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Πρόλογος 
Αυτό το βιβλίο ακολουθεί δύο γραμμές που υπήρχαν στα προηγούμενα έργα μου. 
Πρώτ' απ' όλα, επεκτείνει την ανάπτυξη της δουλειάς μου πάνω στη ριζοσπαστική-
ανθρωπιστική ψυχανάλυση, έχοντας σαν επίκεντρο την ανάλυση του εγωισμού και 
του αλτρουισμού, σαν τους δύο βασικούς χαρακτηρολογικούς προσανατολισμούς. Το 
τρίτο μέρος του βιβλίου αναπτύσσει παραπέρα ένα θέμα που με απασχόλησε στην 
Υγιή Κοινωνία και στην Επανάσταση της Ελπίδας: την κρίση της σύγχρονης 
κοινωνίας και τις δυνατότητες που υπάρχουν για το ξεπέρασμα αυτής της κρίσης. Δε 
μπόρεσα ν' αποφύγω ορισμένες επαναλήψεις σκέψεων που έχω εκφράσει παλιότερα, 
αλλά ελπίζω ότι η νέα οπτική γωνία που χαρακτηρίζει αυτό το βιβλίο και οι πιο 
εκτεταμένες αναλύσεις του θ' ανταμείψουν ακόμα και τους αναγνώστες που έχουν 
διαβάσει τα προηγούμενα έργα μου. 

Στην πραγματικότητα, ο τίτλος αυτού του βιβλίου μοιάζει πολύ με δυο παλιότερους 
τίτλους. Είναι και Έχει (Being and Having) του Gabriel Marcel, και Έχει και Είναι 
(Haben und Sein) του Balthasar Staehelin. Και τα τρία αυτά βιβλία κινούνται μέσα 
στο ουμανιστικό πνεύμα, αλλά προσεγγίζουν το θέμα από σκοπιές πολύ διαφορετικές 
μεταξύ τους. Ο Marcel προσεγγίζει το θέμα από θεολογική και φιλοσοφική σκοπιά. 
Το βιβλίο του Staehelin είναι μια εποικοδομητική δουλειά πάνω στον υλισμό της 
σύγχρονης επιστήμης και μια αξιόλογη συνεισφορά στη Wirklichkeitsanalyse 
(ορθολογιστική ανάλυση), και ασχολείται με μια εμπειρική ψυχολογική και 
κοινωνική ανάλυση των δύο τρόπων ύπαρξης. Μπορώ να συστήσω τα βιβλία τον 
Marcel και τον Staehelin στους αναγνώστες που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα γι αυτό το 
θέμα. (Δεν ήξερα μέχρι πρόσφατα ότι είχε μεταφραστεί στα αγγλικά το βιβλίο τον 
Marcel και το διάβασα σε μια περίφημη αγγλική μετάφραση που έκανε για μένα η 
Beverley Hughes). 
Για να κάνω το βιβλίο πιο ευανάγνωστο, περιόρισα τις υποσημειώσεις στο ελάχιστο, 
τόσο σε αριθμό όσο και σε έκταση. Μερικές αναφορές σε βιβλία υπάρχουν σε 
παρενθέσεις μέσα στο κείμενο, αλλά οι ακριβείς αναφορές βρίσκονται στη 
Βιβλιογραφία. 
Ένα άλλο σημείο που θα 'θελα να ξεκαθαρίσω είναι η χρήση τον γένους στις λέξεις 
«άνθρωπος» και «αυτός». Πιστεύω ότι έχω αποφύγει κάθε «αρσενικό 
προσανατολισμό» στη γλώσσα, κι ευχαριστώ τη Marion Odomirok που με έπεισε ότι 
η χρήση της γλώσσας μ' αυτό τον τρόπο έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία απ' ό,τι 
νόμιζα. Στο μόνο σημείο που δε μπορέσαμε να συμφωνήσουμε ήταν η αντιμετώπιση 
του φύλου στη γλώσσα: δηλαδή, συγκεκριμένα στη λέξη «man», που χρησιμοποιείται 
σαν όρος αναφοράς στο είδος τον Homo Sapiens. Η χρήση της λέξης «man» μ' αυτή 
την έννοια και χωρίς τη διαφοροποίηση του φύλου έχει μια παλιά παράδοση στην 
ανθρωπιστική σκέψη και δεν πιστεύω πώς μπορούμε να διαγράψουμε μια λέξη που 
προσδιορίζει καθαρά το χαρακτήρα του ανθρώπινου είδους. Στη γερμανική γλώσσα 
δεν υπάρχει τέτοια δυσκολία: χρησιμοποιούμε τη λέξη «Mensch» για ν' αναφερθούμε 
σ' ένα μη διαφοροποιημένο, σε σχέση με το φύλο του, πλάσμα.  Αλλά ακόμα και στην 
αγγλική γλώσσα, η λέξη «man» χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η γερμανική 
«Mensch», υποδηλώνοντας το ανθρώπινο πλάσμα ή την ανθρώπινη φυλή. Πιστεύω 
ότι πρέπει να ξαναδώσουμε στη λέξη «man» τη χωρίς φύλο σημασία της, παρά να 
χρησιμοποιούμε αδέξια λεκτικά υποκατάστατα. Σ' αυτό το βιβλίο γράφω τη λέξη 
«Man» με κεφαλαίο, για να ξεκαθαρίσω ότι χρησιμοποιώ τον ορό χωρίς να 
διαφοροποιώ το φύλο. 
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Τέλος απομένει να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους διάφορους ανθρώπους που 
βοήθησαν στη διαμόρφωση τόσο τον περιεχομένου όσο και της μορφής αυτού του 
βιβλίου. 
Πρώτα πρώτα, θα 'θελα να ευχαριστήσω τον Rainer Funk που με βοήθησε πολύ 
περισσότερο απ' ό,τι περίμενα: μέσα από εκτεταμένες συζητήσεις μπόρεσα να 
κατανοήσω μερικά λεπτά σημεία της χριστιανικής θεολογίας. Μου υπέδειξε πλήθος 
βιβλίων που αναφέρονται στον τομέα της θεολογίας. Διάβασε πολλές φορές το 
χειρόγραφο, και οι εξαιρετικά εποικοδομητικές του υποδείξεις και η κριτική του με 
βοήθησαν σημαντικά να το εμπλουτίσω και να περιορίσω ορισμένα λάθη. Χρωστώ, 
επίσης, ευγνωμοσύνη στη Marion Odomirok για τη συμβολή της στη βελτίωση αυτού 
τον βιβλίου με την προσεγμένη της έκδοση. Ευχαριστώ ακόμα τη Joan Hughes που 
με υπομονή και συνέπεια δακτυλογράφησε επανειλημμένα τις πολυάριθμες παραλ-
λαγές τον χειρογράφου κι έκανε πολύτιμες υποδείξεις για το ύφος και τη γλώσσα. 
Τέλος, ευχαριστώ την Annis Fromm, που διάβασε το χειρόγραφο στις διάφορες 
παραλλαγές του, κάνοντας πάντα αξιόλογες παρατηρήσεις και προτάσεις. 

E.F. 
 Νέα Υόρκη  
 Ιούνιος 1976 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 
Η Μεγάλη Υπόσχεση, η Διάψευση της και οι Νέες 

Λύσεις 

Το Τέλος μιας Αυταπάτης 
Η Μεγάλη Υπόσχεση της Χωρίς Όρια Προόδου - η υπόσχεση της κυριαρχίας πάνω 
στη φύση, της υλικής αφθονίας, της απέραντης ευτυχίας για όσο το δυνατό με-
γαλύτερο αριθμό ανθρώπων και της ανεμπόδιστης προσωπικής ελευθερίας- 
συντηρούσε τις ελπίδες και την πίστη ολόκληρων γενεών από την αρχή της 
βιομηχανικής εποχής. Το σίγουρο είναι ότι ο πολιτισμός μας άρχισε από τη στιγμή 
που οι άνθρωποι απέκτησαν κάποιο έλεγχο πάνω στη φύση. Αυτός ο έλεγχος, όμως, 
παρέμεινε περιορισμένος ως την αρχή της βιομηχανικής εποχής. Μπαίνοντας στη βιο-
μηχανική εποχή - που άρχισε από την υποκατάσταση της ζωικής και ανθρώπινης 
ενέργειας με μηχανική και αργότερα πυρηνική ενέργεια και έφτασε μέχρι την 
υποκατάσταση του ανθρώπινου μυαλού με ηλεκτρονικούς υπολογιστές — 
αποκτήσαμε τη βεβαιότητα ότι βρισκόμασταν στο δρόμο της απεριόριστης 
παραγωγής και συνεπώς της απεριόριστης κατανάλωσης. Ακόμα πιστεύαμε ότι η 
τεχνική μας έκανε παντοδύναμους και η επιστήμη παντογνώστες. Βρισκόμασταν στο 
δρόμο που θα μας έκανε θεούς, ανώτερα όντα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 
ένα δεύτερο σύμπαν, χρησιμοποιώντας το φυσικό κόσμο μονάχα σαν δομικό υλικό 
για την καινούργια μας δημιουργία. 
Οι άνθρωποι άρχισαν ολοένα και περισσότερο να δοκιμάζουν μια νέα αίσθηση 
ελευθερίας. Έγιναν κύριοι της ζωής τους. Οι φεουδαρχικές αλυσίδες είχαν πια σπάσει 
και ο καθένας μπορούσε να εκπληρώσει κάθε του επιθυμία, ελεύθερος από κάθε 
είδους δεσμά. Η τουλάχιστο έτσι νόμιζαν οι άνθρωποι. Ακόμα κι αν ίσχυε αυτό για 
τις ανώτερες και τις μεσαίες τάξεις, το κατόρθωμα τους αυτό έκανε κι άλλους να 
πιστεύουν ότι η νέα ελευθερία θα μπορούσε να επεκταθεί σε κάθε μέλος της 
κοινωνίας, αρκεί η βιομηχανοποίηση να συνεχιζόταν με τον ίδιο ρυθμό. Ο 
σοσιαλισμός και ο κομμουνισμός γρήγορα μεταβλήθηκαν, και από κίνημα που 
στόχος του ήταν μια νέα κοινωνία και ένας νέος άνθρωπος έγιναν ένα κίνημα που το 
ιδανικό του ήταν μια αστική ζωή για όλους τους ανθρώπους και ένα πρότυπο 
οίκουμενικοποιημενού αστού για τον άνθρωπο του μέλλοντος. Θεωρήθηκε ότι η 
απόκτηση πλούτου και ανέσεων από όλους θα έφερνε την απέραντη ευτυχία σε 
όλους. Το τρίπτυχο απεριόριστη παραγωγή, απόλυτη ελευθερία και ανεμπόδιστη 
ευτυχία, αποτέλεσε τον πυρήνα μιας νέας θρησκείας: της θρησκείας της Προόδου · 
μια νέα Επίγεια Πολιτεία της Προόδου επρόκειτο να πάρει τη θέση της Πολιτείας του 
Θεού. Δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτή η νέα θρησκεία εφοδίαζε 
τους πιστούς της με ενεργητικότητα, ζωτικότητα και ελπίδα. 

Το μεγαλείο της Μεγάλης Υπόσχεσης — τα εκπληκτικά υλικά και πνευματικά 
επιτεύγματα της βιομηχανικής εποχής— πρέπει να γίνουν αντικείμενο μελέτης, αν 
θέλουμε να κατανοήσουμε το τραύμα που προκαλεί σήμερα η διάψευση της. Γιατί η 
βιομηχανική εποχή έχει πραγματικά αποτύχει στην πραγμάτωση της Μεγάλης 
Υπόσχεσης και όλο και περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι: 
•  Η χωρίς όρια ικανοποίηση όλων των επιθυμιών δε συνεπάγεται την ευδαιμονία, 
ούτε οδηγεί στην  ευτυχία, ούτε ακόμα στη μεγαλύτερη απόλαυση. 
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•  Το όνειρο να γίνουμε κύριοι της ζωής μας τέλειωσε, όταν αρχίσαμε να 
συνειδητοποιούμε το γεγονός ότι έχουμε γίνει όλοι γρανάζια της γραφειοκρατικής 
μηχανής· ότι οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις μας κατευθύνονται από 
την κυβέρνηση και τη βιομηχανία, καθώς και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που 
βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο τους. 
•  Η οικονομική πρόοδος παρέμεινε περιορισμένη στα πλούσια κράτη και το χάσμα 
ανάμεσα στα φτωχά και τα πλούσια κράτη πλάτυνε ακόμα περισσότερο. 
•  Η ίδια η τεχνολογική πρόοδος έχει δημιουργήσει κινδύνους οικολογικούς καθώς 
και τον κίνδυνο πυρηνικού πολέμου, που ο καθένας τους ή και οι δυο μαζί μπορούν 
να καταστρέψουν ολόκληρο τον πολιτισμό, και ίσως ακόμα και την ίδια τη ζωή. 

Όταν ο Albert Schweitzer πήγε στο Όσλο για να πάρει το Νόμπελ της Ειρήνης το 
1952, κάλεσε τον κόσμο «να τολμήσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση... Ο 
άνθρωπος έχει γίνει ένας υπεράνθρωπος... Αλλά ο υπεράνθρωπος με την 
υπεράνθρωπη δύναμη δεν έχει ανυψωθεί στο επίπεδο της υπεράνθρωπης λογικής. Στο 
βαθμό που η δύναμη του μεγαλώνει, εξελίσσεται προοδευτικά σε άνθρωπο φτωχό... 
Πρέπει να συγκλονίζει τη συνείδηση μας το γεγονός ότι στην προσπάθεια μας να 
γίνουμε υπεράνθρωποι, γινόμαστε όλο και πιο απάνθρωποι». 

