσ ικελεν επιχειριςει να τουσ λφςει από τα δεςμά τουσ και να τουσ 
ανεβάςει, δεν κα ιςαν ικανοί να τον ςκοτϊςουν, αν μποροφςαν να τον πιάςουν ςτα 
χζρια τουσ; 
 -Το δίχωσ άλλο ». Ζχουμε πολλά κλιβερά ιςτορικά παραδείγματα εν προκειμζνω.  
Ο ίδιοσ ο Σωκράτθσ είχε τραγικό τζλοσ, επειδι ειςιγαγε καινά δαιμόνια. .. 
Θ ανάβαςθ ςτον κόςμο του φωτόσ ςυνιςτά μια πορεία, θ οποία ξεκινϊντασ από μια 
αρνθτικι γνϊςθ, από τθν γνϊςθ "του τι δεν είναι", απολιγει ςτθν αυτογνωςία και 
τθν κοςμογνωςία. Ο κόςμοσ του ςπθλαίου απεικονίηει τθν εμμονι τθσ ψυχισ ςτο 
αιςκθτόν, τθν υπερεκτίμθςι του, τθν παντελι κυριαρχία των αιςκιςεων και του 
επικυμθτικοφ τμιματόσ τθσ επί του λογιςτικοφ. Θ προςκόλλθςθ ςτο γίγνεςκαι επι-
φζρει ψυχικι ςφγχυςθ, νόςο ενϊ θ κζαςισ τϊν όντων εςωτερικι ιςορροπία, τθν 
εναρμόνιςθ των τριϊν τμθμάτων τθσ ψυχισ και τθν ενδυνάμωςθ του λογιςτικοφ 
μζρουσ τθσ. Για τον Ρλάτωνα, το αίτθμα τθσ αυτογνωςίασ είναι πρωταρχικό. Ακόμθ 
και αν δε βρεκεί ποτζ ο φιλόςοφοσ-θγζτθσ που κα διοικιςει τθν ιδανικι πολιτεία, 
κάκε άνκρωποσ χωριςτά κα επιδιϊξει τουλάχιςτον να ρυκμίςει το πολίτευμα τθσ 
ψυχισ του. 
Ο πυρινασ του μφκου του ςπθλαίου προτάκθκε ξανά, ςε ςφγχρονθ εκδοχι, ςτθν 
ταινία το Matrix (1999) των αδερφϊν Andy και Larry Wachowsky ( Γουατςόφςκυ ). Θ 
ταινία, ωσ γνωςτόν, περιγράφει ζνα μζλλον ςτο οποίο ο κόςμοσ όπωσ τον ξζρουμε 
εμείσ είναι ουςιαςτικά το Matrix, μια εικονικι πραγματικότθτα που δθμιουργικθκε 
και ςυντθρείται από νοιμονεσ μθχανζσ προκειμζνου να κατευνάςει, υποτάξει και 
εκμεταλλευτεί τον ανίδεο ανκρϊπινο πλθκυςμό ωσ πθγι ενζργειασ (παραγωγισ και 
κατανάλωςθσ, κα λζγαμε ). Ππωσ ςτο μφκο του ςπθλαίου, ο κόςμοσ του Μάτριξ 
(ςπθλιά -ΜΘΤΑ- matrix ), είναι ζνασ κόςμοσ παραιςκιςεων. Οι άνκρωποι ηουν και 
κινοφνται ςε αυτόν, χωρίσ να υποψιάηονται τθν πραγματικι «ψεφτικθ» κατάςταςι 
του. Θ ταινία αναφζρεται δικεν ςτο μζλλον, για ευνόθτουσ λόγουσ, ενϊ περιγράφει 
γλαφυρά τθ ςφγχρονθ κατάςταςθ τθσ ανκρωπότθτασ.  
Στθν πρϊτθ ταινία τθσ ςειράσ, ο ιρωασ ο Neo, διαλζγει το κόκκινο χάπι που του 
επιτρζπει να προχωριςει ςτθν αφφπνιςθ.  
Ο Σκοτεινόσ, όπωσ τον αποκαλοφςαν Θράκλειτοσ δθλϊνει χαρακτθριςτικά:  

« ΕΝΑΣ ΚΑΛ ΚΟΛΝΟΣ ΕΛΝΑΛ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΛΑ ΤΟΥΣ ΞΥΡΝΘΤΟΥΣ. ΟΛ ΚΟΛΜΛΣΜΕΝΟΛ ΗΟΥΝ 
Ο ΚΑΚΕΝΑΣ ΣΤΟ ΔΛΚΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟ ». 
Ο Θράκλειτοσ, «ςκοτεινόσ φιλόςοφοσ»; Μιπωσ και δεν είναι ζτςι τα πράγματα; 
Μιπωσ τυφλϊνει το φωσ αυτοφσ που ηουν ςτισ ςκιζσ; 



