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Γράμμα ζ’ ένα παιδί 

Αγαπεηφ κνπ παηδί, 
νπ γξάθσ απηφ ην γξάκκα γηα λα ζνπ κηιήζσ γηα θάηη πνπ 

κνπ ζπκβαίλεη θαη πνπ, πίζηεςέ κε, ζέισ λα ην κνηξαζηψ καδί ζνπ 

γηαηί είζαη θαη εζχ έλα κέξνο ηνπ. Μεηά απφ απηά πνπ ζα αθνινπ-

ζήζνπλ πνιιά ζα αιιάμνπλ κεηαμχ καο. Πάληα φκσο ζα ζε απν-

θαιψ παηδί κνπ. Βιέπεηο εγψ είκαη ν κεγάινο θαη εζχ είζαη ζε αξ-

θεηά πην κηθξή ειηθία. 

Αο ηα πάξνπκε φκσο φια απφ ηελ αξρή. Δδψ θαη θαηξφ κνπ 

ζπκβαίλνπλ πεξίεξγα πξάγκαηα. Η ζεκαληηθφηεξε αίζζεζε είλαη 

πσο έλαο κεγάινο θχθινο ζηελ δσή κνπ ηειείσζε. Οχηε πνπ ζπκά-

καη πφηε ν θχθινο απηφο είρε αξρίζεη. Ννκίδσ ηφηε πνπ είκνπλα 20 

ρξνλψλ. Γνπιεηά, ζπνπδέο, νηθνγέλεηα, παηδηά, φλεηξα γηα κηα δσή 

θάπσο. 

Γηα κέλα πηα, απηά είλαη παξειζφλ. Αλήθνπλ ζηνλ θχθιν πνπ 

έθιεηζε. Η δνπιεηά ηειείσζε, νη ζπνπδέο πιένλ δελ πξνζθέξνπλ 

ηίπνηα. Η νηθνγέλεηα δελ κνπ ιέεη ηίπνηα. Σα παηδηά κνπ είλαη πηα 

φληα αλεμάξηεηεο θαη δελ λνηψζσ γη‟ απηά ζαλ παηέξαο. Δίλαη θί-

ινη, ζπκπνιεκηζηέο, είλαη άηνκα πνπ δνπλ ηνλ δηθφ ηνπο πξψην θχ-

θιν. Με ηα γξαθφκελά κνπ δελ βάδσ ζηελ κπάληα ηελ αγάπε κνπ. 

Απιά θφβσ ηα δεζκά πνπ κε θξαηνχλ δεκέλν καδί ηνπο ζ‟ έλα θχ-

θιν πνπ εάλ δελ μεθχγσ ηψξα, ζα κε νδεγήζεη κε αθξίβεηα ζ‟ απηφ 

πνπ εγψ απνθαιψ «ζάλαην». Καη ην πξφβιεκα παηδί κνπ είλαη 

πσο ν δεζκφο απηφο δελ κπνξεί λα ιπζεί κφλν απφ ηελ κηα άθξε. 

Γη΄απηφ θαη δεηάσ θαη εζχ λα αθήζεηο ηελ άιιε άθξε ηνπ ζρνηληνχ 

θαη λα πεηο; «ην θαιφ πνιεκηζηή, θαινχο αγψλεο». Καη λα μέξεηο 

πσο αλ ην θάλεηο, νη ζπλαληήζεηο καο ζα είλαη νπζηαζηηθέο, ζα εί-

λαη γεκάηεο νπζία θαη αγάπε. Γηαηί ε αγάπε είλαη πέξα απφ θχ-

θινπο, πέξα απφ ηα δεζκά, πέξα απφ φια. Γελ είλαη δεζκφο, είλαη 

ε γλψζε πνπ ιέεη πσο είκαζηε αθηίλεο απφ ηελ ίδηα πεγή. 

Όκσο πξφζεμε! Δάλ δελ αθήζεη θάπνηνο ηελ άθξε κε νηθεία 

βνχιεζε, κελ λνκίζεηο φηη ζα αλαηξεζεί ε πξάμε. Η απφθαζε έρεη 



 

ιεθζεί ζ‟ άιιν επίπεδν θαη νη δπλάκεηο απιά πεξηκέλνπλ ηνλ πξψ-

ην λα θάλεη ηελ θίλεζε. Δάλ ν δεχηεξνο αξγήζεη ή αξλεζεί, ηφηε 

παξεκβαίλνπλ θαη ε δηαθνπή γίλεηαη βίαηα. Καη δπζηπρψο απηφ 

ζεκαίλεη πφλν. 

Δγψ απφ ηελ κεξηά κνπ, κπήθα ζπλεηδεηά ζηνλ δεχηεξν θχθιν 

θαη έρσ μεθηλήζεη ηελ ηειεπηαία κνπ πξνζπάζεηα. Έρσ δεηήζεη –

απφ πνηνχο άξαγε- λα κε βνεζήζνπλ. Σνπο λνηψζσ δίπια κνπ θαη 

ηνπο επραξηζηψ γη‟ απηφ. 

ε απνραηξεηψ ινηπφλ αγαπεηφ κνπ παηδί, θαη ζε θαισζνξίδσ 

ζηελ λέα πξαγκαηηθφηεηα πνπ πξέπεη λα καο θαζνξίδεη. Μελ ηξν-

κάμεηο απφ ηελ λέα απηή ζρέζε. Μαθάξη θαη άιινη γνλείο λα κπν-

ξνχζαλ λα μεθχγνπλ απφ απηήλ ηελ θαηάζηαζε πνπ δελ είλαη ηί-

πνηα άιιν απφ κηα αλάπνδε θιεξνλνκηά. Κιεξνλνκνχλ ηνλ θχθιν 

ησλ παηδηψλ ηνπο –αξλνχληαη λα μεθηλήζνπλ ηνλ δεχηεξν θχθιν 

ηνπο κε δπζηπρψο πνιχ αξλεηηθέο γηα απηνχο επηπηψζεηο- θαη ε-

γθισβίδνληαη ζε κηα δηαδηθαζία πνπ ηνπο αλαγθάδεη λα μαλαδή-

ζνπλ πάιη ηνλ πξψην θχθιν. Σίπνηα πην άζρεκν απφ απηφ! Αλ 

κπνξνχζα λα ην παξνκνηάζσ κε θάηη, πάιη ζα ην νλφκαδα ζάλαην. 

Μελ ζε ηξνκάδεη ε ιέμε. Ο Υξηζηφο είρε κηιήζεη γηα ηνπο δσληα-

λνχο λεθξνχο. Απηνί είλαη έλα κέξνο απφ απηνχο. Καη κελ μερλάο 

φηη ν θπζηθφο ζάλαηνο είλαη ν πηφ απιφο, γηαηί εδψ έρνπκε ην καξ-

ηχξην ηνπ Σαληάινπ. Η ζπλερήο επαλάιεςε ηνπ ίδηνπ θχθινπ, εί-

λαη ην ηέικα πνπ ζθνηψλεη ην Δγψ θαη πνπ θφβεη ην ρξπζφ λήκα 

πνπ καο ελψλεη κε ηνλ κέζα καο Θεφ. 

Δκείο ινηπφλ μεθηλάκε ηελ λέα απηή αξρή. Γελ είλαη βέβαηα αξ-

ρή γηαηί ηελ αγάπε ηελ έρνπκε ήδε θεξδίζεη θαη απνηειεί ζπζηαηη-

θφ απηήο ηεο ζρέζεο. Καη εάλ δελ θάλσ ιάζνο θεξδίζακε θαη ηελ 

θαηαλφεζε. Σελ θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο καο, ηελ θαηαλφεζε ηεο 

κνλαδηθφηεηάο καο, ηελ θαηαλφεζε φηη φηαλ ζα μαλαζπλαληεζνχ-

κε ζε θάπνηα άιιε δηάζηαζε νη καηηέ καο ζα μεθνπξαζηνχλ ε κηα 

ζηελ ζσξηά ηεο άιιεο. Γηαηί παηδί κνπ είκαζηε Φπρνζχληξνθνη. 

Όκσο άζε κε λα ζνπ πσ ιίγα πξάγκαηα γη απηφλ ηνλ δεχηεξν 

θχθιν πνπ λνηψζσ φηη άξρηζα λα δσ –φρη ζαλ παηέξαο ζε παηδί θαη 

επ‟ νπδελί ζαλ δάζθαινο ζε καζεηή. Θέισ λα ζνπ πσ ιίγα πξάγ-

καηα ζαλ θίινο ζε θίιν. 

Γηα λα θαηαιάβεηο ηη ζέισ λα ζνπ πσ, ζα ζνπ δεηήζσ λα ζρε-

δηάζεηο θάηη. ρεδίαζε ην ζήκα ην απείξνπ. Ξέξεηο, ην πιαγηαζηφ 

νθηάξη. Πάξε ηψξα έλα θαληαζηηθφ δνπδνχλη, έλα ζθαξαβαίν, θαη 



 

ηνπνζέηεζέ ηνλ ζηελ κέζε απφ ηελ έμσ κεξηά. Πεο ηνπ λα μεθηλή-

ζεη ην ηαμίδη ηνπ πεξπαηψληαο πάλσ ζην αξηζηεξφ εκηθχθιην. Πα-

ξαηήξεζε φηη κφιηο ηειεηψζεη απηφ ην εκηθχθιην, ζπλερίδνληαο ζα 

βξεζεί ζηελ εζσηεξηθή κεξηά ηνπ δεχηεξνπ εκηθχθιηνπ. Η πνξεία 

δειαδή ελψ μεθηλάεη ζαλ εμσηεξηθή δηαδξνκή θαηαιήγεη λα γίλε-

ηαη εζσηεξηθή. Απηή είλαη ε δσή. Καη πίζηεςέ κε νη δχν ελσκέλνη 

θχθινη δελ είλαη ε δσή, είλαη απηφ ηνχην ην άπεηξν. Μαθάξηνο απ-

ηφο πνπ έρεη δχν φκνξθα θαηαλεκεκέλα εκηθχθιηα. Γπζηπρηζκέ-

λνο απηφο πνπ ην δεχηεξν είλαη κηθξφ ή θαη κεδεληθφ γηαηί είλαη 

ππνρξεσκέλνο –κελ ξσηάο απφ πνηφλ- λα πεξάζεη θαη ηνλ δεχηε-

ξν. ΄απηφλ φηαλ ζα έξζεη ν ζάλαηνο δελ ζα βξεη ηίπνηα! 