Γιατί δεν Εκπληρώθηκε η Μεγάλη Υπόσχεση; 
Η διάψευση της Μεγάλης Υπόσχεσης, πέρα από τις βασικές οικονομικές αντιθέσεις 
της βιομηχανοποίησης, ξεπήδησε μέσα από το βιομηχανικό σύστημα, σαν συνέπεια 
των δύο βασικών ψυχολογικών του θέσεων: (1) ότι σκοπός της ζωής είναι η ευτυχία, 
δηλαδή η μεγαλύτερη δυνατή ηδονή, που ορίζεται σαν η ικανοποίηση κάθε επιθυμίας 
η υποκειμενικής ανάγκης που μπορεί να αισθανθεί κάποιος (ριζοσπαστικός 
ηδονισμός). (2) ότι ο εγωκεντρισμός, ο ατομικισμός και η απληστία, που είναι 
απαραίτητα στο σύστημα για να λειτουργεί κανονικά, οδηγούν στην αρμονία και 
στην ειρήνη. 
Είναι πασίγνωστο ότι οι πλούσιοι, σ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας, εφάρμοζαν το 
ριζοσπαστικό ηδονισμό. Εκείνοι που διέθεταν απεριόριστα μέσα, όπως η ελίτ της Ρώ-
μης, των ιταλικών πόλεων της εποχής της Αναγέννησης, της Αγγλίας και της Γαλλίας 
του δέκατου όγδοου και δέκατου ένατου αιώνα, προσπαθούσαν να βρουν μέσα στην 
αχαλίνωτη ηδονή το νόημα της ζωής. Και πραγματικά, ένα ορισμένο σύνολο 
ανθρώπων κατά εποχές έκανε τρόπο ζωής τη μεγαλύτερη δυνατή απόλαυση, με την 
έννοια του ριζοσπαστικού ηδονισμού - με μια μόνο εξαίρεση λίγο πριν από το δέκατο 
έβδομο αιώνα. Αυτός ο τρόπος ζωής δεν είχε ποτέ σχέση με τη θεωρία της 
ευδαιμονίας όπως εκφράστηκε από τους Μεγάλους Δάσκαλους της Ζωής στην Κίνα, 
την Ινδία, την Εγγύς Ανατολή και την Ευρώπη. 
Η μοναδική εξαίρεση είναι ο Έλληνας φιλόσοφος Αρίστιππος, μαθητής του Σωκράτη 
(στις αρχές του τέταρτου αιώνα π.Χ.), που δίδαξε ότι σκοπός της ζωής είναι η από-
λυτη σωματική ηδονή και ότι ευτυχία είναι το σύνολο των απολαύσεων που 
δοκιμάζει κανείς. Τα λίγα που ξέρουμε για τη φιλοσοφία του τα οφείλουμε στον 
Διογένη τον Λαέρτιο, αλλά και αυτά είναι αρκετά για ν' αποκαλύψουν τον Αρίστιππο 
σαν το μοναδικό πραγματικό ηδονιστή, για τον όποιο η ύπαρξη μιας επιθυμίας 
αποτελεί τη βάση για το δικαίωμα ικανοποίησης της. Η ικανοποίηση αυτή πρα-
γματώνει το σκοπό της ζωής: την Απόλαυση. 
Ο Επίκουρος δύσκολα θα μπορούσε να θεωρηθεί εκπρόσωπος του ηδονισμού του 
Αρίστιππου. Ενώ για τον Επίκουρο η «καθαρή» απόλαυση είναι ο ανώτερος στόχος, 
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η απόλαυση αυτή σήμαινε γι' αυτόν «έλλειψη πόνου» (ατονία) και ακινησία της 
ψυχής (αταραξία). Σύμφωνα με τον Επίκουρο, η απόλαυση σαν ικανοποίηση μιας 
επιθυμίας δε μπορεί να είναι ο σκοπός της ζωής, γιατί μια τέτοια απόλαυση 
συνεπάγεται απαραίτητα και απογοήτευση, και μ' αυτό τον τρόπο αποπροσανατολίζει 
την ανθρωπότητα από τον πραγματικό της στόχο, που είναι η έλλειψη πόνου. (Η 
θεωρία του Επίκουρου μοιάζει σε πολλά σημεία μ' αυτήν του Freud). Παρόλα αυτά, 
φαίνεται ότι ο Επίκουρος αντιπροσώπευε ένα είδος υποκειμενισμού αντίθετου με την 
Αριστοτέλεια θέση, τουλάχιστο όσο επιτρέπουν μια τέτοια ερμηνεία οι αντιφατικές 
αναφορές πάνω στη θεωρία του. 
Έκτος από τους Μεγάλους Δάσκαλους κανένας άλλος δε δίδαξε ότι η πραγματική 
ύπαρξη μιας επιθυμίας αποτελεί έναν ηθικό άγραφο νόμο. Αυτό που τους 
απασχολούσε ήταν η ευδαιμονία (vivere bene) του ανθρώπινου γένους. Το βασικό 
στοιχείο στη σκέψη τους είναι η διάκριση ανάμεσα σ' εκείνες τις ανάγκες (επιθυμίες) 
που είναι υποκειμενικές και η ικανοποίηση τους οδηγεί στη στιγμιαία απόλαυση, και 
σ' εκείνες τις ανάγκες που βρίσκονται ριζωμένες μέσα στην ανθρώπινη φύση και η 
πραγμάτωση τους βοηθάει την ανθρώπινη ανάπτυξη και συνεπάγεται ευδαιμονία. Μ' 
άλλα λόγια, εκείνο που τους απασχολούσε ήταν η διάκριση ανάμεσα στις καθαρά 
υποκειμενικές και στις αντικειμενικές ανάγκες — θεωρώντας ότι ένα μέρος των 
πρώτων αναγκών ήταν βλαβερό για την ανθρώπινη ανάπτυξη, ενώ οι δεύτερες 
συμβάδιζαν με τις απαιτήσεις της ανθρώπινης φύσης. 

Η θεωρία ότι σκοπός της ζωής είναι η ικανοποίηση κάθε ανθρώπινης επιθυμίας 
διατυπώθηκε για πρώτη φορά καθαρά από τον καιρό του Αρίστιππου, από 
φιλόσοφους του δέκατου έβδομου και δέκατου όγδοου αιώνα. Ήταν μια θεωρία που 
εμφανίστηκε, όπως ήταν φυσικό, όταν το «κέρδος» έπαψε να σημαίνει «κέρδος για 
την ψυχή» (όπως στη Βίβλο και αργότερα στον Spinoza), αλλά κατέληξε να σημαίνει 
το υλικό, χρηματικό κέρδος. Αυτό έγινε στην περίοδο που η μεσαία τάξη πέταξε όχι 
μόνο τις πολιτικές της αλυσίδες, αλλά απέρριψε και όλους τους δεσμούς αγάπης και 
αλληλεγγύης, πιστεύοντας ότι το να υπάρχεις μόνο για τον εαυτό σου αποτελεί τη 
μοναδική αιτία της ύπαρξης σου. Για τον Hobbes, η ευτυχία είναι η συνεχής πρόοδος 
από τη μια μορφή απληστίας (cupiditas) στην άλλη. Ο La Mettrie συστήνει ακόμα και 
ψυχοφάρμακα που μπορούν να δώσουν τουλάχιστο μια ψευδαίσθηση ευτυχίας. Για 
τον de Sade η ικανοποίηση των άγριων ενστίκτων είναι νόμιμη, ακριβώς γιατί 
υπάρχουν και αναζητούν απεγνωσμένα ικανοποίηση. Αυτοί ήταν οι στοχαστές που 
έζησαν την εποχή της τελικής νίκης της αστικής τάξης. Η μη φιλοσοφική πρακτική 
της αριστοκρατίας έγινε πρακτική και θεωρία της αστικής τάξης. 
Πολλές ηθικές θεωρίες αναπτύχθηκαν από το δέκατο όγδοο αιώνα και μετά. Μερικές 
απ' αυτές δεν ήταν τίποτε άλλο από μορφές του ηδονισμού με μια επίφαση αξιοπρέ-
πειας, όπως ο χρησιμοθηρισμός. Άλλες αποτελούσαν αυστηρά αντιηδονιστικά 
συστήματα, όπως αυτά των Kant, Marx, Thoreau και Schweitzer. Η σημερινή εποχή 
όμως, από το τέλος περίπου του πρώτου παγκόσμιου πολέμου, έχει επιστρέψει στην 
πρακτική και τη θεωρία του ριζοσπαστικού ηδονισμού. Η ιδέα της απεριόριστης 
απόλαυσης αποτελεί μια περίεργη αντίθεση στο ιδανικό της πειθαρχημένης εργασίας. 
Παρόμοια αντίθεση υπάρχει ανάμεσα στην αποδοχή μιας καταπιεστικής ηθικής της 
εργασίας και στο ιδανικό της τέλειας απραξίας στο υπόλοιπο της ημέρας και στις 
διακοπές. Η ατέλειωτη αλυσίδα παραγωγής και η γραφειοκρατική ρουτίνα από τη 
μια, η τηλεόραση, το αυτοκίνητο και το σεξ από την άλλη, κάνουν δυνατή την 
ύπαρξη αυτού του αντιφατικού συνδυασμού. Η καταναγκαστική δουλειά μόνη της θα 
μπορούσε να οδηγήσει τους ανθρώπους στην τρέλα, κάτι που θα μπορούσε να το 
κάνει και η πλήρης απραξία. Μόνο με το συνδυασμό και των δύο μπορούν να 
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ζήσουν. Πέρα απ' αυτό, και οι δύο αυτές αντιφατικές τάσεις ανταποκρίνονται σε μια 
οικονομική αναγκαιότητα: ο καπιταλισμός του εικοστού αιώνα στηρίζεται στην 
υπερκατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται από μία ομαδική δουλειά 
ρουτίνας. 

Οι θεωρητικοί συλλογισμοί αποδείχνουν ότι ο ριζοσπαστικός ηδονισμός δε μπορεί να 
οδηγήσει στην ευτυχία και εξηγούν τους λόγους γιατί δε μπορεί να το κάνει, έχοντας 
σαν δεδομένο την ανθρώπινη φύση. Αλλά ακόμα και χωρίς θεωρητική ανάλυση, τα 
στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας δείχνουν ξεκάθαρα ότι αυτό το είδος του 
«κυνηγητού της ευτυχίας» δε συνεπάγεται και ευδαιμονία. Είμαστε μια κοινωνία 
ασύλληπτα δυστυχισμένων ανθρώπων: μοναχικοί, αγχώδεις, καταπιεσμένοι, 
καταστροφικοί, εξαρτημένοι, —άνθρωποι που νιώθουμε ευχαρίστηση όταν 
σκοτώνουμε την ώρα μας, που τόσο σκληρά προσπαθούμε να εξοικονομήσουμε. 

Το δικό μας πείραμα είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό πείραμα που έχει γίνει ποτέ και 
προσπαθεί να βρει μια απάντηση στο ερώτημα αν η ηδονή (σαν μια παθητική επιρροή 
σε αντίθεση με την ενεργητική επίδραση, την ευδαιμονία και τη χαρά) μπορεί να 
είναι μια ικανοποιητική απάντηση στο πρόβλημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Για 
πρώτη φορά στην ιστορία η ικανοποίηση της ορμής για ηδονή δεν είναι, μόνο το 
προνόμιο μιας μειοψηφίας αλλά είναι δυνατή για τον περισσότερο πληθυσμό της 
ανθρωπότητας. Το πείραμα έχει  ήδη δώσει αρνητική απάντηση στο πρόβλημα. 
Η δεύτερη ψυχολογική αρχή της βιομηχανικής εποχής, ότι δηλαδή η επιδίωξη του 
ατομικού εγωισμού συνεπάγεται αρμονία, ειρήνη, αύξηση του ατομικού πλούτου, 
είναι εξίσου θεωρητικά λαθεμένη. Η πλάνη της μπορεί πάλι ν' αποδειχτεί, από τα 
στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας. Γιατί θα πρέπει ν' αληθεύει αυτή η αρχή, που 
μόνο ο David Ricardo, ένας από τους μεγάλους κλασικούς οικονομολόγους, την 
απέρριψε; Το γεγονός ότι είμαι εγωιστής αναφέρεται όχι μόνο στη συμπεριφορά μου 
αλλά και στο χαρακτήρα μου. Αυτό σημαίνει ότι θέλω τα πάντα για τον εαυτό μου, 
ότι, νιώθω ευχαρίστηση με το να κατέχω κι όχι να μοιράζομαι, ότι πρέπει να γίνω 
άπληστος γιατί αν ο σκοπός μου είναι το έχει, τότε όσο περισσότερα είμαι, τόσο 
περισσότερα έχω, ότι πρέπει να αισθάνομαι ανταγωνιστικά απέναντι σε όλους τους 
άλλους: τους πελάτες μου που θέλω να ξεγελάσω, τους ανταγωνιστές μου που θέλω 
να καταστρέψω, τους εργάτες μου που θέλω να εκμεταλλευτώ. Δε μπορώ ποτέ να 
είμαι ικανοποιημένος γιατί δεν υπάρχει τέλος στις επιθυμίες μου. Πρέπει να ζηλεύω 
αυτούς που έχουν περισσότερα και να φοβάμαι αυτούς που έχουν λιγότερα. Αλλά θα 
πρέπει να καταπιέζω όλα αυτά τα συναισθήματα για να παρουσιάζομαι (και στους 
άλλους και στον εαυτό μου) σαν ένα χαμογελαστό, λογικό, ειλικρινές και ευγενικό 
ανθρώπινο πλάσμα, τέτοιο που ο καθένας υποκρίνεται ότι είναι. 