Πμωσ δεν κζλουν όλοι οι άνκρωποι να ξεφφγουν από το Μάτριξ ► ( video 29 )..  
Δεν είναι όλοι ζτοιμοι να αντικροφςουν τθν φοβερι πραγματικότθτα. Κζλουν ςαν 
το Σάιφερ να ηουν ςτον ψεφτικο κόςμο. Πταν τουσ δίνουν το «κόκκινο και το μπλζ 
χάπι», δεν επιλζγουν οι περιςςότεροι το κόκκινο που κα τουσ οδθγιςει ςτο 
«ξφπνθμα». Ρροτιμοφν να μζνουν ςτο όνειρο, παρά να αντιλθφκοφν το μζγεκοσ του 
εφιάλτθ ςτον οποίο είναι ζτςι και αλλιϊσ μπλεγμζνοι. Δεν μποροφμε να αναγ-
κάςουμε κανζνα να ξυπνιςει με το ηόρι. Αυτό όμωσ που ζχουμε υποχρζωςθ είναι 
να καταςτιςουμε εμφανι και προςβάςιμθ τθν ζξοδο από το τοφνελ γι' αυτοφσ, που 
ζχουν κουραςτεί να ηοφν ςτο όνειρο-εφιάλτθ και θ ψυχι τουσ είναι ζτοιμθ να 
ανκίςει ςτθν ςυνειδθτότθτα. Δεν είναι χριςιμο να περιμζνουμε τθν ζλευςθ του 
Νζου ( Νιο=New ) εκλεκτοφ για να μασ ςϊςει από τθν μθχανικότθτα, γιατί μόνο ο 
κακζνασ μπορεί, με τθ δικι του προςπάκεια και τθ ςχετικι εξωτερικι βοικεια, να 
γίνει o ςωτιρασ του εαυτοφ του. Τα πράγματα όμωσ δεν είναι και τόςο ηωφερά. 
Αυτι είναι θ μία πλευρά τθσ Σελινθσ, θ ςκοτεινι . 
Υπάρχει όμωσ και θ άλλθ που μασ κάνει να είμαςτε, υπό όρουσ, αιςιόδοξοι. 
Επιςτρζφουν ςτισ μζρεσ μασ μερικά από τα ιδανικά των δεκαετιϊν του 60 και του 
70, αλλά ςε μια πιό ςυγκεκριμζνθ και ολοκλθρωμζνθ μορφι: ν' αλλάξουμε τον 
κόςμο, βζβαια, αλλά αρχίηοντασ από τον εαυτό μασ. Για να κατακτιςουμε τον κιπο 
τθσ Εδζμ επί τθσ γθσ πρζπει πρϊτα ( ι παράλλθλα) να εξαςκθκοφμε με τον εςω-
τερικό μασ κιπο : γνωρίηοντάσ τον ςε βάκοσ, κακαρίηοντάσ τον από τα αγριόχορτα 
και κάνοντασ να ανκίςουν οι κρυφζσ μασ ικανότθτεσ. 
Εκτόσ από τισ παραδοςιακζσ φιλοςοφικζσ και μεταφυςικζσ ςχολζσ, με τθν αυτο-
γνωςία ςτθν πιό ουςιαςτικι τθσ μορφι αςχολοφνται πλζον τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ 
αρκετζσ πρωτοποριακζσ ςχολζσ ψυχολογίασ. Ρολλζσ μζκοδοι αυτογνωςίασ και 
αυτοανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ζχουν προτακεί από τθν ανερχόμενθ 
ολιςτικι κουλτοφρα. Οι περιςςότερεσ κετικιςτικζσ ςχολζσ τθσ Δυτικισ ψυχολογίασ 
βλζπουν ακόμα, κάκε μορφι κρθςκείασ και πνευματικότθτασ βαςιςμζνθ ςε πρωτό-
γονεσ προλιψεισ, ςε πακολογικζσ παρεκκλίςεισ ι ςε ψευδαιςκιςεισ ςχετικά με τθν 
πραγματικότθτα που καλλιεργοφνται από τθν οικογζνεια, τθν κοινωνία και τον 
πολιτιςμό. 
Ο Carl G. Jung είναι ο πρϊτοσ μεγάλοσ γεφυροποιόσ τθσ Δυτικισ ψυχολογίασ με τθν 
μεταφυςικι. Εγκαταλείποντασ τα νευτόνια πρότυπα ανζπτυξε μια ςειρά αρχϊν που 
βρίςκονται ςε ςυνάφεια με εκείνεσ τθσ ςφγχρονθσ φυςικισ και τθσ κεωρίασ των 
ςυςτθμάτων. Θ αρχι του ςυλλογικοφ αςυνειδιτου προχποκζτει ζνα ςφνδεςμο ανά-
μεςα ςτο άτομο και τθν ανκρωπότθτα ιδωμζνθ ςαν ςφνολο, που είναι ακατανόθτοσ 
ωσ προσ το μθχανιςτικό πλαίςιο, αλλά ςυμπίπτει καυμάςια με τθν άποψθ των 
ςυςτθμάτων του νου. Στο ςυλλογικό αςυνείδθτο ωσ αρχζτυπα ανευρίςκονται τα 
ςφμβολα του εςωτεριςμοφ, τθσ αλχθμείασ, του γνωςτικιςμοφ και του αποκρυφι-
ςμοφ. Ο Jung κεϊρθςε τθν ςυγκριτικι κρθςκειολογία και μυκολογία ωσ μοναδικζσ 
πθγζσ πλθροφοριϊν για το μαηικό αςυνείδθτο και είδε τθν γνιςια πνευματικότθτα 
ςαν ζνα αδιαχϊριςτο τμιμα τθσ ανκρϊπινθσ ψυχισ. Υπερβαίνοντασ το ορκολο-
γιςτικό πλαίςιο τθσ Φροχδικισ ψυχανάλυςθσ ειςιγαγε τον όρο " ςυγχρονικότθτα ", 
αναφερόμενοσ ςτισ αναιτιατζσ ςχζςεισ ανάμεςα ςτισ ςυμβολικζσ εικόνεσ του εςωτε-
ρικοφ κόςμου και ςτα ςυμβάντα τθσ εςωτερικισ πραγματικότθτασ.  
Οι μυςτικιςτικζσ του τάςεισ και οι εςωτερικζσ του ιδζεσ που ζκαναν τον Carl Jung να  
παραγνωριςτεί κατά το παρελκόν, αρχίηουν τα τελευταία χρόνια να αςκοφν μια 
ςυνεχϊσ αυξανόμενθ επίδραςθ ςτθν ψυχολογία και τθν ψυχοκεραπεία. 
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Μακθτισ τοφ Γιοφνγκ, που ανατράφθκε ςε Κεοςοφικό περιβάλλον, ο ιταλόσ Ψυχί-
ατροσ Roberto Assagioli πζραςε από το ςυλλογικό αςυνείδθτο ςτο ςυμπαντικό 
αςυνείδθτο. Θ εναλλακτικι ολιςτικι μζκοδοσ που ειςιγαγε, θ ψυχοςφνκεςθ, 
ςτοχεφει ςτθν αρμονικι ςφνκεςθ όλων των ανκρωπίνων ςτοιχείων ( φυςικό, ςυναι-
ςκθματικό, νοθτικό και πνευματικό ). 
Ζνα από τα ηωθρότερα κινιματα που ξεπιδθςε ςαν αντίδραςθ ςτον μθχανιςτικό 
προςανατολιςμό τθσ ψυχολογικισ ςκζψθσ είναι θ ςχολι τθσ ανκρωπιςτικισ ψυχο-
λογίασ, που ίδρυςε ο Abraham Maslow. O Maslow απζρριψε τθ φροχδικι εικόνα 
του ανκρϊπου υποταγμζνθ ςτα κατϊτερα ζνςτικτα και κατθγόρθςε τον Φρόχντ ότι 
βάςιςε τισ κεωρίεσ του ςχετικά με τθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά πάνω ςτισ εμπει-
ρίεσ του με ψυχωτικά και νευρωτικά άτομα. Ππωσ ο Γιουνγκ ζτςι και ο Μάςλοου 
ςτράφθκε με ενδιαφζρον προσ τθν προςωπικι ανάπτυξθ, που ονόμαςε " αυτοπρα-
γμάτωςθ ". Ειδικά, μελζτθςε άτομα που είχαν αυκόρμθτεσ υπερβατικζσ ι κορυ-
φαίεσ εμπειρίεσ, που τισ κεϊρθςε ςαν ςθμαντικζσ φάςεισ για τθν διαδικαςία τθσ 
αυτοπραγμάτωςθσ. Θ βακφτερθ ουςία τθσ ανκρωπιςτικισ προςζγγιςθσ είναι θ 
αναγνϊριςθ τθσ ικανότθτασ του ανκρϊπου να αναπτυχκεί αποκαλφπτοντασ και 
καλλιεργϊντασ τισ ζμφυτεσ δυνάμεισ του. 
Με ανάλογο τρόπο οι " ομάδεσ επαφισ " του Roger δεν είναι μόνο κεραπευτικζσ 
αλλά αποβλζπουν ςτθν αυτοδιερεφνθςθ και ςτθν προςωπικι ανάπτυξθ. Το ςφνολο 
των νζων ανκρωπιςτικϊν ρευμάτων ςτθν ψυχολογία και τθν ψυχοκεραπεία, που 
πιρε το όνομα " Κίνθμα του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ", δίνει ζμφαςθ ςτισ πνευμα-
τικζσ, υπερβατικζσ και ολιςτικζσ όψεισ τθσ αυτοπραγμάτωςθσ. 
Ο Μάςλοου διζβλεψε προφθτικά : «Ρρζπει επίςθσ να παρατθριςω ότι, κατά τθν 
γνϊμθ μου, θ ανκρωπιςτικι ψυχολογία, θ Τρίτθ Δφναμθ τθσ ψυχολογίασ, είναι παρ-
οδικι., Είναι ζνασ πρόλογοσ ςε μια Τζταρτθ ψυχολογία ανϊτερθ, υπερπροςωπικι, 
υπερανκρϊπινθ, επικεντρωμζνθ ςτο ςφμπαν αντί ςτισ ανάγκεσ και ςτα ανκρϊπινα 
ςυμφζροντα, υπερβαίνουςα τθν ανκρϊπινθ κατάςταςθ, τθν ταυτότθτα και τθν 
αυτοεκπλιρωςθ». 
Δεν άργθςε να γεννθκεί θ υπερπροςωπικι ψυχολογία , τθσ οποίασ προάγγελοι 
υπιρξαν τόςο ο Γιουνγκ, όςο και ο Αςςατηιόλι και ο Μάςλοου. Αυτι θ επαναςτα-
τικι ψυχολογία αναπτφςςεται ζντονα ςτθν Αμερικι από τθ δεκαετία του '70 
(άςχετα αν ςτθ χϊρα μασ είναι ελάχιςτα γνωςτι) και επεκτείνει τα όρια τθσ μελζτθσ 
ςτα επίπεδα τθσ ςυνείδθςθσ που υπερβαίνουν τα όρια του προςωπικοφ εγϊ και τθσ 
ςυμβατικισ λογικισ. 
Σθμαντικότεροι εκπρόςωποι του κλάδου είναι οι Stanislav Grof, Ken Wilber, Michael 
Washburn, Frances Vaughan, Roger Walsh, Stanley Krippner, Michael Murphy, 
Charles Tart, David Lukoff και Stuart Sovatsky. 
Συμπεραςματικά : οι μζκοδοι αυτογνωςίασ, που δίνονται πλζον απλόχερα ςτισ 
μζρεσ μασ, είναι τρόποι αφφπνιςθσ τθσ ςυνείδθςθσ του εαυτοφ, ςε μια υπόςταςθ 
πλατφτερθ από αυτό το πολφ περιοριςμζνο κζντρο που νιϊκουμε ςαν «εγϊ». Ο 
άνκρωποσ είναι ζνα άνοιγμα μζςα από το οποίο, ολόκλθρθ θ ενζργεια του ςφμ-
παντοσ ςυνειδθτοποιεί τον εαυτό τθσ. Θ ςθμερινι κρίςιμθ κατάςταςθ του πολιτις-
μοφ κακιςτά τθν αυτογνωςία αναγκαία και όχι μια εκλεπτιςμζνθ πολυτζλεια για 
λίγουσ. Θ προςωπικι ςωτθρία είναι ςτισ μζρεσ μασ άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν  
ςωτθρία του ςυνόλου τθσ ανκρωπότθτασ και του πλανιτθ. 
Σ' αυτοφσ που προβάλλουν διάφορεσ δικαιολογίεσ και κακυςτεροφν τθν είςοδό 
τουσ ςτθν ατραπό τθσ Αυτογνωςίασ ο Επίκουροσ τουσ απαντά : 



