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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Ο δάσκαλος, οι μαθητές η Σχολή.
2. Το κήρυγμα πάνω στο βουνό (Η επί του όρους
ομιλία).
3. Συνειδητότητα ενάντια στη Μηχανικότητα.
4. Χριστός και Βούδας, Διδασκαλία παράλληλη.
5. Πατριαρχικό και μητροκεντρικό πρότυπο σχέσεων.
6. Ιησούς ο μυθοπλάστης.
7. Σωματικός και ψυχολογικός θάνατος. Ο θάνατος
του εγώ και η αθανασία της αγάπης.
8. Η άμεση χρησιμότητα της διδασκαλίας του Χριστού
και του Βούδα στην εποχή μας, ατομικά και
συλλογικά.
9. Μακάριοι οι ειρηνοποιοί. Βούδας και Ιησούς, Βίοι
παράλληλοι.

1 . Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ Η ΣΧΟΛΗ

Ποια λέξη ή εικόνα πρωτόρχεται στο νού μας, όταν
ακούμε τις λέξεις μαθητής ή δάσκαλος; Ασφαλώς η λέξη
σχολείο ή σχολή. Ποτέ όμως δεν αναρωτιόμαστε αν οι
λέξεις μαθητές και δάσκαλος που αναφέρονται στα
Ευαγγέλια τόσο συχνά, σχετίζονται με κάποιο είδος
σχολής. Αφού μαθητής και δάσκαλος σημαίνουν σχολή,
το ίδιο σημαίνουν και για το Χριστό και τους μαθητές του.
Όμως, τι λογής σχολή ήταν αυτή και τι δίδασκε; Από τα
γνήσια κομμάτια της διδασκαλίας του Ιησού που έχουν
διατηρηθεί μέσα στα Ευαγγέλια, κι αυτά είναι κυρίως οι
παραβολές, η επί του Όρους ομιλία, κάποια
αποφθέγματα, ρητά, παρομοιώσεις, αλληγορίες, διδαχές,
νουθεσίες, προτροπές, καταγγελίες, κ.ά., μπορούμε να
εννοήσουμε ότι πρόκειται για μια διδασκαλία για την
ψυχολογική εξέλιξη του ανθρώπου, για το πώς μπορεί ο
άνθρωπος να ωριμάσει, να ημερέψει, να γίνει καλός, να
μεταμορφωθεί.
Ίσως ο αναγνώστης ρωτήσει: Μα είναι ο άνθρωπος
άγριος, κακός, ώστε να χρειάζεται κάποια διδασκαλία για
να εξημερωθεί και να καλοσυνέψει;
Ο άνθρωπος που βλέπει καθαρά τι είναι οι άνθρωποι
γύρω του, η σύγκρουσή τους, ο πόλεμός τους, η
κυριαρχικότητά τους, ο εγωκεντρισμός τους, δε θα έκανε
τέτοιο ερώτημα. Αν ρωτάμε, σημαίνει ότι δεν βλέπουμε
την πραγματικότητα, την πραγματική, εσωτερική,
ψυχολογική κατάσταση των ανθρώπων γύρω μας και

ούτε, πολύ περισσότερο, του εαυτού μας. Είμαστε λοιπόν
τυφλοί; Όχι ακριβώς. Είμαστε κοιμισμένοι μέσα στον
ξύπνο μας.
Μέσα σ’ αυτόν τον ψυχολογικό ύπνο μας μπορούμε να
διαπράξουμε, και διαπράττουμε καθημερινά, πολύ
επικίνδυνα πράγματα και για τους άλλους αλλά κυρίως
για τον εαυτό μας. Κι έτσι βουλιάζουμε όλο και πιο βαθιά
στον ύπνο αυτής της ζωής που τη λέμε δράση, πρόοδο,
πολιτισμό κλπ. Ενώ ψυχολογικά είναι μόνο η επανάληψη
μιας πολύ παλιάς διαμόρφωσης , ενός πολύ χαμηλού
επιπέδου του ψυχισμού μας. Το επίπεδο αυτό
χαρακτηρίζεται από τη λειτουργία των πιο εξωτερικών
στοιχείων του ανθρώπου, των αισθήσεων και των
ενστίκτων που αυτές υπηρετούν και από την άγνοια για
τις δυνατότητες του ανθρώπου
ν’ αναπτύξει
συνειδητότητα που μπορεί να ελέγχει τη μηχανική
λειτουργία των αισθήσεων και ενστίκτων, που είναι κοινά
σε όλες τις μορφές οργανικής ζωής, σε όλα τα ζώα.
Αυτή η ανάπτυξη συνειδητότητας θα σήμαινε ξύπνημα,
αποτίναγμα του ύπνου, της μηχανικής επανάληψης των
παλιών
διαμορφώσεων
μας,
των
επικίνδυνων
ψυχολογικών
χαρακτηριστικών
μας,
όπως
ο
ανταγωνισμός, η φιλοδοξία, η επιθετικότητα,
η
κτητικότητα, ο φθόνος, η απληστία, η μισαλλοδοξία, το
πείσμα, ο φανατισμός και τόσα άλλα.
Πώς μπορούμε να υποθέτουμε ότι σ αυτά αναφέρεται η
διδασκαλία του Ιησού που βρίσκουμε στα Ευαγγέλια; Για
να το ανακαλύψουμε, θα πρέπει να έχουμε κάποια γνώση
της παράρχαιας διδασκαλίας για την αυτογνωσία και την

ψυχολογική
εξέλιξη
του
ανθρώπου,
που
ξαναζωντάνεψαν στην εποχή μας οι Γκουρτζίεφ,
Ουσπένσκι,
Νίκολ,
Κρισταμούρτι,
Σ.Ν.Γκοένκα,
Νιζαργκαντατα Μαχαράτζ κ.α. Την ίδια διδασκαλία
βρίσκουμε αυτούσια και
στις αρχαίες σχολές
εσωτερισμού, αυτογνωσίας και αυτοεξέλιξης, που τα
κείμενά τους έχουν διασωθεί, όπως του Βούδα, του
Πλάτωνα, του Επίκουρου, των Γνωστικών, των Στωικών,
κ.ά.
Ίσως ρωτήσετε : Είναι δυνατό να γίνει αυτή η ψυχολογική
μεταμόρφωση του ανθρώπου, αυτή η τελείωση ή θέωσή
του, μέσα στα χρονικά όρια της ζωής του; Μήπως
χρειάζονται πολλές ζωές, όπως λένε άλλες σχετικές
διδασκαλίες;
Για ν’ απαντήσουμε σ’ αυτό το ερώτημα, θα μπορούσαμε
να πούμε ότι η ιδέα για τις πολλές ζωές ενός ανθρώπινου
ατόμου μπορεί να είναι μόνο μια φαντασία, ενώ η
μεταμόρφωσή του στη διάρκεια της μιας και μόνο ζωής
μπορεί να είναι παρατηρήσιμη πραγματικότητα.
Για παράδειγμα, ο γυρίνος που γίνεται βάτραχος, δηλαδή
από υδρόβιο ζώο που αναπνέει με βράγχια,
μεταμορφώνεται σε ζώο της ξηράς που αναπνέει και με
πνεύμονες. Κι ενώ πριν έβλεπε μέσα από τη θολούρα του
νερού, μετά βλέπει με το πολύ πιο καθαρό, λαμπρό φως
της ημέρας.
Άλλο παράδειγμα είναι ο μεταξοσκώληκας, που ύστερα
από μια διαδικασία αυτοαπομόνωσης μέσα σε απόλυτο
σκοτάδι, μετατρέπεται σε χρυσαλίδα και μετά σε
πεταλούδα. Δύο μεταμορφώσεις μέσα σε μία ζωή.

Αυτή η σπάνια δυνατότητα μεταμόρφωσης μπορεί να
έχει δοθεί και στον άνθρωπο, πιο πολύ στην ψυχολογική
του λειτουργία παρά στη σωματική. Αν και έχει
παρατηρηθεί ότι ο άνθρωπος που μεταμορφώνεται
ψυχολογικά, παρουσιάζει ση- μαντικές αλλαγές στη
σωματική δομή και λειτουργία του.
Αυτή η μεταμόρφωση μπορεί να πραγματοποιηθεί σ’
αυτή τη μία ζωή του. Υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος γι’
αυτό. Η ιδέα της μεταμόρφωσης του Χριστού και της
Δευτέρας Παρουσίας του, η ιδέα της ενανθρώπισης του
θείου και της θέωσης του ανθρώπινου, αναφέρονται
ακριβώς σ’ αυτή την ιδέα, σ’ αυτή τη δυνατότητα. Με τη
διαφορά ότι, γι’ αυτή την ψυχολογική μεταμόρφωση του
ανθρώπου, απαραίτητος όρος είναι το ενδιαφέρον για την
ακρόαση (ή ανάγνωση) της διδασκαλίας εκείνης που δίνει
τη σωστή γνώση της θεωρίας και της πράξης γι’ αυτή τη
μεταμόρφωση.
Αυτή μπορεί να σε απελευθερώσει από τη σκλαβιά του
χρόνου και του χώρου όπου λειτουργεί ο συνηθισμένος
άνθρωπος, με όλους τους περιορισμούς και τις εξαρτήσεις
που αυτή συνεπάγεται, με όλη τη θολούρα του
εγωκεντρισμού που θολώνει την όρασή σου, και να σε
ανεβάσει σε μια άλλη διάσταση ύπαρξης, όπου μπορεί να
γευτείς την άχρονη κατάσταση, την αιωνιότητα της
συμπαντικής ζωής, και να νοιώσεις ότι ανήκεις σε αυτήν
και όχι στη σαρκική, επίγεια, οργανική, ατομική ζωή σου.
‘ Ο ακούων τους λόγους μου και πιστεύων εις εμέ θα έχει
ζωήν αιώνιον…’

Ακρόαση των λόγων της Διδασκαλίας με εμπιστοσύνη,
όχι τυφλή πίστη χωρίς ακρόαση, χωρίς κατανόηση των
ψυχολογικών αληθειών της Διδασκαλίας που σε
καθοδηγούν στην πορεία για την αλλαγή του ψυχισμού
σου, του Είναι σου.

2. ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ
( Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ )

Στη συνέχεια, θ’ αναφέρουμε μερικά κομμάτια από τα
Ευαγγέλια που δείχνουν ξεκάθαρα ότι η διδασκαλία του
Ιησού ήταν ένα σύστημα ψυχολογικών ιδεών για την
εσωτερική εξέλιξη του ανθρώπου. Και ότι δίδασκε σε
μαθητές που είχε διαλέξει για το σκοπό αυτό, δηλαδή τη
μετάδοση των ιδεών αυτών, που με τη σειρά τους οι
μαθητές αυτοί, ή κάποιοι δικοί τους μαθητές, θα έκαναν
σκοπό της ζωής τους την αναμετάδοσή τους. Έτσι,
μπορούμε να πούμε ότι ο Χριστός λειτουργούσε μια
«σχολή» για τη μετάδοση κάποιας διδασκαλίας που, όπως
είναι φυσικό, και ο ίδιος είχε αφομοιώσει μέσα από τη
μαθητεία του σε κάποια ανάλογη σχολή ή διδασκαλία.
Ας δούμε πως αρχίζει η γνωστή σε όλους Επί του Όρους
Ομιλία. Η μετάφραση είναι του Αλέξανδρου Πάλλη.
« Κι όταν είδε τα πλήθη, ανέβηκε στο βουνό. Και
αφού κάθησε, ήρθαν κοντά του οι μαθητάδες του, και
άνοιξε το στόμα και τους δίδαξε λέγοντας : Καλότυχοι οι
με φτωχό νου… » (Ματθαίος V, 1-3)
Είναι ολοφάνερο ότι δεν μιλάει ούτε διδάσκει στα πλήθη,
στον όχλο, στο λαό, αλλά στους λίγους μαθητές που είχε
διαλέξει για το σκοπό αυτό.
Στο Ευαγγέλιο του Λουκά διαβάζουμε (VI, 3):
« Κι έτυχε εκείνες τις μέρες να βγει στο όρος για να
προσευχηθεί, και ξαγρύπνησε όλη νύχτα (στην προσευχή

του Θεού). Κι όταν ξημέρωσε, φώναξε τους μαθητές του
και διάλεξε δώδεκα που και τους είπε αποστόλους, το
Σίμωνα… (κλπ.). Κι εκείνος σήκωσε στους μαθητάδες του
τα μάτια κι έλεγε «Καλότυχοι..(κλπ.»
Ας δούμε τώρα την ίδια τη διδασκαλία : (Ματθαίος V, 1-3)
«Καλότυχοι οι με φτωχό νου, γιατί δική τους είναι
η βασιλεία των ουρανών. Καλότυχοι οι λυπημένοι,
γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν. Καλότυχοι οι ήμεροι,
γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. Καλότυχοι οι
πεινασμένοι και διψασμένοι την αρετή, γιατί αυτοί θα
χορταστούν. Καλότυχοι οι σπλαχνικοί γιατί αυτοί θα
δουν σπλαχνιά. Καλότυχοι οι με καθαρή καρδιά, γιατί
αυτοί θα δούνε το Θεό. Καλότυχοι όσοι φέρνουν
ειρήνη, γιατί αυτούς θα πούνε γιους του Θεού.»
Τι νόημα έχει αυτή η διδασκαλία και πώς σχετίζεται με
την ψυχολογική εξέλιξη του ανθρώπου; Ας δούμε την
πρώτη φράση:
« Καλότυχοι οι με φτωχό νου» (στο πρωτότυπο
«μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι»).
Ποιοι είναι αυτοί; Για να το βρούμε, ας πάρουμε το
αντίθετο: οι πλούσιοι στο πνεύμα, στο νου, στη διάνοια.
Αυτοί είναι γεμάτοι γνώσεις, ιδέες, θεωρίες, πεποιθήσεις,
βεβαιότητες. Είναι σίγουροι για το διανοητικό τους
πλούτο, για τη μεγάλη αξία των γνώσεων και των
θεωριών τους. Λοιπόν, οι φτωχοί στο νου, στη διάνοια
πρέπει να είναι εκείνοι που δεν έχουν καμιά σιγουριά,

καμιά περηφάνια για τις γνώσεις τους, για τις ιδέες τους.
Ποιοί είναι αυτοί;
Στο ερώτημα αυτό μπορεί ν’ ανακαλύψουμε το νόημα
της διδασκαλίας αυτής. Εμείς ρωτάμε, κι ο καθένας ας
ρωτήσει τον εαυτό του: Ξέρετε ανθρώπους που να μην
έχουν κάποιες γνώμες, ιδέες, πίστεις, που να μην τις
υποστηρίζουν με πείσμα , να μην είναι προσκολλημένοι
σ’ αυτές; Όποιος έχει παρατηρήσει τους ανθρώπους, την
εσωτερική ψυχολογική κατάστασή τους, τη λειτουργία
της σκέψης τους, θα έχει αντιληφθεί ότι αυτές οι ιδέες,
πίστεις γνώσεις τους είναι μηχανική επανάληψη των
όσων έχουν ακούσει ή διαβάσει. Τότε ποιοί είναι οι
φτωχοί, οι ταπεινοί στο πνεύμα, στη διάνοια; Ίσως πολύ
λίγοι, ίσως κανείς. Τότε για ποιούς μιλάει ο Ιησούς;
Ολοφάνερα, ο Ιησούς δεν μιλάει για τους ανθρώπους
όπως είναι. Μιλάει για τη δυνατότητα του ανθρώπου να
μεταμορφωθεί, να γίνει πραγματικός άνθρωπος. Αν οι
άνθρωποι ήταν άνθρωποι, γιατί θα τους μιλούσε; Η
ομιλία του, η διδασκαλία του είναι ο δρόμος για την
εξέλιξη του ανθρώπου. Όχι για το πλήθος, αλλά για το
μαθητή, για το σπουδαστή του δρόμου της αυτοεξέλιξης,
της
αυτομεταμόρφωσης.
Αυτός
πρέπει
να
συνειδητοποιήσει τη μηδαμινότητα όλων των γνωμών
του, θεωριών και πίστεων. Πώς μπορεί να φτάσει εκεί;
Ίσως μόνο αν αντιληφθεί ότι όλες αυτές είναι
διαμορφώσεις, επηρεασμοί, ταυτίσεις , μηχανικές
επαναλήψεις. Πώς μπορεί να το αντιληφθεί αυτό;
Ίσως δεν είναι δύσκολο να το παρατηρήσει κανείς στους
άλλους, αν μάθει να παρατηρεί. Μπορεί όμως να είναι

φοβερά δύσκολο να το παρατηρήσει στον εαυτό του, γιατί
εδώ θα χρειαστεί να μάθει να αυτοπαρατηρείται.
Μπορούμε εύκολα ίσως, αν έχουμε κάποια ιδέα, να δούμε
ότι οι θεωρίες και οι πίστεις των άλλων τους οδηγούν στο
φανατισμό, στη σύγκρουση, την έχθρα και να τους
λυπόμαστε ή να τους απορρίπτουμε. Δεν μπορούμε όμως
εύκολα ν’ απαρνηθούμε τις δικές μας γνώσεις, θεωρίες
και πίστεις, και είμαστε σχεδόν πάντα πρόθυμοι να
συγκρουστούμε με τους άλλους γι αυτές. Βλέπουμε τώρα
πόσο βαθιά κοιμισμένοι είμαστε όλοι μέσα στις κάθε
λογής διαμορφώσεις μας; Και γιατί τόσο συχνά
διαβάζουμε τον Ιησού να λέει: Μην κοιμάστε,
ξαγρυπνάτε, ξυπνήστε. Να είστε πάντα σε εγρήγορση, σ’
επιφυλακή, σε σκοπιά. Ο νους έχει την τάση ν’
αποκοιμιέται τόσο εύκολα , μεσ’ από τη μηχανική
λειτουργία του και την υποδούλωσή του στις εντυπώσεις
των αισθήσεών του.
Μήπως σ αυτό το σχόλιο μπορούμε ν ανακαλύψουμε το
νόημα της πολύ γνωστής, αλλά και πολύ περίεργης και
ανεξήγητης φράσης του Σωκράτη-Ένα ξέρω καλά ότι δεν
ξέρω τίποτα. Ο Σωκράτης είχε δει τη σχετικότητα όλων
των γνώσεων, την ψευτιά τους διότι είχε βρει την
αυτογνωσία, την πραγματική γνώση ή εμπειρία, το βίωμα
της εσωτερικής αλήθειας της υπαρκτότητας, που
υπερβαίνει και αχρηστεύει όλες τις γνώσεις και
“αλήθειες” που συσσωρεύει ο νους, με τους περιορισμούς
κάτω από τους οποίους λειτουργεί.
Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να έχουμε μια πρώτη
κατανόηση και για τους υπόλοιπους μακαρισμούς.

« Καλότυχοι οι λυπημένοι γιατί αυτοί θα
παρηγορηθούν (μακάριοι οι πενθούντες, ότι αυτοί
παρακληθήσονται).
Σε σχέση με τα παραπάνω, μπορούμε να δούμε ότι ο
άνθρωπος που αντιλήφθηκε την πνευματική του φτώχια,
τη μηδαμινότητά του, την αλαζονεία του και τους
κινδύνους της, όλο το χαμηλό επίπεδο του Είναι του, της
ύπαρξής του, μέσα στα δεσμά της οργανικής ζωής του
εδώ κάτω στη γη, αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε ίσως
να ξεπεράσει την αυτοεκτίμησή του, την αυτολατρεία
του, τον εγωκεντρισμό του. Πώς;
Μόνο αν νοιώσει ντροπή για τον εαυτό του, αν λυπηθεί
για τα κακά του εγωκεντρισμού που κουβαλάει μέσα του.
Κι αυτό πάλι δεν είναι
για τον καθένα . Ποιός
συνηθισμένος άνθρωπος θα μπορούσε να σιχαθεί και να
ντραπεί για τον εαυτό του, αφού είναι τόσο βέβαιος για
την αξία του και την αρετή του; Αυτό είναι μόνο για
κείνους που θα ξυπνήσει μέσα τους μια τέτοια διαίσθηση
και δε θα την πνίξουν από φόβο, αλλά θα τολμήσουν να
πάνε πιο πέρα. Αυτοί μπορεί να είναι στο τέλος
καλότυχοι. Ποιά είναι η καλή τύχη που τους περιμένει; Η
βασιλεία των ουρανών. Αυτή μπορεί να είναι μια
ανώτερη ψυχολογική κατάσταση, ένα ανώτερο επίπεδο
του Είναι, που χαρακτηριστικό της γνώρισμα θα είναι μια
πλατιά, ανυψωμένη συνειδητότητα, που έχει ξεπεράσει
τη στενότητα, χωριστικότητα και σύγκρουση της χαμηλής
συνειδητότητας του εγωκεντρισμού και του ύπνου που
χαρακτηρίζει το συνηθισμένο άνθρωπο..
«Καλότυχοι οι ήμεροι» (μακάριοι οι πραείς).

Ήμερος θα πει εξημερωμένος, όχι άγριος , χωρίς οργή,
θυμό, φόβο, επιθετικότητα, αρπακτικότητα, πείσμα.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, είναι έτσι οι άνθρωποι; Ας
απαντήσει ο καθένας στον εαυτό του. Ο λόγος εδώ πάλι
για την κατεύθυνση, για την ποιότητα της
χαρακτηρολογικ αλλαγής που θα μπορούσε να επιδιώξει
ο άνθρωπος, αν θέλει να εξελιχθεί. Η εξέλιξη είναι προς
την εξημέρωση, την πραότητα, που σημαίνει να νικήσεις
τον εγωικό εαυτό σου. Ενώ η δική μας εξέλιξη, η
ικανοποίηση είναι να νικάμε τους άλλους, ν ‘
ανεβαίνουμε πιο ψηλά απ’ τους άλλους, και όχι ν’
ανεβούμε σε κάποιο ψηλότερο σκαλοπάτι μέσα μας,
ψυχολογικά, πιο ψηλά από την αγριότητά μας, σε άλλο
επίπεδο του Είναι μας.
Ας δούμε τώρα, όσο γίνεται πιο σύντομα , και τους
υπόλοιπους μακαρισμούς :
«Καλότυχοι οι διψασμένοι και πεινασμένοι την αρετή
γιατί αυτοί θα χορταστούν». (Μακάριοι οι διψώντες
και πεινώντες την δικαιοσύνην, ότοι αυτοί
χορτασθήσονται).
Το νόημα μπορεί να είναι ότι ο άνθρωπος που θέλει να
εξελιχθεί, ο μαθητής της επιστήμης της αυτογνωσίας και
της αυτομεταμόρφωσης, θα πρέπει να νιώθει
ανικανοποίητος, άδειος απ όλα όσα έμαθε και έκανε στη
ζωή του, απ’ όλα όσα βλέπει να κάνουν κι ακούει να λένε
οι άνθρωποι γύρω του, κι αντί να βουλιάζει στην πλήξη
και την απογοήτευση, ή να περιοριστεί στη ζωή των
αισθήσεών του, να νιώσει πείνα και δίψα για τη γνώση