Το πάθος της κατοχής σίγουρα θα οδηγήσει σε μια ατέλειωτη ταξική πάλη. Αυτό που 
ισχυρίζονται οι κομμουνιστές, ότι δηλαδή το σύστημα τους θα δώσει τέλος στην 
ταξική πάλη καταργώντας τις τάξεις, είναι μύθος, γιατί το σύστημα τους στηρίζεται 
στην αρχή της απεριόριστης κατανάλωσης σαν σκοπό της ζωής. Όσο ο καθένας θα 
θέλει να έχει περισσότερα, θα υπάρχουν ταξικοί σχηματισμοί, θα υπάρχει ταξική 
πάλη, και σε παγκόσμια κλίμακα δε θ' αποφευχθεί ο παγκόσμιος πόλεμος. Η 
απληστία και η ειρήνη αλληλοαποκλείονται. 
Ο ριζοσπαστικός ηδονισμός και ο απεριόριστος εγωκεντρισμός δε θα εμφανίζονταν 
σαν οι κύριες αρχές της οικονομικής συμπεριφοράς, αν δεν είχε γίνει μια ριζική 
αλλαγή στη διάρκεια του δέκατου όγδοου αιώνα. Στην κοινωνία του Μεσαίωνα, όπως 
και σε πολλές άλλες αρκετά αναπτυγμένες αλλά και πρωτόγονες κοινωνίες, η 
οικονομική συμπεριφορά καθοριζόταν από τις ηθικές αρχές. Έτσι, για τους 



- 10 - 

σχολαστικούς θεολόγους, οι οικονομικές κατηγορίες, όπως η τιμή και η ατομική 
ιδιοκτησία, αποτελούσαν μέρος της ηθικής θεολογίας. Είναι γνωστό, ότι οι θεολόγοι 
χρησιμοποιούσαν τυπολογίες για να προσαρμόσουν τον ηθικό τους κώδικα στις νέες 
οικονομικές απαιτήσεις (για παράδειγμα, η αξιολόγηση από τον Θωμά Ακινάτο της 
έννοιας της «δίκαιης τιμής»). Παρόλα αυτά, η οικονομική συμπεριφορά παρέμενε 
βασικά ανθρώπινη και γιαυτό ήταν υποταγμένη στις αξίες της ανθρωπιστικής ηθικής. 
Μέσα από μια σειρά γεγονότα ο καπιταλισμός του δέκατου όγδοου αιώνα επέφερε 
μια ριζική αλλαγή: η οικονομική συμπεριφορά διαχωρίστηκε από την ηθική και τις 
ανθρώπινες αξίες. Πραγματικά, η οικονομική μηχανή θεωρήθηκε ότι ήταν μια 
αυτόνομη οντότητα, ανεξάρτητη από τις ανάγκες και τη θέληση του ανθρώπου. Ήταν 
ένα σύστημα που λειτουργούσε μόνο του και σύμφωνα με τους δικούς του νόμους. Η 
εξαθλίωση των εργατών καθώς και η καταστροφή ενός όλο και μεγαλύτερου αριθμού 
μικρών επιχειρήσεων, για χάρη της ανάπτυξης ολοένα και μεγαλύτερων εταιριών, 
ήταν μια οικονομική αναγκαιότητα ίσως λυπηρή, αλλά που θα 'πρεπε κανείς να τη 
δεχτεί σα να ήταν το αποτέλεσμα ενός φυσικού νόμου. 
Η ανάπτυξη αυτού του οικονομικού συστήματος δεν καθοριζόταν πια από το 
ερώτημα: Τι είναι καλό για τον Άνθρωπο; αλλά από το ερώτημα: Τι είναι καλό για 
την ανάπτυξη τον συστήματος; Κάποιος προσπάθησε ν' αποκρύψει την οξύτητα 
αυτής της διαμάχης, κάνοντας την υπόθεση πώς ό,τι ήταν καλό για την ανάπτυξη του 
συστήματος (ή ακόμα και μιας μόνο μεγάλης εταιρίας), ήταν το ίδιο καλό και για 
τους ανθρώπους. Αυτή η υπόθεση στηρίχτηκε σε μία άλλη βοηθητική, που ήταν η 
εξής: αυτές οι συγκεκριμένες ιδιότητες, που το σύστημα απαιτούσε από τους 
ανθρώπους — εγωκεντρισμό, ιδιοτέλεια και απληστία — ήταν σύμφυτες με την 
ανθρώπινη φύση· έτσι, όχι μόνο το σύστημα αλλά και η ίδια η ανθρώπινη φύση τις 
υποκινούσαν. Οι κοινωνίες, όπου ο εγωκεντρισμός, η ιδιοτέλεια και η απληστία ήταν 
άγνωστα στοιχεία, θεωρούνταν «πρωτόγονες» και τα μέλη τους «άτομα απλοϊκά». Οι 
άνθρωποι αρνούνταν να παραδεχτούν ότι αυτά τα χαρακτηριστικά, που γέννησαν τη 
βιομηχανική κοινωνία δεν ήταν έμφυτα, αλλά προϊόντα κοινωνικών περιστάσεων. 
Ένας άλλος όχι λιγότερο σημαντικός παράγοντας είναι ότι οι σχέσεις των ανθρώπων 
με τη φύση έγιναν εχθρικές. Έχουμε γίνει, «εξαμβλωματικά τέρατα της φύσης», που 
ενώ από τις ίδιες τις συνθήκες της ύπαρξης μας ζούμε μέσα σ' αυτήν, με το χάρισμα 
της λογικής μας την ξεπερνάμε. Έτσι προσπαθήσαμε να λύσουμε το υπαρξιακό μας 
πρόβλημα εγκαταλείποντας τη Μεσσιανική αντίληψη της αρμονίας ανάμεσα στον 
άνθρωπο και τη φύση, κατακτώντας τη φύση και μετασχηματίζοντας τη σύμφωνα με 
τους σκοπούς μας, μέχρι που αυτή η κατάκτηση άρχισε να γίνεται συνώνυμη με την 
καταστροφή. Το πνεύμα κατάκτησης και εχθρότητας μας έχει τυφλώσει σε τέτοιο 
βαθμό, που δε μπορούμε να δούμε ότι οι φυσικές πηγές είναι περιορισμένες και 
μπορεί τελικά να εξαντληθούν. Τότε η φύση θα ρίξει πίσω τα βέλη της ενάντια στην 
ανθρώπινη αρπακτικότητα. 
Η βιομηχανική κοινωνία δείχνει μια περιφρόνηση για τη φύση - όπως και για όλα τα 
πράγματα που δεν είναι μηχανοποιημένα και για τους ανθρώπους που δεν είναι 
κατασκευαστές μηχανών (δηλαδή για τις έγχρωμες φυλές, με εξαίρεση τελευταία 
τους Γιαπωνέζους και τους Κινέζους). Οι άνθρωποι νιώθουν σήμερα μια έλξη για το 
μηχανικό, το άψυχο, την παντοδύναμη μηχανή που οδηγεί σταθερά στην 
καταστροφή. 
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Η Ανθρώπινη Αλλαγή Είναι Οικονομική Αναγκαιότητα 
Ως εδώ, το βασικό επιχείρημα ήταν ότι τα χαρακτηρολογικά στοιχεία που έχουν τη 
ρίζα τους στο δοσμένο κοινωνικοοικονομικό σύστημα — δηλαδή στον τρόπο ζωής 
μας — είναι παθογενετικά και τελικά δημιουργούν άρρωστους ανθρώπους και 
συνεπώς μια άρρωστη κοινωνία. Υπάρχει όμως ένα δεύτερο επιχείρημα από μια 
τελείως διαφορετική σκοπιά, που θεωρεί ότι οι βαθιές ψυχολογικές αλλαγές του 
ανθρώπου είναι μια εναλλακτική λύση στην οικονομική και οικολογική καταστροφή. 
Το θέμα αυτό αναφέρεται σε δύο εργασίες που η Λέσχη της Ρώμης ανέθεσε τη μια 
στον D. Η. Meadows και τους συνεργάτες του, και την άλλη στον Μ. D. Mesarovic 
και τον Ε. Pestel. Και οι δυο εργασίες αναφέρονται στις τεχνολογικές, οικονομικές 
και πληθυσμιακές τάσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Ο Mesarovic και ο Pestel 
συμπεραίνουν ότι μόνο οι δραστικές οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές σε 
παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα μ' ένα βασικό σχέδιο, μπορούν να «εμποδίσουν μια 
μεγάλη και ίσως τελικά μια παγκόσμια καταστροφή». Τα στοιχεία που παραθέτουν 
για να αποδείξουν τη θεωρία τους στηρίζονται στην πιο πλατιά και συστηματική 
έρευνα που έχει γίνει ποτέ. (Το βιβλίο τους έχει ορισμένα μεθοδολογικά 
πλεονεκτήματα σε σύγκριση με την εργασία του Meadows, αλλά αυτή η πιο πλατιά 
μελέτη προτείνει ακόμα πιο δραστικές οικονομικές αλλαγές σαν μια εναλλακτική 
λύση για την αποφυγή της καταστροφής). Ο Mesarovic και ο Pestel συμπεραίνουν 
ακόμα ότι αυτές οι οικονομικές αλλαγές είναι δυνατό να γίνουν μόνο «αν αλλάξουν 
ριζικά οι αξίες και η στάση των ανθρώπων (ή όπως θα 'λεγα ο προσανατολισμός του 
ανθρώπινου χαρακτήρα), αν υιοθετηθεί δηλαδή μια νέα ηθική και μια νέα στάση 
απέναντι στη φύση» (η υπογράμμιση δική μου). Τα λεγόμενα τους επιβεβαιώνουν 
ακόμα μια φορά αυτά που είπαν άλλοι πριν και μετά τη δημοσίευση της εργασίας 
τους: ότι μια νέα κοινωνία είναι δυνατή μόνο αν, στη διάρκεια της εξέλιξης της, 
αναπτυχθεί παράλληλα κι ένα νέο ανθρώπινο πλάσμα ή, πιο απλά, αν συμβεί μια 
θεμελιακή αλλαγή στη χαρακτηροδομή του σύγχρονου ανθρώπου. 

Δυστυχώς και οι δύο εργασίες γράφτηκαν με πνεύμα ποσοτικής ανάλυσης, αφαίρεσης 
και αποπροσωποποίησης που τόσο χαρακτηρίζει την εποχή μας, και εκτός απ' αυτό 
παραμέλησαν εντελώς κάθε πολιτικό και κοινωνικό παράγοντα, που χωρίς αυτούς 
κανένα ρεαλιστικό σχέδιο δε μπορεί να εφαρμοστεί. Παρόλα αυτά, παρουσιάζουν 
αξιόλογα στοιχεία και για πρώτη φορά ασχολούνται με την οικονομική κατάσταση 
της ανθρωπότητας σαν συνόλου, τις προοπτικές και τους κινδύνους της. Το 
συμπέρασμα τους ότι, μια νέα ηθική και μια νέα στάση απέναντι στη φύση είναι 
απαραίτητα, γίνεται ακόμα πιο αξιόλογο γιατί αυτή η απαίτηση είναι εντελώς 
αντίθετη με τις φιλοσοφικές τους θέσεις. 
Από την άλλη μεριά του φάσματος βρίσκεται ο Ε. F. Schumacher, που είναι επίσης 
οικονομολόγος, αλλά ταυτόχρονα κι ένας ριζοσπαστικός ουμανιστής. Το αίτημα του 
για ριζική αλλαγή του ανθρώπου βασίζεται σε δυο νέα επιχειρήματα: ότι η τωρινή 
κοινωνική κατάσταση μας αρρωσταίνει και ότι προχωράμε σε μια οικονομική κατα-
στροφή, εκτός κι αν αλλάξουμε ριζικά το κοινωνικό μας σύστημα. 

Η ανάγκη για βαθιά κοινωνική αλλαγή δεν εμφανίζεται μόνο σαν ηθικό ή 
θρησκευτικό αίτημα ούτε ακόμα σαν ψυχολογική απαίτηση του σύγχρονου 
παθογενετικου χαρακτήρα, αλλά σαν μια απαραίτητη συνθήκη για την επιβίωση του 
ανθρώπινου είδους. Ο σωστός τρόπος ζωής δεν είναι πια μόνο η πραγμάτωση ενός 
ηθικού ή θρησκευτικού κώδικα. Για πρώτη φορά στην ιστορία, η φυσική επιβίωση 
τον ανθρώπινου γένους εξαρτάται άμεσα από μια ριζική αλλαγή του ανθρώπινου 
συναισθήματος. Μια αλλαγή όμως του ανθρώπινου συναισθηματικού κόσμου είναι 
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δυνατή μόνο στο βαθμό που θα συμβούν δραστικές οικονομικές και κοινωνικές 
αλλαγές. Αυτές θα δώσουν στο ανθρώπινο συναίσθημα τη δυνατότητα, το θάρρος και 
την προοπτική για ν' αλλάξει. 