Όπσο θαη λα „ρεη ν δεχηεξνο θχθινο είλαη κηα επαλάιεςε ησλ 

δνκψλ ηνπ πξψηνπ. Τπάξρεη γέλλεζε, ππάξρεη πίζηεςέ κε παηδεία, 

ππάξρνπλ ζρέζεηο, ππάξρεη πνξεία. Όια απηά θάησ απφ ηελ έλ-

λνηα ηνπ «εζσηεξηθνχ». Γειαδή; Ο άλζξσπνο έρεη πάξεη φιεο ηηο 

αλαγθαίεο εκπεηξίεο απφ ηελ εμσηεξηθή πνξεία ζην άπεηξν θαη 

πιένλ αξρίδεη ηελ κεξνπζίσζή ηνπο ζηελ εσηεξηθή πνξεία. Σα 

θξπθά λνήκαηα ηψξα παξνπζηάδνληαη ή κάιινλ ηψξα απνθαιχ-

πηνληαη. Ο ιφγνο είλαη φηη πηα δελ ππάξρεη κφλν ε γεληθή εηθφλα 

αιιά θαη φια ηα θνκκάηηα πνπ ζπλζέηνπλ ην λέν puzzle. Η εηθφλα 

είλαη ππέξνρε, ππάξρεη γαιήλε –πξέπεη λα ππάξρεη γαιήλε-, π-

πάξρεη αγάπε γαη ην ζχκπαλ –πξέπεη λα ππάξρεη αγάπε γηα ην 

ζχκπαλ-, δελ ππάξρνπλ ερζξνί ή θίινη –δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ- 

αθνχ είλαη πηα δεδνκέλε ε θνηλή καο θαηαγσγή. 

ε απηφλ ηνλ καγηθφ θφζκν παηδί κνπ πιένλ έρσ αξρίζεη λα 

πεξπαηάσ βήκα-βήκα, κε δπζθνιία δελ ιέσ, φκσο απηφ δηάιεμα 

θαη εθεί πνξεχνκαη. 

πγρψξεζέ καο φινπο ηηο γεληάο καο εάλ έρνληαο κπεη ζε‟ απηήλ 

ηελ δηαδηθαζία θαίλεηαη φηη αιιάμακε ηελ πνξεία θαη φηη απηά πνπ 

ζαο ιέγακε ήηαλ δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ ηψξα ζαο ιέκε βηψ-

λνληαο ηελ λέα πξαγκαηηθφηεηα. Γελ μέξακε θαη ηψξα πνπ ίζσο 

κάζακε ζα ήηαλ ακαξηία λα ζησπήζνπκε μαλά. Δγψ δελ κπνξψ. 

Με πήξε φκσο ε λχρηα θαη φπσο δηαπίζησζα έρσ κηα δηάζεζε 

λα επαλαιακβάλνκαη. Πξέπεη ινηπφλ λα ζηακαηήζσ. Καιφ ζνπ 

βξάδπ θαη λα μέξεηο πσο ε αγάπε –φπνηα θαη εάλ είλαη ε εμσηεξη-

θή κνξθή ηεο- είλαη αιεζηλή. 



 

Καηάγομαι απ’ η’ αζηέρια! 

Πνιιέο θνξέο ιέκε κε ζρεηηθή επθνιία «θαηάγνκαη απ‟ ηα 
αζηέξηα θαη εθεί λνηψζσ ην ζπίηη κνπ». Σί φκσο ζεκαίλεη απ-
ηφ; Πφζν αλαγθαίν είλαη λα γλσξίδνπκε ηελ θαηαγσγή καο 
ψζηε λα κπνξνχκε λα δνχκε κηα πην νινθιεξσκέλε δσή; Η 
πξνζσπηθή κνπ άπνςε γη‟ απηνχ ηνπ ηχπνπ ηα εξσηήκαηα 
είλαη ζεηηθή. Πξέπεη δειαδή πξάγκαηη θαη λα μέξνπκε ηη ζε-
καίλεη απηφ πνπ αηζζαλφκαζηε θαη λα ζθεθηνχκε έλα ζρέδην 
πνπ λα βάδεη ηα πξάγκαηα ζε θάπνηα ηάμε. Γελ είλαη θαθφ λ‟ 
αιιάμνπκε ην πιάλν απηφ αλ ζηελ δηάξθεηα ηεο δσήο καο αι-
ιάμνπλ ηα δεδνκέλα. Σνπλαληίνλ ε αλαζεψξεζε ηνπ αξρηθνχ 
δηθνχ καο πιάλνπ είλαη ε κφλε αλαγθαία ζπλζήθε ψζηε λα 
κείλνπκε ζην παηρλίδη ηεο δσήο δσληαλνί κέρξη ην ηέινο θαη 
δσληαλνί λα πνξεπηνχκε ζην επέθεηλα. 

Σν ηειεπηαίν πάλησο πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε είλαη λα 

κπνχκε ζε κηα αηέξκνλα ζπδήηεζε πξνζπαζψληαο λα δηθαηνινγή-

ζνπκε ηα αδηθαηνιφγεηα. ηελ πνξεία απηνχ ηνπ εκεξνινγίνπ ζα 

αλαθεξζνχκε ζε ζέζεηο πνπ ιίγν ή πνιχ είλαη πηα θαζηεξσκέλεο 

ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία αιιά δελ κπνξψ λ‟ απνδερζψ φηη ζην 

ζχλνιφ ηνπο έρνπλ μεθάζαξε άπνςε. Χξαίεο φιεο νη ρξηζηηαληθέο 

ζξεζθείεο αιιά ν Αδάκ θαη ε Δχα δελ αξθνχλ γηα λα ζεσξήζσ φηη 

ε θαηαγσγή κνπ ζαλ άλζξσπνο βξηζθφηαλ θάπνηα ζηηγκή ζηα ρέ-

ξηα ηνπο. Η απάληεζε ηεο εμσγήηλεο θαηαγσγήο είλαη αθφκα πην 

αζηεία γηαηί ην εξψηεκα πνπ θαη έλα παηδί ζα έθαλε ζα ήηαλ «θαη 

εθεί πψο»; 

Σν λα κεηαηνπίδνπκε πάιη ηελ θαηαγσγή καο ζε κηα άιιε δηά-

ζηαζε, πην πςειή, πην θνληά ζηνλ Θεφ, πάιη εκέλα δελ κε ηθαλν-

πνηεί. Ννηψζσ ζαλ θάπνηνο λα έρεη βάιεη ςειά ζηελ βηβιηνζήθε ην 

βηβιίν ηεο θαηαγσγήο κφλν θαη κφλν γηα λα κελ ην θηάλσ. 

Καη ην βαζηθφηεξν πξφβιεκα πνπ πξνζσπηθά αληηκεησπίδσ εί-

λαη φηη δελ θαηαλνψ ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ δηαζηάζεσλ. Γελ θα-

ηαιαβαίλσ ηελ ιεηηνπξγία ελφο θφζκνπ δχν δηαζηάζεσλ παξά κφ-

λν ζαλ ζεσξία ή ζαλ καζεκαηηθή απφδεημε πξνθεηκέλνπ λα απν-

δερζνχκε κηα άιιε πνιχ πην δχζθνιε πξνζέγγηζε ζηα δξψκελα. 

Αθφκα πην δχζθνια έλα θφζκν κηαο δηάζηαζεο. Αλ πάιη αλέβσ 

πξνο ηα επάλσ, εθεί ηα πξάγκαηα γίλνληαη ηξαγηθά αθαηαλφεηα. 

Όηαλ πάιη ξσηάσ θάπνηνπο άιινπο λα κνπ πεξηγξάςνπλ απηέο ηηο 

δηαζηάζεηο, ρξεζηκνπνηνχλ ην κνληέιν κηαο πνιπθαηνηθίαο. ην 



 

ξεηηξέ κέλνπλ νη πινχζηνη θαη ζην ηζφγεην νη θησρνί. 

 

Θα κνπ πεη θάπνηνο «Κάπσο δελ πξέπεη λα πεξηγξάςνπκε ηελ 

Θεφηεηα»; Ρσηάσ κε αθέιεηα, «Αλ βάινπκε ηνλ Θεφ θάηνηθν θά-

πνηαο δηάζηαζεο, απηφ δελ είλαη πεξηνξηζκφο; Απηφκαηα δελ βά-

δνπκε ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο κηαο άιιεο παξαπάλσ δηάζηαζεο 

πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα αλαηξέπεηαη ε Θεφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ 

Θενχ»; 

Η έλλνηα ηνπ Θενχ, ηνπιάρηζηνλ γηα κέλα, δελ έρεη λα θάλεη νχ-

ηε κε ηα Οιχκπηα Όληα νχηε κε νπνηεζδήπνηε άιιεο ζπκπαληηθέο 

δπλάκεηο πνπ θαηνηθνεδξεχνπλ ζην αηζεξηθφ πεδίν νπνηνπδήπνηε 

δηαζηξηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο Θεφο ή ε Θεφηεηα θαιχηεξα, απνηε-

ινχλ ην Απφιπην Δλ ή θαιχηεξα αθφκα ην Απφιπην Με-Δλ αθνχ 

θαη απηφ αθφκα ην Δλ νθείιεη λα βξίζθεηαη θάπνπ. [Καη γηα λα κελ 

κείλεη κεηέσξν ζαλ ζέζε, ην Δλ απηφ ζην νπνίν αλαθέξνκαη είλαη 

εζσηεξηθή θαηάζηαζε ηνπ Απνιχηνπ Με-Δλφο]. Σν Με-Δλ ινηπφλ 

είλαη ε χςηζηε θηινζνθηθή ζέζε ηεο αξρήο, ην ζεκείν απφ φπνπ 

εγψ ηνπιάρηζηνλ κπνξψ λα αξρίζσ λα ζπδεηψ ηα ηεο θαηαγσγήο 

ηνπ ζχκπαληνο θαη ηνπ αλζξψπνπ ζαλ κέξνο αλαπφζπαζην απηήο 

ηεο ελφηεηαο. 

 

Καη εδψ είλαη πνπ κπαίλεη ζαλ πξνζέγγηζε ην παξακχζη, ε κπ-

ζνπιαζία, γηαηί απινχζηαηα ηα πηζαλά πξψηα βήκαηα ηεο Γεκη-

νπξγίαο κφλν ζαλ παξακχζη κπνξνχκε λα ηα πξνζεγγίζνπκε. Γπ-

ζηπρψο εδψ βξίζθεηαη καδί κε ην ηπξί θαη ε θάθα. Αληί λα κείλνπ-

κε ζε κηα πξψηε πξνζέγγηζε θαη λα αξλεζνχκε ηηο πνιιέο ιεπην-

κέξεηεο, απνδερφκαζηε κηα πιήξε παξακπζέληα αλάιπζε ηθαλή λα 

δψζεη απαληήζεηο αθφκα θαη γηα ηα θαθά θείκελα ηεο πξνζσπηθήο 

καο δσήο. 

Θέινπκε έλα παξακχζη γηα λα ην απνζηεζίζνπκε θαη φηαλ κη-

ιάκε κε ηνπο άιινπο λα αλαθέξνπκε απνζπάζκαηα ζαλ απφιπηεο 

αιήζεηεο. Μα ε νπζία ηνπ παξακπζηνχ είλαη αθξηβψο ην νκηριψδεο 

πεξηβάιινλ ηνπ, δελ είλαη ε μεθάζαξε ζέζε ηνπ. Σν λφεκα ηνπ πα-

ξακπζηνχ είλαη απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη θαη φρη νη ιεπηνκέξεηέο 

ηνπ. Η Υηνλάηε δελ είλαη ην θνξηηζάθη πνπ ην έδησμε ε θαθηά κε-

ηξηά. Κάηη άιιν θξχβεηαη πίζσ απφ ην παξακχζη θη‟ απηφ είλαη πνπ 

πξέπεη πάληα λ‟ απνδεηνχκε. 