και την πράξη που θα τον οδηγήσει ν’ αλλάξει τον εαυτό
του, να ξεφύγει από τη σκλαβιά του. Το πρωτότυπο λεει
οι « πεινώντες τη δικαιοσύνη» αλλά σωστά ο Πάλλης
μεταφράζει αρετή, που είναι μια συνολική ανώτερη
κατάσταση στο Είναι, στο χαρακτήρα του ανθρώπου και
όχι μια περιορισμένη ιδιότητα όπως εννοούμε σήμερα τη
δικαιοσύνη.
«Καλότυχοι οι σπλαχνικοί γιατί αυτοί θα δουν
σπλαχνιά» (Μακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί
ελεηθήσονται).
Σπλαχνικός θα πει μεγαλόψυχος, συμπονετικός. Δε
σημαίνει βέβαια κάποια μηχανική συνήθεια απλοχεριάς,
ελεημοσύνης. Σημαίνει τη δύναμη να νιώθεις συμπόνια
για τους ανθρώπους στις κακές τους καταστάσεις, στις
δυστυχίες τους , να μην είσαι σκληρός, άσπλαχνος με
τους άλλους, για όσα κακά κάνουν σε σένα ή σε άλλους.
«Αυτοί θα δουν σπλαχνιά» σημαίνει ότι αυτοί θα
μπορούσαν να ξεπεράσουν μέσα τους εκείνες τις
καταστάσεις, διαθέσεις και πράξεις που είναι ακριβώς
τόσο κακές όσο αυτές που βλέπουν στους άλλους. Για να
ξεπεράσεις αυτές τις καταστάσεις μέσα σου, πρέπει
πρώτ’ απ’ όλα να βρεις τη δύναμη να τις συχωράς στους
άλλους που τις εκδηλώνουν ενάντιά σου και σε
πληγώνουν ή ενάντια σε άλλους. Πρέπει να κατανοήσεις
από πού προέρχονται αυτές οι εκδηλώσεις μέσα τους και
μέσα σου και με τη γνώση αυτή να τις ελέγξεις. Αλλιώς
δε θα ξεφύγεις απ’ αυτές, δε θα δεις σπλαχνιά, θα βρεις
μόνο καταδίκη, σαν αυτή που κάνεις κι εσύ για τους
άλλους. Αν δεν ξέρεις, τότε κρίνεις και καταδικάζεις. Αν
ξέρεις, σπλαχνίζεσαι και αθωώνεις, σχωρνάς. Τότε μόνο

μπορεί να λειτουργήσει μέσα σου κάποιο ανώτερο
επίπεδο που θα σε ελευθερώσει από την κρίση και την
καταδίκη που τη λέμε δικαιοσύνη, ενώ στην
πραγματικότητα είναι εκδίκηση, σκληρότητα, ασπλαχνιά.
«Καλότυχοι οι με καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δούνε
το Θεό».( Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία, ότι αυτοί
τον Θεόν όψονται).
Καθαρή καρδιά σημαίνει καθαρό συναίσθημα, ανώτερο,
εξαγνισμένο. Ο άνθρωπος που θέλει να εξελιχθεί
εσωτερικά, ψυχολογικά, πρέπει να καθαρίσει την καρδιά
του, δηλαδή το συναισθηματικό του κέντρο, από κάθε
βρωμιά. Υπάρχουν βρώμικα συναισθήματα; Ασφαλώς,
και τα έχουμε νιώσει όλοι: Φθόνος, ζήλια, έχθρα, μίσος,
δίψα για δόξα, γι’ αναγνώριση, για επιβολή, περηφάνια,
αλαζονεία, αυτολύπηση, κατάθλιψη, απογοήτευση,
επιθετικότητα, σκληρότητα, εκδίκηση, ασπλαχνιά,
σαδισμός και τόσα άλλα. Ας τα πούμε με μια λέξη
αρνητικά συναισθήματα. Αυτή είναι η βρωμιά που πρέπει
να καθαρίσει από μέσα του ο σοβαρός σπουδαστής της
αυτοεξέλιξης. Όχι για να πετύχει κάποιο αποτέλεσμα για
το Εγώ του, διότι το Εγώ αυτό είναι το κέντρο, η πηγή
όλης της βρωμιάς, των αρνητικών συναισθημάτων. Ο
άνθρωπος που νιώθει: τι καλός που είμαι, είναι
βουτηγμένος μέσα σ’ αυτό το Εγώ. Πρέπει λοιπόν να
νιώσω ότι είμαι κακός; θα ρωτήσει κάποιος. Ναι,
ασφαλώς. Αν δεν δεις, δε νιώσεις τη βρωμιά, πώς θα βρεις
το κίνητρο για να την καθαρίσεις; Την ώρα που νιώθεις το
κακό μέσα σου, βρίσκεις τη δύναμη να το νικήσεις. Από
πού; Από το ανώτερο επίπεδο που ενεργοποιείται μέσα

σου και σου επιτρέπει να βλέπεις το χαμηλότερο επίπεδο
που δημιουργεί τα ακάθαρτα συναισθήματα.
«Τον Θεόν όψονται» σημαίνει ότι θα νιώσουν τα καλά,
ανώτερα, αγνά συναισθήματα. Θα μπορούσαμε να πούμε
ότι ο Θεός είναι το καλό συναίσθημα. Δεν έχουμε όνομα
για το Θεό, ούτε καν γνώση, και ούτε μπορούμε ποτέ ν’
αποχτήσουμε. Είμαστε πολύ χαμηλά για κάτι τέτοιο. Το
ανώτερο επίπεδο γνώσης και συναίσθησης για το Θεό
που μπορούμε να φτάσουμε είναι το καλό συναίσθημα, η
πραγματική καλοσύνη και αθωότητα του νού. Όχι οι
μηχανικές συγκινήσεις, το κλάμα, η λύπηση, η
ελεημοσύνη, τα δώρα, ο ενθουσιασμός κ.α. που
βρίσκονται στο μηχανικό μέρος του συναισθηματικού μας
κέντρου. Αυτή η διάκριση ανάμεσα στα μηχανικά καλά
συναισθήματα,
που
όλα
σχετίζονται
με
την
ιδιοσυγκρασία και τη διαμόρφωση του Εγώ, και στο
ανώτερο συναίσθημα, την αντικειμενική, ολική και
ακλόνητη καλοσύνη, συνειδητή αγάπη, όχι ενστικτική ή
συναισθηματική προσκόλληση, είναι βασική για τον
άνθρωπο που θέλει να εργαστεί πάνω στον εαυτό του.
Θα παρακαλούσα τον αναγνώστη που ενδιαφέρεται
σοβαρά για το θέμα που ερευνάμε εδώ, να ξαναδιαβάσει
τους υπόλοιπους μακαρισμούς και να στοχαστεί μόνος
του πάνω στο νόημά τους.
Αυτοί λοιπόν είναι οι μακαρισμοί, αυτές οι τόσο μεστές σε
νόημα αλλά και τόσο κοφτές και λιγόλογες φράσεις, που
το ύφος, η μορφή τους είναι μεγάλη τέχνη, αντικειμενική,
είναι αληθινή ποίηση, που μπορείς να επικοινωνήσεις
μαζί της και να ευφρανθείς μόνο μέσ’ από μιαν ανώτερη

συναισθηματική κατάσταση και όχι με τη συνηθισμένη
λογική.

3. ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

Αλλά η επί του όρους ομιλία δε σταματά με τους 15
στίχους των μακαρισμών. Συνεχίζεται σε άλλες 7 σελίδες
κείμενο που κάθε παράγραφός του είναι κι ένα
ολοζώντανο και πολύ δυνατό δείγμα της ψυχολογικής
σκέψης, σε αντίθεση με τη μηχανική λογική, μιας σκέψης
που προέρχεται από την ανώτερη πνευματική λειτουργία
και το ανώτερο συναίσθημα που χαρακτηρίζουν τον
εσωτερικά πλέρια εξελιγμένο άνθρωπο, το συνειδητό
άνθρωπο με ανθισμένο νου και καρδιά.
Η μηχανική λογική της ζωής λέει: Μάτι για μάτι και δόντι
για δόντι ,δηλαδή, χτύπα όταν σε χτυπούν, εκδικήσου
όταν σε αδικούν, σε πληγώνουν. Η ψυχολογική σκέψη, η
ολική, ολόπλευρη αντίληψη λέει : « Μην αντιχτυπάς το
κακό, ( μη αντιστήναι τω πονηρώ) παρά όποιος σε
χτυπάει στο δεξί σου μάγουλο, γύρισέ του και το άλλο. Κι
όποιος σου θέλει δίκες για να σου πάρει το ρούχο, άφησέ
του και το πανωφόρι. Και όποιος σ’ αγγαρέψει ένα μίλι,
πήγαινε μαζί του δύο. Σ’όποιον σου γυρέψει δώσε , κι
όποιος θέλει να δανειστεί από εσένα, μην του γυρίζεις τη
ράχη».
Αυτό το κομμάτι πάλι είναι ένα αληθινό ποίημα,
διαμαντένια τέχνη από ανώτερα κέντρα του ανθρώπινου
νου και της καρδιάς. Όταν όμως τα ακούμε εμείς οι
συνηθισμένοι άνθρωποι, λέμε: Μα πώς είναι δυνατό να
γυρίσω και το άλλο μάγουλο; Θα ήθελα, αλλά δεν μπορώ.
Το βλέπω ότι είναι υπέροχο, αλλά είναι ακατόρθωτο. Κι

άλλοι θα πουν: « Δεν είναι σωστό να υποχωρείς. Θα σε
αφανίσουν. Το σωστό είναι ν’ ανταποδίνεις το χτύπημα,
όταν σε χτυπούν». Μέχρι εκεί φτάνει η συνηθισμένη
λογική μας. Και πολλοί από αυτούς που λένε τα πιο
πάνω, πιστεύουν στο Χριστό σα γιο του Θεού, κλπ.
Βλέπετε την αντίφαση; Πιστεύουν στο Χριστό αλλά δεν
πιστεύουν στη διδασκαλία του. Και ούτε την εφαρμόζουν.
Ποιος υποχωρεί στον αντίδικό του; Σέρνεται στα
δικαστήρια μαζί του μέχρι τέλος. Κι ας καταστρέφει τη
ζωή του στη στεναχώρια και την περιουσία του στους
δικηγόρους.
Γιατί όμως ο Χριστός διδάσκει μιαν ανεφάρμοστη
διδασκαλία; Γιατί κάνει τέτοιο λάθος; Γιατί αμφισβητεί,
ανατρέπει τους παλιούς νόμους και δίνει νέες εντολές
που είναι ανεφάρμοστες; Για να το κατανοήσουμε, πρέπει
να θυμηθούμε ότι ο Χριστός μιλάει στους μαθητές του,
και τους υποδείχνει το ανώτερο σκαλοπάτι της
ψυχολογικής εξέλιξης που είναι κατορθώσιμη για τον
άνθρωπο. Δε δίνει εντολές ή νόμους για το πλήθος.
Μιλάει για κάποιο ανώτερο επίπεδο του Είναι στον
άνθρωπο, για την ανάπτυξη της αντικειμενικής
συνειδητότητας. Σε μια τέτοια κατάσταση ο άνθρωπος δε
λειτουργεί από το συνηθισμένο Εγώ, αλλά από το
ανώτερο συναίσθημα, από την κατάσταση της αγάπης.
Σε τέτοιες καταστάσεις βρισκόμαστε πότε- πότε όλοι οι
άνθρωποι. Μια μάνα που αγαπάει το παιδί της μπορεί να
του πει, όταν αυτό την χτυπάει για να ξεσπάει κάποιο
πλήγωμα, μια απογοήτευση που πήρε από τη ζωή:
«Χτύπα με, δεν πειράζει, χτύπα με να σου φύγει η
στεναχώρια». Το ίδιο κι ένας άνθρωπος που
συναισθάνεται πόσο άσχημα φέρθηκε σε κάποιον, όταν