Υπάρχει Άλλη Λύση Πέρα από την Καταστροφή; 
Όλα τα στοιχεία που αναφέρθηκαν ως εδώ είναι δημοσιευμένα και πολύ γνωστά. Το 
πιο απίστευτο όμως γεγονός είναι ότι δεν έχει γίνει καμιά σοβαρή προσπάθεια για ν' 
αποφευχθεί αυτό που φαίνεται σαν τελική επιταγή της μοίρας. Αν και στην ιδιωτική 
μας ζωή δε θα μέναμε παθητικοί μπροστά σε κάποιο κίνδυνο που θ' απειλούσε την 
ύπαρξη μας, εκτός αν είμαστε τρελοί, εντούτοις εμπιστευόμαστε την τύχη μας σ' 
αυτούς που χειρίζονται τις δημόσιες υποθέσεις, που δεν κάνουν ουσιαστικά τίποτα, κι 
εμείς τους αφήνουμε να συνεχίζουν να μην κάνουν τίποτα. 
Πώς είναι δυνατό, το ισχυρότερο απ' όλα τα ένστικτα, αυτό της επιβίωσης, να έχει 
πάψει να μας κινητοποιεί; Μια από τις πιο πιθανές εξηγήσεις είναι ότι οι ηγέτες 
αναλαμβάνουν πολλές δραστηριότητες, που τους δίνουν τη δυνατότητα να 
υποκρίνονται ότι παίρνουν αποτελεσματικά μέτρα για να αποφύγουμε την 
καταστροφή: ατέλειωτα συμβούλια, αποφάσεις επί αποφάσεων, συζητήσεις για τον 
αφοπλισμό, όλα αυτά δίνουν την εντύπωση ότι τα προβλήματα είναι πια γνωστά και 
γίνονται προσπάθειες για την επίλυση τους. Αλλά στην ουσία τίποτα απ' αυτά δε συμ-
βαίνει: καθοδηγητές και καθοδηγούμενοι αποκοιμίζουν τη συνείδηση τους και την 
επιθυμία τους για επιβίωση δίνοντας την εντύπωση ότι γνωρίζουν το δρόμο και 
βαδίζουν στη σωστή κατεύθυνση. 

Μια άλλη εξήγηση είναι ότι ο εγωισμός που γεννά το σύστημα κάνει τους ηγέτες να 
δίνουν μεγαλύτερη αξία στην προσωπική επιτυχία παρά στην κοινωνική ευθύνη. 
Κανένας πια δεν εκπλήσσεται όταν οι πολιτικοί αρχηγοί και οι διευθυντές των 
επιχειρήσεων παίρνουν αποφάσεις που ευνοούν το ατομικό τους συμφέρον, αλλά που 
είναι ταυτόχρονα βλαβερές και επικίνδυνες για την κοινότητα. Πραγματικά, αν ο 
ατομικισμός αποτελεί έναν από τους στύλους της σύγχρονης πρακτικής ηθικής, γιατί 
αυτοί οι άνθρωποι θα δρούσαν διαφορετικά; Δε φαίνεται να καταλαβαίνουν ότι η 
απληστία (όπως και η υποταγή) αποβλακώνει τους ανθρώπους, τους κάνει να μην 
καταλαβαίνουν, ποιο είναι το πραγματικό τους συμφέρον, το συμφέρον της ζωής 
τους, των συζύγων και των παιδιών τους (πρβλ. J. Piaget: The Moral Judgment of the 
Child). Ταυτόχρονα οι άνθρωποι είναι τόσο εγωιστικά απασχολημένοι με τις 
ιδιωτικές τους υποθέσεις, που αδιαφορούν για καθετί που ξεφεύγει από το ατομικό 
πεδίο δράσης. 
Μια άλλη εξήγηση για τον επερχόμενο θάνατο του ενστίκτου της επιβίωσης είναι ότι 
οι απαιτούμενες αλλαγές στη ζωή θα πρέπει να είναι τόσο δραστικές, που οι άν-
θρωποι προτιμούν να δουν τη μελλοντική τους καταστροφή παρά να θυσιάσουν αυτά 
που τώρα έχουν. Η περιγραφή της εμπειρίας του Arthur Koestler από τον ισπανικό 
εμφύλιο πόλεμο είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πολύ διαδομένης 
στάσης: Ο Koestler βρισκόταν στην άνετη έπαυλη ενός φίλου του, ενώ είχε ήδη 
ανακοινωθεί η προέλαση των Φρανκικών στρατευμάτων. Ήταν βέβαιο ότι θα 
έφταναν εκεί. τη νύχτα και το πιο πιθανό θα τον εκτελούσαν, θα μπορούσε να σώσει 
τη ζωή του φεύγοντας, αλλά η νύχτα ήταν κρύα και βροχερή και ιό σπίτι γεμάτο 
ζεστασιά και θαλπωρή. Έτσι έμεινε, τον συνέλαβαν, τον φυλάκισαν και μόνο από 
θαύμα σώθηκε η ζωή του, βδομάδες αργότερα, - μετά τις προσπάθειες φίλων του 
δημοσιογράφων. Αυτή είναι μια μορφή συμπεριφοράς μερικών ανθρώπων, που θα 
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διακινδύνευαν να πεθάνουν παρά να υποστούν μια εξέταση που θα τους έδειχνε την 
ανάγκη για άμεση επέμβαση, μετά από διάγνωση σοβαρής αρρώστιας. 

Έκτος απ' αυτές τις ερμηνείες για τη μοιραία παθητικότητα του ανθρώπου σε 
περιπτώσεις ζωής και θανάτου, υπάρχει κι άλλη μία, που είναι ένας από τους λόγους 
που έγραψα αυτό το βιβλίο. Αναφέρομαι στο επιχείρημα ότι δεν έχουμε εναλλακτικές 
λύσεις στα πρότυπα του συνεταιρικού καπιταλισμού, του σοσιαλδημοκρατικού ή 
σοβιετικού σοσιαλισμού ή του τεχνοκρατικού «φασισμού με το χαμογελαστό 
πρόσωπο». Ήδη η άποψη αύτη απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα γιατί δεν έχει γίνει 
αρκετή μελέτη και πειραματισμός πάνω στην πρακτική εφαρμογή εντελώς νέων 
κοινωνικών προτύπων. Πραγματικά, όσο τα προβλήματα μιας κοινωνικής 
ανοικοδόμησης δεν απασχολούν, έστω και λίγο, τα πιο λαμπρά μυαλά που τώρα 
καταγίνονται με την επιστήμη και την τεχνική, δε θα υπάρξει η φαντασία που 
χρειάζεται για τον οραματισμό νέων και ρεαλιστικών λύσεων. 
Ο κύριος στόχος αυτού του βιβλίου είναι η ανάλυση των δύο βασικών τρόπων 
ύπαρξης: του τρόπου που βασίζεται στο έχει και του τρόπου που βασίζεται στο είναι. 
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζω μερικές οφθαλμοφανείς παρατηρήσεις που 
αναφέρονται στη διαφορά ανάμεσα στους δύο αυτούς τρόπους. Στο δεύτερο 
κεφάλαιο φαίνεται πιο ξεκάθαρα αυτή η διαφορά μέσα από διάφορα παραδείγματα 
καθημερινής εμπειρίας, που οι αναγνώστες μπορούν εύκολα να συνδέσουν με τις 
δικές τους προσωπικές εμπειρίες. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι απόψεις για 
το έχει και το είναι που συναντάμε στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, καθώς και 
στα γραφτά του Meister Eckhart. Τα επόμενα κεφάλαια πραγματεύονται το πιο 
δύσκολο θέμα: Την ανάλυση της διαφοράς ανάμεσα στους δύο τρόπους ζωής, όπου 
και προσπαθώ να καταλήξω σε θεωρητικά συμπεράσματα με βάση τα εμπειρικά 
στοιχεία. Ως αυτό το σημείο, το βιβλίο ασχολείται κύρια με τις διάφορες απόψεις 
πάνω στους δύο βασικούς τρόπους ύπαρξης. Τα τελευταία κεφάλαια αναφέρονται 
στη σχέση ανάμεσα σ' αυτούς τους τρόπους και στη δημιουργία ενός Νέου Άνθρωπου 
και μιας Νέας Κοινωνίας. Επίσης εισάγουν ένα προβληματισμό πάνω στις 
πιθανότητες άλλων εναλλακτικών λύσεων που είναι αντίθετες στην εξουθενωτική 
κακοδαιμονία του ανθρώπου και στην καταστροφική κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη 
ολόκληρου του κόσμου. 
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Μια Πρώτη Ματιά 
Η Σημασία της Διαφοράς Έχει και Είναι 

Η διάκριση ανάμεσα στο έχει και το είναι δεν είναι και τόσο ξεκάθαρη για την κοινή 
λογική. Το έχει φαίνεται να είναι μια φυσιολογική λειτουργία της ζωής μας: για να 
ζήσουμε πρέπει να έχουμε πράγματα. Ακόμα περισσότερο, πρέπει να έχουμε 
πράγματα για να μπορούμε να τ' απολαμβάνουμε. Σ' ένα πολιτισμό όπου ο ύψιστος 
σκοπός είναι η κατοχή - και μάλιστα η κατοχή ολοένα και περισσότερων πραγμάτων 
— και όπου μπορείς να πεις για κάποιον «αξίζει ένα εκατομμύριο δολάρια», πώς 
μπορεί να υπάρχει διάκριση ανάμεσα στο έχει και το είναι; Αντίθετα, θα έλεγε κανείς 
ότι η βαθύτερη σημασία του είναι, είναι το έχει. Κι όταν κάποιος δεν έχει τίποτα, δεν 
είναι τίποτα. 
Οι Μεγάλοι όμως Δάσκαλοι της Ζωής εντόπισαν σαν κεντρικό σημείο των 
συστημάτων τους τη διαφορά ανάμεσα στο έχει και το είναι. Ο Βούδας διδάσκει ότι, 
για να φτάσουμε στο ψηλότερο στάδιο της ανθρώπινης εξέλιξης, δε θα πρέπει ν' 
αναζητούμε άπληστα την απόκτηση ΑΓΑΘΟΝ. Ο Χριστός διδάσκει: «Ὅς γάρ ἄν 
θέλη τήν ψυχήν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὅς δ' ἄν ἀπολέση τήν ψυχήν αὐτοῦ 
ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος σώσει αὐτήν. Τί γάρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος κερδήσας τον 
κόσμον ὅλον, ἑαυτόν δέ άπολέσας ἤ ζημιωθείς;» (Λουκάς θ': 24-25). Ο Leister 
Eckhart δίδαξε ότι το να μην έχεις τίποτα και ταυτόχρονα να είσαι ανοικτός και 
«αδειανός», μην αφήνοντας το εγώ σου να στέκεται εμπόδιο ατό δρόμο σου, είναι η 
μοναδική προϋπόθεση για την απόκτηση πνευματικού πλούτου και δύναμης. Ο Marx 
δίδαξε ότι η πολυτέλεια είναι τόσο μεγάλο κακό όσο και η φτώχια, και ότι ο στόχος 
θα πρέπει να είναι να είμαστε και όχι να έχουμε πολλά. (Εδώ αναφέρομαι στον 
πραγματικό Marx, το ριζοσπαστικό ανθρωπιστή, κι όχι στη χυδαία πλαστογραφία του 
που παρουσιάζει ο σοβιετικός κομμουνισμός). 
Εδώ και πολλά, χρόνια, μου έχει κάνει βαθιά εντύπωση αυτή η διάκριση και έψαχνα 
να βρω την εμπειρική της βάση στη μελέτη των ατόμων και των ομάδων μέσα από 
την ψυχαναλυτική μέθοδο. Εκείνο που είδα με οδήγησε ατό συμπέρασμα ότι αυτή η 
διάκριση, καθώς και η διάκριση ανάμεσα στην αγάπη για τη ζωή και την αγάπη για 
το θάνατο, αποτελεί το πιο ουσιαστικό πρόβλημα της ύπαρξης. Τα εμπειρικά 
ανθρωπολογικά και ψυχαναλυτικά δεδομένα δείχνουν ότι το έχει και το είναι 
αποτελούν τους δύο βασικούς τρόπους εμπειρίας, και οι αντίστοιχες δυνάμεις τους 
καθορίζουν τις διαφορές ανάμεσα στους χαρακτήρες των ατόμων καθώς και τους 
διάφορους τύπους του κοινωνικού χαρακτήρα. 

Παραδείγματα από Διάφορες Ποιητικές Εκφράσεις 
Σαν εισαγωγή για την κατανόηση της διαφοράς ανάμεσα στον τρόπο ύπαρξης με 
βάση το έχει και στον τρόπο ύπαρξης με βάση το είναι, θα χρησιμοποιήσω δύο ποιή-
ματα με παρόμοιο περιεχόμενο. Ο D. Τ. Suzuki τα αναφέρει ατό Διαλέξεις Πάνω στο 
Ζεν Βουδισμό (Lectures on Zen Buddhism). To ένα από αυτά είναι ένα haiku, γραμ-
μένο από το Γιαπωνέζο ποιητή Basho (1644-1694). Το άλλο ποίημα είναι ενός  
Άγγλου ποιητή του δέκατου ένατου αιώνα, του Tennyson. Και οι δύο ποιητές 
περιγράφουν όμοιες εμπειρίες: το τι ένιωσαν όταν σε κάποιο περίπατο αντίκρισαν ένα 
λουλούδι. Οι στίχοι του Tennyson είναι οι παρακάτω: 
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Λουλούδι στη σχισμάδα του τοίχου, 
Σε τραβάω απ' τη σχισμάδα, 
Σε κρατάω εδώ ατό χέρι μου, 
Ολάκερο με τη ρίζα, 
Μικρό λουλούδι—αν μπορούσα να καταλάβω 
Τι είσαι, κι εσύ και η ρίζα σου, 
Ολάκερο εσύ, 
Θα 'ξερά τι είναι ο Θεός κι ο άνθρωπος. 

Μεταφρασμένο στα ελληνικά το haiku του Basho λέει περίπου τα έξης: 
Όταν κοιτάξω προσεκτικά  
Βλέπω ν' ανθίζει η ναζούνα  
Πλάι ατό φράχτη! 