Σί καο ιέεη ινηπφλ ην παξακχζη ηεο αξρήο; Μαο ιέεη πσο ζε έλα 



 

άιιν επίπεδν χπαξμεο, νη πξσηφηνθνη αλέιαβαλ λα βάινπλ ηάμε 

ζε απηφ πνπ ζα νλνκάδακε επίπεδν Οπζίαο. Σν φλνκα απηνχ ηνπ 

άιινπ επηπέδνπ είλαη απηφ ηεο Τπεξνπζίαο, ηνπ επηπέδνπ πνπ α-

θελφο ζαλ ηδέα ππέξθεηηαη απηνχ ηεο Οπζίαο αιιά πνπ αθ‟ εηέξνπ 

ηελ πεξηιακβάλεη ζαλ κέξνο ηνπ. Η δεκηνπξγία φπσο ηελ γλσξί-

δνπκε είλαη απιά έλα κέξνο ηνπ επίπεδνπ ηεο Οπζίαο. Η νπζία εί-

λαη θαηά θάπνην ηξφπν ην Υάνο ηνπ Ηζίνδνπ γηα λα ρξεζηκνπνηή-

ζσ ηελ πην γλσζηή ζέζε. Καη ηη έθαλαλ νη Πξσηφηνθνη; Φχηεςαλ 

ζηελ Οπζία ηελ Ννκνηέιεηα, ηνπο Νφκνπο. Σίπνηα άιιν. 

Σν νπζηαζηηθφ επίπεδν έηζη αλαγθάζηεθε λ‟ αξρίζεη λα ιεη-

ηνπξγεί απνδερφκελν ηνπο Νφκνπο ηνπ Τπεξνπζηαζηηθνχ επηπέδνπ 

κεηαηξέπνληάο ηνπο ζε Οπζηαζηηθνχο Νφκνπο θαη βάδνληαο ζ‟ ε-

θαξκνγή ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα επέηξεπαλ ζηαδηαθά ηελ πξαγ-

καηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ησλ Πξσηνηφθσλ. Ο ζηφρνο είλαη έλαο θαη 

κνλαδηθφο, λα ιεηηνπξγεί ην επίπεδν απηφ κε ηελ Τπεξνπζηαζηηθή 

λνκνηέιεηα ψζηε θάπνηε λα θαζξεθηίδεη κε ηνλ πην απφιπην ηξφπν 

ην επίπεδν ηεο Αξρήο. 

 

Όια ηα άιια είλαη απνηέιεζκα απηήο ηεο κνλαδηθήο πξάμεο 

ηεο δεκηνπξγίαο. Έλα κηθξφ παξάδεηγκα είλαη ν Νφκνο ηεο Βαξχ-

ηεηαο. Απηφο είλαη πνπ επίδξαζε ψζηε λα ζρεκαηηζηνχλ ηα νπξά-

ληα ζψκαηα απ‟ ηα πξσηνγελή αέξηα ή απ‟ ηα πξψηα ζηνηρεία. Απφ 

εθεί θαη πέξα πάιη απηφο ν λφκνο είλαη πνπ πξσηνζηαηεί ζηελ δε-

κηνπξγία ηνπ θφζκνπ φπσο ηνλ γλσξίδνπκε, ησλ νξπθηψλ θαη ησλ 

θπηψλ, αθφκα θαη ησλ δψσλ. 

Η δεκηνπξγία δελ είλαη έλα πείξακα πνπ θάπνηνο έβαιε ζε ε-

θαξκνγή αθνχ ζην εξγαζηήξηφ ηνπ δνθίκαζε ηελ νξζφηεηά ηνπ. 

Σα πεηξάκαηα θαηαιήγνπλ ζ‟ έλα πξσηφηππν απ‟ ην νπνίν μεθηλάεη 

ε παξαγσγή αληηηχπσλ. Γελ είλαη ην ίδην κε ηελ δεκηνπξγία. Η 

δεκηνπξγία είλαη κηα ζχιιεςε πνπ αθέζεθε απφ κφλε ηεο λα πξν-

ρσξήζεη δεκηνπξγψληαο απεπζείαο ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ απνηε-

ιεζκάησλ. Οη δηαδηθαζίεο πνπ ζεζπίζηεθαλ ζηελ ζπλέρεηα, είλαη 

εζσηεξηθέο ππνζέζεηο ηεο λνκνηέιεηαο ηεο πξψηεο Ιδέαο. 

Απηφ πνπ επηδίσθαλ νη πξσηφηνθνη ήηαλ λα θηάζνπλ νη λφκνη 

θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ απνξξένπλ απ‟ απηνχο ζ‟ έλα ηέηνην επίπε-

δν αλάπηπμεο, ψζηε ε ζπλείδεζε πνπ κ‟ απηφ ηνλ ηξφπν ζα γελληφ-

ηαλ, λα είλαη ηθαλή λα δερζεί ηελ Τπεξνπζηαζηηθή Γχλακε ζαλ κηα 

επηπιένλ ιεηηνπξγία. Όηαλ απηφ γίλεηαη, φπνπ θαη αλ γίλεηαη θαη 



 

κε φπνηα κνξθή θαη αλ γίλεηαη, δεκηνπξγείηαη έλα θαηαζθεχαζκα 

πνπ παίξλεη ην φλνκα ΑΝΘΡΧΠΟ. αλ θαηαζθεχαζκα είλαη πξν-

τφλ ηεο Οπζίαο πνπ απιά έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπιιάβεη ηελ Τ-

πεξνπζηαζηηθή αιήζεηα. ηελ γιψζζα ηεο κεηαθπζηθήο ιέκε φηη ην 

πιάζκα απηφ θξχβεη κέζα ηνπ ηνλ Θείν πηλζήξα. Δίλαη ην ηειεηφ-

ηεξν δεκηνχξγεκα ησλ Νφκσλ ηεο Οπζίαο θαη είλαη απηφ πνπ ζα 

θέξεη ζηαδηαθά ηελ εθαξκνγή ηεο πιήξνπο λνκνηέιεηαο ζην Οπ-

ζηαζηηθφ Δπίπεδν. 

Ένα γράμμα περί ανέμων και σδάηων 

Αγαπεηφ κνπ παηδί, 
Υηεο κε έπηαζαλ νη λνζηαιγίεο κνπ θαη απνθάζηζα λα ζνπ ζηεί-

ισ απηφ ην γξάκκα, ψζηε γηα ηα επφκελα 10 ιεπηά λα ζπκπνξεπ-

ηνχκε ζηηο ζθέςεηο κνπ. 

Θπκάζαη ηφηε πνπ ήξζα ζην καηεπηήξην λα ζε δσ κφιηο γελλή-

ζεθεο; Μα ηη ζνπ ιέσ! Γελ κπνξείο λα ζπκάζαη εθείλα ηα ρξφληα. 

Σα ρξφληα εθείλα ελψ ήζνπλ εζχ, είλαη ζαλ κελ ήζνπλ. Ναη, λνκίδσ 

πσο κε ζηγνπξηά κπνξψ λα πσ φηη ην ίδην πξφζσπν πνπ θξάηαγα 

ζηα ρέξηα κνπ, πνπ αγθάιηαδα κε ηξπθεξφηεηα, είζαη εζχ, αλεμάξ-

ηεηα εάλ δελ ηα ζπκάζαη γηαηί απινχζηαηα ε κλήκε ζνπ δελ είζαη 

εζχ. Δζχ είζαη θάηη άιιν. Καη βέβαηα δελ είζαη ηα θχηηαξά ζνπ 

γηαηί απφ εθείλνλ ηνλ θαηξφ φια ζνπ ηα θχηηαξα έρνπλ θχγεη, γηα 

λα κελ πσ θαη ηα θχηηαξα ηνπ εγθεθάινπ ζνπ πνπ θαη απηά έρνπλ 

αιιάμεη. 

Σξνκάδσ κε ηηο ζθέςεηο πνπ δηαηππψλσ! Ξέξσ φηη είζαη ην παη-

δί κνπ αιιά απηφ πνπ βιέπσ απέλαληί κνπ φηαλ είκαζηε καδί ή φ-

ηαλ ζε ζθέθηνκαη δελ έρεη θακία ζπλέρεηα. Οη κλήκεο ηνπ, ηα θχη-

ηαξά ηνπ θαη πνιιά απφ ηα αηζζήκαηά   ηνπ δελ ππάξρνπλ πνπζε-

λά. Δίλαη ηειηθά ζαλ ν άλζξσπνο λα είλαη έλα ζχλνιν αλνηρηήο 

αξρηηεθηνληθήο πνπ ζπλέρεηα δηαξξέεη θαη πνπ άιια ζηνηρεία έξ-

ρνληαη λα ην ζπκπιεξψλνπλ. 

Τπάξρεη άξαγε κφλν ζην ηψξα κε κηα κηθξή δηάζηαζε ζην άκε-

ζν παξειζφλ θαη ζην άκεζν κέιινλ; 

Απφ ηελ λνζηαιγία ην έξημα ζηελ θηινζνθία, θαη ζπκήζεθα ηελ 

ραξηησκέλε ηζηνξία κε ηνπο δχν ζνθνχο πνπ ν έλαο έιεγε πάληα 

αιήζεηα θαη ν άιινο πάληα ςέκαηα θαη έπξεπε κε κηα εξψηεζε λα 



 

βξεηο πνηφο είλαη πνηφο. Αλ ξψηαγεο ηνλ Φεχηε νθφ εάλ ζνπ ιέεη 

ηελ αιήζεηα ζα ζνπ έιεγε «Ναη», αιιά ην ίδην ζα ζνπ έιεγε θαη ν 

άιινο. Η ιχζε είλαη ζηελ εξψηεζε. Πξέπεη πάληα λα ξσηάκε ηνλ 

θαηάιιειν άλζξσπν κε ηελ θαηάιιειε εξψηεζε. Αιινηψο νη απα-

ληήζεηο δελ έρνπλ λφεκα. 

Σί ιέγακε; Όηη εζχ δελ είζαη ΔΤ αιιά θάηη άιιν. Καη κελ κνπ 

πεηο φηη είζαη ηα φξγαλά ζνπ γηαηί πιένλ κέρξη θαη θαξδηέο αιιά-

δνπλ νη άλζξσπνη. 