αυτός ο κάποιος του κακομιλήσει, μπορεί να του πει:
«Βρίσε με, έχεις δίκιο να με βρίζεις γιατί σου φέρθηκα
άσχημα».
Υπάρχουν λοιπόν καταστάσεις, όπως η αγάπη, η
συναίσθηση της κακίας μας, που μας φέρνουν σε
ανώτερο επίπεδο του Είναι μας, που μας αλλάζουν, εμάς
τους συνηθισμένους ανθρώπους. Όμως αυτές οι
καταστάσεις είναι σπάνιες σε εμάς, έρχονται ίσως μόνο
αν τύχει και η ζωή μας δώσει πολύ γερό χτύπημα στην
αλαζονεία μας, στη μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας, όταν
ταπεινωθούμε παρά τη θέλησή μας. Όμως ο Χριστός
μιλάει για μια συνειδητή προσπάθεια προς την
κατεύθυνση αυτή. Και περιγράφει πώς λειτουργεί ο
άνθρωπος σ’ αυτό το ανώτερο σκαλοπάτι.
«Ακούσατε πως ειπώθηκε στους παλιούς, να μην
σκοτώνεις΄ κι όποιος σκοτώσει θα δικαστεί. Εγώ όμως
σας λεω πως όποιος θυμώνει του αδερφού του θα
καταδικαστεί. Ακούσατε πως ειπώθηκε , Να μην
μοιχεύσεις. Εγώ όμως σας λεω ότι όποιος βλέπει τη
γυναίκα με σκοπούς επιθυμίας, τη μοιχεύει κιόλας
στην καρδιά του… Ακούσατε πως ειπώθηκε, Ν
αγαπάς τον πλησίον σου και να μισείς τον εχθρό σου.
Εγώ όμως σας λεω, αγαπάτε τους εχθρούς σας και
προσεύχεστε για το καλό όσων σας κατατρέχουν, κι
έτσι να γίνετε σαν τον πατέρα σας στα ουράνια , γιατί
τον ήλιο του τον ανατέλλει σε κακούς και σε καλούς
και βρέχει σε δίκαιους και άδικους΄»
Σ’αυτά τα αποσπάσματα βλέπουμε ξεκάθαρα ότι ο
Ιησούς ξέρει τι είναι οι άνθρωποι και ούτε επιδιώκει να

τους βάλει νέους νόμους, να τους δώσει νέες εντολές.
Ξέρει ότι οι άνθρωποι θέλουν να εκδικούνται όταν τους
χτυπούν, να τρέχουν στα δικαστήρια όταν νομίζουν ότι
τους αδικούν, ν αγαπούν μόνο όσους τους αγαπούν, να
μη δίνουν σ’ όσους έχουν ανάγκη, να χαιρετούν μόνο τους
δικούς τους, κλπ. Αλλά ο άνθρωπος που θέλει να
εξελιχθεί, οφείλει να παλέψει μέσα του με αυτή τη
συνηθισμένη, παλιά, κατώτερη ψυχολογική λειτουργία
και να φτάσει σε μιαν άλλη, ανώτερη λειτουργία. Αλλά
για να γίνει κάτι τέτοιο, ο άνθρωπος πρέπει να πάει
κόντρα στις συνήθειές του. Να μη θυμώνει, να μην
οργίζεται, να μην αντιχτυπάει, να μην εκδικείται, ν
αγαπάει τον εχθρό του, να χαιρετάει τον ξένο, να δίνει
όταν του ζητούν, να υποχωρεί όταν του κάνουν επίθεση.,
κλπ.
Ακούγοντας τα παραπάνω, οι πιο πολλοί άνθρωποι δε
νιώθουν τίποτε. Κάποιοι νιώθουν κάτι, ένα σκίρτημα
στην καρδιά τους ή στο νου τους, αλλά σύντομα το
ξεχνούν. Άλλοι το ακούν με τη συνηθισμένη λογική και
λένε: Αδύνατο, αυτά δε γίνονται. Και άλλοι θα πουν: Θα
ήθελα, μα δεν μπορώ, δεν υπάρχει τρόπος. Και κάποιοι,
πολύ λίγοι, θα νιώσουν: Ίσως βρώ το κλειδί γι’ αυτό το
σκαλοπάτι.
Λοιπόν, αυτός που θα συγκινηθεί βαθιά από τη
διδασκαλία αυτή, θα ψάξει και θα βρει, αργά ή γρήγορα,
το δρόμο του. Εμείς εδώ θα προσέξουμε μόνο την πιο
πάνω φράση: « κι έτσι να γίνετε γιοι του πατέρα σας στα
ουράνια, γιατί τον ήλιο του τον ανατέλλει σε καλούς και
σε κακούς και βρέχει σε δίκαιους και άδικους». Εδώ
μπορεί να κρύβεται κάποιο μυστικό για το δρόμο. Ας το

πούμε : ολική αντίληψη, ψυχολογική κατανόηση,
αντικειμενική αγάπη. Εμείς λειτουργούμε μερικά, μέσα
από το Εγώ μας, τις ταυτίσεις, τις συμπάθειες και
αντιπάθειες μας. Αν εσύ συμπαθείς τη μια χώρα κι
αντιπαθείς την άλλη, κι αν είχες τον ήλιο και τη βροχή
δικά σου, θα τα έδινες στη χώρα που συμπαθείς και θα τα
στερούσες από την άλλη. Αυτό είναι αποτέλεσμα της
ταύτισης, της προσκόλλησης, της μερικής, υποκειμενικής,
συναισθηματικής, εγωκεντρικής λειτουργίας του νου και
της καρδιάς σου. Σ’ αυτή τη λειτουργία χρωστάς όλες τις
ικανοποιήσεις σου αλλά κι όλες τις δυστυχίες σου.
Για να φτάσεις στην άλλη κατάσταση, ο δρόμος είναι να
μιμηθείς τη νοημοσύνη και την αγάπη του ήλιου. Να
είσαι με όλους καλός. Να μην βλέπεις εχθρούς και
φίλους. Να δίνεις σε όλους την αγάπη σου. Αλλά για να
γίνει αυτό μέσα σου, πρέπει να αντιληφθείς τη
λειτουργία της ταύτισης μέσα σου. Και να παρατηρήσεις
πως η ταύτιση μπορεί να μετατραπεί, χωρίς να το
προσέξεις, σε φανατισμό, κι από εκεί ένα βήμα πιο
μακριά είναι το μίσος για όσους δε νιώθουν, δε
σκέφτονται όπως εσύ, δηλαδή, μισαλλοδοξία. Κι από εκεί,
στην κακή δράση, στον πόλεμο, στο φόνο. Πόσο μακριά
έφυγες από τη Θεία δικαιοσύνη, το συμπαντικό νόμο της
αγάπης που ορίζει ̎ου φονεύσεις ̎ ;
Βλέπετε πόσο σημαντική είναι αυτή η διδασκαλία, ίσως η
πιο σημαντική για τον κάθε άνθρωπο και για την κάθε
κοινότητα ανθρώπων; Βλέπετε ότι αυτή τη διδασκαλία
αρνούμαστε, προδίδουμε κάθε μέρα με τον τρόπο που
λειτουργούμε νοητικά και συναισθηματικά, ψυχολογικά;

4. ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΔΑΣ - Διδασκαλία παράλληλη

Αν δεχθούμε ότι αυτά τα λίγα ,αλλά τόσο μεστά σε
νόημα, λόγια του Ιησού είναι η βασική του διδασκαλία, θα
ήταν ενδιαφέρον να βρούμε εκείνα τα λίγα, αλλά πολύ
περιεκτικά, λόγια του Βούδα, που αντιπροσωπεύουν τη
βασική διδασκαλία του. Ίσως αυτά υπάρχουν στο πρώτο
του κήρυγμα ,μετά την πραγμάτωση της εσωτερικής
αλήθειας, μετά το φωτισμό του.
Αυτή η ομιλία του προς τους λίγους μοναχούς που είχε
κοντά του, παρουσιάζεται σαν μια πολύ σύντομη, πολύ
ολιγόλογη περιγραφή των πιο σημαντικών και
συμπαντικών αληθειών της ζωής, συνήθως με τον τίτλο:
Οι 4 ανώτερες αλήθειες.
1.Η αλήθεια του πόνου
Σχολιάζοντας λέω ότι αυτό σημαίνει ότι στην ζωή
υπάρχει πόνος. Στο φυσικό, βιολογικό επίπεδο, η γέννα
είναι πόνος, η αρρώστια, τα γηρατειά, ο θάνατος είναι
πόνος. Αναπόφευκτα. Στο ψυχολογικό επίπεδο, ο πόνος
θα έρθει μέσα από την επιθυμία, τον πόθο, την
προσκόλληση, την απογοήτευση, το ανικανοποίητο , τη
θλίψη, το χωρισμό κλπ. Αυτή είναι η πρώτη ανώτερη
αλήθεια.
2. Η αλήθεια της αιτίας του πόνου
Σχολιάζοντας, λέω ότι αυτό σημαίνει πως η αναζήτηση
της αιτίας του πόνου, η διάγνωση της αιτίας του πόνου
είναι η μόνη αντιμετώπιση του πόνου, η μόνη σωστή

στάση απέναντι στο γεγονός του πόνου. Αυτή η στάση
εξανθρωπίζει τον άνθρωπο που την ακολουθεί, τον
ανυψώνει, τον αγιάζει. Αν κάποιος ρωτήσει: αυτό δεν
κάνουν όλοι οι άνθρωποι; Δεν αναζητούν την αιτία του
πόνου τους; Γιατί δεν ανυψώνονται, δεν αγιάζουν; Θα
απαντούσα: Αυτό ακριβώς δεν κάνουν οι άνθρωποι.
Δηλαδή, δεν αναζητούν την αιτία του πόνου, την
πραγματική αιτία, τη φυσική, φυσιολογική, αλλά και την
εσωτερική, ψυχολογική, πνευματική αιτία του πόνου.
Γι΄αυτό και υποκύπτουν στον πόνο. Και πεθαίνουν με τον
πόνο. Κι ο πόνος επαναλαμβάνεται κυκλικά ενώ θα
μπορούσε να πεθάνει κάθε στιγμή που παρουσιάζεται.
Μπορούμε να υποθέσουμε ότι εκείνη η περίεργη,
ανεξήγητη ή κακοεξηγημένη φράση του Πλάτωνα, “η
φιλοσοφία είναι μελέτη θανάτου” μπορεί να βρει
εξήγηση στο πιο πάνω σχόλιο.
3. Η αλήθεια της απελευθέρωσης από τον πόνο
Σχολιάζοντας, θα πω ότι αυτό σημαίνει πως ο άνθρωπος
που θα ενδιαφερθεί για την αιτία του πόνου, που θα
επιδιώξει σοβαρά να παρατηρήσει τις αιτίες, του πόνου,
θα φτάσει στο να διαγνώσει αυτές τις αιτίες και να
απελευθερωθεί από τον πόνο. Αν ανακαλύψει ότι αιτία
του πόνου είναι η προσκόλληση, η ταύτισή του με το
σώμα του και με το νου του, δηλ. τα περιεχόμενα του νου
του, τότε η προσκόλληση τελειώνει. Και ο άνθρωπος
απελευθερώνεται από τον πόνο.
4.Η αλήθεια του δρόμου ή του τρόπου ζωής που οδηγεί
στην απελευθέρωση από τον πόνο

Αυτός ο δρόμος είναι το οχταπλό μονοπάτι.
Οι οχτώ πλευρές του είναι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Σωστή αντίληψη της ζωής
Σωστός σκοπός
Σωστός λόγος, ομιλία
Σωστή δράση
Σωστό επάγγελμα
Σωστή προσπάθεια
Σωστή συγκέντρωση του νου
Σωστή κατεύθυνση του νου

Αυτό δεν θα το σχολιάσω . Σε όποιο απλό βιβλίο για τις
βασικές διδασκαλίες του βουδισμού, αυτά τα 8 σημεία
σχολιάζονται αρκετά, με ή χωρίς παραδείγματα.
Όμως, ακριβώς αυτά τα 8 σημεία της 4ης αλήθειας της
διδασκαλίας του Βούδα είναι που δείχνουν, όπως θα το
διαισθανθήκατε, την ομοιότητα με τα όσα λέγονται στο
κήρυγμα του Ιησού πάνω στο βουνό, δηλαδή οι
μακαρισμοί, που σχολιάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο.

5. ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
ΣΧΕΣΕΩΝ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ

Στο σημείο αυτό αξίζει να προσέξουμε τα όσα είπε ο
Ιησούς στους μαθητές του, όταν κάποιοι από αυτούς
μάλωναν για το ποιος είναι ανώτερος από τους άλλους,
για την υπεροχή ή την αρχηγία, με άλλα λόγια .
«Ξέρετε πως οι αρχηγοί των εθνικών (εννοεί τα κυρίαρχα
έθνη της εποχής του, Ρωμαίους, Έλληνες, Ασιάτες) τους
ορίζουν (τους διαφεντεύουν) και οι μεγάλοι (οι διοικητές)
τους εξουσιάζουν. Όμως , όποιος από εσάς θέλει να γίνει
ο πιο μεγάλες, ας γίνει δούλος σας (Ματθαίου 20). Και ο
ανώτερός σας ας γίνει υπηρέτης σας. (Ματθ. 23).
Εδώ βλέπουμε καθαρά ότι ο Ιησούς γνωρίζει ότι στην
εποχή που ζει, κυριαρχεί το πατριαρχικό μοντέλο
εξουσίας – εξουσιαστικότητα, αυταρχισμός, επιβολή,
δεσποτισμός των λίγων πάνω στα άτομα και στους
λαούς. Και ζητάει από τους μαθητές να αρνηθούν αυτό το
πρότυπο, να μην το μιμηθούν, να το αποφύγουν.
Προτείνει κάποιο άλλο πρότυπο? Ναι . Ο ανώτερος, ο
διοικητής να είναι ο υπηρέτης των πολλών. Τι πρότυπο
είναι αυτό? Μας θυμίζει το πρότυπο σχέσης μητέρας παιδιών. Η μητέρα είναι ανώτερη, διοικεί την
οικογενειακή ομάδα, επειδή φροντίζει για όλους, τους
υπηρετεί. Αυτό το μητροκεντρικό μοντέλο επικρατούσε
στις αυτόνομες κοινότητες της προϊστορικής εποχής, πριν
καταστραφεί από τη βάρβαρη εισβολή άγριων πολεμικών
φυλών που, υπακούοντας σε αρχηγούς- φονιάδες ,

καταχτούσαν χώρες και εξόντωναν λαούς με το μαχαίρι
και τη φωτιά.
Όλες οι ηθικές αξίες της διδασκαλίας του Ιησού είναι
ολοφάνερα μητροκεντρικές: Αγάπη, σπλαχνιά, συμπόνια,
συγχώρεση, γενναιοδωρία .Αλλά και πολλές πράξεις του:
βοήθεια
στον
αδύνατο,
στον
άρρωστο,
στον
καταθλιμμένο, υλική και πνευματική συμπαράσταση, για
να βρει το δρόμο της απελευθέρωσής του από τις
εγκόσμιες δυστυχίες του.
Εμπόδισε το λιθοβολισμό της μοιχαλίδας γυναίκας,
συχώρεσε και αθώωσε την πόρνη στο σπίτι του Σίμωνα
του Φαρισαίου όπου ήταν προσκαλεσμένος και αυτή
μπήκε μέσα ακάλεστη για να ζητήσει τη βοήθεια του
Ιησού στο δράμα της.
Ακριβώς τις ίδιες αξίες θα βρούμε και στις διδασκαλίες
του Βούδα, αλλά και παρόμοιες πράξεις του, πεντακόσια
χρόνια πριν το Χριστό. Και ο Βούδας ζούσε σε μία
πατριαρχική κοινωνία, όπου οι αρχηγοί των Αρείων
πολεμικών φυλών διαφέντευαν κυριαρχικά τους λαούς
των χωρών που είχαν κατακτήσει, καταστρέφοντας
παλαιότερους πολιτισμούς μητροκεντρικών κοινοτήτων.
Ας θυμηθούμε ότι ο Βούδας ξεκίνησε το κήρυγμά του με
κίνητρο τη συμπόνια για τις δυστυχίες των ανθρώπων.
Και ο Ιησούς άρχισε το πρώτο κήρυγμά του με τη φράση
των παλαιοτέρων, γνήσιων δασκάλων των ίδιων αξιών,
‘έλεος θέλω και όχι θυσίαν’. Δηλαδή, το κήρυγμά του, η
δράση του θα ήταν αφιερωμένη στην ανακούφιση, στην
απελευθέρωση των ανθρώπων από τη δυστυχία τους. Θα

ζητούσε την άσκηση της συμπόνιας, της αλληλοβοήθειας
και θα αποδοκίμαζε τις θυσίες και τις προσφορές στο
ιερατείο.
Όποιος διαβάσει μια λεπτομερειακή περιγραφή της ζωής
του Βούδα (ίσως του S.N.GOENKA) θα δεί πως τον
φθονούσαν και τον καταδίωκαν οι Βραχμάνοι
(γραμματείς, ιερείς και Φαρισαίοι της κοινωνίας του) που
απειλούνταν από το κήρυγμά του για κατάργηση των
θυσιών, των δωρεών, των τελετουργιών, για το κήρυγμά
του για την ηθική ακεραιότητα του, και για το κήρυγμά
του για την καλλιέργεια της αγάπης, της συμπόνιας, της
αλληλοβοήθειας. Του έστησαν πολλές παγίδες να τον
πιάσουν παραβάτη, προσπάθησαν να τον σκοτώσουν
ρίχνοντας ένα βράχο από το βουνό καταπάνω του, έναν
ελέφαντα που είχαν αφηνιάσει εναντίον του, και άλλα
πολλά.
Ας μην ξεχνάμε τη φράση στο Ευαγγέλιο σχετικά με την
αιτία για το φόνο του Ιησού.
«Διά τον φθόνον εσταύρωσαν αυτόν» .
«Διότι εγνώριζεν ο Ιησούς ότι οι αρχιερείς ότι δια τον
φθόνων παρέδωσαν αυτόν.

6. ΙΗΣΟΥΣ Ο ΜΥΘΟΠΛΑΣΤΗΣ

Στη συνέχεια θα σας δώσω λίγες σελίδες από το έργο μου
ΙΗΣΟΥΣ Ο ΜΥΘΟΠΛΑΣΤΗΣ - Ψυχολογικά σχόλια στους
μύθους - παραβολές του Ιησού. Οι σελίδες αυτές είναι από
την εισαγωγή στο έργο αυτό.
Ας πάρουμε τώρα ένα μύθο του Ιησού που βρίσκουμε στο
Ευαγγέλιο κατά το Ματθαίο, σελ 45 (μετάφραση
Αλ.Πάλλη.):
« Ένας βασιλέας θέλησε να λογαριαστεί με τους
σκλάβους του. Και σαν άρχισε να λογαριάζεται, του
φέρανε έναν που χρεωστούσε δέκα χιλιάδες τάλαντα. Κι
επειδή δεν είχε να πληρώσει, πρόσταξε ο αφέντης του να
πουληθεί, κι ο ίδιος κι η γυναίκα του και τα παιδιά του κι
όλα όσα είχε, για να πλερωθεί. Έπεσε, λοιπόν, ο σκλάβος
και τον προσκυνούσε κι έλεγε, κάνε υπομονή μαζί μου
και θα στα πληρώσω όλα. Και σπλαχνίστηκε το σκλάβο ο
αφέντης και τον άφησε, και το χρέος του το χάρισε. Κι
άμα βγήκε ο σκλάβος, βρήκε το συ- σκλάβο του ( άλλο
σκλάβο του ίδιου αφέντη) που του χρώσταγε εκατό
δηνάρια, και τον έπιασε κι έσφιγγε λέγοντας, πλήρωσε
ότι χρωστάς. Έπεσε λοιπόν ο συσκλάβος και τον
παρακαλούσε κι έλεγε, κάνε υπομονή μαζί μου και θα σε
πληρώσω. Όμως αυτός δεν ήθελε, παρά πήγε και τον
έβαλε φυλακή ως να πληρώσει ότι χρωστούσε. Οι
συσκλάβοι λοιπόν, σαν είδαν το τι έγινε, λυπήθηκαν
πάρα πολύ και πήγαν και μαρτύρησαν τ’ αφεντικού τους
όλα όσα έγιναν. Τότες τον έκραξε ο αφεντικός του και του
λεει, Σκλάβε κακέ, όλο σου εκείνο το χρέος στο χάρισα

αφού με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε κι εσύ να λυπηθείς το
συσκλάβο σου όπως σε λυπήθηκα εγώ; Και θύμωσε και
τον παρέδωσε ο αφέντης του στους βασανιστάδες ως να
πληρώσει ολόκληρο το χρέος»
Τι επίδραση μπορεί να έχει ο μύθος αυτός στον ακροατή ή
τον αναγνώστη, σε σένα, σε μένα; Μας κάνει ζωηρή
εντύπωση, σχεδόν μας πονάει η ασπλαχνιά, η
σκληρότητα του πρώτου σκλάβου που παίδεψε το δεύτερο
γιατί του χρωστούσε τόσο λίγα χρήματα. Και μας κάνει
χαρά, μεγάλη χαρά, η καλοσύνη του αφέντη που χαρίζει
στον πρώτο σκλάβο ένα τόσο μεγάλο ποσό που του
χρωστούσε. Σταματάμε όμως εκεί, σ’ αυτά τα
συναισθήματα ή μήπως μαζί με τα συναισθήματα
κατανοούμε και τη σκληρότητα του ανθρώπου προς τον
συνάνθρωπο, τη μικρότητά του, τη μικροπρέπειά του;
Ίσως πει κανείς : Ναι, στα χρόνια που διηγιόταν ο Ιησούς
το μύθο, υπήρχαν σκλάβοι κι αφεντάδες και πωλήσεις
ανθρώπων και παιδεμοί και φυλακίσεις για πολύ μικρά
ποσά, κι έτσι ο μύθος ήταν ολοζώντανος για τους
ακροατές του Ιησού και τους παρακινούσε σε σκέψεις
ζωηρές για το μεγαλείο της σπλαχνιάς, του ελέους και
για τη φρίκη της σκληρότητας των ανθρώπων.
Αλλά ρωτάω το σύγχρονο αναγνώστη, και τον εαυτό μου:
Στις ίδιες σκέψεις δε μας παρακινεί κι εμάς, αυτός ο
μύθος; Δε μας φανερώνει άμεσα και καθαρά την
ασπλαχνιά, τη σκληρότητά μας προς τον συνάνθρωπό
μας που βρίσκεται σε θέση αδυναμίας απέναντί μας,
οικονομικής, ψυχολογικής ή άλλης; Το πόσο θερμά
παρακαλούμε να μας δώσουν αναβολή για κάποιο χρέος
που χρωστάμε και δεν μπορούμε να πληρώσουμε, αλλά