Η διαφορά είναι εντυπωσιακή. Ο Tennyson κινείται προς το λουλούδι με την 
πρόθεση να το αποκτήσει. Το «ξεριζώνει» «ολάκερο με τη ρίζα». Κι ενώ κλείνει το 
ποίημα με το συλλογισμό ότι το λουλούδι μπορεί να τον βοηθήσει να γνωρίσει τη 
φύση του Θεού και του ανθρώπου, το ίδιο το λουλούδι είναι ήδη νεκρό, στα χέρια 
του, σαν αποτέλεσμα του ενδιαφέροντος του γι' αυτό. Ο Tennyson, όπως τον 
βλέπουμε μέσα από το ποίημα του, μπορεί θαυμάσια να συγκριθεί με το δυτικό 
επιστήμονα που ψάχνει να βρει την αλήθεια καταστρέφοντας τη ζωή. 
Η αντίδραση του Basho στη θέα του λουλουδιού είναι εντελώς διαφορετική. Δε θέλει 
να το ξεριζώσει. Δε θέλει ούτε καν να το αγγίξει. Το μόνο που κάνει είναι να το 
«κοιτά προσεκτικά», να το «βλέπει». Ο Suzuki γράφει: 

Φαίνεται ότι ο Basho περπατούσε σ' έναν εξοχικό δρόμο, όταν παρατήρησε κάτι που 
φαινόταν παραμελημένο, πλάι σ' ένα φράχτη. Πλησίασε πιο κοντά, το κοίταξε καλά 
και κατάλαβε ότι ήταν ένα αγριολούλουδο, μάλλον ασήμαντο που δε θα το παρατη-
ρούσε καν ένας περαστικός. Αυτό είναι ένα απλό περιστατικό, που περιγράφεται 
μέσα ατό ποίημα χωρίς να εκφράζεται πουθενά κανένα ιδιαίτερο ποιητικό 
συναίσθημα, εκτός ίσως από τις δυο τελευταίες συλλαβές, που στα γιαπωνέζικα 
προφέρονται kana. Αυτό το μόριο, που το βρίσκουμε συχνά προσαρτημένο σ' ένα 
ουσιαστικό, επίθετο ή επίρρημα, δηλώνει κάποιο συναίσθημα θαυμασμού ή επαίνου 
ή λύπης ή χαράς. Και μπορεί καμιά φορά, πολύ σωστά, ν' αποδοθεί σε μια άλλη 
γλώσσα με θαυμαστικό. Στο παραπάνω haiku του Basho, ολόκληρη η στροφή τε-
λειώνει μ' αυτό το μόριο. 
Ο Tennyson φαίνεται ότι χρειάζεται ν' αποκτήσει το λουλούδι για να καταλάβει τους 
ανθρώπους και τη φύση. Αποκτώντας το, όμως, το λουλούδι καταστρέφεται. Αυτό 
που ζητάει ο Basho είναι να δει, κι όχι απλώς να κοιτάξει το λουλούδι, αλλά να γίνει 
«ένα» μ' αυτό και να το αφήσει να ζήσει. Η διαφορά ανάμεσα στον Tennyson και τον 
Basho φαίνεται ξεκάθαρα ατό παρακάτω ποίημα του Goethe: 

ΒΡΗΚΑ 
Περπάταγα ατό δάσος 
ολομόναχος, 
Δε γύρευα τίποτα, 
Μονάχα αυτό που σκεφτόμουν. 
Είδα στη σκιά 
Ένα μικρό λουλούδι να φυτρώνει, 
Λαμπερό σαν αστέρι 
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Σαν όμορφα μάτια. 
Ήθελα να το κόψω  
Μα μου είπε γλυκά:  
Για να μαραθώ  
Πρέπει να με κόψεις; 
Το ξέχωσα  
Με όλη του τη ρίζα,  
Το πήγα στον κήπο  
Του όμορφου σπιτιού. 
Το φύτεψα ξανά  
Σε μια ήσυχη γωνιά,  
Τώρα όλο και μεγαλώνει  
Όλο και ανθίζει. 
Περπατώντας κάποτε ο Goethe, χωρίς συγκεκριμένο σκοπό, γοητεύτηκε από ένα 
μικρό λαμπερό λουλούδι. Γράφει ατό ποίημα του ότι ένιωσε τον ίδιο πειρασμό με τον 
Tennyson να το ξεριζώσει. Αλλά, αντίθετα από τον Tennyson, ο Goethe έχει 
συναίσθηση ότι αυτό θα σήμαινε το θάνατο του λουλουδιού. Για τον Goethe, το 
λουλούδι αυτό είναι τόσο ζωντανό, που του μιλάει και τον προειδοποιεί. Τελικά, 
λύνει το πρόβλημα διαφορετικά από τον Tennyson και τον Basho. Βγάζει το 
λουλούδι «με όλη του τη ρίζα» και το ξαναφυτεύει έτσι ώστε η ζωή του να μην 
καταστραφεί. Ο Goethe, όπως φαίνεται, παίρνει μια θέση ανάμεσα στον Tennyson 
και τον Basho: γι' αυτόν, στην κρίσιμη στιγμή, η δύναμη της ζωής είναι μεγαλύτερη 
από τη δύναμη της απλής διανοητικής περιέργειας. Είναι περιττό βέβαια να πούμε ότι 
αυτό το όμορφο ποίημα του Goethe εκφράζει τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη φύση. 

Η σχέση του Tennyson με το λουλούδι είναι σχέση κατοχής ή απόκτησης (έχει) — όχι 
βέβαια αγαθών αλλά γνώσης. Η σχέση του Basho και του Goethe με το λουλούδι που 
αντικρίζουν είναι σχέση ύπαρξης (είναι). Με το είναι αναφέρομαι σ’ εκείνο τον τρόπο 
ύπαρξης όπου κάποιος ούτε έχει κάτι ούτε αποζητάει με απληστία να έχει, αλλά είναι 
χαρούμενος, χρησιμοποιεί παραγωγικά τα ιδιαίτερα χαρίσματα του και γίνεται ένα με 
τον κόσμο. 

Ο Goethe, ο μεγάλος εραστής της ζωής, ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς της 
μηχανοποίησης και της καταστροφής του ανθρώπου, έχει εκφράσει το είναι σαν κάτι 
αντίθετο στο έχει σε πολλά ποιήματα του. Στον Φάουστ δίνει μια δραματική 
περιγραφή της πάλης ανάμεσα στο είναι και το έχει (ο Μεφιστοφελής αντιπροσωπεύει 
το έχει). Στο παρακάτω ποίημα, εκφράζει την ποιότητα του είναι με τη μεγαλύτερη 
απλότητα:  

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
Ξέρω πώς τίποτα δεν είναι δικό μου 
Έκτος από τη σκέψη που ανεμπόδιστα 
Κυλάει από την ψυχή μου. 
Κι ακόμα, κάθε όμορφη στιγμή 
Πού η καλή Μοίρα 
Μ’ αφήνει ολόψυχα να χαρώ. 
Η διαφορά είναι και έχει δεν είναι βασικά διαφορά ανάμεσα στην Ανατολή και τη 
Δύση. Η διαφορά είναι μάλλον ανάμεσα σε μια κοινωνία, που το ενδιαφέρον της 
συγκεντρώνεται στους ανθρώπους, και σε μια άλλη που το ενδιαφέρον της 
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συγκεντρώνεται στα πράγματα. Η τάση του έχει χαρακτηρίζει τη δυτική βιομηχανική 
κοινωνία, όπου η απληστία για χρήμα, δόξα και δύναμη έχει γίνει ο κυρίαρχος τρόπος 
ζωής. Λιγότερο αλλοτριωμένες κοινωνίες, όπως του Μεσαίωνα, των Ινδιάνων Zuni, 
των φυλών της Αφρικής, που δεν είχαν επηρεαστεί από τις ιδέες της σύγχρονης 
«προόδου», έχουν τους δικούς τους Bashos. Ίσως μετά από μερικές γενιές, που θα 
ζήσουν στη βιομηχανοποιημένη κοινωνία, θα αποκτήσουν και οι. Γιαπωνέζοι τους 
δικούς τους Tennysons: δεν είναι αλήθεια ότι ο δυτικός άνθρωπος δε μπορεί να 
καταλάβει τα ανατολικά συστήματα, όπως το Ζεν Βουδισμό (όπως νόμιζε ο Jung). 
Αλλά ο σύγχρονος άνθρωπος δε μπορεί να καταλάβει το πνεύμα μιας κοινωνίας που 
δεν έχει σαν στόχο την ιδιοκτησία και την απληστία. Πραγματικά, τα γραφτά του 
Leister Eckhart (το ίδιο δύσκολα μπορεί να τα καταλάβει κανείς, όπως και τον Basho 
ή το Ζέν) και τα γραφτά του Βούδα είναι απλώς δύο διάλεκτοι της ίδιας γλώσσας. 

Ιδιωματικές Αλλαγές 
Τους τελευταίους αιώνες, στις δυτικές γλώσσες άρχισε να γίνεται φανερή μια κάποια 
αλλαγή στην έμφαση που δίνουν στο έχει και στο είναι, καθώς άρχισε ν’ αυξάνεται η 
χρήση των ουσιαστικών και να ελαττώνεται η χρήση των ρημάτων. 

Το ουσιαστικό είναι η ακριβής έκφραση για ένα πράγμα. Μπορώ να πω ότι έχω 
πράγματα: για παράδειγμα, έχω ένα τραπέζι, ένα σπίτι, ένα βιβλίο, ένα αυτοκίνητο. Η 
ακριβής έκφραση για μια ενέργεια, μια λειτουργία είναι το ρήμα: για παράδειγμα, 
αγαπώ, επιθυμώ, μισώ κλπ. Παρόλα αυτά, όλο και πιο συχνά μια ενέργεια εκφράζεται 
με τύπους του έχω, δηλαδή ένα ουσιαστικό χρησιμοποιείται στη θέση ενός ρήματος. 
Αλλά το να εκφράζεις μια δραστηριότητα με το έχω σε συνδυασμό μ’ ένα ουσιαστικό 
είναι λαθεμένη χρήση της γλώσσας, γιατί μια ενέργεια ή μια λειτουργία δεν 
αποκτιέται αλλά βιώνεται. 

Παλιότερες Παρατηρήσεις: Du Marais — Marx 
Οι ολέθριες συνέπειες αυτής της σύγχυσης έγιναν αντιληπτές από το δέκατο όγδοο 
αιώνα. Ο Du Marais διατύπωσε πολύ συγκεκριμένα αυτό το πρόβλημα ατό έργο του 
Οι Πραγματικές Αρχές της Γραμματικής (Les Veritables Prin-cipos de la Grammaire 
— 1769), που εκδόθηκε μετά το θάνατο του. Γράφει: «Σ’ αυτό το παράδειγμα, έχω 
ένα ρολόι, το έχω χρησιμοποιείται με τη σωστή του έννοια. Αλλά όταν λέω έχω μια 
ιδέα, το έχω χρησιμοποιείται μιμητικά. Είναι μια δανεισμένη έκφραση. Έχω μια ιδέα 
σημαίνει σκέφτομαι, συλλαμβάνω κάτι μ’ αυτό και μ’ αυτό τον τρόπο. Έχω μια 
επιθυμία σημαίνει επιθυμώ. Έχω τη θέληση σημαίνει θέλω κ.λπ.  (η μετάφραση δική 
μου· ευχαριστώ το Δρα Noam Chomsky που μου υπέδειξε τον Du Marais). 
Έναν αιώνα μετά τις παρατηρήσεις του Du Marais πάνω στο φαινόμενο της 
υποκατάστασης των ρημάτων με ουσιαστικά, ο Marx και ο Engels ασχολούνται με το 
ίδιο πρόβλημα στην Αγία Οικογένεια αλλά με πιο ριζοσπαστικό τρόπο. Στην κριτική 
τους για την Κριτική Κριτική (Critical Critique), του Edgar Bauer, περιλαμβάνεται κι 
ένα μικρό αλλά πολύ ενδιαφέρον δοκίμιο πάνω στον έρωτα. Αναφέρονται στη 
συγκεκριμένη φράση του Bauer: «Ο έρωτας ο είναι μια σκληρή θεά, που σαν όλες τις 
θεότητες ζητά να κατακτήσει ολόκληρο τον άνθρωπο, και που δεν είναι ευ-
χαριστημένη παρά μόνο όταν ο άνθρωπος θυσιάσει σ’ αυτήν όχι μόνο την ψυχή του, 
αλλά και ολόκληρο το φυσικό εαυτό του. Η λατρεία της είναι ο πόνος. Το απόγειο 
της λατρείας της είναι η αυτοθυσία, η αυτοκτονία». 
Ο Marx και ο Engels απαντούν: Ο Bauer «κάνει τον έρωτα "Θεά", και μάλιστα 
"σκληρή θεά", μεταβάλλοντας τον ερωτευμένο άνθρωπο ή αλλιώς τον ερωτά τον 
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ανθρώπου σε άνθρωπο τον ερωτά. Μ’ αυτό τον τρόπο, διαχωρίζει τον έρωτα από τον 
άνθρωπο, και κάνει τον έρωτα μια εντελώς ανεξάρτητη ολότητα» (η μετάφραση δική 
μου). Ο Marx και ο Engels υποδεικνύουν εδώ τον αποφασιστικό παράγοντα στη 
χρήση του ουσιαστικού αντί του ρήματος. Το ουσιαστικό «έρωτας», που δεν είναι 
παρά μια αφηρημένη έκφραση για την πράξη της αγάπης, διαχωρίζεται από τον 
άνθρωπο. Ο ερωτευμένος άνθρωπος γίνεται ο άνθρωπος του έρωτα. Ο έρωτας γίνεται 
μια θεά, ένα είδωλο, όπου ο άνθρωπος προβάλλει τον ερωτά του. Μέσα σ’ αυτή την 
αλλοτριωμένη διαδικασία παύει να βιώνει τον έρωτα. Δεν είναι πια ικανός γι’ αγάπη 
παρά μόνο μέσα από την υποταγή του στη θεά του Έρωτα. Έχει πάψει, να είναι ένα 
ενεργητικό άτομο που αισθάνεται. Έγινε αντίθετα ένας αλλοτριωμένος θαυμαστής 
ενός ειδώλου και νιώθει τον εαυτό του χαμένο όταν χάνει την επαφή του με το 
είδωλο. 