 

Δγψ, θαιψο ή θαθψο, δελ πηζηεχσ φηη ν άλζξσπνο πξέπεη λα 

ηαπηίδεηαη κε ην ζψκα ηνπ φπσο θαη κε νπνηαδήπνηε άιιε ιεη-

ηνπξγία ηνπ. Δίκαζηε θάηη παξαπάλσ απφ απηφ. Σν ηί βέβαηα, εί-

λαη ξεπζηφ. Αιιά δπζηπρψο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα θαηαιάβνπκε 

ηη είκαζηε, πξνζεγγίδνπκε ην ζέκα κέζα απφ αξλήζεηο. Λέκε ηη δελ 

είκαζηε θαη φρη ηη είκαζηε. Ο ιφγνο είλαη απιφο. Απηή είλαη ε εχθν-

ιε ιχζε. Καη βέβαηα ξσηάκε πάληα ηηο ιάζνο εξσηήζεηο ζηνπο ιά-

ζνο αλζξψπνπο. 

Κνηηάκε ην ζχκπαλ θαη παξαδερφκαζηε φηη είκαζηε έλα θνκκά-

ηη ηνπ. Κη φκσο ην ζχκπαλ δελ έρεη νχηε αξρή νχηε ηέινο. Γηαηί ε-

κείο ζέινπκε ζηνλ εαπηφ καο λα βάινπκε αξρή θαη ηέινο; Η ζπλεη-

δεηφηεηά καο θάζε ηφζν αιιάδεη. Γηαηί λα κελ έρνπκε ην ζχλνιν 

ηεο ζπλεηδεηφηεηαο ζαλ πξνίθα θαη λα ηελ πξνζδηνξίδνπκε κφλν 

ζην ηψξα; 

Λέκε «Πνλάεη ην θεθάιη κνπ, πνλάεη ην ρέξη κνπ». Λέκε «Έθα-

λα κηα ζθέςε». Πνηφο είλαη απηφο πνπ θάλεη ζθέςεηο, πνπ έρεη δη-

θά ηνπ ρέξηα, πφδηα, θαξδηά, εγθέθαιν θαη άιια; Δγψ! Πνηφο είλαη 

αθξηβψο απηφο πνπ δειψλεη «Δγψ»; 

 

Υζεο βξάδπ νλεηξεχηεθα φηη θξάηαγα ζηα ρέξηα κνπ έλα γπάιη-

λν βαδάθη ζε ζρήκα ισηνχ πνπ είρε κέζα ηνπ έλα κηθξφ ηξηαληα-

θπιιάθη θαη ην έδσζα ζε κηα θνπέια. Σελ πήξα ζήκεξα ηειέθσλν 

θαη κνπ είπε φηη εδψ θαη δχν κήλεο παξαθνινπζεί έλα βνπδηζηηθφ 

θχθιν. Σί ζην θαιφ έγηλε; Πψο έγηλε; Πφζεο ιεηηνπξγίεο καο δελ 

μέξνπκε; Γελ είλαη θαη απηέο δηθέο καο; 

Δδψ θαη ρξφληα έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηάο κνπ είδε ζηνλ χπλν 

ηνπ ηελ πεζακέλε –πξφζθαηα ηφηε-  πεζεξά κνπ, ε νπνία ηεο είπε 

λα δηαβηβάζεη ζηελ γπλαίθα κνπ ην εμήο: «Πεο ζηελ γπλαίθα ζνπ 

φηη ε αλάιεςε έγηλε». Απηέο ηηο εκέξεο ζε βηβιίν ελφο δηνξαηηθνχ 



 

πνπ δηάβαδα αλαθεξφηαλ ζηνλ φξν «αλάιεςε». Σν ζπκπέξαζκά 

κνπ πάιη έρεη έλα «δελ» κέζα ηνπ. Γελ μέξσ ηη γίλεηαη! Όκσο ζαλ 

ινγηθφ πιάζκα νθείισ ζην ζχλνιν πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ άλζξσπν 

λα πξνζζέζσ θαη πάξα πνιιέο άγλσζηεο ηδηφηεηεο θαη δπλαηφηε-

ηεο. 

 

Παξφια απηά, εγψ ν ηξηζκέγηζηνο, ζα επηιέγσ απηά πνπ κνπ 

αξέζνπλ. Ση ζεκαζία έρεη εάλ ν σθξάηεο κίιαγε γηα ην δαηκφλην;  

Γελ ην θαηαιαβαίλσ, άξα ην απνξξίπησ. Όζα θαηαιαβαίλσ είλαη 

ζνθά, ηα άιια είλαη αλνεζίεο. Σν ίδην θαη νη αλαθνξέο ηνπ Οκή-

ξνπ, ηνπ Γηνχλγθ, ηνπ Βνχδα θαη άιισλ πνπ γηα εκέλα ζπλδπάδνπλ 

ηελ ζνθία θαη ηνλ παξαινγηζκφ ζηα ιεγφκελά ηνπο. 

Πάλησο ππάξρνπλ πνιιέο ζηηγκέο πνπ αλαδεηψ ηνλ ρακέλν 

θξίθν κεηαμχ ηνπ αέλανπ θαη άλαξρνπ ζχκπαληνο κε εκέλα. Τπάξ-

ρεη, ην μέξσ θαη πξνζπαζψ λα ηνλ θάλσ απηφ. Σν θαθφ είλαη πσο 

έρσ ηαπηηζηεί κε ηελ θαηψηεξε ινγηθή κνπ πνπ βέβαηα γηα ιφγνπο 

επηβίσζεο έρεη απνθφςεη φηη δελ είλαη απφιπηα ινγηθφ. Γελ επη-

βάιιεη ινγηθή ζηελ ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο γηαηί ηφηε δελ ζα π-

πήξρακε. Οχηε ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. Καη βέβαηα ζε πνι-

ιά άιια. Ο νδεγφο ηεο αλζξψπηλεο κεραλήο δελ είλαη νχηε ε ινγη-

θή νχηε ν εγθέθαινο. Κάπνην θάληαζκα ηξηγπξλάεη κέζα καο θαη 

θξαηάεη ηελ κεραλή ζε ιεηηνπξγία. Καη θαιά θάλεη. 

 

Πξηλ θιείζσ λα ζνπ πσ θαη έλα ραξηησκέλν. Ο αληςηφο κνπ ή-

ζειε λα αιιάμεη θνκπηνχηεξ. Όηαλ έθαλε ηελ αιιαγή, ηνλ ξψηεζα 

γηαηί πεξλάεη ζην θαηλνχξγην θαη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είρε 

απνζεθεπκέλεο ζην παιηφ. Γπξλάεη ηφηε θαη κνπ ιέεη: «Απηά είλαη 

ην θνκπηνχηεξ κνπ. Σν Hardware είλαη απιά έλα κάηζν ζίδεξα». 

 

ε θνχξαζα θαη πξέπεη λα θιείζσ. Δίκαη βέβαηνο φηη έρεηο κηα 

εξψηεζε πνπ δελ ζηελ απάληεζα. Θέισ λα κνπ θάλεηο κηα ράξε. 

Τπφβαιιέ ηελ κε εηιηθξίλεηα θαη ζαθήλεηα ζηνλ εαπηφ ζνπ. Κάπνην 

βξάδπ ζηηο επφκελεο λχρηεο, ζηνλ χπλν ζνπ, ζα δεηο έλα φλεηξν. 

Σελ νλεηξνπαγίδα ηελ έρσ ήδε ζηήζεη. Καηέγξαςέ ην θαη έια λα 

ην ζπδεηήζνπκε. 

 

Καιφ ζνπ βξάδπ, 



 

Η καηαγωγή μας 

Ο άλζξσπνο ινηπφλ απνηειεί ην επηζηέγαζκα ηεο δεκηνπξ-
γίαο. Με πνιχ παξαζηαηηθφ ηξφπν ηα ηεξά θείκελα ιέλε φηη ν 
Θεφο πήξε πειφ θαη έπιαζε ηνλ άλζξσπν. Η άξγηινο, ε πξψ-
ηε χιε δειαδή ηνπ αλζξψπνπ, απνηειεί ην κέξνο εθείλνπ ηνπ 
Κνζκηθνχ Όληνο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ Οπζία, κε ηνλ Οπ-
ζηαζηηθφ Κχθιν. Σν ζχλνιν ηεο πνξείαο ηνπ απφ εθείλε ηελ 
ζηηγκή κέρξη ην θχζεκα ηεο Θείαο Αλάζαο, έρεη λα θάλεη κε 
ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηφπν ηεο θαηαγσγήο. ηνλ δηθφ καο πια-
λήηε ε βάζε είλαη αξγηιηθή. ‟ άιινπο πιαλήηεο ε βάζε κπν-
ξεί λα είλαη δηάθνξε θαη επνκέλσο ε κνξθή ηνπ φληνο λα εί-
λαη εληειψο δηαθνξεηηθή. Με ιίγα ιφγηα ε κνξθή ηεο δσήο 
είλαη γέλλεκα ζξέκκα ηνπ θάζε πιαλήηε. ηνλ ηεξάζηην α-
ξηζκφ πιαλεηψλ πνπ ππάξρνπλ ζην αηειείσην ζχκπαλ είλαη 
βέβαην φηη ζα ππάξρνπλ κνξθέο παξφκνηεο ή θαη ίδηεο. Δίλαη 
φκσο βέβαην φηη ζα ππάξρνπλ θαη κνξθέο εληειψο δηαθνξε-
ηηθέο απ‟ απηέο πνπ κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε. 

Η πνξεία ηεο εμέιημεο μεθηλάεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη αθνινπ-

ζεί ηελ δηθή ηεο πνξεία κέζα ζην δηάβα ηνπ ρξφλνπ. Κάπνηα ζηηγ-

κή, ε κνξθή νινθιεξψλεηαη ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα είλαη έηνηκε 

γηα ην δεχηεξν εμειηθηηθφ βήκα, ηελ ππνδνρή ηεο αλάζαο απφ ην 

Θείν επίπεδν. Η αλάζα απηή είλαη πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ αηνκηθή 

δσή θαη ηεο δίλεη ηελ εζσηεξηθή γλψζε ηεο πεγήο ησλ Πάλησλ.  Η 

αηνκηθή απηή δσή δελ έρεη άιιν ζηφρν παξά λα βνεζάεη ηα φληα 

λα πνξεχνληαη πάλσ ζε κηα εμειηθηηθή πνξεία, ζε κηα πνξεία πνπ 

ζα αλαδείμεη αθξηβψο απηήλ ηελ αηνκηθφηεηα θαη ζα ηελ εμειίμεη 

ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε ε εζσηεξηθή γλψζε λα απνθηήζεη έξεηζκα 

θαη λα δηεθδηθήζεη ηελ ζέζε ηεο ζην πάλζεν ηεο δεκηνπξγίαο. 

Η ηειεπηαία απηή θάζε είλαη ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο 

ζπλζήθεο άλζξσπνο. 

