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ΕΝΑ ΜΥΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
( Η ανκρϊπινθ φφςθ ) 
Δεν αρκεί αγαπθτζ μου αδεδφζ θ καλι κζλθςθ για να μπορζςει να εναρμονιςτεί 
ζνασ κφκλοσ ανκρϊπων, όπωσ δεν αρκεί δυςτυχϊσ θ κζλθςθ για να καταφζρει 
κανείσ ότι κζλει. Όςο και αν το κζλεισ να διορκϊςεισ ζνα αυτοκίνθτο, δεν κα το 
κατορκϊςεισ ποτζ, αν δεν ξζρεισ τον μθχανιςμό του. Το ίδιο ςυμβαίνει και με τουσ 
ανκρϊπουσ. Η γνϊςθ και θ αυτοπαρατιρθςθ είναι παράγοντεσ εξ ίςου, αν όχι 
περιςςότερο ςπουδαίοι από τθν κζλθςθ. 
Αυτό που αποκαλοφμε « άτομο », είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςυγκρότθμα ζνα πολφ-
πλοκο και αυτοτελζσ ςφςτθμα, με τουσ νόμουσ του, με τουσ μθχανιςμοφσ του, 
ζκδθλον από τθν μια μεριά, άδθλον και υπολανκάνοντα από τθν άλλθ. 
Τον μθχανιςμό που αντιλαμβανόμεκα και γνωρίηουμε είναι ο ζκδθλοσ, ο χειροπια-
ςτόσ, εκείνοσ που μασ επιτρζπει να κάνουμε « αυτοματικζσ » και « πρακτικζσ » 
πράξεισ, από τισ οποίεσ όμωσ λείπει θ « αυτοςυνείδθςθ ». Μθ ςου φανεί παράξενο 
αυτό που ςου λζω. 
Άλλο είναι να ζχουμε ςυνείδθςθ τϊν πράξεων μασ, δθλαδι να το αντιλαμβανόμεκα, 
και άλλο το να ζχουμε ςυνείδθςθ τισ φφςεωσ τϊν πράξεων μασ και προ παντόσ τϊν 
αδιλων ελατθρίων που μασ κάνουν να είμαςτε τζτοιοι ι αλλιϊτικοι. 
Όπωσ ςτθν γενικι οικονομία τοφ ςϊματοσ μασ υπάρχουν λειτουργιζσ που δεν υπο-
πίπτουν ςτον ζλεγχο τισ ςυνειδιςεωσ μασ και τθσ κελιςεωσ μασ, τοφτο δε για να 
προςτατεφεται ο οργανιςμόσ μασ από αναπόφευκτθ διάςπαςθ, ζτςι και ςτο ςυγ-
κρότθμα « άνκρωποσ » υπάρχουν άλλου είδουσ λειτουργίεσ, όχι πια ςωματικζσ, 
αλλά φυςιολογικά τεταγμζνεσ να προςτατεφουν το άτομο από τθν αναπόφευκτθ 
υποδοφλωςθ τισ προςωπικότθτασ του και τθν εκμθδζνιςθ τθσ από τισ άλλεσ 
προςωπικότθτεσ ... 
Η προςωπικότθσ δεν είναι απλι λζξισ, απλι ζννοια, είναι μια πραγματικότθσ αναμ-
φιςβιτθτθ, θ δε παραμόρφωςθ τθσ είναι πολφ μερικι. Υποδουλϊνεται μαηικϊσ, 
όμωσ ατομικϊσ και ολοςχερϊσ πολφ δφςκολα, για να μθν πω κακόλου. 
Η φφςισ ξζρει πολφ καλά ότι υπάρχουν πολλζσ κατθγορίεσ ανκρϊπων και ότι το  
απλό και μόνον γεγονόσ τισ ςυγκροτιςεωσ των εισ «άτομα» ςυνεπιφζρει μαηί του 
και τον νόμο μιασ αδυςϊπθτου, αλλά απολφτωσ απαραιτιτου « πάλθσ ». 