Σύγχρονη Χρήση 
Τα τελευταία διακόσια χρόνια, από την εποχή του Du Marais μέχρι σήμερα, η τάση 
της υποκατάστασης των ρημάτων με ουσιαστικά έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, που 
δύσκολα θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Ένα τυπικό, ίσως λίγο υπερβολικό, 
παράδειγμα της καθημερινής χρήσης της γλώσσας είναι το παρακάτω: Ας 
υποθέσουμε ότι ένα άτομο, που ζητά τη βοήθεια του ψυχαναλυτή, αρχίζει τη συ-
ζήτηση με την ακόλουθη πρόταση: «Γιατρέ, έχω ένα πρόβλημα. Έχω αϋπνία. Αν και 
έχω ένα όμορφο σπίτι, χαριτωμένα παιδιά και ευτυχισμένο γάμο, έχω πολλές στενο-
χώριες». Πριν από μερικές δεκαετίες αντί ο άρρωστος να πει «έχω ένα πρόβλημα», 
θα έλεγε πιθανό «είμαι στενοχωρημένος», αντί «έχω αϋπνία», «δε μπορώ να 
κοιμηθώ», και αντί «έχω έναν ευτυχισμένο γάμο», «είμαι ευτυχισμένος στο γάμο 
μου». 

Το σύγχρονο γλωσσικό ύφος δείχνει τον ψηλό βαθμό αλλοτρίωσης που επικρατεί. 
Λέγοντας «έχω ένα πρόβλημα» αντί «είμαι στενοχωρημένος», η υποκειμενική εμπει-
ρία περιορίζεται. Το εγώ της εμπειρίας αντικαθίσταται με το αυτό της κτήσης. Έχω 
μεταβάλει το συναίσθημα μου σε κάτι που κατέχω: το πρόβλημα. Αλλά το 
«πρόβλημα» είναι μια αφηρημένη έκφραση για κάθε είδους δυσκολία. Δε μπορώ να 
έχω ένα πρόβλημα, γιατί αυτό δεν είναι ένα πράγμα που μπορεί να μου ανήκει. 
Εντούτοις, αυτό μπορεί να έχει έμενα. Μ’ αλλά λόγια, έχω μεταβάλει τον εαυτό μου 
σε «πρόβλημα» και τώρα πια είμαι κτήμα της δημιουργίας μου. Αυτός ο τρόπος 
σκέψης προδίνει μια κρυμμένη υποσυνείδητη αλλοτρίωση. 
Βέβαια, μπορεί κανείς να επιμένει ότι η αϋπνία είναι ένα (φυσιολογικό σύμπτωμα 
όπως ο πονόλαιμος ή ο πονόδοντος, κι επομένως είναι απόλυτα λογικό να πει ότι έχει 
αϋπνία, όπως ότι έχει πονόλαιμο. Υπάρχει όμως κάποια διαφορά: ο πονόλαιμος ή ο 
πονόδοντος είναι μια σωματική αίσθηση, που μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο 
έντονη, αλλά που δεν έχει ψυχική ιδιότητα. Μπορεί κανείς να έχει πονόλαιμο γιατί 
έχει λαιμό ή πονόδοντο γιατί έχει δόντια  Η αϋπνία δεν είναι σωματική αίσθηση, 
αλλά ψυχική κατάσταση που δηλώνει ανικανότητα να κοιμηθείς. Όταν λέω «έχω 
αϋπνία» αντί «δε μπορώ να κοιμηθώ», προδίνω την επιθυμία μου να κρύψω το άγχος, 
την ανησυχία και την ένταση που μ’ εμποδίζουν να κοιμηθώ. Ασχολούμαι μ’ ένα 
ψυχικό φαινόμενο, σα να ήταν ένα σωματικό σύμπτωμα. 
Ένα άλλο παράδειγμα: Αν πω «έχω μεγάλη αγάπη για σένα» δε σημαίνει τίποτα. Η 
αγάπη δεν είναι ένα πράγμα που μπορεί κανείς να έχει, αλλά μια λειτουργία, μια 
εσωτερική δραστηριότητα, όπου αυτός ο κάποιος είναι το υποκείμενο. Μπορώ ν’ 
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αγαπώ, μπορώ να είμαι ερωτευμένος, αλλά αγαπώντας... δεν έχω.... τίποτα. 
Πραγματικά, όσο λιγότερα έχω, τόσο περισσότερο μπορώ ν’ αγαπώ. 

 

Προέλευση των Όρων 
Το έχω είναι μια απατηλά απλή έννοια. Κάθε άνθρωπος έχει κάτι: ένα σώμα, ρούχα, 
καταφύγιο —μέχρι το σημερινό άντρα ή γυναίκα που έχουν αυτοκίνητο, τηλεόραση, 
πλυντήριο κλπ. Να ζεις χωρίς να έχεις τίποτα, είναι ουσιαστικά αδύνατο. Γιατί λοιπόν 
το έχει αποτελεί πρόβλημα; Η γλωσσολογική ιστορία του ρήματος έχω αποδεικνύει 
ότι η λέξη αυτή είναι πραγματικά ένα πρόβλημα. Αυτοί που πιστεύουν ότι η κατοχή 
είναι η πιο φυσική ιδιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, μπορεί να εκπλαγούν αν 
μάθουν ότι πολλές γλώσσες δεν έχουν λέξη για το έχω. Στα εβραϊκά, για παράδειγμα, 
το έχω εκφράζεται έμμεσα με τη φράση jesh li («είναι για μένα»). Οι γλώσσες που 
εκφράζουν την κτήση μ’ αυτό τον τρόπο κι όχι με το έχω κυριαρχούν. Είναι 
ενδιαφέρον να δούμε ότι κατά την εξέλιξη πολλών γλωσσών η φράση «είναι δικό 
μου» αντικαταστάθηκε αργότερα από το ρήμα έχω, αλλά, όπως αναφέρει ο Emile 
Benveniste, η εξέλιξη αύτη ουδέποτε συνέβηκε αντίστροφα. Το γεγονός αυτό υπονοεί 
ότι το ρήμα έχω εξελίχτηκε παράλληλα με την ανάπτυξη της ατομικής ιδιοκτησίας 
και είναι ανύπαρκτο σε κοινωνίες όπου κυριαρχεί η λειτουργική ιδιοκτησία, δηλαδή η 
κτήση πραγμάτων για συγκεκριμένη χρήση. Άλλες κοινωνιογλωσσολογίες μελέτες 
μπορούν ν’ αποδείξουν αν, και σε ποιο βαθμό, ευσταθεί αυτή η υπόθεση. 
Αν το έχω φαίνεται ν’ αποτελεί μια μάλλον απλή έννοια, το είμαι είναι έννοια 
δύσκολη και πολύπλοκη και χρησιμοποιείται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. 
(1)   Σαν συνδετικό -όπως «είμαι ψηλός», «είμαι λευκός», «είμαι φτωχός», δηλαδή 
μια γραμματική ένδειξη της ταυτότητας (πολλές γλώσσες δεν έχουν λέξεις για το 
είμαι μ’ αυτή την έννοια). Η ισπανική γλώσσα κάνει διάκριση ανάμεσα στις μόνιμες 
ιδιότητες, ser, που προσδιορίζουν την ουσία του υποκειμένου, και τις παροδικές 
ιδιότητες, estar, που δεν είναι ουσιαστικές. 

(2)  Σαν παθητικός τύπος ενός ρήματος όπως «είμαι χτυπημένος», που σημαίνει ότι 
είμαι το αντικείμενο της ενέργειας κάποιου άλλου και όχι το υποκείμενο της δικής 
μου ενέργειας όπως «εγώ χτυπώ». 
(3)  Με την έννοια του υπάρχω — όπου, όπως υποστηρίζει ο Benveniste, το είμαι με 
την έννοια της ύπαρξης, είναι διαφορετικός όρος από το είμαι που δηλώνει την 
ταυτότητα. «Οι δύο λέξεις έχουν συνυπάρξει και μπορούν ακόμα να συνυπάρχουν, αν 
και είναι τελείως διαφορετικές». 
Η μελέτη του Benveniste ρίχνει καινούργιο φως στην έννοια του είμαι, σαν ρήματος 
με δική του αυτοτέλεια κι όχι σαν συνδετικού. Το είμαι στις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες 
εκφράζεται με τη ρίζα es, που σημαίνει υπάρχω, υφίσταμαι μέσα στην 
πραγματικότητα». Η ύπαρξη και η πραγματικότητα προσδιορίζονται σαν κάτι το 
«αυθεντικό, το μόνιμο, το αληθινό». (Στα σανσκριτικά έχουμε το sant, που δηλώνει 
το «υπαρκτό», το «πραγματικά καλό», «το αληθινό». Ο υπερθετικός είναι Sattama, 
«το πιο καλό»). Το είμαι σημαίνει ετυμολογικά κάτι περισσότερο από μια δήλωση 
ταυτότητας ανάμεσα ατό υποκείμενο και το κατηγορούμενο. Σημαίνει κάτι 
περισσότερο από ένα περιγραφικό όρο ενός φαινομένου. Δηλώνει την 
πραγματικότητα της ύπαρξης αυτού (ανθρώπου ή πράγματος) που είναι. Δηλώνει την 
αλήθεια και την αυθεντικότητα του/της/του. Όταν λέμε ότι κάποιος ή κάτι είναι, 
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αναφερόμαστε στην ουσία του ανθρώπου ή του πράγματος και όχι στην εμφάνιση 
του/της/του. 

Η προκαταρκτική έρευνα της έννοιας των ρημάτων έχω και είμαι οδηγεί στα 
ακόλουθα συμπεράσματα: 

(1)  Όταν χρησιμοποιώ τα ρήματα είμαι ή έχω, δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένες 
ιδιότητες ενός υποκειμένου, όπως δείχνουν οι φράσεις: «έχω  αυτοκίνητο» ή «είμαι 
λευκός» ή «είμαι ευτυχισμένος». Αναφέρομαι σε δύο βασικούς τρόπους ύπαρξης, σε 
δύο διαφορετικές στάσεις απέναντι στον ίδιο τον εαυτό μου και τον κόσμο, σε δύο 
διαφορετικά είδη χαρακτηροδομής. Η υπεροχή του ενός από τους δύο τρόπους 
καθορίζει την ολότητα της σκέψης, του συναισθήματος και της δράσης του 
ανθρώπου. 
(2)  Όταν το έχει καθορίζει τον τρόπο ύπαρξης μου, η σχέση μου με τον υπόλοιπο 
κόσμο είναι κτητική. Θέλω δηλαδή να κάνω τον καθένα, το καθετί, ακόμα και τον 
εαυτό μου, ιδιοκτησία μου. 

(3)  Όσο αφορά το είναι σαν τρόπο ύπαρξης, εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο 
κατηγορίες. Η μία είναι αντίθετη στο έχει, όπως αναφέρει ο Du Marais, και δηλώνει 
ζωντάνια και αυθεντική σχέση με τον κόσμο. Η άλλη είναι αντίθετη στο φαίνεσθαι 
και αναφέρεται στην αληθινή φύση και την αληθινή πραγματικότητα ενός άνθρωπου 
ή πράγματος, σε αντίθεση με μια απατηλή εμφάνιση, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω 
στην ετυμολογία του είμαι (Benveniste). 

Φιλοσοφικές Έννοιες του Είναι 
Η συζήτηση πάνω στην έννοια του είναι, είναι πολύπλοκη, γιατί το είναι υπήρξε το 
θέμα πολλών φιλοσοφικών βιβλίων και το πρόβλημα «Τι είναι το είναι», αποτέλεσε 
τον κεντρικό άξονα της σκέψης, που γύρω της περιστράφηκε ολόκληρη η δυτική 
φιλοσοφία. Ενώ η έννοια του είναι θα μας απασχολήσει εδώ από ανθρωπολογική και 
ψυχολογική άποψη, η φιλοσοφική συζήτηση δεν είναι φυσικά άσχετη με τα 
ανθρωπολογικά προβλήματα. Μια, έστω και σύντομη, παρουσίαση της εξέλιξης της 
έννοιας του είναι στην ιστορία της φιλοσοφίας, από τους προσωκρατικούς μέχρι τους 
σύγχρονους φιλόσοφους, θα ξέφευγε από τα πλαίσια αυτού του βιβλίου. Γιαυτό θ’ 
αναφερθούμε σ’ένα μόνο ουσιαστικό σημείο: στην έννοια της διαδικασίας, της 
ενέργειας και της κίνησης, σαν στοιχείων τον είναι. Όπως υπέδειξε ο George Simmel, 
η έννοια του είναι ενέχει την αλλαγή. Η σκέψη ότι το είναι σημαίνει γίγνεσθαι ανήκει 
στον Ηράκλειτο και τον Hegel, τους δύο μεγαλύτερους εκπρόσωπους της αρχής και 
του απόγειου της δυτικής φιλοσοφίας. 
Η θέση ότι το είναι είναι μια ουσία διαρκής, αχρονική, μόνιμη και αντίθετη του 
γίγνεσθαι, εκφράστηκε από τον Παρμενίδη, τον Πλάτωνα και τους σχολαστικούς 
«ρεαλιστές». Έχει όμως νόημα, μόνο στη βάση της ιδεαλιστικής αντίληψης ότι η ιδέα 
είναι η ανώτερη πραγματικότητα. Αν η ιδέα της αγάπης (κατά τον Πλάτωνα) είναι πιο 
πραγματική από την εμπειρία της αγάπης, μπορεί τότε κανείς να συμπεράνει ότι η 
αγάπη σαν ιδέα είναι μόνιμη και αμετάβλητη. Όταν όμως ξεκινάμε από την 
πραγματικότητα των ανθρώπων που αγαπούν, μισούν και υποφέρουν, τότε βλέπουμε 
ότι δε μπορεί να υπάρξει είναι που να μη φέρνει μέσα του το γίγνεσθαι, την αλλαγή. 
Οι ζωντανοί οργανισμοί μπορούν να είναι μόνο αν γίνονται. Μπορούν να υπάρχουν 
μόνο αν αλλάζουν. Η ανάπτυξη και η αλλαγή είναι ιδιότητες έμφυτες στη διαδικασία 
της ζωής. 
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Η ριζοσπαστική θεώρηση της ζωής σαν διαδικασίας και όχι σαν ουσίας, που είχαν 
υιοθετήσει ο Ηράκλειτος και ο Hegel, μπορεί να παραλληλιστεί με τη φιλοσοφία του 
Βούδα στην Ανατολή. Δεν υπάρχει, το παραμικρό στοιχείο στη βουδιστική σκέψη, 
που ν’ αναφέρεται σε μια διαρκή, αναλλοίωτη ουσία, είτε αυτή είναι πράγμα, είτε ο 
ίδιος ο εαυτός. Τίποτα δεν είναι πραγματικό εκτός από την αλλαγή, σαν εξελικτική 
διαδικασία. Η σύγχρονη επιστημονική σκέψη έφερε μια αναγέννηση στις 
φιλοσοφικές αντιλήψεις γύρω από την «εξελικτική σκέψη», ανακαλύπτοντας και 
εφαρμόζοντας την στις φυσικές επιστήμες. 