« Ροτζ δεν είναι πολφ νωρίσ, οφτε πολφ αργά για να γνωρίςει κανείσ τθ φιλοςοφία». 
Τι είναι αυτι θ περίφθμθ πνευματικι αναηιτθςθ; Ροιόσ είναι ο πνευματικόσ 
αναηθτθτισ και πωσ αναηθτεί; Είναι χαρακτθριςτικό τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ θ 
αναηιτθςθ τθσ χαράσ και τθσ ευτυχίασ ςε ςυνδυαςμό με τθν αποφυγι του πόνου 
και τθσ δυςτυχίασ. Από τθν ςτιγμι όμωσ που αυτζσ οι δφο αντίκετεσ καταςτάςεισ 
είναι πλευρζσ του ίδιου νομίςματοσ, κάκε προςπάκεια διαχωριςμοφ τουσ είναι μάτ-
αιθ και οδθγεί ςε περιςςότερθ δυςτυχία. 
Είναι επίςθσ ίδιο του ανκρϊπου θ κζλθςθ για νόθμα. Πταν οι άνκρωποι νιϊκουν ότι 
θ ηωι τουσ δεν ζχει κανζνα νόθμα, τότε βιϊνουν ζνα υπαρξιακό κενό, μιά υπαρ-
ξιακι απογοιτευςθ που ςυνοδεφεται από τθν αίςκθςθ τθσ απομόνωςθσ από τθ 
'Ηωι' και τθν 'Ρραγματικότθτα' ςτο ςφνολό τθσ. Οι πιο πολλοί άνκρωποι για να 
καλφψουν το εςωτερικό τουσ κενό καταφεφγουν ςε διάφορεσ αναπλθρϊςεισ. Θ 
κζλθςθ για νόθμα γίνεται τότε κζλθςθ για δφναμθ ι κζλθςθ για θδονι. Άλλοι πάλι 
δραπετεφουν ςε όμορφεσ ανακουφιςτικζσ κεωρίεσ , που δζχονται πακθτικά αν όχι 
φανατικά. Αργά ι γριγορα αυτζσ οι ψευδοαπαντιςεισ ςτο βαςικό ερϊτθμα για 
νόθμα γίνονται αδιζξοδοι, που οδθγοφν τον άνκρωπο ςτθν ψυχικι νόςο ι τθν 
αυτοκαταςτροφι. 
Ο άνκρωποσ, που βρίςκει το κάρροσ να αποδεχτεί τθν επϊδυνθ κατάςταςθ του 
υπαρξιακοφ ερωτιματοσ και να το αντιμετωπίςει αυκεντικά, ανυψϊνεται πάνω από 
τουσ ςωματικοφσ και ψυχικοφσ παράγοντεσ που τον κακορίηουν και ειςζρχεται ςτο 
πνευματικό επίπεδο. Το αλθκινό μονοπάτι απελευκζρωςθσ δεν προςπακεί να απα-
λφνει τον πόνο, οφτε υπόςχεται δφναμθ και επιτυχία. Αντίκετα, ςκάβει αδίςτακτα 
ζωσ τα μφχια τθσ ψυχισ για να φζρει ςτθν επιφάνεια το κρυμμζνο μυςτιριο του 
ανκρϊπου. 
Ο κόςμοσ του πνεφματοσ παρανοικθκε ςυχνά ςαν ζνα αφθρθμζνο, υπερφυςικό 
επίπεδο, ξζνο αν όχι ανταγωνιςτικό προσ τθν κακθμερινι εμπειρία. Τίποτα πιο 
ψευδζσ. 
'Ρνευματικότθτα' δεν ςθμαίνει να αςχολείςαι αποκλειςτικά με τα πνευματικά κζμα-
τα, αφοφ το πνευματικό και το υλικό δε διαχωρίηονται αυςτθρά. Για να αποκτιςεισ 
πνευματικά βιϊματα δεν είναι απαραίτθτο να ξοδζψεισ χρόνια ςτθν μελζτθ τθσ 
κεολογίασ, να αναχωριςεισ από τον κόςμο, να κάνεισ διανοθτικοφσ ακροβατιςμοφσ, 
να αναπτφξεισ παράξενα χαρίςματα . Ο πνευματικά ολοκλθρωμζνοσ άνκρωποσ δεν 
πάςχει από ςοβαροφάνεια, δεν επιηθτεί το ςεβαςμό και οφτε παρουςιάηεται ωσ 
αυκεντία. Αντίκετα, διακρίνεται από τθν χαρά, τον παιδικό αυκορμθτιςμό, τθν 
ακωότθτα, τθν αγάπθ αλλά και το χιοφμορ. Ππωσ ζλεγε ο Πςκαρ Ουάιλντ : " Πποτε 
είμαι χαροφμενοσ είμαι καλόσ, όποτε όμωσ είμαι καλόσ ςπάνια είμαι χαροφμενοσ ". 
Οι πραγματικζσ πνευματικζσ εμπειρίεσ μασ κάνουν πιό ακϊουσ και όχι πολυμακείσ. 
Τα βακφτερα προβλιματα δε λφνονται, αλλά διαλφονται ςαν το χιόνι κάτω από τισ 
ακτίνεσ του πνευματικοφ ιλιου. Kατά το παρελκόν, ο δρόμοσ προσ τθν φϊτιςθ 
περνοφςε κυρίωσ μζςα από τθν άρνθςθ και τθν αςκθτικι. Σιμερα δίνεται ζμφαςθ 
ςτθν πλιρθ αποδοχι τθσ ανκρϊπινθσ υπόςταςθσ και ςτθ μετουςίωςθ των 
φαινομενικϊν εμποδίων ςε βοθκιματα. Θ δυτικι αντίλθψθ που ικελε τον άνκρωπο 
να αντιπαλεφει ςυνζχεια τθν φφςθ, όχι μόνο τον αποξζνωςε από αυτιν, αλλά και 
από τον ίδιο τον εαυτό του. 
Ρνευματικότθτα είναι μια βακιά αίςκθςθ τθσ εςωτερικισ ελευκερίασ, που ςτθρί-
ηεται ςτθν ςυνειδθτοποίθςθ ότι το άτομο είναι ενωμζνο και εναρμονιςμζνο με τθν 
ηωι, με το Κεό ι με οτιδιποτε άλλο μπορεί να είναι αυτι θ Αρχι.  