Η χπαξμε ηεο αλάζαο απηήο είλαη πνπ ελεξγνπνηεί ζηηο θνζκη-

θέο κνξθέο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ λα ζθέθηνληαη, λα αηζζάλνληαη 

θαη λα ππάξρνπλ ζαλ ζψκαηα. Απηά δειαδή πνπ αλαθεξφκαζηε 

φηαλ ιέκε πλεχκα, ςπρή θαη χιε είλαη θαζαξά πξντφληα ηνπ Οπζη-

αζηηθνχ Δπηπέδνπ θαη δελ απνηεινχλ κέξε ηεο Τπεξνπζηαζηηθήο 

θχζεο. Δίλαη αξρέο ηεο Οπζίαο. 

Καη επεηδή νη αξρέο απφ κφλεο ηνπο δελ κπνξνχλ παξά λα αι-

ιεινεπηδξάζνπλ, δεκηνπξγνχληαη θαη άιιεο ηξεηο ελδηάκεζεο θα-



 

ηαζηάζεηο. Σν πλεχκα κε ηελ ςπρή δεκηνπξγνχλ ηελ Ννεηηθή Κα-

ηάζηαζε ηνπ Όληνο. Η ςπρή κε ηελ χιε ηελ Αηζζεηηθή Καηάζηαζε 

θαη ην πλεχκα κε ηελ χιε ηελ Αηζεξηθή Καηάζηαζε. Όηαλ ιέκε θα-

ηάζηαζε ελλννχκε έλα ηξφπν δξάζεο δηαθνξεηηθφ πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηελ ζπλ-ιεηηνπξγία δχν αξρψλ. ‟ απηφ ην ζχλνιν αξρψλ θαη 

θαηαζηάζεσλ είλαη πνπ έξρεηαη κηα λέα θαηάζηαζε απφ ην Οπξά-

λην Κχθιν, ν γλσζηφο ζαλ ζείνο ζπηλζήξαο, λα πξνβιεζεί. Η θα-

ηάζηαζε απηή είλαη ην Τπεξνπζηαζηηθφ Δγψ ηνπ Κνζκηθνχ Όληνο. 

Ο άλζξσπνο έγηλε επηαδηθφο θαη απφ ηελ ζηηγκή απηή αξρίδεη ε 

πνξεία επηζηξνθήο ηεο ππεξνπζηαζηηθήο αθηίλαο ζηελ πεγή ηεο. 

Σν θνζκηθφ νλ πνπ ζα ηαπηίζεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ κε ηελ 

αθηίλα απηή, ζα δήζεη αηψληα γηαηί ε Τπεξνπζηαζηηθή Πξνζσπηθφ-

ηεηα, ην Τπεξνπζηαζηηθφ Δγψ, απνηειεί Καηάζηαζε ηεο Τπεξνπ-

ζίαο. Όηαλ ηα νπζηαζηηθά εξείζκαηα πάςνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ 

ζχλνιν, ε θαηψηεξε πξνζσπηθφηεηά ηνπο ζα ζβήζεη. Υψκα ζην 

ρψκα, ςπρή ζηελ ςπρή. 

 

Η γλσζηή ζε φινπο καο «Πηψζε» πνχ ηνπνζεηείηαη ζ‟ απηφ ην 

ζθεπηηθφ; 

Θα έιεγα φηη ππάξρνπλ δχν πξάμεηο δεκηνπξγίαο, ε θάζε κία 

ηεο νπνίαο ζα δηθαηνινγνχζε απηφλ ηνλ ηίηιν. Η πξψηε πξάμε εί-

λαη απηή θαηά ηελ νπνία απ‟ ηνλ Απφιπην Θεφ γελλήζεθε ε Τπε-

ξνπζία θαη ε Οπζία. ε πνιιέο κπεηηθέο ζρνιέο νλνκάδεηαη 

«Πλεπκαηηθή Γεκηνπξγία». Η δεχηεξε πξάμε είλαη απηή πνπ ε 

Τπεξνπζία κπαίλεη ζαλ ιεηηνπξγία ζηελ Οπζία θαη ηελ αλαγθάδεη 

λα μεθηλήζεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ λφκσλ. Απηή ε πξάμε έρεη κε ηελ 

ζεηξά ηεο δχν θάζεηο, ηελ δεκηνπξγία ηνπ πλεχκαηνο, ηεο ςπρήο 

θαη ηεο χιεο θαη ηελ δεχηεξε θάζε πνπ είλαη ε γέλλεζε ηεο ζπλ-

ζήθεο άλζξσπνο. Σν ζχλνιν ηεο δεχηεξεο πξάμεο αο ην νλνκά-

ζνπκε «Κνζκνγνλία» θαη είλαη απηή πνπ ηα ηεξά θείκελα κε ηνλ 

έλα ή άιιν ηξφπν αλαθέξνπλ ζαλ Πηψζε. 

Τπάξρεη φκσο πίζσ απφ φιν ην ζρέδην ηεο δεκηνπξγίαο έλα ηε-

ξάζηην «γηαηί». Γηαηί απηή ε πξάμε μεθίλεζε θαη πνχ νδεγεί; 

Πξέπεη λα θαηαιάβνπκε φηη απ‟ ην ζχλνιν ηνπ θχθινπ πνπ πε-

ξηγξάςακε κε πνιχ απιντθφ ηξφπν, κφλν έλα ηνκέα κπνξνχκε κ‟ 

απηφλ ηνλ ηξφπν λα θαηαλνήζνπκε. Τπάξρεη έλα αηειείσην ζχ-

κπαλ, ππάξρεη έλαο απξνζδηφξηζηνο αξηζκφο νπξαλίσλ ζσκάησλ, 

ππάξρεη έκβηα δσή θαη ππάξρεη θαη έλα δεκηνχξγεκα, ε ζπλζήθε 



 

άλζξσπνο ή αιιηψο έλα Κνζκηθφ Ολ. Τπάξρεη δειαδή ν Κφζκνο 

θαη ην Κνζκηθφ Ολ. Απηά είλαη ηα κφλα πάλσ ζηα νπνία κπνξνχκε 

λα ζηεξηρζνχκε θαη λα βγάινπκε ηα ζπκπεξάζκαηά καο. Κη‟ επεη-

δή δελ ρξεηάδεηαη λα αλαθαιχςνπκε ηνλ ηξνρφ απφ ηελ αξρή, α-

πνδερφκαζηε θάπνηεο θηινζνθηθέο ή κεηαθπζηθέο αξρέο πνπ δεί-

ρλνπλ λα καο ηθαλνπνηνχλ. Ση ηθαλνπνηνχλ; Μηα εζσηεξηθή γλψζε 

πνπ δελ πξέπεη λα είλαη άιιε απ‟ ηελ γλψζε πνπ θνπβαιάεη ν ζετ-

θφο ζπηλζήξαο πνπ θνηκάηαη βαζηά ζην είλαη καο ηνλ χπλν ηνπ δη-

θαίνπ. 

 

Αλ ζαο έιεγα φηη γλσξίδσ ην «γηαηί» ζα έπξεπε ρσξίο δεχηεξε 

θνπβέληα λα κε ραξαθηεξίζεηε ππεξβνιηθά αθειή. Σν «γηαηί» 

κπνξεί κφλν λα ζπιιεθζεί ζαλ ηδέα θαη κε θάπνην ηξφπν λα πξν-

ζπαζήζεη θάπνηνο λα ην βάιεη ζ‟ αλζξψπηλεο έλλνηεο ή θαη ιέμεηο. 

Η ζχιιεςε δελ είλαη βέβαηα άκνηξε ιαζψλ. Πνιινί ιέλε φηη έρνπλ 

ζπιιάβεη απηή ηελ πξψηε ηδέα αιιά απηφ δελ είλαη αξθεηφ. Πξέ-

πεη ε ηδέα απηή λα ηθαλνπνηεί θαη λα εξκελεχεη ην ιηγφηεξν ηα αλ-

ζξψπηλα δξψκελα. Καη απηφ είλαη ην κφλν κέηξν πνπ κπνξεί λα 

καο πείζεη γηα ην πνζνζηφ νξζφηεηαο ηεο ηδέαο. Γπζηπρψο, ε απν-

δνρή έξρεηαη ζην ηέινο θαη φρη ζηελ αξρή. Απηφ ζε πνιιέο πεξη-

πηψζεηο κπνξεί λα θαηαζηεί κνηξαίν. 

 

Ο άλζξσπνο ινηπφλ αλαδεηάεη ηνλ θψδηθα δσήο πνπ κε πνιχ 

απιά ιφγηα ζα νλνκάδακε «βαζκφ ζπλείδεζεο». 

Άγγελοι, Δαίμονες, Άνθρωποι – Τα ηρία κακά ηοσ Σύ-
μπανηος 

Μέξεο πνπ είλαη είπα λ‟ αζρνιεζψ κε θάηη πνπ λα έρεη θά-
πνηα ζρέζε κ‟ απηέο. Δίλαη βέβαην πάλησο φηη ν ίδηνο ν ηίηινο 
πνπ επέιεμα αδηθεί ηα δπν απφ ηα ηξία φληα πνπ αλαθέξεη, 
θαη φπσο θαιά θαηαιάβεηε απηνί πνπ αδηθνχληαη είλαη νη άγ-
γεινη θαη νη δαίκνλεο. 

Οη ζθέςεηο πνπ παξαζέησ δελ νθείινληαη ζε θάπνηα ελνξαηηθή 

εηθφλα κηα πνπ ηνπιάρηζηνλ κέρξη ζηηγκήο δελ έρσ δεη νχηε άγγε-

ιν, νχηε δαίκνλα. Αλ θαη κε ζρεηηθή ζηγνπξηά ζα έιεγα φηη θαη ην 

πιήζνο ησλ αλζξψπσλ πνπ θπθινθνξεί δελ είλαη αθξηβέο αληί-



 

γξαθν ηνπ πξφηππνπ αλζξψπηλνπ φληνο. 

Οη αξραίνη καο πξφγνλνη βέβαηα γεληθά ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ 

φξν «δαίκσλ» ηφζν γηα ηνπο αγγέινπο φζν θαη γηα ηνπο θαζαπηφ 

δαίκνλεο. Πνηφλ αηψλα ηψξα ράζεθε ν φξνο θαη άιιαμε ζεκαζία, 

ην αθήλσ ζηελ θξίζε ζαο. 

Αιιά αο μεθηλήζσ απ‟ ηνπο αγγέινπο. Φεινί, σξαίνη, θαηεγνξη-

νπνηεκέλνη κε βάζε ηα πξνζφληα ηνπο θαη θπξίσο θηεξσηνί. Κά-

πνηνο ηδηαίηεξνο ιφγνο; Ο Μηραήι γηα παξάδεηγκα, ζπαζί θαη α-

γξηάδα πνιεκηζηή ηνπ κεζαίσλα. Πνηνο ν ιφγνο; Γειαδή αλ θά-

πνηνο απφ ζαο ηνλ δεη μαθληθά κπξνζηά ηνπ ζα κείλεη ζην ζπαζί 

γηα λα ηξνκάμεη ή ζηα θηεξά ηνπ; Καη κφλν πνπ κηα ηεξάζηηα θη-

γνχξα ζα πινπνηεζεί κπξνζηά ηνπ απφ ην πνπζελά, ζα είλαη αξθε-

ηή γηα λα ιηπνζπκήζεη θαη λα είλαη ζίγνπξνο ζηελ ζπλέρεηα πσο φηη 

είδε ήηαλ πξντφλ ηεο θαληαζίαο ηνπ. Σψξα αλ ηχρεη θαη ν αξράγ-

γεινο ηνπ κηιήζεη, ηέινο, πάκε γηα θαζαξά ξνχρα. 