και πόσο αλύπητα μπορεί να βασανίσουμε κάποιον που
μας χρωστάει και δεν μπορεί να μας πληρώσει, έστω και
το πιο μικρό χρέος του;
Ίσως κάποιος να διαφωνήσει και να πει: Όχι, δε με
παρακινεί ο μύθος σε τέτοιες σκέψεις για τον εαυτό μου.
Ακούω το μύθο, συγκινούμαι από την τέχνη του
μυθοπλάστη, από τις ζωντανές εικόνες, βλέπω την
γενναιοψυχία του ενός και τη μικροψυχία του άλλου,
αλλά σταματώ εκεί. Δεν ξυπνάει μέσα μου καμία
αυτογνωσία, καμία επίγνωση του τρόπου λειτουργίας της
σκέψης μου, της τάσης μου να ζητάω χάρες από τον άλλο,
και να αρνούμαι να κάνω χάρη σ’ όποιον μου τη ζητάει.
Να επικρίνω τον άλλο και να υπερασπίζω τον εαυτό μου.
Αν είναι έτσι , αν σταματάμε εκεί, τότε ούτε οι μύθοι του
Ιησού μπορούν να μας παρακινήσουν στην αυτογνωσία.
Ίσως γι αυτό ο Ιησούς δεν έλεγε μόνο μύθους αλλά και
φράσεις, συμβουλές, παρομοιώσεις, όπου, χωρίς κανένα
μύθο, καμιά πλοκή, παρουσίαζε με μια εικόνα τη
συμπεριφορά των ανθρώπων, ξεσκέπαζε τους τρόπους,
τα κίνητρά τους. Ας δούμε μια τέτοια παρομοίωση.
Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο κατά το Ματθαίο (σελ. 14) : «
Μη δικάζετε για να μη δικαστείτε, γιατί μ’ ότι δίκη
δικάζετε θα δικαστείτε και μ’ ότι μέτρο μετράτε θα σας
μετρηθεί. Και τι βλέπεις το ξυλάκι μέσα στο μάτι τ’
αδελφού σου, και το δοκάρι μέσα στο δικό σου μάτι δεν το
νιώθεις; Ή μήπως θα πεις τ’ αδελφού σου, άφησε να
βγάλω το ξυλάκι, και να το δοκάρι μέσα στο δικό σου
μάτι; Υποκριτή, βγάλε πρώτα το δοκάρι μεσ’ από το μάτι
σου, και τότε κοίταξε να βγάλεις το ξυλάκι από το μάτι τ’
αδελφού σου.»

Με την παραβολή αυτή, ο Ιησούς μιλάει άμεσα και
ξεσκεπάζει την υποκρισία, την αυτοάγνοια που
χαρακτηρίζει τη σκέψη του ανθρώπου. Ο άνθρωπος
κατηγορεί σκληρά, καταδικάζει τον άλλον άνθρωπο, για
κάποιο
ελάττωμά
του,
για
κάποια
εγωιστική
συμπεριφορά του. Και δε σκέφτεται ότι το ίδιο σκληρά θα
τον δικάσουν και οι άλλοι για τη δική του εγωιστική
συμπεριφορά. Ή, προσφέρεται να βοηθήσει τους άλλους
για να απαλλαγούν από το ελάττωμά τους, από το
ξυλάκι στο μάτι τους, αλλά δε βλέπει το ίδιο ελάττωμα
στον εαυτό του, που μπορεί να το’ χει σε πολύ πιο μεγάλο
βαθμό.

7. ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ.
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΓΩ ΚΑΙ Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΑΓΑΠΗΣ.

Μ’ αυτούς τους δύο τρόπους λοιπόν μίλησε ο Ιησούς
στους ανθρώπους: μύθους και παρομοιώσεις, που είναι
πιο γνωστές σαν παραβολές. Παραβολή σημαίνει
παρομοίωση, δηλαδή μια εικόνα που μ’ αυτή
φανερώνεται κάποιο νόημα. Ενώ ο μύθος είναι μια
σύντομη διήγηση που κρύβει κάποιο νόημα. Είναι δηλαδή
αυτά τα δύο, ένας άμεσος κι ένας έμμεσος τρόπος ν’
αποκαλύψεις κάποια αλήθεια που έχεις παρατηρήσει ή
κατανοήσει. Ο Ιησούς χρησιμοποιεί και τα δύο αυτά είδη
του καλλιτεχνικού λόγου. Καλλιτεχνικού; Ναι, ο Ιησούς
ήταν ένας καλλιτέχνης του λόγου, όπως κι ο Αίσωπος ή
άλλος μυθοπλάστης, γνωστός ή άγνωστος. Την
καλλιτεχνική ομορφιά της μυθοπλασίας θα τη νιώσαμε
κιόλας από τα δύο κομμάτια που παραθέσαμε πιο πάνω,
αλλά θα την απολαύσουμε και στα πιο κάτω. Το ξύπνημα
της αγάπης μέσα του, όπως και μέσα στην ψυχή κάθε
ανθρώπου, όπως και στην ψυχή του παιδιού, δε μπορεί
παρά να εκδηλωθεί καλλιτεχνικά, δηλαδή με μορφή
ολοκληρωμένη, που να προκαλεί την αισθητική
συγκίνηση, ενώ δονεί, ενεργοποιεί και το πνεύμα. Αυτή
είναι η εκδήλωση της ακεραιότητας, της πληρότητας του
ατόμου που λειτουργεί με την αγάπη, που δεν έχει
διασπαστεί από την κυριαρχία της εγωκεντρικής σκέψης
του, ή που την κατανόησε και την άφησε πίσω του.
Αυτά τα νοήματα, λοιπόν, που κρύβουν οι μύθοι κι οι
παραβολές του Ιησού, νοήματα που αναφέρονται στην

ψυχολογία του ανθρώπου, στην ψυχολογική σκέψη του
κάθε ανθρώπου, τη δική μου και τη δική σου, θα ψάξουμε
να βρούμε και να φανερώσουμε, στην έρευνα αυτή. Έτσι
που οι μύθοι αυτοί, οι παραβολές του, να
ξαναζωντανέψουν στην εποχή μας σα μαθήματα
αυτογνωσίας, ακριβώς όπως γι αυτό το σκοπό ειπώθηκαν
πριν δύο χιλιάδες χρόνια, όπως και οι μύθοι κάθε
γνωστού ή αγνώστου γνήσιου μυθοπλάστη, κάθε εποχής.
Αισθάνομαι όμως μιαν αντίρρηση, μίαν απορία να
γεννιέται στο νου του αναγνώστη, όπως και στο δικό μου.
Τι αξία μπορούν να έχουν αυτά τα μαθήματα
αυτογνωσίας, αφού ούτε την εποχή που ειπώθηκαν, ούτε
στην εποχή μας έχουν κάποιο αποτέλεσμα; Κι αφού δε
βοήθησαν ούτε τους ίδιους αυτούς τους μυθοπλάστες να
γλιτώσουν από το διωγμό των συνανθρώπων τους και
την εξόντωσή τους; Είναι γνωστή η παράδοση για το πώς
πέθαναν και οι δυο τους. Ο Αίσωπος ειρωνεύτηκε τους
κατοίκους των Δελφών και τους ιερείς του μαντείου που
με τις ψευτοπροφητείες τους, τους πονηρούς,
διπλόμορφους χρησμούς τους, άρπαζαν το χρυσάφι των
βασιλιάδων αλλά και το κομπόδεμα των φτωχών, που
λαχταρούσαν να βρούν απάντηση σε κάποια αγωνία
τους, τη λύση σε κάποιο πρόβλημά τους, παρηγοριά στον
πόνο τους. Και οι ιερείς, το πρωί που θα έφευγε ο
Αίσωπος από τον τόπο τους, έκρυψαν στο σακούλι του
ένα χρυσό κύπελλο από το ναό ή από τα αφιερώματα, και
μετά, αφού τον έψαξαν και το βρήκαν, τον κατηγόρησαν
για ιερόσυλο και κλέφτη και, χωρίς δίκη, τον σκότωσαν,
ρίχνοντάς τον στον γκρεμό.

Το ίδιο πήγαν να κάνουν και οι συντοπίτες του Ιησού,
όπως διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο κατά το Λουκά, όταν
τους είπε ότι δεν έχουνε σωτηρία παρά μόνο οι
ελεήμονες, οι συμπονετικοί, οι μετανοιωμένοι, οι πολύ
φτωχοί και ταπεινοί. Τον πήγαν στην κορυφή του βουνού
να τον γκρεμίσουν, αλλά τους ξέφυγε. Από τότε όμως
συνέχεια τον παρακολουθούσαν οι Φαρισαίοι και όλοι
όσοι ξεσκεπαζόταν η κακία τους από τους μύθους, τις
παραβολές και τις παρομοιώσεις που διηγιόταν στους
ακροατές του. Του έστηναν παγίδες για να τον πιάσουν
παραβάτη και να τον καταδικάσουν. Κι όταν ο Ιησούς
πήρε ένα καμουτσίκι και κυνήγησε από το ναό της
Ιερουσαλήμ
τους
σαράφηδες
(χρηματιστές)
και
ζωεμπόρους που συνεργάζονταν με τους ιερείς και είχαν
αμοιβαία οφέλη, τον συνέλαβαν νύχτα, δηλαδή
παράνομα, και αποφάσισαν να τον σκοτώσουν, όχι με
λιθοβολισμό ή απαγχονισμό, που ήταν η κανονική
θανατική εκτέλεση για έναν Εβραίο, αλλά με σταύρωση,
δηλαδή με τον πιο ατιμωτικό θάνατο που εφάρμοζαν για
τους δραπέτες δούλους, τους ληστές και τους κακούργους.
Τι μπορούμε να σκεφτούμε γι αυτό το κακό τέλος των δύο
μυθοπλαστών, όπως και του Σωκράτη; Πώς, ενώ
δίδασκαν την αυτογνωσία στους ανθρώπους , οι ίδιοι δεν
είχαν αρκετή αυτογνωσία που θα τους επέτρεπε ν’
αποφύγουν τα σφάλματα εκείνα που έδωσαν την αφορμή
στους εχθρούς τους να τους σκοτώσουν; Πώς, ενώ
μιλούσαν για την αγάπη, οι ίδιοι δημιούργησαν εχθρούς
εναντίον του εαυτού τους; Και τα δύο αυτά
συμπεράσματα φαίνονται αληθινά. Ίσως όμως εδώ να
κρύβεται
και μία άλλη, βαθύτερη έννοια. Ότι ο
μυθοπλάστης, ο δάσκαλος της αυτογνωσίας του

ανθρώπου, δεν ενδιαφέρεται παρά μόνο για την αλήθεια,
για την ακεραιότητα, για την αγάπη που νιώθει μέσα του.
Και θέλει να μιλήσει γι αυτήν στους ανθρώπους. Έχει δει
τη μικρότητα του ανθρώπου, της εγωιστικής σκέψης του,
έχει δει όλη τη δυστυχία, το αλληλοκυνηγητό, τον
αλληλοσκοτωμό όπου οδηγεί αυτός ο πρωτόγονος
εγωκεντρισμός. Είδε ότι ο άνθρωπος σκέφτεται κι
επομένως ενεργεί μ’ έναν τρόπο τόσο παλιό, τόσο
βάρβαρο, κουτό, πρωτόγονο, όσο και το σαρκοφάγο ζώο
της στεριάς ή της θάλασσας. Κι έχει καταλάβει ότι ο
άνθρωπος κρύβει, δικαιολογεί, εκλογικεύει αυτή τη
συμπεριφορά με διάφορους τρόπους, Ζει με το φόβο τον
παλιό, για τη ζωή του, την επιβίωσή του, κι επομένως με
την έχθρα. Και φαντάζεται πως μπορεί να εξασφαλίσει
τη ζωή του, να γλιτώσει από το φόβο του, με το θάνατο
του εχθρού του, δηλαδή του άλλου ανθρώπου, του άλλου
εαυτού του ή με την κατάκτησή του, με την επιβολή του.
Κι αυτόν τον τρόπο σκέψης θέλει ο μυθοπλάστης ν’
αποκαλύψει, να φανερώσει, ώστε να τον δουν καθαρά οι
άνθρωποι. Οπότε μπορεί να γλιτώσουν απ’ αυτόν. Και
δεν ενδιαφέρεται για την εξασφάλιση της ζωής του. Ο
ίδιος νιώθει απόλυτη ασφάλεια, αφού ζει στην αλήθεια,
που δε σχετίζεται με την πρόσκαιρη πραγματικότητα,
αλλά με την αιωνιότητα του κενού, του τίποτα. Μιλάει με
μύθους για να ντύσει όμορφα την πικρή για τους
ανθρώπους
αλήθεια
της
ψυχολογικής
τους
πραγματικότητας, που είναι τόσο κουτή και βάρβαρη, και
για να τους δείξει τη χαρά μιας ζωής που δεν στηρίζεται
στην πρόσκαιρη πραγματικότητα, αλλά στην άχρονη
αιωνιότητα που περιέχει τα πάντα. Έτσι αποφεύγει να
προκαλέσει τον εγωκεντρισμό τους, την επιθετικότητά