Εάν μελετοφςε ο άνκρωποσ πολφ προςεκτικά το ςϊμα του, κα αντιλαμβανόταν ότι 
το ςϊμα αυτό ηει μζςα ςε ζνα εχκρικό περιβάλλον, το οποίο του επιτίκεται ςυνεχϊσ 
και ςυνεχϊσ προςπακεί να το εξαφανίςει ωσ « ςϊμα ». 
Το ςϊμα είναι όμωσ προικιςμζνο με τζτοιεσ ιδιοτθτεσ και δυνατότθτεσ που του 
επιτρζπουν διαρκϊσ να αντιδρά και να προςαρμόηεται ςτισ ςυνεχϊσ μεταβαλλό-
μενεσ ςυνκικεσ. 
Ζχεισ αςφαλϊσ παρακολουκιςει ςτον κινθματογράφο αγϊνεσ πυγμαχίασ και κα 
αντιλιφκθκεσ πόςο οι δυο αντίπαλοι καραδοκοφν ο ζνασ τον άλλο και με πόςθ 
προςοχι προςπακοφν να ανακαλφψουν το επιςφαλζσ ςθμείο ι τθν απρόςεκτο 
κίνθςθ τοφ αντιπάλου για να του καταφζρουν το καίριο πλιγμα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάτι ανάλογο ςυμβαίνει διαρκϊσ με το ςϊμα μασ και το φυςικό περιβάλλον. Το 
ςϊμα όμωσ κατορκϊνει πάντοτε να ιςορροπείται και να αντιδρά προσ τισ εξωτε-
ρικζσ αυτζσ ςυνκικεσ προςαρμοηόμενο διαρκϊσ . 
Τθσ εξακολουκθτικισ αυτισ πάλθσ του ςϊματοσ του ο άνκρωποσ δεν ζχει καμία 
ςυνείδθςθ , αλλά είναι πεπειςμζνοσ ότι το ςϊμα του πλάςτθκε μια φορά για πάντα 
για να ηει φυςικότατα κατά ζνα οριςμζνο τρόπο. Μόνον δε όταν οι ςυνκικεσ τοφ 
περιβάλλοντοσ κατορκϊνουν να υπεριςχφςουν προςωρινά εισ το ςφςτθμα « αμφνθσ 
» τοφ ςϊματοσ και διαταράξουν τθν ιςορροπία του υπό μορφιν αςκενείασ, αντιλα-
μβάνεται ότι « κάτι ζγινε » και ότι πρζπει να επζμβει « ςυνειδθτά ». Το ίδιο ςυμ-
βαίνει και με τθν προςωπικότθτα. Και αυτι είναι ζνα ςυγκρότθμα περιβαλλόμενο 
από εχκρικό περιβάλλον που διαρκϊσ τισ επιτίκεται και προςπακεί να τθν υπο-
τάξει. Το ςυνειδθτό μζροσ τοφ ςυγκροτιματοσ αυτοφ «βλζπει» τισ πράξεισ και τον 
τρόπο μασ του εκδθλϊνεςκαι, δεν αντιλαμβάνεται όμωσ ότι υπάρχει και κάποιο 
άλλο μζροσ, μθ ςυνειδθτό, το οποίο αποτελεί τον « οπλιςμό » τισ προςωπικότθτοσ 
μασ. Οι γνϊμεσ μασ, οι ιδζεσ μασ, οι προτιμιςεισ μασ, ο τρόποσ τοφ είςκαι « είναι τα 
όπλα μασ», είναι τα γνωςτά μασ «μζταλλα» που υποτίκεται ότι αφιςαμε προ τισ 
κφρασ τοφ Ναοφ. 
Και όταν όλα αυτά ζρχονται εισ αντίκεςθ με τα όπλα μιασ άλλθσ προςωπικότθτοσ, 
γεννάται αμζςωσ μζςα μασ ζνα αίςκθμα δυςφορίασ. Η δυςφορία αυτι, ςε βακμοφσ 
ποικίλλοντασ εισ ζνταςθ αναλόγωσ τϊν περιςτάςεων, δεν οφείλεται, όπωσ νομίηου-
με ςτο γεγονόσ ότι ο άλλοσ ζχει διαφορετικι γνϊμθ, αλλά εισ τον άδθλο μθχανιςμό 
τισ προςταςίασ τισ προςωπικότθτοσ μασ, ο οποίοσ μασ επιτρζπει κατ’ αυτόν τον 
τρόπο να μθν παραδιδόμενα αμζςωσ και χειροπόδαρα δεμζνοι ςτον άλλον. 