Είναι θ ςυνειδθτοποίθςθ, ότι αυτι θ ζνωςθ υπιρχε ανζκακεν, ακόμθ και αν δεν 
ιταν γνωςτι και ότι τίποτε και κανείσ ςτον κόςμο δεν μπορεί να τθν καταςτρζψει . 
Ο διακαισ πόκοσ του ανκρϊπου για τθν κατάκτθςθ τθσ ευτυχίασ βρίςκει τθν 
απάντθςι του ςτο πνευματικό επίπεδο με τθν βίωςθ τθσ μακαριότθτασ ι τθσ ευδαι-
μονίασ, που είναι θ υπζρβαςθ τθσ δυαδικότθτασ. Θ κατάςταςθ τθσ Νιρβάνα, ι τθσ 
Φϊτιςθσ δεν είναι αςφαλϊσ όπωσ ιςχυριηόταν ο Φρόιντ μια υποςτροφι ςε πρωτό-
γονθ ι παιδαριϊδθ μορφι επίγνωςθσ. Στθν Νιρβάνα εξακολουκοφν να υπάρχουν οι 
επιλογζσ και οι αποφάςεισ, όχι όμωσ και θ αίςκθςθ τθσ χωριςτικότθτασ ενόσ 'εγϊ 
που δρα'. Το απελευκερωμζνο άτομο δε χάνει τθν ικανότθτά του ςτο κοινωνικό 
παιχνίδι, αντίκετα, παίηει πολφ καλφτερα γιατί ξζρει ότι πρόκειται για παιχνίδι ! 
Μόλισ υπερβεί το εγϊ, θ ςυνείδθςθ δεν κατακλφηεται από πρωτόγονα χαρακτθρι-
ςτικά, αλλά ςτθν κζςθ του προβάλει θ Ενόραςθ. 
Οι κανόνεσ αυτογνωςίασ είναι τρόποι αφφπνιςθσ τθσ ςυνείδθςθσ του εαυτοφ, ςαν 
μια υπόςταςθ πλατφτερθ από αυτό το πολφ περιοριςμζνο κζντρο που νιϊκουμε 
ςαν 'εγϊ'. Ο άνκρωποσ είναι ζνα άνοιγμα μζςα από το οποίο, ολόκλθρθ θ ενζργεια 
του ςφμπαντοσ ςυνειδθτοποιεί τον εαυτό τθσ. 
Αν θ ίδια μασ θ φφςθ είναι μζροσ τθσ μιασ και Οικουμενικισ Αρχισ, τι νόθμα ζχει να 
μιλάμε τότε για μονοπάτια προσ τθν αλικεια ; Αν είμαι θ Αρχι, τότε οποιαδιποτε 
προςπάκεια να το δεχτϊ ι να ξεφφγω από αυτιν με οδθγεί ςε φαφλο κφκλο. 
 Και όπωσ λζει ο Λάο Τςε ςτο Τάο τε Κίνγκ : 

"Αν το γυρζψεισ το χάνεισ 
Δεν μπορείσ να το αγγίξεισ 
Οφτε να το ξεφορτωθείσ 

Εςφ δεν μπορείσ να κάνεισ τίποτε 
Και αυτό ςυνεχίηει με το δικό του τρόπο" 

Θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ Αλικειασ δεν είναι αποτζλεςμα μθχανικισ δραςτθριότθτασ, 
αλλά γεγονόσ που απορρζει από τθν Αυτοενκφμθςθ. Θ δράςθ ζγκειται ςτθν απο-
κάλυψθ τθσ Γνϊςθσ και όχι ςτθν κατάκτθςι τθσ. Αυτό που ονομάηουμε Αυτογνωςία, 
κατά παράδοξο τρόπο, δεν είναι θ Γνϊςθ του Ρραγματικοφ Εαυτοφ, αλλά θ μελζτθ 
των οχθμάτων και των λειτουργιϊν του που από άγνοια ταυτίηονται ςυχνά με τθν 
αλθκινι μασ Υπόςταςθ. Ο Εαυτόσ δεν είναι ποτζ το παρατθροφμενο, αλλά θ κακαρι 
παρατιρθςθ. Το μυςτιριο τθσ Ουςίασ μασ κα παραμείνει πάντα μυςτιριο, που 
μπορεί να βιωκεί, αλλά όχι να περιγραφεί και να αναλυκεί. Θ ολικι αποςταςιο-
ποιθμζνθ αποδοχι αυτοφ που είμαςτε κάκε ςτιγμι και θ εγκατάλειψθ τθσ άκαρπθσ 
προςπάκειασ να γίνουμε κάτι άλλο ςτο μζλλον, οδθγοφν με αςφάλεια και φυςικό-
τθτα ςτθν ανακοφφιςθ από τθν αυτοζνταςθ και ςτθν Απελευκζρωςθ.Τα διάφορα 
πνευματικά μονοπάτια ςυνεπϊσ, είναι το μζςον, τα 'τεχνάςματα αφφπνιςθσ' από το 
κοςμικό όνειρο και δεν πρζπει να μετατρζπονται ςε μαγικά είδωλα εφθςυχαςμοφ 
και λατρείασ. 
Πταν μια παράδοςθ γίνεται όλο και πιο αξιοςζβαςτθ με το πζραςμα του χρόνου, οι 
παλιοί δάςκαλοι και οι ςοφοί ανυψϊνονται ςε υπερανκρϊπινο επίπεδο κι ζτςι το 
ιδανικό τθσ απελευκζρωςθσ γίνεται πιο απόμακρο. 
Ο πνευματικόσ δρόμοσ τθσ καινοφργιασ εποχισ πετάει πάνω από τον εκφυλιςμό των 
μεκόδων απελευκζρωςθσ ςε κοινωνικοφσ κεςμοφσ και παίρνει ξανά τθ κζςθ που 
του αρμόηει ςαν κριτικι πολιτιςμοφ. Γίνεται μια διαρκισ επανάςταςθ χωρίσ ίχνοσ 
βίασ, που αποκαλφπτει ςτον άνκρωπο τθν ουςία, μια και αιϊνια, πίςω από τθν 
πολυπλοκότθτα των μορφϊν και το παιχνίδι των αντικζςεων. 