τους, οπότε δε θα δέχονταν ν΄ ακούσουν και να
καταλάβουν. Αλλά όσο κι αν ντύσει όμορφα τα νοήματά
του, πολλοί θα καταλάβουν τι εννοεί.
Κι, όσοι έχουν μοναδικό τους στήριγμα το εγώ τους, και
τα πλεονεκτήματα που τους δίνει, τη θέση, την υπεροχή,
τη δύναμη, τον πλούτο, την πρόσκαιρη ασφάλεια που τη
φαντάζονται για μόνιμη, θα νιώσουν κίνδυνο, απειλή και
θα τον καταδιώξουν. Μα όσοι έχουν νιώσει τη δυστυχία,
τον πόνο όπου οδηγεί ο εγωκεντρισμός, και δε βρήκαν
τρόπο να ξεφύγουν απ’ αυτόν τον πόνο, θα νιώσουν την
αξία του λόγου του και θα πάνε πιο πέρα, θα
εξελιχθούν,θα μεταμορφωθούν.
Λοιπόν, ο θάνατος για το μυθοπλάστη , για το δάσκαλο
της αυτογνωσίας, δεν είναι κάτι που τον απασχολεί. Ξέρει
να τον αντιμετωπίσει. Έχει κιόλας πεθάνει μέσα του, για
τον παλιό εαυτό του, τον εγωκεντρικό άνθρωπο. Τον
ενδιαφέρει μόνο ο γιος του ανθρώπου, δηλαδή ο νέος
άνθρωπος που γεννήθηκε μέσα του. Και γι αυτόν μιλεί.
Κι αυτό το λόγο σπέρνει. Να σπαρθεί ο νέος σπόρος , το
νέο μήνυμα, η νέα εγγραφή στην ψυχή, στον εγκέφαλο
του ανθρώπου, αυτό μόνο τον ενδιαφέρει. Και δεν μπορεί
παρά να βλαστήσει ξανά, κάπου, κάποτε. Τα κοράκια θ’
αρπάξουν το σπόρο, θα τον εξαφανίσουν. Όμως πάντα
κάτι μένει. Κι απ’ αυτόν πάντα νέα φύτρα θα βλασταίνει,
κι ο σπόρος θα πολλαπλασιάζεται.
Ίσως κι αυτή εδώ η μελέτη μας να μην είναι άλλο τίποτα,
παρά μια φύτρα ταπεινή, μια σοδιά μικρή από το σπόρο
της αυτογνωσίας που έσπειρεν Εκείνος

8. Η ΆΜΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΔΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ,
ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ

Με ποια έννοια, αυτή η διδασκαλία είναι χρήσιμη σήμερα
σε σένα, σε μένα και σε ολάκερη την ανθρωπότητα;
Θα το ανακαλύψουμε, αν προσέξουμε ότι όλες οι διδαχές
που περιέχουν οι μακαρισμοί, αναφέρονται σε μια
κατάσταση συνειδητότητας του ανθρώπου, σε μια
πνευματική και ηθική στάση, όπου λείπει τελείως ο
εγωκεντρισμός, η υποκειμενικότητα, η έμφαση στο Εγώ,
στον ατομισμό. Ενώ μακαρίζεται, δηλαδή επαινείται η
άρνηση του εγωισμού, ατομισμού, η διάλυση του Εγώ, της
ατομικής προσωπικότητας.
Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι (άρνηση του
διανοητικού πλούτου του Εγώ και της περηφάνιας γι
αυτόν)
Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη
(άρνηση της πείνας και δίψας για υλικό πλούτο, για
χρήματα και συσσώρευση, για αισθήσεις και απολαύσεις
των αισθήσεων, για την ικανοποίηση του Εγώ).
Μακάριοι οι ειρηνοποιοί (άρνηση της διχόνοιας, της
έχθρας, του πολέμου, που προέρχονται πάντα από το
δυνατό αίσθημα το Εγώ, το έτσι θέλω εγώ, το πείσμα μου,
η άποψή μου, η πίστη μου, κλπ).
Λοιπόν, πώς θα μπορούσε αυτή η διδασκαλία να
βοηθήσει τον κάθε άνθρωπο σήμερα, στο ατομικό,
ψυχολογικό επίπεδο, αλλά και όλη την ανθρωπότητα, στο

κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο; Να βγει από την κρίση
και να πάρει τη στροφή προς τα πάνω, προς την ειρηνική
συνεργασία, την αδελφοσύνη, την αλληλοβοήθεια, σε
αντίθεση με τη ζωή του ανταγωνισμού και του πολέμου,
στρατιωτικού και οικονομικού, όπου έχει παγιδευτεί;
Όσες προσπάθειες κι αν έχουν κάνει οι πολιτικοί και οι
θρησκευτικοί αρχηγοί για συνένωση, συναδέλφωση,
κατάργηση του πολέμου (κι έχουν κάνει τεράστιες
προσπάθειες μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο) δεν
λειτούργησαν αποτελεσματικά και η φριχτή τραγωδία
των πολέμων δεν τελείωσε. Η θανατερή παγίδα φαίνεται
να μην έχει διέξοδο.
Βλέπετε τώρα ότι αυτή η διδασκαλία μπορεί να δράσει
καταλυτικά και να μας βγάλει από την παγίδα. Πώς;
Ρωτώ τους αναγνώστες. Ξέρετε ότι σχεδόν όλοι οι
πόλεμοι των εκατό τελευταίων χρόνων (δύο παγκόσμιοι
και δεκάδες άλλοι μικροί και μεγάλοι, εθνικιστικοί,
διακρατικοί, φυλετικοί, εμφύλιοι, που κράτησαν λίγες
μέρες ή πολλά χρόνια και προκάλεσαν τεράστιες
καταστροφές και τραγωδίες, που τις πληρώνουμε και
σήμερα και θα τις πληρώνουμε πάντα, όσο δεν βγαίνουμε
από την παγίδα), όλοι αυτοί οι πόλεμοι προκλήθηκαν από
κάποια διαφωνία, κάποιο καυγά, ανάμεσα σε αρχηγούς,
μικρούς ή μεγάλους; Κάποιο πείσμα του ενός ενάντια
στον
άλλο,
μια
αθέτηση
υπόσχεσης,
άρνηση
συμμόρφωσης στο «έτσι θέλω εγώ» μεταξύ αρχηγών και
υπαρχηγών και αρχηγίσκων κάθε λογής;

Πολλοί έχουν διαβάσει τόσα πολλά για το πώς ξεκίνησαν
αυτοί οι πόλεμοι και θα συμφωνήσουν πως το Εγώ του
κάθε αρχηγού ή αρχηγίσκου, συγκρούσθηκε με το Εγώ
κάποιου άλλου όμοιού του από την αντίθετη πλευρά, ή
και από την ίδια.
Από αυτό το Εγώ ξεκίνησε όλο το κακό. Και θα ξεκινάει
πάντα, όσο δεν θα εργαζόμαστε ενάντια σ’ αυτό το Εγώ,
όσο δεν κατανοούμε την επικινδυνότητα, τη βλακεία και
την αυταπάτη αυτού του Εγώ.
Μπορεί να ρωτήσετε: Καλά, εγώ το έχω καταλάβει και
δουλεύω ή θα δουλέψω ενάντια στο Εγώ μου. Δεν θα
διψάω και πεινάω για δύναμη του Εγώ μου, θα διψάω και
πεινάω για τη δικαιοσύνη, για τη συναδέλφωση, την
ειρηνοποιία, για το κοινό καλό.
Οι αρχηγοί όμως; Ποιος θα τους εμποδίσει να ξεκινήσουν
πολέμους και καταστροφές, για να ικανοποιούν το Εγώ
τους, όταν αυτό απειλείται, υποτιμιέται, πολεμιέται από
κάποιον αντίπαλό τους; Ποιός θα τους εμποδίσει;
Εδώ υπάρχει το καταλυτικό στοιχείo αυτής της
διδασκαλίας, αν την κατανοήσουμε σωστά. Εσύ, μόνο εσύ
μπορείς να τους εμποδίσεις. Αν έχεις διαλύσει το Εγώ
σου, δεν θα φοβάσαι να δράσεις για τη συναδέλφωση, την
ειρήνη. Δεν θα φοβάσαι να τους πεις: Εγώ δεν
αναγνωρίζω για αρχηγό, δεν δίνω ψήφο, έγκριση,
χειροκρότημα, υποταγή, συμμόρφωση σε κανένα αρχηγό
που δεν έχει οριστικά απαρνηθεί την έχθρα, τον εγωισμό,
τον αυταρχισμό, το έτσι θέλω εγώ και δεν έχει βάλει στη
θέση τους το διάλογο με σκοπό το καλό των ανθρώπων

που αυτοί έχουν χωρίσει σε αντίθετες παρατάξεις, για να
μπορούν αυτοί να παίζουν το ρόλο, το φριχτό ρόλο του
αρχηγού, τυράννου, αφέντη, δεσπότη, κυρίαρχου,
παντοδύναμου και παντογνώστη, καταστροφέα και
προστάτη, φυσικού και ηθικού αυτουργού μαζικών
δολοφονιών, για τις οποίες όχι μόνο δεν ντρέπεται ή
λυπάται, αλλά τις θεωρεί ότι γίνονται για χάρη του και
του δίνουν μεγάλη ικανοποίηση, του δυναμώνουν το Εγώ.

9. ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΙ. ΒΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΙΗΣΟΥΣ,
ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ

Σ’ ένα κρατίδιο της Ινδίας, στα παλιά χρόνια, υπήρχε ένα
μεγάλο φράγμα, μια τεχνητή λίμνη, όπου μαζεύονταν τα
νερά του ποταμού που κατέβαινε από τα βουνά. Αυτή η
λίμνη πότιζε μεγάλες εκτάσεις γης και από τις δύο
πλευρές του ποταμού. Κάποια χρονιά, είχε μεγάλη
αναβροχιά, ξηρασία και η λίμνη γέμισε μόνο ως τη μέση
και το νερό δεν έφτανε να ποτιστούν και οι δύο περιοχές.
Τη μέρα που έπρεπε ν’ ανοίξουν οι βάνες και να τρέξει το
νερό για το πότισμα, οι κεφαλές (αρχηγοί) των δύο
περιοχών συναντήθηκαν στο φράγμα για να δουν τι θα
κάνουν.
Ένας πρότεινε να ποτιστούν τα χωράφια της δικής του
περιοχής μόνο. Στη συγκομιδή, θα έδιναν ένα μέρος της
παραγωγής για να επιβιώσουν οι κάτοικοι της απέναντι
περιοχής. Ο άλλος αρχηγός δεν το δέχτηκε και πρότεινε
να ποτιστεί η δική του περιοχή κι αυτοί να δώσουν την
αναγκαία παραγωγή στους απέναντι. Περηφάνια,
αλαζονία, επιθυμία για την πρωτιά και άλλα κακά.
Πείσμωσαν, μάλωσαν, ήρθαν στα λόγια, στα χέρια, μέχρι
που ακούστηκε η κραυγή: Πόλεμος, μάχη κι όποιος
νικήσει.
Βλέπετε πώς λειτουργούν τα αρχηγικά αρσενικά; Ο
πόλεμος, χαρά γι αυτούς. Φρίκη, πόνος, τραγωδία για
τους λαούς.