Να μεθαζαξίζσ φηη ην ίδην ζα ζπκβεί αλ ν νπνηνζδήπνηε δεη 

κπξνζηά ηνπ, είηε έλαλ δαίκνλα είηε θαη έλαλ εμσγήηλν. 

Ξεθαζαξίδσ γηα λα κελ ζεσξεζεί φηη αζηεηεχνκαη. Άιιν άγγε-

ινο θαη δαίκνλαο θαη άιιν εμσγήηλνο. 

 

Ση είλαη φκσο έλαο άγγεινο; Αλ πξνο ζηηγκήλ μεράζνπκε ηα 

ζξεζθεπηηθά θαηεβαηά θαη κείλνπκε κφλν ζηελ νπζία ηνπ ζέκα-

ηνο, ζα ιέγακε πσο έλαο άγγεινο είλαη κηα δχλακε ηεο δεκηνπξγί-

αο, έλαο καγλεηηθφο θξαδαζκφο πνπ «βιέπεη» πξνο ην κέξνο ηνπ 

ζενχ, φ,ηη θαη λα ζεκαίλεη απηή ε ιέμε. Πην απιά, είλαη ε δχλακε 

πνπ εθπξνζσπεί ηελ παγθφζκηα ηάμε θαη θαη‟ επέθηαζε θαη ηελ 

ηδέα ηεο δσήο. 

Έξρεηαη αξσγφο καο φηαλ ηνλ θαινχκε; Γελ μέξσ. Έρσ αγαπε-

ηνχο θίινπο πνπ δηαηείλνληαη φηη έξρεηαη. Πνηέ φκσο δελ κνπ εμή-

γεζαλ ην γηαηί. Πξνζσπηθά πηζηεχσ πσο ν άλζξσπνο ζέιεη λα έρεη 

θάπνηα βνήζεηα αθφκα θαη φηαλ δελ ηελ αμίδεη θαη έρεη επηλνήζεη 

απηήλ ηελ πξνζέγγηζε. Γελ είλαη δπλαηφλ λα ιέεη θάπνηνο «επηθα-

ιέζηεθα ηνλ άγγειφ κνπ λα κνπ βξεη ζέζε πάξθηλγθ θαη σ ηνπ 

ζαχκαηνο, βξήθα!» 

Πφηε έλαο άγγεινο ζα παξέκβεη ζηελ δσή καο; Αλ ν άγγεινο εί-

λαη φλησο κηα δχλακε ηάμεο ζηελ δεκηνπξγία, ηφηε κφιηο ε δσή 

καο κπεη ζ‟ απηήλ ηελ ηάμε, πνιχ πηζαλφλ λα έιμεη επαγσγηθά ηελ 

νκφινγε αγγειηθή δχλακε θαη λα δπλακψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ε 



 

παξνχζα καο ζέζε. Μέρξη εθεί αλ θαη ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε νη 

δπλάκεηο ηεο ηάμεο λα δνπιεχνπλ ζπλέρεηα δίπια καο, κέζα καο 

θαη φπνπ αιινχ βάιεη ν λνπο ζαο. 

Έλαο ηέηνηνο φκσο άγγεινο δελ είλαη θαθφ ηνπ ζχκπαληνο αθνχ 

απνηειεί ζπζηαηηθφ ηνπ ζηνηρείν. Σν θαθφ είλαη ε αληίιεςε ηνπ 

αλζξψπνπ γη‟ απηφλ θαη ε ζπζζσξεπκέλε ελέξγεηα πνπ ν άλζξσ-

πνο δεκηνπξγεί γηα κηα ςεπδή νληφηεηα πνπ κνξθνπνηεί ηειηθά 

έλα καγλεηηθφ δηαζηξεβισκέλν απνηχπσκα κέζα ζηνλ ζπλαηζζε-

καηηθφ θφζκν ηεο αλζξσπφηεηαο. Απνηέιεζκα; Ο αξλεηηθφο απηφο 

καγλεηηζκφο, απνκπδάεη ελέξγεηα απ‟ ην αλζξψπηλν γέλνο δεκη-

νπξγψληαο πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απφ απηά πνπ νη αγγειν-

θξνπζκέλνη πηζηεχνπλ φηη ιχλνπλ. 

 

Μηα απφ ηα ίδηα θαη νη δαίκνλεο. Οη δαίκνλεο θνηηάλε πξνο ηελ 

άιιε θαηεχζπλζε. Οη θαθφκνηξεο δπλάκεηο αλαξρίαο ηνπ ζχκπα-

ληνο, έρνπλ γίλεη γηα ηνλ άλζξσπν νη θαηαζηξνθείο ηεο επηπρίαο 

ηνπ. Σφζν πνιχ έρνπλ δηαζηξεβιψζεη αθφκα θη απηφλ ηνλ κεηα-

κνξθσηηθφ ζπκπαληηθφ παξάγνληα. Πάιη απφ ηνλ άλζξσπν γίλν-

ληαη καγλεηηθέο ζπζζσξεχζεηο ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ηεο 

αλζξσπφηεηαο, πάιη ράζηκν ελέξγεηαο. 

 

Καη ην ρεηξφηεξν, ηνπο έρνπκε βάιεη θαη λα ηζαθψλνληαη κεηα-

μχ ηνπο. Γελ πηζηεχσ λα θαληάδεηαη θαλέλαο φηη ε πάιε απηή γίλε-

ηαη ζε θάπνηνλ απνκαθξπζκέλν γαιαμία πξνθεηκέλνπ λα επηθξα-

ηήζνπλ νη κελ επί ησλ δε ζε θάπνηνλ δηάππξν πιαλήηε; Πξνθαλψο 

γηα ηνλ άλζξσπν ζα πξέπεη λα παιεχνπλ, αλ, θαη φηαλ παιεχνπλ. 

 

Μέξεο ινηπφλ πνπ είλαη, αο ηνπο αθήζνπκε ζηελ εζπρία ηνπο 

θαη αο αλαδεηήζνπκε κέζα καο ηελ αξκνλία ηεο ηάμεο θαη ηελ α-

λαγέλλεζε πνπ δίλεη ε κεηακφξθσζε. Ο άλζξσπνο είλαη ην εξγα-

ιείν πνπ ρεηξίδεηαη ηελ ηάμε θαη ηελ αξκνλία κηα πνπ απηφο είλαη 

πνπ απνηειεί ηνλ λνπ ηεο δεκηνπξγίαο. 

 

Σάμεο, αλαξρία, λνπο. Ο επηθίλδπλνο είλαη ν ηξίηνο, πηζηέςηε 

κε! 



 

Άνηε μια… μεηενζάρκωζη (τωρίς απαιηήζεις)! 

Δίζαζηε ζίγνπξνη φηη δηαιέμαηε ηελ ζσζηή ιέμε; Μεηελζάξ-
θσζε ζέιαηε λα πείηε ή κήπσο Μεηεκςχρσζε; Μήπσο Δλ-
ζάξθσζε ή κήπσο θάηη άιιν; αο ξσηάσ γηαηί πξνζσπηθά 
πηζηεχσ πσο φια απηά είλαη έλαο αρηαξκάο –δελ μέξσ ηελ 
ξίδα ηεο ιέμεο, αιιά πνιχ κνπ αξέζεη-, πνπ δελ μέξσ πνηνο ή 
πφηε ηα έρεη κπιέμεη ζ‟ έλαλ γφξδην δεζκφ. 

Γελ ππνλνψ πσο πίζσ απφ ην κπιέμηκν θξχβεηαη ν φπνηνο Θεφο. 

Η Θεία Γχλακε, γηαηί θάηη ηέηνην πξέπεη λα ππνλννχκε φηαλ κηιά-

κε γηα Θεφ, δελ είλαη θάπνην πξφζσπν κε πάζε άξα θαιά ζα θά-

λνπκε λα κελ ηνλ κπιέθνπκε κε ηηο δηθέο καο ζπλαηζζεκαηηθέο α-

ζηάζεηεο. 

Δκείο ηα θάλακε ζνχπα. Όκσο ηη αθξηβψο ζέινπκε λα πνχκε; 

Αλ ζέινπκε λα πνχκε φηη έρνπκε κηα ςπρή πνπ κφιηο ηειεηψζεη 

κ‟ απηφ πνπ θάλεη ηψξα, ζα θάλεη έλα δηάιιεηκα θαη ζα γπξίζεη ζ‟ 

έλα άιιν ζψκα, ηφηε κηιάκε γηα Μεηεκςχρσζε. Αλ πάιη αλαθεξφ-

καζηε ζην φηη ππάξρεη κηα αλψηεξε δχλακε πνπ «θαηεβαίλεη» θαη 

δαλείδεηαη έλα ζψκα, ηφηε ίζσο κηιάκε γηα ελζάξθσζε. Αλ ηέινο 

απηφ ην θάηη πςειφηεξν αλεβνθαηεβαίλεη γηα ηνπο δηθνχο ηνπ ιφ-

γνπο, ηφηε κάιινλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ φξν ηεο Μεηελζάξθσζεο. 

 

Έλα είλαη βέβαην, ην ζψκα κεηά ηνλ ζάλαηφ καο γίλεηαη ζθφλε 

θαη θαιά ζα θάλνπκε λα κελ πηζηεχνπκε φηη ππάξρεη πεξίπησζε 

λα μαλαζπληεζεί απφ ηελ ζθφλε θαη λα μαλαγίλεη ζψκα. Κάηη επί-

ζεο θαηαγεγξακκέλν απφ ηηο ρηιηάδεο καξηπξίεο απηψλ πνπ ζπ-

κνχληαη ηηο πξνεγνχκελεο δσέο ηνπο είλαη ε επηινγή ζπνπδαίσλ 

ηζηνξηθψλ πξνζψπσλ ζαλ πξνγφλσλ ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία. Ο 

Γηάλλεο, ν Νίθνο θνθ πνπ ζεσξνχλ φηη θάπνηε ήηαλ ν Μέγαο Αιέ-

μαλδξνο, πξέπεη λ‟ απνθαζίζνπλ. Έλαο Μέγαο Αιέμαλδξνο, δεθά-

δεο ζεκεξηλέο ελζαξθψζεηο ηνπ, δελ θάζεηαη ζε θαλέλα κνληέιν 

πνπ πξνζπαζεί λα εμεγήζεη ηηο πηζαλέο θαινπξναίξεηεο κλήκεο. 