Ο πνευματικόσ δρόμοσ που ταιριάηει ςτον κάκε άνκρωπο είναι διαφορετικόσ. 
Σχετικά με τθν επιλογι του πνευματικοφ δρόμου αφφπνιςθσ αναφζρει ςτθν διδας-
καλία του Δον Χουάν : Castaneda 
"Κάκε δρόμοσ είναι μονάχα ζνασ δρόμοσ, και δεν είναι ντροπι οφτε για ςζνα οφτε 
για τουσ άλλουσ να τον εγκαταλείψεισ κάποια ςτιγμι, αν ζτςι ςου υπαγορεφει θ 
καρδιά ςου. Κοίταξε κάκε δρόμο με προςοχι και επιφυλακτικότθτα. Δοκίμαςζ τον 
όςεσ φορζσ κρίνεισ εςφ πωσ είναι απαραίτθτο. Σκζψου και διαλογίςου επάνω ς' 
αυτόν. Και φςτερα, κζςε ςτον εαυτό ςου ζνα και μόνο ερϊτθμα : Ζχει αυτόσ ο 
δρόμοσ καρδιά ; Αν ζχει, είναι καλόσ, αν δεν ζχει, είναι άχρθςτοσ". 
Μζχρι πρότινοσ θ πνευματικι αναηιτθςθ ιταν αποκλειςτικό αντικείμενο εναςχό-
λθςθσ τθσ μεταφυςικισ φιλοςοφίασ και των διαφόρων εςωτερικϊν ςυςτθμάτων 
Ανατολικισ κυρίωσ προζλευςθσ. Σιμερα υπάρχει εν εξελίξει ςτθν Δφςθ θ δθμι-
ουργία μιασ ολοκλθρωμζνθσ ςυςτθματικισ και εμπειρικά δομθμζνθσ γενικισ ψυχο-
λογίασ, που περιλαμβάνει και τα φψθ τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ. Το ανκρωπιςτικό 
πρότυπο τθσ ψυχικισ υγείασ δεν είναι ο μζςοσ νευρωτικά προςαρμοςμζνοσ άνκρ-
ωποσ, αλλά ο ολοκλθρωμζνοσ, αυτοπραγματωμζνοσ ι εξατομικευμζνοσ άνκρωποσ . 
Ο άνκρωποσ αυτόσ δθλαδι, που ζχει ενεργοποιιςει και αναπτφξει όλεσ τισ 
ικανότθτζσ του ςε μζγιςτο βακμό, ζχει κατανοιςει και αποδεχτεί τον εαυτό του και 
ζχει εναρμονιςτεί με τον κόςμο. Οι νευρϊςεισ είναι προϊόν απομόνωςθσ και μθ 
ζκφραςθσ του πραγματικοφ εαυτοφ. Κατά τον From, υγιισ κοινωνικόσ τφποσ είναι 
μόνο αυτόσ τθσ παραγωγικισ αγάπθσ, ο οποίοσ όμωσ είναι πολφ ςπάνιοσ και 
δθμιουργείται μζςα από μια διαλεκτικι ςχζςθ του ατόμου με τθν κοινωνία. 
Ο Καρλ Γιουνγκ πρϊτοσ αναγνϊριςε το όφελοσ τθσ ψυχολογίασ από τθν Ανατολικι 
φιλοςοφία και γιαυτό κατθγορικθκε για μυςτικιςμό και ζλλειψθ αυςτθρά επιςτθ-
μονικισ μεκόδου. Τζτοιου είδουσ κατθγορίεσ ωςτόςο, ςτθρίηονται ςτθν άγνοια του 
πραγματικοφ χαρακτιρα τθσ Ανατολικισ φιλοςοφίασ, που δεν πρζπει να ςυγχζεται 
με τα Ανατολικά κρθςκευτικά ςυςτιματα. Στθν πραγματικότθτα είναι λάκοσ να 
μιλάμε για 'Ανατολικι φιλοςοφία' , γιατί ςε καμία περίπτωςθ δεν πρόκειται για 
φιλοςοφία, όπωσ εμείσ ςιμερα τθν εννοοφμε. Ουςιαςτικά, δεν είναι οφτε κεωρθ-
τικι οφτε ακαδθμαϊκι. Είναι εμπειρικι και πρακτικι και πλθςιάηει πιο πολφ τθν 
ψυχολογία απ' ότι τθ φιλοςοφία. 
Ππωσ υποςτθρίηει ο Maslow, αυτό που χρειάηεται θ επιςτιμθ ςιμερα για να είναι 
αρωγόσ ςτθν ολοκλιρωςθ του ανκρϊπου, είναι θ διεφρυνςθ και θ εμβάκυνςθ τθσ 
φφςθσ τθσ, των ςτόχων και των μεκόδων τθσ. Δεν χρειάηεται θ επιςτιμθ να παρ-
αιτείται από τα προβλιματα τθσ αγάπθσ, τθσ δθμιουργικότθτασ, τθσ αξίασ, τθσ 
ομορφιάσ, τθσ φανταςίασ, τθσ θκικισ και τθσ χαράσ, αφινοντάσ τα αυτά ολοκλθρω-
τικά ςε 'μθ επιςτιμονεσ', ςε ποιθτζσ, προφιτεσ, ιερείσ, δραματουργοφσ και καλλι-
τζχνεσ. Οι κλαςικζσ απρόςωπεσ μζκοδοι δεν αποδίδουν γι αυτι τθν καινοφργια 
προςωπικι επιςτιμθ. Ο ςεβαςμόσ του λογικοφ και του λεκτικοφ ςαν τθ μοναδικι 
γλϊςςα τθσ αλικειασ, μασ αναςτζλλει ςτθν απαραίτθτθ μελζτθ του μθ λογικοφ, του 
ποιθτικοφ, του μυκικοφ. 
Θ επιςτιμθ δεν πρζπει να αυτοπεριοριςτεί ςε μετριςεισ και ποςοτικζσ αναλφςεισ. 
Ζνα είδοσ ποιοτικισ γνϊςθσ μπορεί να είναι επιςτθμονικό αρκεί να εξαςφαλίηει δφο 
προχποκζςεισ:  
να βαςίηεται πάνω ςτθ ςυςτθματικι παρατιρθςθ και να εκφράηεται με ζνα ςυνε-
κτικό και ςυνεπζσ πλζγμα εννοιϊν που να ςυνδζουν τα παρατθροφμενα ςτοιχεία. 