Κατοχή και Κατανάλωση 
Πριν συζητήσουμε μερικά απλά παραδείγματα των δύο τρόπων ύπαρξης, με βάση το 
έχει και με βάση το είναι, πρέπει ν’ αναφερθούμε σε μια άλλη μορφή εκδήλωσης του 
έχει: την ενσωμάτωση. Η ενσωμάτωση ενός πράγματος τρώγοντας το ή πίνοντας το 
αποτελεί έναν αρχαϊκό τρόπο απόκτησης του. Σε κάποια στιγμή της ανάπτυξης του, 
το νήπιο εκδηλώνει την τάση να βάζει ατό στόμα του τα πράγματα που θέλει. Αυτός 
είναι ο νηπιακός τρόπος απόκτησης πραγμάτων, όταν η σωματική ανάπτυξη του 
παιδιού δεν του επιτρέπει ακόμα να ελέγχει διαφορετικά την ιδιοκτησία του. 
Βρίσκουμε επίσης την ίδια σχέση ενσωμάτωσης και κτήσης σε πολλές μορφές 
κανιβαλισμού. Για παράδειγμα: τρώγοντας κάποιον άλλο άνθρωπο, αποκτώ τη 
δύναμη του (έτσι ο κανιβαλισμός μπορεί να θεωρηθεί το μαγικό ισοδύναμο της 
απόκτησης σκλάβων). Τρώγοντας την καρδιά ενός γενναίου άντρα, αποκτώ το 
θάρρος του. Τρώγοντας ένα ιερό ζώο, αποκτώ τη θεϊκή ουσία που συμβολίζει το ζώο. 

Βέβαια, τα περισσότερα πράγματα δε μπορούν να ενσωματωθούν στην κυριολεξία 
(και ακόμα και να μπορούσαν, πάλι θα χάνονταν μέσα στη διαδικασία της αποβολής 
τους από το σώμα). Υπάρχει όμως, επίσης, η συμβολική και η μαγική ενσωμάτωση. 
Αν πιστεύω ότι έχω ενσωματώσει την εικόνα ενός θεού ή ενός πατέρα ή ενός ζώου, η 
εικόνα αύτη δε μπορεί ποτέ πια ούτε ν’ αποσπαστεί, ούτε ν’ αποβληθεί από μένα. 
Καταπίνω το αντικείμενο συμβολικά και πιστεύω στη συμβολική παρουσία του μέσα 
μου. Μ’ αυτό τον τρόπο εξήγησε ο Freud το υπερεγώ: το εσωτερικευμένο σύνολο 
των πατρικών απαγορεύσεων και διαταγών. Μια εξουσία, ένας θεσμός, μια ιδέα, μια 
εικόνα, μπορούν να εσωτερικευθούν με τον ίδιο τρόπο: τις κατέχω αιώνια 
προστατευμένες μέσα στα έντερα μου. (Η «εσωτερίκευση» και η «ταυτότητα» 
χρησιμοποιούνται συχνά σαν συνώνυμα, αλλά είναι δύσκολο να πει κανείς με 
βεβαιότητα αν αυτές οι διαδικασίες είναι πραγματικά ίδιες. Πάντως, η «ταυτότητα» 
δε θα 'πρεπε να χρησιμοποιείται απερίσκεπτα, όταν θα μπορούσαμε να 
χρησιμοποιήσουμε στη θέση της τη μίμηση ή την υποταγή). 

Υπάρχουν πολλά ακόμα είδη ενσωμάτωσης, που δεν έχουν σχέση με φυσιολογικές 
ανάγκες και επομένως είναι απεριόριστα. Μέσα στον καταναλωτισμό υπάρχει η τάση 
για το καταβρόχθισμα ολόκληρου του κόσμου. Ο καταναλωτής είναι το αιώνιο 
βρέφος που κλαίει για το μπουκάλι του. Αυτό γίνεται φανερό σε παθολογικές 
καταστάσεις, όπως είναι ο αλκοολισμός και η συνεχής χρήση ναρκωτικών. Δε θ’ 
ασχοληθούμε μ’ αυτές τις καταστάσεις, γιατί τα’ αποτελέσματα τους είναι 
αναπόσπαστα από τις κοινωνικές υποχρεώσεις του ατόμου. Το ψυχαναγκαστικό 
κάπνισμα δεν απαγορεύεται — αν και δεν κάνει μικρότερο κακό από τον αλκοολισμό 
ή τα ναρκωτικά — γιατί δεν έχει επίδραση στις κοινωνικές λειτουργίες του ατόμου, 
παρά «μόνο» ίσως στη διάρκεια της ζωής του. 

Πιο κάτω σ’ αυτό το βιβλίο, γίνεται μια πιο εκτεταμένη συζήτηση πάνω στα διάφορα 
είδη του καθημερινού καταναλωτισμού. Αυτό που μπορώ να παρατηρήσω εδώ, είναι 
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ότι, όσο άφορα τον ελεύθερο χρόνο, τα αυτοκίνητα, η τηλεόραση, τα ταξίδια και το 
σεξ αποτελούν τα κύρια αντικείμενα του σύγχρονου καταναλωτισμού. Αντί λοιπόν να 
τα θεωρούμε δραστηριότητες-ελεύθερου χρόνου, καλύτερα θα ήταν να τ’ 
αποκαλούσαμε παθητικότητα-ελεύθερου χρόνου. 

Σαν συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι η κατανάλωση είναι μια από τις μορφές του 
έχει, και ίσως η πιο σημαντική για τη σημερινή βιομηχανική κοινωνία της αφθονίας. 
Η κατανάλωση έχει διφορούμενες ιδιότητες. Ελαττώνει το άγχος, γιατί κανείς δε 
μπορεί να μας πάρει αυτά που κατέχουμε. Απαιτεί όμως να καταναλώνουμε όλο και 
περισσότερα αγαθά, γιατί η ικανοποίηση που μας δίνει η προηγούμενη καταναλωτική 
μας δραστηριότητα γρήγορα εξαφανίζεται. Οι σύγχρονοι καταναλωτές μπορούν ν 
αναγνωρίσουν τους εαυτούς τους μέσα στη φόρμουλα: είμαι = ο,τι έχω και ο,τι 
καταναλώνω. 
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II 

Το Έχει και το Είναι στην Καθημερινή Εμπειρία 
Η σημερινή κοινωνία είναι τόσο απορροφημένη με την απόκτηση ιδιοκτησίας και 
κέρδους, που σπάνια βρίσκουμε σ' αυτήν παραδείγματα του τρόπου ζωής με βάση το 
είναι. Ο περισσότερος κόσμος βλέπει τον τρόπο ζωής με βάση το έχει σαν την πιο 
φυσική μορφή ύπαρξης, θα λέγαμε σαν την πιο παραδεκτή μορφή ζωής. Αυτό φυσικά 
δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τους ανθρώπους να συλλάβουν τη φύση του είναι και 
ακόμα να καταλάβουν ότι το έχει δεν είναι ο μοναδικός τρόπος ζωής. Παρόλα αυτά, 
οι δύο αυτές αντιλήψεις είναι ριζωμένες στην ανθρώπινη εμπειρία. Δε μπορούμε να 
εξετάσουμε ούτε τη μία ούτε την άλλη με αφηρημένο, καθαρά εγκεφαλικό τρόπο. 
Και οι δύο καθρεφτίζονται μέσα στην καθημερινή μας ζωή και πρέπει να τις 
αντιμετωπίσουμε σαν κάτι το συγκεκριμένο. Τα απλά παραδείγματα που αναφέρω 
παρακάτω δείχνουν με ποιο τρόπο το έχει και το είναι εμφανίζονται στην καθημερινή 
ζωή και θα βοηθήσουν ίσως τους αναγνώστες να καταλάβουν αυτούς τους δύο 
τρόπους ύπαρξης. 

Μάθηση 
Με βάση το έχει, οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν μια παράδοση ακούγοντας τις 
λέξεις, καταλαβαίνοντας τη λογική τους δομή, το νόημα τους και θα κρατήσουν όσο 
πιο προσεκτικά μπορούν σημειώσεις στα τετράδια τους. 

Έτσι αργότερα, θα μπορούν ν' αποστηθίσουν τις σημειώσεις και να περάσουν τις 
εξετάσεις τους. Αλλά το περιεχόμενο του μαθήματος δεν ενσωματώνεται στο ατομικό 
τους σύστημα σκέψης, πλουτίζοντας το και πλαταίνοντάς το. Αντίθετα, οι λέξεις που 
άκουσαν απολιθώθηκαν σε στερεότυπες σκέψεις ή ακόμα και σε ολόκληρες θεωρίες, 
που τις αποθηκεύουν. Οι σπουδαστές και το περιεχόμενο της παράδοσης είναι 
τελείως αποξενωμένα: μόνο που κάθε σπουδαστής έχει γνωρίσει τώρα μια συλλογή 
από δηλώσεις, που έκανε κάποιος άλλος (πού κι αυτός ή τις δημιούργησε ο ίδιος ή τις 
πήρε από κάποια άλλη πηγή). 

Οι σπουδαστές που στηρίζουν τη ζωή τους στο έχει δεν έχουν παρά ένα μόνο σκοπό: 
να συγκρατήσουν αυτά που έμαθαν είτε αποθηκεύοντας τις γνώσεις τους στο μνημο-
νικό τους, είτε φυλάγοντας προσεκτικά τις σημειώσεις τους. Δε νιώθουν την ανάγκη 
να δημιουργήσουν κάτι καινούργιο. Στην πραγματικότητα τα άτομα αυτά ταράζονται 
από καινούργιες σκέψεις ή ιδέες πάνω σ' ένα θέμα, γιατί το καινούργιο αμφισβητεί το 
απολιθωμένο σύνολο των πληροφοριών που αυτοί κατέχουν. Ένα άτομο που ο βα-
σικός τρόπος σχέσης του με τον κόσμο είναι το έχει, φοβάται τις ιδέες που δε 
μπορούν εύκολα να ταξινομηθούν ή να μπουν σε καλούπια. Είναι κάτι που ξεφεύγει 
από τον έλεγχο του σαν όλα τα πράγματα που αναπτύσσονται και αλλάζουν. 
Με βάση το είναι, η διαδικασία της μάθησης έχει μια τελείως διαφορετική ποιότητα. 
Αρχικά οι σπουδαστές ποτέ δεν πηγαίνουν στις παραδόσεις σαν tabulae rasae 
(άγραφες πλάκες). Έχουν από πριν σκεφτεί τα θέματα που θ' αναπτυχθούν στην 
παράδοση και στο μυαλό τους γεννιούνται δικά τους ερωτήματα και προβληματισμοί. 
Έχουν καταπιαστεί με το θέμα κι αυτό τους ενδιαφέρει. Αντί να δέχονται με παθητικό 
τρόπο λόγια και ιδέες, ακούν, προσέχουν και το πιο σημαντικό δέχονται και 
ανταποκρίνονται με τρόπο δραστήριο και παραγωγικό. Ό,τι ακούνε, είναι ένα 
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ερέθισμα για τη δική τους σκέψη. Καινούργιες ερωτήσεις, ιδέες και προοπτικές 
ξεπροβάλλουν στο μυαλό τους. Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι μια ζωντανή 
διαδικασία. Παρακολουθούν μ' ενδιαφέρον, ακούνε αυτά που λέει ο καθηγητής και 
αυθόρμητα ανταποκρίνονται με ζωντάνια. Δεν αποκτούν μονάχα γνώσεις, που θα τις 
πάρουν στο σπίτι τους για να τις αποστηθίσουν. Ο κάθε σπουδαστής έχει επηρεαστεί, 
έχει αλλάξει. Μετά το μάθημα δεν είναι ο ίδιος που ήταν πριν. Φυσικά, αυτός ο 
τρόπος μάθησης μπορεί να επικρατήσει μόνο αν η παράδοση προσφέρει ενδιαφέρον 
υλικό. Άδειες κουβέντες δεν προκαλούν καθόλου ανταπόκριση. Σ' αυτές τις 
περιπτώσεις, οι σπουδαστές βρίσκουν προτιμότερο να μην παρακολουθούν καθόλου 
αλλά να συγκεντρώνονται στις δικές τους σκέψεις. 