Μφιηο αλέθεξα κηα θαθηά ιέμε. Μλήκεο. Αλ ν άλζξσπνο είλαη 

νη κλήκεο ηνπ, έρνπκε πξφβιεκα. Θπκφκαζηε φια ηα γεγνλφηα ηεο 

παξνχζεο καο δσήο; Πνιχ ακθηβάισ. Δπνκέλσο πνηεο κλήκεο ζα 

κπνξέζσ λα πάξσ ζηελ νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία θαη λα ηηο ρξεζη-

κνπνηήζσ ζηελ επφκελε; 

 



 

Πάκε ηψξα ζηα άζρεκα. Παηδηά πνπ γηα ιφγνπο άινγνπο ηα-

ιαηπσξνχληαη θαη πεζαίλνπλ ζε πνιχ κηθξή ειηθία. Σί παίδεη θαη 

παξαθαιψ αλ θάπνηνο ζέιεη λα κνπ απαληήζεη λα κελ αλαθεξζεί 

ζην φηη θάπνηνο άιινο πξέπεη λα πάξεη θάπνην κάζεκα. Απηφ γηα 

ηα καζήκαηα πνιχ κ‟ ελνριεί. Δίλαη ζνπξσκέλνο ν απέλαληη νδε-

γφο, ζθνηψλεη έλα παηδί, παίξλεη κάζεκα ε νηθνγέλεηα ηνπ παηδηνχ 

θαη ν νδεγφο ζα πξέπεη κε θάπνην ηξφπν λα μαλαγελλεζεί γηα λα 

εμηιεσζεί. Έιενο! 

Σν εξψηεκα είλαη, ην ρξεηαδφκαζηε ην μαλαμεθίλεκα ή ην εθεχ-

ξακε γηα λα απνθχγνπκε ηελ ζνβαξφηεηα ηεο δσήο καο; Καη βέ-

βαηα ην πνηφο είλαη ν ζθνπφο κηαο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο ίζσο είλαη 

ην ζνβαξφηεξν εξψηεκα πνπ πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη. 

Λίγα κπνξψ πξνζσπηθά λα ζαο πσ κηα πνπ απφ ηνλ ηίηιν έρσ 

ήδε δειψζεη πσο απαληήζεηο δελ έρσ. Μπνξψ φκσο λα πσ κε ζρε-

ηηθή βεβαηφηεηα πσο ην ηειηθφ κάζεκα ηεο δσήο δελ κπνξεί λα 

έρεη ραξαθηήξα κηθξνπνιηηηθήο ζηξαηεγηθήο. Καη γηα λα γίλσ πην 

ζαθήο: Αλ ν ζθνπφο ηεο δσήο είλαη ε ζέσζε ηνπ αλζξψπνπ, ηφηε 

απηφ πνπ παίξλεη καδί ηνπ δελ κπνξεί λα είλαη νη εκπεηξίεο γηα ην 

πσο δνπιεχεη έλα απηνθίλεην, νχηε γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο ν-

πνίνπο κπνξείο λα εμαπαηήζεηο θάπνηνπο θαη ηφζα άιια πνπ έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ηηο απαξαίηεηεο θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο ηεο δσήο. 

Ο άλζξσπνο νθείιεη θάπνηα ζηηγκή ζηελ δσή ηνπ λα εζηηαζηεί 

ζ‟ απηφ ην εξψηεκα. Αλ θάπνηνο έρεη βξεη ηελ απάληεζε, ζα ήζεια 

λα κνπ ηελ πεη θαη εκέλα. Αθφκα ςάρλσ. 

 

Πξηλ πνιιά ρξφληα είρα μεθηλήζεη λα κεηαθξάδσ έλα βηβιίν ηνπ 

Sri Aurobindo –θάπνηα άιιε ζηηγκή ζα ζαο δψζσ ην βηνγξαθηθφ 

ηνπ- θαη ην απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί είλαη ε εηζαγσγή ζην βη-

βιίν ηνπ. 

.. Η ζεσξία ηεο αλαγέλλεζεο είλαη ζρεδφλ ηφζν παιηά φζν θαη ε 

ίδηα ε ζθέςε. Η θαηαγσγή ηεο φκσο είλαη άγλσζηε. Μπνξνχκε 

ζχκθσλα κε ηηο πεπνηζήζεηο καο λα ηελ δερζνχκε είηε ζαλ κηα έ-

μππλε ζεσξία είηε ζαλ πξντφλ κηαο αξραίαο ςπρνινγηθήο εκπεηξί-

αο πνπ πάληνηε αλαλεψλεηαη θαη επηβεβαηψλεηαη θαη πνπ γη‟ απηφ 

είηε αιεζηλή είηε ιαλζαζκέλε απνηειεί έλα θηινζνθηθφ δφγκα. 

Αιιά θαη ζηελ κηα θαη ζηελ άιιε πεξίπησζε, είλαη πηζαλφλ απηή ε 

δνμαζία λα δηαξθέζεη ηφζν, φζν ηα αλζξψπηλα πιάζκαηα ζπλερί-

δνπλ λα ζθέπηνληαη. Κη απηφ ζα γίλεηαη αθφκα θαη αλ ζπλερίζεη λα 



 

παξνπζηάδεηαη φπσο παξνπζηαδφηαλ κέρξη ηψξα. Όζν γηα ηηο εκ-

θαλίζεηο ηεο, απηέο μεθηλάλε απφ ηφζν παιηά, φζν θαη ε αλζξψπη-

λε ζθέςε. 

ε παιηφηεξεο επνρέο, ε δνμαζία απηή ζπλήζσο πέξλαγε ζηελ 

Δπξψπε θάησ απφ ην αιιφθνην φλνκα ηεο κεηαλάζηεπζεο πνπ 

θνπβαινχζε καδί ηεο ζηνλ Δπξσπατθφ λνπ ηελ ρηνπκνξηζηηθή εηθφ-

λα ηεο ςπρήο ηνπ Ππζαγφξα πνπ ζαλ έλα ηπραίν πεξαζηηθφ πνπιί 

κεηαλάζηεπε απφ ηελ ζεία αλζξψπηλε κνξθή, ζην ζψκα ελφο γνπ-

ξνπληνχ ή ελφο γατδάξνπ. Η εθηίκεζε απηήο ηεο ζεσξίαο απφ ηελ 

κεξηά ηεο θηινζνθίαο, εθθξάζηεθε κε ηελ ζαπκάζηα αιιά δπζθν-

ινκεηαρείξηζηε ειιεληθή ιέμε κεηεκςχρσζε, πνπ ζεκαίλεη ηελ 

εκςχρσζε ζε θάπνην λέν ζψκα ηεο ίδηαο ςπρηθήο αηνκηθφηεηαο. Η 

Διιεληθή γιψζζα είλαη πάληα εχζηνρε ζηα παληξνινγήκαηα κε-

ηαμχ ζθέςεο θαη ιέμεο θαη θαιχηεξε έθθξαζε δελ ζα κπνξνχζε λα 

βξεζεί. Σνπνζεηεκέλε βίαηα φκσο ε ιέμε ζηελ Αγγιηθή γιψζζα 

γίλεηαη κάιινλ δχζθνιε θαη ζρνιαζηηθή, ρσξίο θακηά αλάκλεζε 

ηεο ιεπηήο Διιεληθήο αίζζεζεο θαη πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί. Με-

ηελζάξθσζε είλαη ν ησξηλφο δεκνθηιήο φξνο, αιιά ε ηδέα ζηελ 

ιέμε ζηεξίδεηαη ζηελ ζπλνιηθή ή ζηελ εμσηεξηθή εηθφλα ηνπ γεγν-

λφηνο θαη δεκηνπξγεί κε ηελ ζεηξά ηεο πνιιέο εξσηήζεηο. Πξνζσ-

πηθά πξνηηκψ ην Αλαγέλλεζε γηαηί ζρίδεη ηελ έλλνηα ηνπ πιαηχ, 

αρξσκάηηζηνπ αιιά ηθαλνπνηεηηθνχ αλζθξηηηθνχ φξνπ 

punarjanma, μαλαγέλλεζε, θαη καο ζηέιλεη φρη ζε θάηη άιιν, αιιά 

ζηελ νπζηαζηηθή ηδέα πνπ είλαη ε νπζία θαη ε ςπρή ηεο δνμαζίαο… 

Παράδειζος ή Κόλαζη; Και ηί με νοιάζει εμένα; 

Έπηαζα ηα ιίγν πεξίεξγα ζέκαηα θαη δελ βιέπσ πσο ζα ηα 
θαηαθέξσ λα μεκπεξδέςσ απφ ηνπο δηάθνξνπο θίινπο κνπ 
πνπ είηε είλαη αγγεινθξνπζκέλνη, είηε αξραηνιάηξεο. Άζε 
ηψξα ηνπο άιινπο, ηνπο επηζηήκνλεο. Οη πην δχζθνινη πά-
λησο είλαη νη αλαγλψζηεο ηνπ Facebook. Σνπο ξσηάο θάηη θαη 
ζνπ πεηάλε έλα ηζηηάην θάπνηνπ Κνξεάηε θηιφζνθνπ πνπ 
δελ ηνλ μέξεη νχηε ε κάλλα ηνπ. Λεο πνπ ιεο ξε θίιε ηζηηάηα, 
ράζεθαλ νη δηθνί καο; Όια ηα έρνπλ πεη! 

Πξνζπάζεζα λα μεπεξάζσ ηελ πην κεγάιε βέβαηα θαηεγνξία, 

ηνπο αγαπεζηάξεδεο. Η αγάπε φια ηα ζπγρσξεί, ε αγάπε φια ηα 



 

θαηαιαβαίλεη θαη πνιιά άιια πνπ ε αιήζεηα είλαη πσο θάλεη ξίκα 

ζε πνιιά θαςνπξνηξάγνπδα. Κάπνηνη απφ ηνπο θίινπο κνπ μέξσ 

πσο ζα κε δηαγξάςνπλ αιιά δελ κπνξψ λα θάλσ αιιηψο. Να ηνπο 

πσ κφλν πσο άιιν πξάγκα είλαη ε αξεηή ηεο Αγάπεο –θαη φ,ηη 

κπνξεί λα θξχβεη κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε- θαη άιιν ην ζπλαίζζεκα 

ηεο αγάπεο. Σψξα, αλ θάπνηνο ζην φλνκα ηεο αγάπεο ζέιεη λα ζαο 

δψζεη έλα ραζηνχθη, απιά ΜΗΝ ην αλερζείηε. 

Καη έξρνκαη ζην ζέκα κνπ. Θα μεθηλήζσ θάπσο αλνξζφδνμα 

βάδνληαο θάπνηα εξσηήκαηα θαη βγάδνληαο απ‟ απηά θάπνηα ζπ-

κπεξάζκαηα. Ο αληίινγνο είλαη πάληα φρη κφλν ζεκηηφο αιιά θαη 

αλαγθαίνο. 