Ξεπερνϊντασ τισ παρωπίδεσ του ςτενοφ επιςτθμονιςμοφ του 19ου αιϊνα, θ Ανκρω-
πιςτικι Ψυχολογία μπορεί να αποτελζςει μια αλθκινι επανάςταςθ, προςφζροντασ 
νζουσ τρόπουσ αντίλθψθσ και ςκζψθσ, νζεσ εικόνεσ του ανκρϊπου και τθσ κοινω-
νίασ, νζεσ ςυλλιψεισ τθσ θκικισ και των αξιϊν, νζεσ κατευκφνςεισ για να κινθκεί 
κανείσ. Από τθν άλλθ πλευρά, πολλά ευαίςκθτα άτομα, ειδικά καλλιτζχνεσ, φοβοφ-
νται ότι θ επιςτιμθ κθλιδϊνει και υποβιβάηει, ότι διαλφει τα πράγματα αντί να τα 
ενϊνει, ςκοτϊνοντασ μάλλον παρά δθμιουργϊντασ. Τίποτα από αυτά δεν είναι 
απαραίτθτο. 
Οι νζεσ αυτζσ εξελίξεισ, προϊόν ωρίμανςθσ τθσ Δυτικισ ςκζψθσ, ςε ςφμπνοια και όχι 
ανταγωνιςμό με τθν Ανατολικι, μποροφν να προςφζρουν επιτζλουσ αποτελεςμα-
τικι ικανοποίθςθ ςτον 'ματαιωμζνο ιδεαλιςμό' πολλϊν απεγνωςμζνων ανκρϊπων, 
ειδικά νζων, ςε αναηιτθςθ νοιματοσ και κατεφκυνςθσ. Χρειαηόμαςτε μια ςφνκεςθ 
Ανατολισ και Δφςθσ , επιςτιμθσ και κρθςκείασ , διάνοιασ και διαίςκθςθσ , κεφαλισ 
και καρδιάσ. Μόνο αυτι θ αρμονία μπορεί να δϊςει πνοι ςτον καινοφργιο άνκ-
ρωπο, ςτθν καινοφργια ανκρωπότθτα, που κα ζχει τα πόδια γερά ριηωμζνα ςτθν γθ 
και τα μάτια ςτραμμζνα ςτον ουρανό. 
Θ μετάβαςθ ςτθν νζα πνευματικι άνκιςθ δεν είναι δυςτυχϊσ απρόςκοπτθ. Στθν 
χϊρα που γεννικθκε και δοξάςτθκε θ ελεφκερθ πνευματικι ζκφραςθ, οριςμζνοι 
φανατικοί κφκλοι προςπακοφν να ςπείρουν το φόβο με τθ ςυςτθματικι παραπλθ-
ροφόρθςθ. Σκοπόσ μασ, όπωσ ζλεγε ο Ρλάτων ςτθν 'Ρολιτεία', δεν είναι να φιλο-
νικοφμε μαηί τουσ, αλλά να διαλφςουμε τθν όποια κακι και παραπλανθτικι υπό-
λθψθ καλλιεργείται για τουσ ςφγχρονουσ αναηθτθτζσ τθσ αλικειασ. (<< ...να τουσ 
δϊςεισ να καταλάβουν ποιοφσ εςφ εννοείσ 'φιλοςόφουσ' και να κακορίςεισ τον 
αλθκινό τουσ χαρακτιρα κακϊσ και το πραγματικό τουσ ζργο δια να μθ νομίηουν, 
ότι μιλάσ δι' εκείνουσ τουσ φιλοςόφουσ που φαντάηονται αυτοί ...; . .γιατί πωσ 
μπορεί να τα ζχει κανείσ με ζναν άνκρωπο που δεν κζλει ποτζ το κακό θ να φκονεί 
ζναν που δεν είναι φκονερόσ , αλλά άχολοσ και ιμεροσ ; ...>>.) 
Τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ αν κζλουν να ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ του 
πνευματικοφ και πολιτιςτικοφ μασ επιπζδου, δεν πρζπει να παραςφρονται εφκολα 
από τθν τακτικι του εντυπωςιαςμοφ, αλλά να υιοκετιςουν μια νζα επαγγελματικι 
θκικι, βαςιςμζνθ ςτθν αντικειμενικι αναηιτθςθ και προβολι του δθμιουργικοφ και 
του εποικοδομθτικοφ. Θ ιςτορία διδάςκει, ότι θ παρακμι και θ αποςφνκεςθ ενόσ 
πολιτιςμοφ επζρχεται όταν αυτόσ ςκλθραίνει υπερβολικά, περιορίηοντασ τθν ελευ-
κερία ςτθ ςκζψθ και τθν ζκφραςθ, γεγονόσ που του απαγορεφει να ανταποκρικεί 
ςτθν πρόκλθςθ των νζων ςυνκθκϊν. 
Στισ αρχζσ τθσ τρίτθσ χιλιετίασ, είμαςτε μάρτυρεσ μιασ κοςμοϊςτορικισ μετάλλαξθσ 
ςε παγκόςμια κλίμακα. Οι αφυπνιςμζνεσ πνευματικζσ δυνάμεισ αναγνωρίηοντασ τθν 
κοινι αποςτολι τουσ, εξζρχονται επιτζλουσ από το περικϊριο τθσ κοινωνικισ ηωισ 
και ςυνεργάηονται για να φωτίςουν τθν ζξοδο από τθ ςφγχρονθ κρίςθ. 
 
H ANΑΓΚΗ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΝΕΩΝ 
Ππωσ ζνασ οργανιςμόσ αρρωςταίνει ι φυτοηωεί, όταν δε βρίςκει ςτο φυςικό 
περιβάλλον τισ ουςίεσ που χρειάηεται για να ςυντθρθκεί και να ευδοκιμιςει, ζτςι 
λιμοκτονοφν θκικά και οι νζοι που δε βρίςκουν μζςα ςτθν παιδεία τα ςτοιχεία που 
κα κρζψουν το πνεφμα τουσ, για να δυναμϊςει και να ακτινοβολιςει.  
 