Το ίδιο ςυμβαίνει και με τον απζναντι μασ και ζτςι αρχίηει μια βουβι πάλθ επικρα-
τιςεωσ μεταξφ τϊν δυο προςωπικοτιτων, ενϊ εμείσ νομίηουμε ότι ςυγκροφονται οι 
« ιδζεσ μασ » . 
Ενϊ λοιπόν ςυνειδθτά είμαςτε προδιατεκειμζνοι να ανεχτοφμε τθν γνϊμθ τϊν 
άλλων, ο φυςιολογικόσ μθχανιςμόσ τισ προςωπικότθτοσ μασ αντιδρά αυτομάτωσ 
προκαλϊντασ το « αίςκθμα δυςφορίασ » προςτατεφοντασ μασ παρά τθν κζλθςθ μασ 
και δίδοντασ μασ τον καιρό να ςυγκεντρωκοφμε και να αντιμετωπίςουμε τθν επί-
κεςθ που αντιπροςωπεφει θ γνϊμθ τοφ άλλου. 
Όπωσ οι γνϊμεσ μασ, ζτςι και οι τρόποι τισ εκδθλϊςεωσ μασ αποτελοφν όπλα τοφ 
άδθλου αυτοφ μθχανιςμοφ αμφνθσ μασ. Προ παντόσ το βλζμμα μασ, θ φωνι μασ και 
οι χειρονομίεσ μασ. Υπάρχουν άνκρωποι μαχθτικοί και επικετικοί και αυτό φαίνεται 
από το βλζμμα τουσ και τθν φωνι τουσ. Υπάρχουν επίςθσ και άλλοι που φωνάηουν 
και χειρονομοφν, αλλά υποχωροφν και παραδίδονται ςτθν πρϊτθ επίκεςθ . 
Όταν τα λάβεισ αυτά υπ’ όψιν ςου, τότε κα καταλάβεισ γιατί θ καλι κζλθςθ δεν 
αρκεί για να εναρμονίςει ζνα κφκλο ανκρϊπων, οφτε καν ζνα κοινό ιδεϊδεσ. Η 
εναρμόνιςθ αυτι δεν απαιτεί τζχνθ και αγάπθ, αλλά προ παντόσ ατομικι « αυτο-
ςυνείδθςθ » θ οποία ςυνίςταται εισ τον κατάλλθλο χειριςμό αυτοφ του άδθλου 
μθχανιςμοφ αμφνθσ μασ. Δεν πρόκειται δθλαδι τον μθχανιςμό αυτόν να τον κατα-
πνίξουμε αλλά να γνωρίςουμε όςον το δυνατόν περιςςότερο με τθν ςυνεχι αυτο-
παρατθρθτικοτθτα μασ και ςιγά-ςιγά να μθν του επιτρζπουμε τουσ αυτοματιςμοφσ 
του. Πότε τον αφινουμε ελεφκερο και ποτζ του βάηουμε γκζμια. Πρζπει επίςθσ να 
είμαςτε εισ κζςθ να καταλαβαίνουμε ποτζ ο απζναντι μασ αμφνεται και ποτζ όχι. 
Κατά γενικό κανόνα, όταν δυο άνκρωποι ςυηθτοφν θ ανταλλάςουν γνϊμεσ, 
αμφνονται χωρίσ να το ξζρουν, οςονδιποτε και αν νομίηουν πωσ επιδιϊκουν να 
ανεφρουν τθν αλικεια . 
Εκείνοι που ςυηθτϊντασ προςπακοφν πράγματι να ανεφρουν τθν αλικεια, είναι 
φαινόμενα ςπανιότατα, τοφτο δε γιατί και οι δυο ζχουν προθγουμζνωσ πολφ 
βαςανιςτεί για να εφρουν τθν δικιά τουσ « αλικεια ». 