Ο θαιφο Θεφο, θάπνηα ζηηγκή θαη αθνχ ηειείσζε κε ηελ δεκη-

νπξγία, έθηηαμε ηνλ άλζξσπν. Κακία αληίξξεζε. Αλαδεηάκε ηνλ 

ζπκβνιηζκφ θαη φρη ην απφιπην κηαο ηέηνηαο δήισζεο. Σνπο πξσ-

ηφπιαζηνπο ηνπο έβαιε ζηνλ Παξάδεηζν καδί κε ηφζα άιια φληα 

θαη θαινχδηα. Γειαδή; Καηά δήισζε ησλ ηεξψλ βηβιίσλ, ππήξραλ 

φια ηα θπηά θαη φια ηα δψα. Δπίζεο θαη άγγεινη αιιά θαηά πσο 

θαίλεηαη θαη δαίκνλεο κηα θαη είλαη γλσζηφ πσο ε Δχα είρε ζπλά-

ληεζε κ‟ έλα ηέηνην νλ. Ο ρψξνο δειαδή απηφο είρε ηα πάληα θαη 

ηα πάληα δνχζαλ ελαξκνληζκέλα θάησ απφ ηελ πςειή θαζνδήγε-

ζε ηεο ζεφηεηαο πνπ κε ηνλ δηθφ ηεο ηξφπν έιεγρε ηα ηεθηαηλφκε-

λα. 

Γηα θφιαζε κέρξη ζηηγκήο θνπβέληα. Σα πιάζκαηα ηεο θφιαζεο 

–φηαλ θαη αλ εκθαλίζηεθαλ πνηέ- βξηζθφληνπζαλ θη απηά ζηνλ 

Παξάδεηζν ή αιιηψο ζηνλ θήπν ηεο Δδέκ. 

Πξψην ζπκπέξαζκα: Παξάδεηζνο θαη Κφιαζε ζηελ πξψηε θά-

ζε ηεο δεκηνπξγίαο κνηξαδφληνπζαλ ηνλ ίδην ρψξν, ηνλ θήπν ηεο 

Δδέκ. 

Όζνη ζηελ ζπλέρεηα κίιεζαλ γηα θφιαζε θαη ηελ πεξηέγξαςαλ, 

δελ αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν πνπ δεκηνπξγήζεθε αιιά κφλν ζην 

πσο ήηαλ δνκεκέλε. Όζν γηα δψα, κε εμαίξεζε ηνλ Κέξβεξν θαη 

θάπνηα πιάζκαηα πνπ επηλφεζαλ νη θηλεκαηνγξαθηθνί παξαγσγνί 

ησλ εκεξψλ καο, νχηε θνπβέληα. Καη βέβαηα γηα θπηά νχηε ιφγνο. 

Αλ κπνξνχζαλ λα ην δηθαηνινγήζνπλ δελ ζα έβαδαλ νχηε νξπθηά, 

αιιά γηα ην κπαιφ καο ε ζηεξεά χιε είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζε-

ζε γηα λα ππάξρεη θάπνηνο ρψξνο, έζησ θαη ζηελ άθξε ηνπ πνπζε-

λά. 

 



 

Ση έγηλε φκσο θαη νη πξσηφπιαζηνη βξέζεθαλ ζηελ απέμσ; 

Μπήθε ζηελ κέζε ην θίδη. Θα δηαθηλδπλεχζσ κηα ζρεηηθά απζφξ-

κεηε εξκελεία. Η ειηθνεηδείο θίλεζε ηνπ θηδηνχ πξνζνκνηάδεη κε 

ηελ έιηθα ηνπ DNA αιιά θαη ν πξψηνο εγθέθαινο ηνπ αλζξψπνπ, 

απφ ηνπο αξκφδηνπο επηζηήκνλεο, νλνκάδεηαη εξπεην-εγθέθαινο. 

Μήπσο, φηαλ νη πξσηφπιαζηνη αλαγθάζηεθαλ λα αιιάμνπλ επίπε-

δν ιεηηνπξγίαο ρξεηαδφληνπζαλ λα είλαη πξνηθηζκέλνη κε απηφλ θη 

φιν ην ζθεληθφ κε ην κήιν ππνδειψλεη απηήλ αθξηβψο ηελ δηαδη-

θαζία; Μήπσο ε κεηαθίλεζε απ‟ ην επίπεδν ησλ Ιδεψλ ζ‟ απηφ ηεο 

εθθξαζκέλεο δεκηνπξγίαο απαηηνχζε λα αθνινπζεζεί κηα δηαδη-

θαζία πνπ ην πξψην ηεο βήκα ήηαλ ε δεκηνπξγία ηεο Ιδέαο ηνπ 

εγθεθάινπ; 

Καη άληε θαη θαηέβεθαλ, πνπ βξέζεθαλ ηα δψα θαη ηα θπηά; 

ηελ Γέλεζε ιέεη πσο ν Θεφο αθνχ έθηηαμε ηνλ Αδάκ, ηνπ δή-

ηεζε λα δψζεη νλφκαηα ζηα πάληα. Ο πξσηφπιαζηνο δειαδή δίλεη 

ηελ αηνκηθφηεηα θαη ηελ χπαξμε ζε θάζε ηη πνπ ππήξρε ζαλ ηδέα 

ζηνλ ρψξν ηνπ θήπνπ ηεο Δδέκ. Καη ηη θάλεη απηφο κεηά; Νηχλεηαη 

κε ζάξθα θαη θαηεβαίλεη θη απηφο. 

Τπνζεηηθφ ζελάξην: Οη πξσηφπιαζηνη, ζπλαπνθαζίδνπλ κε ηνλ 

Θεφ ηελ ζπλέρεηα ηεο δεκηνπξγίαο. Γηα λα γίλεη απηφ ρξεηάδεηαη 

αξρηθά λ‟ απνθηήζνπλ DNA [αξκφδηνο γη‟ απηφ είλαη ν δηάνινο ή 

φπσο αιιηψο νλνκάδεηαη] θαη βέβαηα θαη θάπνηνο αθφκα πνπ ζα 

ηνπο δείμεη ηα θαηαηφπηα [ν θαιφο άγγεινο ή φπσο θη απηφο πάιη 

κπνξεί λα ιέγεηαη]. Φεχγνπλ ινηπφλ απφ ηνλ Κήπν ηεο Δδέκ [Πα-

ξάδεηζν/Κφιαζε] θαη βήκα βήκα δεκηνπξγνχλ κηα λέα θαηάζηαζε 

χπαξμεο ζηελ νπνία θαη θπξηαξρνχλ ζαλ Ννπο. 

 

Καη θάπνηα ζηηγκή, ζ‟ έλαλ κηθξφ πιαλήηε, ζηελ άθξε ηνπ πνπ-

ζελά, εκθαλίδνληαη νη άλζξσπνη. Μάιινλ εκθαλίζηεθαλ θαη αιινχ 

αιιά αο κείλνπκε ζηα δηθά καο. Η πηψζε, αιιά θαη ε δηαδηθαζία 

ελζάξθσζήο ηνπο, δελ ηνπο έρεη αθήζεη ηίπνηα παξαπάλσ απφ 

θάπνηα ζνιή αλάκλεζε. Καη γηα λα κπνξέζνπλ λα δηαηεξήζνπλ 

ηελ ςπρηθή ηνπο ηζνξξνπία, αξρίδνπλ λα ρηίδνπλ δηάθνξεο ηζηνξί-

εο. Ο θάζε ιαφο θαη ηα δηθά ηνπ. ηηο ηζηνξίεο απηέο κπαίλνπλ θαη 

νη αλά ηνπο αηψλεο εμνπζηαζηέο θαη ην φιν ζέκα ζπκίδεη… θαιχηε-

ξα λα κελ πσ. 

Ο ζθνπφο ηεο δεκηνπξγίαο είλαη ε έλσζε κε ηνλ ζεφ. Γειαδή; 

Να μαλαγπξίζνπκε πίζσ; Πνχ; ηνλ θήπν ηεο Δδέκ; Μα απφ εθεί 



 

δελ είλαη πνπ θχγακε; Όρη ζα κνπ πείηε, θχγακε απφ ην θνκκάηη 

ηνπ πνπ ήηαλ ε θφιαζε θαη ζα γπξίζνπκε ζην θνκκάηη ηνπ πνπ εί-

λαη ν Παξάδεηζνο. Καη μερλάκε ην πην ζνβαξφ ζηνηρείν απηνχ ηνπ 

παξακπζηνχ. Μηα ηέηνηα επηζηξνθή πξνυπνζέηεη φηη πξέπεη λα 

μαλαγίλνπκε δψα θαη γηα λα κελ παξεμεγεζψ –πνπ ζα παξεμεγε-

ζψ- άινγα πιάζκαηα. Απηφο είλαη ν ζηφρνο καο; Η ζπκθσλία καο 

κε ηνλ Θεφ ήηαλ λα μεθηλήζνπκε απφ εθεί θαη λα πξνζπαζήζνπκε 

λα ηνλ βξνχκε. 

 

Γηα έλα κφλν είκαη ζίγνπξνο. Ο Θεφο δελ βξίζθεηαη ζηα ιφγηα. 

Γελ βξίζθεηαη ζην λα δεζνχκε θφκπν θαη λα κπιέμνπκε ηηο θηέξ-

λεο καο κε ηνλ απρέλα καο. Γελ βξίζθεηαη ζην λα επαλαιακβάλνπ-

κε κηα ιέμε κέρξη λ‟ απνβιαθσζνχκε. Γελ βξίζθεηαη ζηνλ λα ιέκε 

“Ακήλ” θάζε θνξά πνπ θάπνηνο ιέεη “Γφμα ζνη ν Θεφο”. Αλ ν Θεφο 

βξηζθφηαλ ζηνλ δξφκν ηεο επηζηξνθήο, δελ έπξεπε λα καο αθήζεη 

λα θχγνπκε. Γελ θχγακε ινηπφλ γηα λα μαλαγπξίζνπκε. Σέηνηεο 

δηαδηθαζίεο ρσξίο λφεκα δελ πξνβιέπνληαη ζηελ δεκηνπξγία, θχ-

γακε γηα λα πάκε αιινχ. 

Γηα πνχ; Γελ μέξσ. Μπνξψ κφλν λα εηθάζσ θαη κάιηζηα κφλν 

ζε πξνζσπηθφ επίπεδν. Καη ε εηθαζία κνπ είλαη πσο ην ηαμίδη είλαη 

έλα ηαμίδη ζπλεηδεηφηεηαο. Ξεθηλήζακε απφ ην αζπλείδεην θαη 

θαηεπζπλφκαζηε ζην ππεξζπλεηδεηφ. Αιιά φπνηνο μέξεη αο καο πεη 

ην πσο ζα κπνξέζνπκε λα πεηχρνπκε θάηη ηέηνην, γηαηί αγαπεηνί 

κνπ θίινη κάιινλ ρξεηάδεηαη θάηη παξαπάλσ απ‟ απηφ πνπ πηζηεχ-

νπκε φηη θάλνπκε κε ηηο θαζεκεξηλέο καο πξάμεηο. 