Ολόκλθρο το εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα είναι προςανατολιςμζνο ςτθν απομνθμό-
νευςθ πλθροφοριϊν και αυτι αποτελεί τελικά το κατ' εξοχιν κριτιριο αξιολόγθςθσ 
μεταξφ των μακθτϊν. Θ παιδεία ςιμερα, αντιμετωπίηεται ωσ επζνδυςθ για μελλον-
τικά οικονομικά οφζλθ και λιγότερο ςαν χαρά τθσ γνϊςθσ, περιπζτεια τθσ μάκθςθσ. 
Από τροφό του πνεφματοσ θ παιδεία μετατρζπεται ςε δυνάςτθ. Με επιβαλλόμενθ 
κλίμακα αξιϊν, με κάκε λογισ κανόνεσ, παραγγζλματα και κθρφγματα χτίηεται ζνα 
καλά περιχαρακωμζνο φροφριο, μζςα ςτο οποίο επιδιϊκεται να φυλακιςτεί το 
πνεφμα των νζων. Οι νζοι βλζπουν παντοφ κλοφβεσ, κλουβιά και κλοφβια ιδανικά, 
από τα οποία προςπακοφν με κάκε ευκαιρία να αποδράςουν. 
Συνεχϊσ αυξάνεται ςτο Δυτικό κόςμο θ παρζκκλιςθ των νζων, ςυχνά παραβατικι 
και αυτοκαταςτροφικι, οι οποίοι δεν μποροφν να δθμιουργιςουν νζα υγιι ςυςτι-
ματα ταφτιςθσ οφτε να ενςωματωκοφν ςτα παλιά και φκαρμζνα. Οι παρεκτροπζσ 
είναι ωκιςεισ ςτα πολιτιςμικά άκρα, που εντάςςονται ςτθν ανίχνευςθ και διερεφ-
νθςθ κάποιου νοιματοσ. Οι τάςεισ αυτζσ, παρά τισ ακραίεσ ςυχνά εκδθλϊςεισ, 
εμπεριζχουν εμβρυϊκζσ μορφζσ θκικϊν πεποικιςεων, που κάτω από ςωςτι κακ-
οδιγθςθ μποροφν να ενεργοποιθκοφν κετικά. 
Σφμφωνα με τθν διακιρυξθ του Osho Rajneesh πάνω ςτα βαςικά ανκρϊπινα δικαι-
ϊματα, αναγνωρίηεται πρωταρχικι κζςθ ςτο δικαίωμα αναηιτθςθσ τθσ αλικειασ. 
Κανείσ δε κα πρζπει να εξαναγκάηεται από τθ νθπιακι θλικία ςε μια κρθςκεία, ςε 
μιά φιλοςοφία, ςε μιά κεολογία, γιατί κατ' αυτόν τον τρόπο καταςτρζφεται θ ελευ-
κερία τθσ προςωπικισ αναηιτθςθσ. Κάκε άτομο πρζπει να βοθκιζται να ςτθρίηεται 
ςτον ίδιο τον εαυτό του, να είναι αρκετά δυνατό για να αμφιβάλλει, να είναι 
ςχετικιςτισ με όλα τα πιςτεφω του περιβάλλοντοσ. Δεν κα πρζπει να διδάςκεται τι 
είναι θ αλικεια, γιατί θ αλικεια δεν μπορεί να διδαχτεί, αλλά να βοθκιζται το 
άτομο να τθν αναηθτιςει. Ππωσ ποιθτικά αναφζρει ο Χαλίλ Γκιμπράν : << Κανζνασ 
άνκρωποσ δεν μπορεί να αποκαλφψει ςε ςασ τίποτε άλλο, εκτόσ από εκείνο που 
βρίςκεται κιόλασ μιςοξφπνιο ςτθν χαραυγι τθσ γνϊςθσ ςασ. Ο δάςκαλοσ δε δίνει 
από τθν ςοφία του, αλλά μάλλον από τθν πίςτθ και τθν αγάπθ του. Αν είναι 
πραγματικά ςοφόσ, δε ςασ προςκαλεί να μπείτε ςτο ςπίτι τθσ ςοφίασ του, αλλά 
μάλλον ςασ οδθγεί ςτο κατϊφλι του δικοφ ςασ νου >>. 
Για τθν αναηιτθςθ τθσ αλικειασ κάκε εκπαιδευτικό ςφςτθμα, από το νθπιαγωγείο 
ζωσ το Ρανεπιςτιμιο, κα ζπρεπε να εξαςφαλίηει μια διαλογιςτικι ατμόςφαιρα. Ο 
διαλογιςμόσ δεν ανικει ςε καμιά κρθςκεία, δεν είναι ζνα πιςτεφω. Είναι κακαρι 
επιςτιμθ του Εςωτερικοφ Κόςμου. Να γνωρίςουμε ςτουσ νζουσ τθν ςιωπι, τθν 
προςοχι, τθν αυτοπαρατιρθςθ, να μθν ταυτίηονται με τισ ςκζψεισ τουσ, αλλά με 
τθν ςυνειδθτότθτα. Είναι λυπθρό ότι ο κόςμοσ ξοδεφει το 1/3 τθσ ηωισ του ςε 
ςχολεία, Λνςτιτοφτα, Ρανεπιςτιμια, χωρίσ να γνωρίηει άμεςα τίποτα το ουςιαςτικό 
για τον εαυτό του. Διδάςκονται τα πάντα πάνω ςτον κόςμο και όμωσ ξεχνοφν το πιό 
ςθμαντικό : τθν Αυτογνωςία ! 
Θ ζλλειψθ ορκισ πνευματικισ αγωγισ εγγυμονεί ςοβαρό κίνδυνο για τθν Δθμο-
κρατία, τθν Ελευκερία και τθν ευθμερία τθσ πολιτείασ. Αυταρχιςμόσ, μιςαλλοδοξία 
και φανατιςμόσ είναι ςυμφυι με τθν δογματικι και ετερόφωτθ εκπαίδευςθ, που 
μεταβάλλει τουσ νζουσ ςε πεικινια αγζλθ ανϊνυμων καταναλωτϊν. 
Μζχρισ ότου θ πολιτεία αντιλθφκεί τθν ςπουδαιότθτα τθσ ςωςτισ και ελεφκερθσ 
πνευματικισ αγωγισ των νζων, οι πνευματικοί άνκρωποι και οι ομάδεσ των αναηθ-
τθτϊν πρζπει να οργανϊνουν ειδικά ςεμινάρια για νζουσ, χρθςιμοποιϊντασ όλα τα 
μζςα που ζχουν ςτθν διάκεςι τουσ. 



Ποιόσ είμαι ; 
Στθν προςπάκεια να απαντιςουμε ςτο αιϊνιο αυτό ερϊτθμα, ςυνικωσ ξεκινάμε με 
τα πιο απτά εξωτερικά ςτοιχεία μασ : φφλο, ονοματεπϊνυμο, εκνικότθτα, ράτςα, 
θλικία, ςωματικά χαρακτθριςτικά κ.λ.π., για να προχωριςουμε ςε πιο εςωτερικά, 
όπωσ προςωπικότθτα, διανοθτικι και ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ, μόρφωςθ, επαγ-
γελματικι κατάρτιςθ, δεξιότθτεσ, ενδιαφζροντα, πεποικιςεισ, μνιμεσ, φιλοδοξίεσ 
και άλλα. 
Οι περιςςότεροι περιορίηονται ς' αυτά τα δφο επίπεδα γνϊςθσ του εαυτοφ, με τα 
οποία και ταυτίηονται. Γι' αυτοφσ δεν ζχει νόθμα θ αναηιτθςθ κάποιασ βακφτερθσ 
υπόςταςθσ... 
Υπάρχουν όμωσ και άλλοι, που δεν ικανοποιοφνται από αυτζσ τισ επιδερμικζσ απαν-
τιςεισ, γιατί νιϊκουν τα ςκιρτιματα κάποιου βακφτερου εαυτοφ, κάτω από το προ-
ςωπείο που φοροφν. Μποροφν να καταφφγουν ςε ζτοιμεσ απαντιςεισ : επιςτθμο-
νικζσ, κρθςκευτικζσ, φιλοςοφικζσ και μεταφυςικζσ. Κα βρεκοφν τότε μπροςτά ςε 
μια πλθκϊρα πολφπλοκων και ςυχνά αντικρουόμενων κεωριϊν, που κα τουσ δθμι-
ουργιςουν μεγαλφτερθ ςφγχιςθ. 
Ροιόσ είναι τότε ο Δρόμοσ γι' αυτόν που εξακολουκεί να επιηθτεί μια αυκεντικι, 
άμεςθ και αναμφιςβιτθτθ απάντθςθ; 
Γνωρίηουμε τον κόςμο με τισ αιςκιςεισ μασ. Βαςιηόμαςτε επάνω τουσ για να διακρί-
νουμε το φωτεινό από το ςκοτεινό, το ηεςτό από το κρφο. Οι αιςκιςεισ μασ γεννοφν 
ςυναιςκιματα ευχαρίςτθςθσ , δυςαρζςκειασ, μζςα από τισ αιςκιςεισ παίρνουμε τα 
πρϊτα μακιματα πόνου, όταν εξερευνοφμε τον κόςμο και ςκοντάφτουμε. 
Τα ςυναιςκιματα ςτθν παιδικι θλικία τα ονομάηουν οι άλλοι, οι γονείσ και το περι-
βάλλον. Αφοροφν τον τρόπο, που αντιλαμβανόμαςτε τθν πραγματικότθτα, που 
μακαίνουμε να διαβάηουμε τον κυμό, τθν δυςαρζςκεια, τθν λφπθ, τθν οργι.  
Οριςμζνα από αυτά τα ςυναιςκιματα τα απωκοφμε και μαηί τουσ ολόκλθρα μζρθ 
τθσ εμπειρίασ μασ. Μολονότι για αυτζσ τισ εμπειρίεσ μασ δεν κζλουμε να ξζρουμε 
τίποτα, τα κρυμμζνα ςυναιςκιματα εξακολουκοφν να επθρεάηουν τθν ηωι μασ 
ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ςυγκροφςεισ. 
 