Κάποιοι σοφοί γέροι έστειλαν νέους καβαλάρηδες να
ψάξουν να βρουν το Σιντάρτα Γκόταμα, που αργότερα
ονομάστηκε Ο Φωτισμένος, Ο Βούδας.
Τον βρήκαν. Τον έφεραν στον τόπο της διαμάχης. Ο
Βούδας έμεινε για λίγο σιωπηλός. Ηρέμησαν όλοι. Μετά
μίλησε. Τους μίλησε για το αίμα. Το ανθρώπινο αίμα που
θα χυθεί, αν οι αρχηγοί ξεκινήσουν πόλεμο. Αυτό το αίμα
είναι ίδιο σε όλους μας. Είμαστε όλοι αδέρφια. Αυτό το
αίμα φέρνει τη θερμότητα του ήλιου μέσα μας, τη
ζεστασιά της αγάπης, της καλοσύνης. Έχει όλα τα
ιχνοστοιχεία που συντηρούν και ανανεώνουν τη ζωή σε
όλα τα ανθρώπινα όντα, σε όλα τα όντα. Θα χύσετε το
πολύτιμο αίμα σας για το πείσμα σας;
Οι αρχηγοί χαλάρωσαν με τα λόγια αγάπης του Βούδα,
συγκινήθηκαν. Έδωσαν τα χέρια. Αγκαλιάστηκαν.
Αμέσως συμφώνησαν ποια περιοχή θα ποτιστεί, ενώ η
άλλη θα πάρει μέρος της σοδειάς.
Θυμηθείτε τα λόγια του Χριστού: «Μακάριοι
ειρηνοποιοί ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται».

οι

Θυμηθείτε το επεισόδιο όπου ο Χριστός εμπόδισε τη
θανατική εκτέλεση με λιθοβολισμό της γυναίκας που
έπεσε θύμα μοιχείας. Δεν καταδικάστηκε ο άνδρας ή οι
άνδρες που έκαναν μοιχεία μαζί της, αλλά η αδύναμη,
δύστυχη, βασανισμένη γυναίκα. Καταλαβαίνετε ποιο
κοινωνικό περιβάλλον, πατριαρχικό, αντιφεμινιστικό,
φαλλοκρατικό, βίαιο αντιμετώπιζε ο Χριστός. Αλλά είχε
το θάρρος να καταγγείλει τους λιθοβολιστές, λέγοντας :

«όποιος από σας δεν έχει αμαρτήσει, ας πετάξει πρώτος
την πέτρα».
Οι λιθοβολιστές χαλάρωσαν από τα λόγια αγάπης του
Χριστού και οι πέτρες έπεσαν χάμω από τα χέρια
ολωνών. Με το λόγο του της συμπόνιας, της υπεράσπισης
της ζωής, τους διέλυσε την ένταση, το μίσος, την
επιθετικότητα, τη φονικότητα της αντρικής ψυχής, μέσα
σ’ αυτό το πατριαρχικό, αντιφεμινιστικό κατεστημένο:
Έφυγαν χωρίς να σκοτώσουν το θύμα τους.
Βλέπετε πως δρούσαν άμεσα, αποφασιστικά, αλλά χωρίς
βία και μίσος, οι δύο αυτοί υπέροχοι σοφοί και
ταυτόχρονα κοινωνικοί αγωνιστές, ΄΄διψώντες και
πεινώντες τη δικαιοσύνη;”
Βλέπετε πόσο λαθεμένο δρόμο έχουν πάρει και οι δύο
θρησκείες, Βουδισμός και Χριστιανισμός; Ανόητα
δόγματα και άχρηστες τελετουργίες, τυφλή πίστη,
μισαλλοδοξία, φανατισμός, αυτοϋπνωση. Οι θρησκείες
αυτές δεν κατασκευάσθηκαν βέβαια από το Βούδα και το
Χριστό (αυτοί ποτέ δεν θα σκλάβωναν τους ανθρώπους
σε τέτοιους διαχωρισμούς), αλλά από τους φιλόδοξους
διψώντες και πεινώντες για εξουσία, δύναμη, επιβολή,
υπεροχή, εκμετάλλευση των λαϊκών, πρωτοκαθεδρίες,
κατασκευαστές οργανώσεων, κομμάτων, ιεραρχιών και
ιερατείων.
Στο ίδιο αυτό μοντέλο, πρότυπο σχέσεων εξουσίας ζούμε
και σήμερα και σ’ αυτό οφείλουμε όλες τις συγκρούσεις
και τους πολέμους, με την ανείπωτη δυστυχία που
προκαλούν σε εκατομμύρια ανθρώπους.

Βλέπετε πως αυτό το κήρυγμα αγάπης και υπεράσπισης
της ζωής και η άμεση δυναμική δράση των δύο δασκάλων
ενάντια στην έχθρα και στο φόνο είναι ο σωστός δρόμος
για το ξύπνημα της ανθρωπότητας από τη σκλαβιά της
στο φριχτό πρότυπο της εξουσίας του δυνατού, που
αλλάζει πρόσωπο κάθε φορά, αλλά παραμένει ίδιος.
Εδώ βρίσκεται η άμεση χρησιμότητα και η επείγουσα
ανάγκη για μετάδοση, από στόμα σε αυτί, από το γραπτό
στο μάτι, αυτής της υπέροχης διδασκαλίας για το
ξεπέρασμα αυτού του βάρβαρου προτύπου στο κάθε
άτομο ψυχολογικά, αλλά και κοινωνικά, συλλογικά στην
οργάνωση και διοίκηση της κάθε χώρας. Τα βασικά
κλειδιά για αυτή την αλλαγή θα τα βρείτε στο έργο μου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ» στο www.akakia.net ή
www.akakia.gr. Εκεί θα διαβάσετε τα εξής:
Κανένας αρχηγός, κανένας αρχηγίσκος, κανένας
άνθρωπος δεν θα έχει δικαίωμα να κηρύξει πόλεμο,
σύγκρουση, πράξεις τρόμου και φόνου για όποιο λόγο, με
όποια δικαιολογία. ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ
Σαν το Βούδα, σαν το Χριστό, εσύ, εγώ, εμείς όλη η
ανθρωπότητα μπορούμε να πούμε:
Δεν ψηφίζουμε
κανένα κόμμα, αρχηγό, φύλαρχο, πρόεδρο κλπ, αν δεν
γραφτούν στο Σύνταγμα κάθε χώρας δύο βασικά άρθρα:
1. Κανείς αρχηγός δεν έχει δικαίωμα κήρυξης πολέμου.
Όλες οι διαφορές θα λύνονται με διάλογο και με σκοπό το
καλό και το δίκαιο για τους κατοίκους κάθε περιοχής.
Όποιος παραβιάζει αυτό το χρυσό κανόνα χάνει αμέσως

τη θέση του, ως κυβερνήτη ή αρχηγού, δεν αναγνωρίζεται
από τη διεθνή κοινότητα, χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο
άτομο και διατάζεται η σύλληψή του και ο εγκλεισμός του
με σκοπό την ψυχολογική αναμόρφωσή του.
2. Όσοι θέλουν να μπουν στη διακυβέρνηση μιας
χώρας, πρέπει να έχουν δουλέψει το λιγότερο δέκα χρόνια
στο Δημόσιο και να έχουν εκτιμηθεί από τους
συναδέλφους τους για τον καλό τους χαρακτήρα, την
απουσία απληστίας και εγωκεντρισμού, αλλά και για το
δημιουργικό έργο που πρόσφεραν στον τομέα τους. Θα
ζητούν την έγκριση των συναδέλφων τους. Αυτό είναι
άμεση Δημοκρατία, αξιοκρατική και ηθική. Όσοι
εγκρίνονται, θα μπορούν να βάζουν υποψηφιότητα για τη
Βουλή, στις επόμενες γενικές εκλογές.
Oι λεπτομέρειες για την απαλλαγή από το σημερινό
ψευτοδημοκρατικό πολίτευμα και για την εγκατάσταση
της Άμεσης Ηθικής Δημοκρατίας, υπάρχουν στο μικρό
βιβλίο
μου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΩΡΑ»
στο
www.akakia.net ή www.akakia.gr.
Με αυτή τη παρέκβαση βλέπετε ότι δεν έγραψα αυτό το
βιβλίο για να θεολογίσω περί Χριστού. Υπάρχουν
χιλιάδες και χιλιάδες τέτοια βιβλία στην εποχή μας. Αλλά
ποιός υπέδειξε
στους «πεινώντες και διψώντες τη
δικαιοσύνη»,
δηλαδή
στα
εκατομμύρια
των
βασανισμένων από το πατριαρχικό πρότυπο και το
υλιστικό ατομικιστικό, εγωιστικό τρόπο ζωής που
επιβάλει, να δράσουν για την κατάργησή του, για την
αλλαγή
προς
το
μητροκεντρικό
πρότυπο
της
αλληλοβοήθειας, του σεβασμού στη ζωή κάθε

ανθρώπινου όντος; Ποιο θεολογικό βιβλίο, όποιας
θρησκείας, ζήτησε ή και έδωσε τα κλειδιά για μια τέτοια
αλλαγή;
Ίσως αυτό εδώ το βιβλίο να κάνει την καλή αρχή. Και ν’
ακολουθήσουν κι’ άλλα. Όσο πιο πολλά, τόσο πιο καλά.
Η πρακτική δράση θ’ ακολουθήσει. Αυτό θα είναι το
τέλος της βίας στις ανθρώπινες σχέσεις. Το τέλος της
ασύδοτης εξουσιαστικότητας των αρχηγών, όπου και οι
ίδιοι παγιδεύονται οικτρά, εξ αιτίας της ανυπαρξίας του
απαραίτητου φραγμού στα ισχύοντα συντάγματα των
κρατών, έτσι που οι κυβερνήτες τους να θεωρούνται
κυρίαρχοι σε τόσο απεριόριστο βαθμό, σχεδόν ισόθεοι,
ώστε να μπορούν να νοιώθουν κυρίαρχοι της ζωής και
του θανάτου των ανθρώπων, να διατάζουν πολέμους,
σφαγές και ολοκαυτώματα εκατομμυρίων ανθρώπινων
πλασμάτων και την καταστροφή των οικισμών τους.
Το τέλος των πολέμων θα έρθει άμεσα, αυτόματα, μόλις
γίνει αυτή η αλλαγή που αναφέραμε στα συντάγματα
όλων των κρατών, αλλά και η επιβολή του νέου τρόπου
εκλογής των κυβερνητών με το συστήματα της άμεσης,
ηθικής αξιοκρατικής δημοκρατίας. ΤΩΡΑ.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες να γράψουν τα σχόλια
τους, τις προτάσεις τους για τον τρόπο πραγμάτωσης
αυτής της αλλαγής, αφού πρώτα διαβάσουν το μικρό
βιβλίο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ στο www.akakia.net ή
www.akakia.gr.