Ο άνκρωποσ αδελφζ μου είναι ζνα μυςτιριο πολφ πιο πολφπλοκο από ότι κανείσ 
φαντάηεται. Το μυςτιριο όμωσ αυτό δεν μπορεί να εξιχνιάςει παρά με τθν « 
Αυτογνωσία ». 
Η δυςκολότερθ δε άποψισ τοφ μυςτθρίου αυτοφ είναι ότι ο άνκρωποσ είναι παρά 
πολφ ολιγϊτερον « ςυνειδθτόσ » από ότι μακαρίωσ νομίηει και τον νομίηουν και οι 
άλλοι. Άλλωςτε θ μφθςθ δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια μζκοδοσ επζκταςθσ τισ 
ςυνειδθτότθτοσ. 
Αν ο άνκρωποσ καταπιανόταν ςοβαρά και με ςυνζπεια με αυτιν τθν άποψθ τοφ 
προβλιματοσ κα διαπίςτωνε με κατάπλθξθ πόςο ολίγον κελθματικζσ είναι οι 
πράξεισ του, το φζρςιμο του, οι εκδθλϊςεισ του και πόςο αγνοεί τα πραγματικά 
τουσ ελατιρια. Μθ προσ κακοφανιςμό μασ, είμαςτε όλοι περιςςότερο « υπνοβάτεσ 
» από ότι νομίηουμε. Για αυτόν ακριβϊσ τον λόγο πρζπει επιμελϊσ να αποφεφγουμε 
τισ « κρίςεισ » για τουσ άλλουσ. Δεν μποροφμε να ξζρουμε κατά πόςον οι δικεν « 
κρίςεισ » μασ δεν υπαγορεφονται τον τον μθχανιςμό μασ αμφνθσ και κατά ςυνζ-
πειαν είναι κακαρϊσ υποκειμενικζσ μθ ανταποκρινόμενεσ προσ τθν πραγματικό-
τθτα, αλλά οφτε μποροφμε να ξζρουμε αν αυτό που παρατθροφμε ςτον άλλον είναι 
εκδιλωςισ « ςυνειδθτι » και κελθματικι και όχι αυτόματοσ εκδιλωςθ τοφ μθχανι-
ςμοφ τισ αμφνθσ . 



Πρϊτο λοιπόν βιμα ςτον δρόμο αυτόν είναι ο απθνισ αποκλειςμόσ τϊν κρίςεων 
περί τοφ φερςίματοσ τϊν άλλων. Μελζτθ, παρατιρθςθ και ανάλυςθ τϊν δικϊν μασ 
εκδθλϊςεων, ϊςτε ςιγά-ςιγά να μπορζςουμε να οικοδομιςουμε μια «κρίςθ» για 
τον εαυτό μασ που να βαςίηεται ςτθν πραγματικότθτα και όχι ςτουσ αυτοματιςμοφσ 
μασ . 
Αυτοκυριαρχία και ςυγκζντρωςισ όταν ερχόμαςτε ςε επαφι με τουσ άλλουσ, παρα-
κολοφκθςθ με ζνταςθ προςοχισ εκείνων που λζγουν και κάνουν ϊςτε ςιγά - ςιγά να 
κάνουμε διάκριςθ μεταξφ αυτοματιςμϊν αμφνθσ και τθσ πραγματικισ των προς-
πάκειασ. 
Η πρόκεςθ φαίνεται από τθν προςπάκεια που καταβάλλουμε εμείσ ι ο άλλοσ, όχι 
για να τον αποςτομϊςουμε με επιχειριματα - οπότε είναι υποδοφλωςισ - αλλά να 
καταλάβουμε ο ζνασ τον άλλον – οπότε είναι ςυνεννόθςθσ και μόνον τότε θ 
αλικεια και θ συναδέλφωση ευρίςκονται κάπου εκεί κοντά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νομίηω ότι αυτό το κείμενο μπορεί να διαβαςτεί ςε μια ςασ ςυγκζντρωςθ, ϊςτε να 
γίνει κτιμα όλων ςασ. Κανείσ δεν κα είχε να χάςει ακοφγοντασ το ... αντικζτωσ κα 
είχε να κερδίςει πάρα πολλά. 

Ιόλαοσ 
 