Η αυτογνωςία ωσ ςκοπόσ. 
Θ αυτογνωςία ζχει ζνα οριςμό και πολλζσ ζννοιεσ. Το < γνϊκι ς'αυτόν > του 
Σωκράτθ είναι κα λζγαμε μια κυκλικι ερμθνεία ενόσ οριςμοφ. Θ αυτογνωςία είναι ο 
ςκοπόσ και ταυτόχρονα θ διαδικαςία. 
Στθ ςθμερινι εποχι με τον όρο αυτογνωςία αναηθτοφμε ζνα νόθμα ηωισ. Είμαςτε 
ζτςι, ςυμπεριφερόμαςτε κατά αυτόν τον τρόπο, βιϊνουμε αυτά τα ςυναιςκιματα, 
παίρνουμε τισ ςυγκεκριμζνεσ αποφάςεισ. Ρολλζσ φορζσ ςε ςτιγμζσ αναλογιςμοφ 
αναρωτιόμαςτε <Τι νόθμα ζχει αυτό για εμζνα;>. Θ απάντθςθ ςε αυτι τθν ερϊτθςθ 
μπορεί να είναι θ αρχι μιασ πορείασ, που κα οδθγιςει ςτθν γνωριμία του εαυτοφ 
μασ. 
 
Η διαδικαςία τισ Aυτογνωςίασ. 
Ρολλοί λίγοι άνκρωποι όταν είναι ευτυχιςμζνοι επιηθτοφν τθν αυτογνωςία.  
Θ ευτυχία είναι ιςορροπία και για τουσ ανκρϊπουσ είναι πλιρθσ νοιματοσ.  
Στθν ςκζψθ μασ, θ ευτυχία μασ αξίηει. Είμαςτε καλοί, αιςκανόμαςτε όμορφα και δεν 
υπάρχει λόγοσ να αναηθτιςουμε άλλο νόθμα από αυτό που βιϊνουμε. 



Πταν όμωσ αιςκανόμαςτε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, ότι κάνουμε τα ίδια λάκθ 
του παρελκόντοσ, ότι οι επιλογζσ μασ οδθγοφνται ςε αδιζξοδα, ςταματάμε και 
γυρίηουμε ςτον εαυτό μασ. Είναι τότε θ ςτιγμι μασ για εμπρόσ ι για πίςω. 
Θ διαδικαςία τθσ αυτογνωςίασ είναι θ αργι πρόοδοσ, που μακαίνουμε να ακοφμε 
τον εαυτό μασ. Να αρχίηουμε να δεχόμαςτε τθν επικοινωνία με ό,τι υπάρχει μζςα 
μασ. Να δεχόμαςτε και να ςυνειδθτοποιοφμε τον κυμό μασ και τον φόβο μασ, τθν 
οργι και τθν απζχκεια μασ. Πταν μακαίνουμε να αφουγκραηόμαςτε τον εαυτό μασ, 
τον αποδεχόμαςτε, άςχετα εάν επικυμοφμε να τον αλλάξουμε. Θ μεγαλφτερθ απο-
δοχι του εαυτοφ οδθγεί ςε λιγότερεσ άμυνεσ, πιο ειλικρινείσ ςχζςεισ και μεγαλφ-
τερθ ελευκερία. 
Θ ηωι αποκτά διαφορετικά νοιματα ανάλογα με τισ εμπειρίεσ, ςτισ οποίεσ δίνεται 
τϊρα χϊροσ αφομοίωςθσ και ενςωμάτωςθσ ςτον εαυτό. Δεν απορρίπτουμε τισ νζεσ 
εμπειρίεσ και ανακαλφπτουμε ότι μποροφμε να αλλάξουμε και να ηιςουμε μια πιο 
πλοφςια ηωι . Τθν δικι μασ, όπωσ εμείσ τθν κζλουμε. 
 
Η ΑΤΣΟΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 
Υπάρχουν , κεωρθτικά τουλάχιςτον, πολλά μονοπάτια που οδθγοφν ςτθν Αλικεια. 
Ρρακτικά όμωσ, υπάρχει μόνο ζνα : το μονοπάτι τθσ εμπειρικισ γνϊςθσ. Ο οριςμόσ 
για τθν εμπειρικι γνϊςθ μπορεί να διατυπωκεί ωσ θ ςυνεχισ μελζτθ και παρα-
τιρθςθ τϊν αντιδράςεων του εαυτοφ, κακϊσ και θ ανακάλυψθ των αιτιϊν αυτϊν 
των αντιδράςεων. Αυτι θ διεργαςία, από ζνα ςθμείο και μετά, ςυμβαίνει ανά πάςα 
ςτιγμι, όςο και αν αυτό ακοφγεται ακατόρκωτο. Πταν ο άνκρωποσ ςυνεχίηει τθν 
μζκοδο τθσ αυτοπαρατιρθςθσ απελευκερϊνεται ςταδιακά από τα εμπόδια που δεν 
του επιτρζπουν να εκφράςει τον πραγματικό εαυτό του. Εναρμονίηει τθν ςυνειδθτό-
τθτά του με δυνάμεισ που γίνονται άμεςα αντιλθπτζσ. 
Εάν είναι τόςο απλό γιατί οι περιςςότεροι άνκρωποι δεν "παρατθροφν" ; Γιατί θ 
ςυνείδθςι τουσ κοιμάται και ονειρεφεται. Ππωσ λζει ο Θράκλειτοσ : 
« Ξεχνοφν και δεν προςζχουν ότι ςυμβαίνει γφρω τουσ, ςτον ξφπνιο τουσ οι 
άνκρωποι, όπωσ ςτον φπνο τουσ. Οι ανόθτοι, αν και ακοφν είναι ςαν τουσ κουφοφσ : 
ς' αυτοφσ ταιριάηει το γνωμικό πωσ και παρόντεσ απουςιάηουν. Δεν πρζπει να μιλά 
κανζνασ και να πράττει ςαν να είναι κοιμιςμζνοσ. Ζνασ και κοινόσ είναι ο κόςμοσ για 
τουσ ξυπνθτοφσ. Οι κοιμιςμζνοι ηουν ο κακζνασ ςτον δικό του κόςμο. Κάνατοσ είναι 
ότι βλζπουμε ςτον ξφπνιο μασ και όνειρα ότι βλζπουμε ςτον φπνο μασ ». 
 
«…ἄφεσ τοὺσ νεκροὺσ κάψαι τοὺσ ἑαυτῶν νεκροφσ…» Ματκαίοσ κεφ. 8, 17-34 ... 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