Εδώ θα πρέπει ν' αναφερθούμε για λίγο ση λέξη «ενδιαφέροντα», που στην 
καθημερινή χρήση έχει καταντήσει μια ανούσια έκφραση. Κι όμως η βασική της 
σημασία περιέχεται στη ρίζα της: στα λατινικά interesse σημαίνει «είμαι μέσα ή 
ανάμεσα». Αυτή η ενεργητική σημασία της λέξης χρησιμοποιούταν στη μεσοαγγλική 
με τον όρο «κλίνω προς» («to list» και εκτός από το ρήμα η λέξη είχε επίθετο και 
επίρρημα). Στα σύγχρονα αγγλικά το ρήμα «to list» χρησιμοποιείται μόνο με μια 
ειδική έννοια: «ένα πλοίο κλίνει». Η αρχική σημασία, όταν αναφέρεται σε ψυχική 
διάθεση, έμεινε μόνο στον αρνητικό τύπο —«listless» — που σημαίνει άψυχος, 
αδιάφορος. Κάποτε το ρήμα σήμαινε «προσπαθώ δραστήρια», «ενδιαφέρομαι 
πραγματικά για κάτι». Η ρίζα είναι η ίδια όπως και στο ρήμα «επιθυμώ» («to list»), 
αλλά το πρώτο ρήμα («to list») δεν ήταν μια επιθυμία που παράσερνε κάποιον, αλλά 
το ελεύθερο και δραστήριο ενδιαφέρον για κάτι ή ο αγώνας για κάτι. Το ρήμα 
«κλίνω» («to list») είναι μια από τις εκφράσεις-κλειδιά του ανώνυμου συγγραφέα 
(των μέσων του δέκατου τέταρτου αιώνα) του έργου Το Σύννεφο της Αγνοίας (The 
Cloud of Unknowing — έκδ. Evelyn Underhill). To γεγονός ότι η γλώσσα κράτησε 
από τη λέξη μόνο την αρνητική της σημασία, είναι χαρακτηριστικό της αλλαγής της 
νοοτροπίας από το δέκατο τρίτο μέχρι τον εικοστό αιώνα. 

Ενθύμηση 
Η ενθύμηση είναι κάτι που υπάρχει και με βάση το έχει και με βάση το είναι: εκείνο 
που έχει σημασία στη διαφορά ανάμεσα στους δύο τύπους, είναι το είδος της σύν-
δεσης που γίνεται. Όσο άφορα την ενθύμηση στη βάση του έχει, η σύνδεση είναι 
εντελώς μηχανική, καθώς βασίζεται στη συνεχή επανάληψη στοιχείων. Οι συνδέσεις 
μπορεί ακόμα να είναι καθαρά λογικές, όπως η σύνδεση ανάμεσα σε αντίθετες 
έννοιες η άλλες που συμπίπτουν. Μπορεί να έχουν σχέση με το χρόνο, το χώρο, το 
μέγεθος, το χρώμα ή και μ' ένα συγκεκριμένο σύστημα σκέψης. 

Με βάση το είναι, ενθύμηση είναι η ενεργητική ανάπλαση λέξεων, ιδεών, πινάκων 
ζωγραφικής, μουσικών κομματιών: δηλαδή, η σύνδεση του στοιχείου που θέλουμε να 
θυμηθούμε, με τα άλλα διάφορα στοιχεία που αυτό το ίδιο συνδέεται. Οι συνδέσεις 
δεν είναι ούτε μηχανικές ούτε καθαρά λογικές, αλλά ζωντανές. Η μια ιδέα συνδέεται 
με την άλλη μέσα από μια παραγωγική πράξη σκέψης (ή συναισθήματος), που 
δραστηριοποιείται όταν ψάχνει κανείς για την κατάλληλη λέξη. Ένα απλό 
παράδειγμα: αν συνδέσω τη λέξη «πόνος» ή «ασπιρίνη» με τη λέξη «πονοκέφαλος», 
χρησιμοποιώ ένα λογικό, συνηθισμένο συνειρμό. Αν όμως συνδέσω τη λέξη 
«ένταση», «θυμός» με τη λέξη «πονοκέφαλος», συνδέω το στοιχείο που μου έχει 
δοθεί με τις πιθανές του συνέπειες: έφτασα σε μια εμβάθυνση μελετώντας το 
φαινόμενο. Αυτός ο δεύτερος τρόπος ενθύμησης αποτελεί ο ίδιος μια πράξη 
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παραγωγικής σκέψης. Τα πιο χτυπητά παραδείγματα αυτού του τρόπου ζωντανής 
ενθύμησης είναι οι «ελεύθεροι συνειρμοί» που πρωτοπαρουσίασε ο Freud. 

Τα άτομα, που δεν έχουν την τάση ν' αποθηκεύουν στοιχεία, θ' ανακαλύψουν ότι για 
να λειτουργήσει καλά η μνήμη τους, χρειάζεται ένα δυνατό και άμεσο ενδιαφέρον. 
Παράδειγμα: άνθρωποι που θυμήθηκαν λέξεις από μια ξεχασμένη ξένη γλώσσα όταν 
το απαίτησαν λύγοι ζωτικής σημασίας. Σαν δική μου εμπειρία αναφέρω το γεγονός 
ότι, ενώ δεν έχω πολύ καλή μνήμη, μπορώ να θυμηθώ το όνειρο ενός ατόμου, που 
πέρασε από το ιατρείο μου — είτε πριν δύο βδομάδες είτε πριν πέντε χρόνια — αν 
συγκεντρωθώ πάνω στην προσωπικότητα αυτού του ατόμου. Πέντε λεπτά πιο πριν, 
θα ήταν τελείως αδύνατο να θυμηθώ αυτό το όνειρο. 

Ενθύμηση με βάση το είναι σημαίνει να ζωντανεύει κανείς κάτι που είδε ή άκουσε 
παλιότερα. Αύτη την παραγωγική ενθύμηση ασκούμε, όταν προσπαθούμε να φέρουμε 
στο νου μας το πρόσωπο ενός ανθρώπου ή ένα τοπίο που είχαμε δει κάποτε. Και στις 
δύο περιπτώσεις δε θα μπορέσει με να θυμηθούμε αμέσως: θα πρέπει να 
ξαναζωντανέψουμε το θέμα και να το φέρουμε στο μυαλό μας. Αυτός ο τρόπος 
ενθύμησης δεν είναι πάντα εύκολος: για να ξαναθυμηθεί κανείς το πρόσωπο ή το 
τοπίο, θα πρέπει να το έχει δει παλιά με την ανάλογη προσοχή. Όταν όμως πετύχουμε 
την ενθύμηση, το πρόσωπο και το τοπίο είναι τόσο ζωντανά, τόσο ζωηρά, σα να 
βρίσκονται πάλι μπροστά μας. 
Τα άτομα που θυμούνται με βάση το έχει ένα πρόσωπο ή ένα τοπίο, είναι σα να 
κοιτάζουν μια φωτογραφία. Η φωτογραφία χρησιμεύει μόνο σαν βοήθημα στη μνήμη 
τους για να θυμηθούν ένα πρόσωπο ή μια σκηνή, και η συνηθισμένη αντίδραση είναι: 
«Ναι, αυτός είναι», ή «Ναι, είχα πάει εκεί». Η φωτογραφία γίνεται για τους 
περισσότερους ανθρώπους μια αλλοτριωμένη ανάμνηση. 

Ένας άλλος τρόπος αλλοτριωμένης ενθύμησης είναι η καταγραφή της ανάμνησης στο 
χαρτί. Όταν γράφω αυτό που θέλω να θυμηθώ, είμαι σίγουρος ότι έχω αυτή την 
πληροφορία και δεν προσπαθώ να τη χαράξω στο μυαλό μου. Είμαι σίγουρος για το 
απόκτημα μου — μόνο που αν χάσω τις σημειώσεις μου, έχασα και την ανάμνηση 
της πληροφορίας. Η ικανότητα μου να θυμάμαι μ' έχει εγκαταλείψει, γιατί η τράπεζα 
της μνήμης μου έχει γίνει ένα ξεχωριστό κομμάτι από μένα, παίρνοντας τη μορφή 
των σημειώσεων που κράτησα. 
Αν σκεφτεί κανείς το πλήθος των στοιχείων που χρειάζεται να θυμούνται οι άνθρωποι 
στη σύγχρονη κοινωνία, ασφαλώς δε μπορούμε ν' αποφύγουμε τελείως τις 
σημειώσεις και τις πληροφορίες που βρίσκονται στα βιβλία. Αλλά η τάση ν' 
αποφεύγουμε να θυμόμαστε έχει πάρει παράλογες διαστάσεις. Παρατηρώντας τον 
εαυτό μας, εύκολα καταλαβαίνουμε πώς κρατώντας σημειώσεις, λιγοστεύουμε τη 
δύναμη της θύμησης μας: μερικά όμως τυπικά παραδείγματα μπορούν να μας 
βοηθήσουν περισσότερο. 

Ένα καθημερινό παράδειγμα είναι αυτό που γίνεται στα καταστήματα. Σήμερα, ένας 
πωλητής σπάνια θα προσθέσει δύο τρία ποσά στο μυαλό του: αμέσως θα 
χρησιμοποιήσει μηχανή. Η τάξη στο σχολείο είναι άλλο παράδειγμα. Οι δάσκαλοι 
έχουν παρατηρήσει ότι οι μαθητές που γράφουν προσεκτικά κάθε λέξη από την 
παράδοση, θα θυμηθούν και θα καταλάβουν τελικά λιγότερα πράγματα από τους 
μαθητές που στηρίζονται στην ικανότητα τους να καταλάβουν το μάθημα και να 
θυμηθούν τουλάχιστο τα βασικά. Ακόμα, οι μουσικοί ξέρουν, πώς αυτοί που 
διαβάζουν εύκολα μια παρτιτούρα, δυσκολεύονται περισσότερο να θυμηθούν τη 
μουσική χωρίς τα χαρτιά. (Ο Toscanini, που ήταν διάσημος για τη μνήμη του, είναι 
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ένα θαυμάσιο παράδειγμα μουσικού του τρόπου του είναι). Ένα τελευταίο 
παράδειγμα: στο Μεξικό παρατήρησα, ότι οι άνθρωποι που ξέρουν λίγα ή και 
καθόλου γράμματα, έχουν μνημονικό πολύ ανώτερο από τους γραμματισμένους των 
βιομηχανικών χωρών. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που δείχνουν ότι η μόρφωση 
δεν είναι ακριβώς η ευλογία που όλοι διαφημίζουν, ειδικά όταν οι άνθρωποι τη 
χρησιμοποιούν μόνο για να διαβάζουν υλικό που αποδυναμώνει τις εμπειρίες και τη 
φαντασία τους. 

Συζήτηση 
Η διαφορά έχει και είναι, μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτή μέσα από δύο τυπικά 
παραδείγματα συζητήσεων. Ας φανταστούμε μία τυπική συζήτηση ανάμεσα σε δύο 
ανθρώπους, όπου ο Α έχει τη γνώμη Χ και ο Β τη γνώμη Ψ. Ο καθένας από τους δυο 
ταυτίζεται με τη δική του γνώμη. Αυτό που ενδιαφέρει και τους δυο είναι να βρουν 
καλύτερα, δηλαδή πιο λογικά επιχειρήματα, για να υποστηρίξουν τη γνώμη τους. 
Κανένας από τους δύο δεν έχει τη διάθεση ν' αλλάξει τη γνώμη του αντιπάλου του. Ο 
καθένας από τους δύο φοβάται ν' αλλάξει τη γνώμη του, ακριβώς γιατί αυτή του 
ανήκει, κι επομένως η απώλεια της θα σήμαινε ένα είδος φτώχιας. 

Η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική σε μια συζήτηση που δεν ξεκινά σαν 
αντιπαράθεση ιδεών. Και ποιος δεν έχει συναντήσει κάποιο πρόσωπο που διακρίνεται 
για τη θέση ή τη φήμη του ή ακόμα για τα αληθινά του χαρίσματα; Η ακόμα ένα 
πρόσωπο που του ζητάμε κάτι: μια καλή δουλειά ή αγάπη ή θαυμασμό; Σ' αυτές τις 
περιπτώσεις, οι περισσότεροι άνθρωποι διακατέχονται από άγχος και συχνά 
«προετοιμάζονται» για τη σημαντική αυτή συνάντηση. Σκέφτονται θέματα που 
μπορεί να ενδιαφέρουν τον άλλο. Σκέφτονται από πριν πώς θα μπορούσαν ν' 
αρχίσουν τη συζήτηση. Μερικοί μάλιστα την προσχεδιάζουν ολόκληρη τουλάχιστο   
σ' ο,τι αφορά τη δική τους συμμετοχή. Η προσπαθούν ν' ανυψώσουν το ηθικό τους με 
το να σκέφτονται τα προσόντα που έχουν: τις περασμένες τους επιτυχίες, τη 
γοητευτική τους προσωπικότητα (ή την επιβλητική τους προσωπικότητα, αν αυτός ο 
ρόλος είναι πιο αποτελεσματικός), την κοινωνική τους θέση, τις σχέσεις τους, την 
εμφάνιση τους, το ντύσιμο τους. Με λίγα λόγια ζυγίζουν νοερά την αξία τους και 
βασισμένοι σ' αυτή την αξιολόγηση προβάλλουν τα προσόντα τους στη συζήτηση 
που πρόκειται να γίνει. Το άτομο που είναι πολύ καλό σ' αυτό το παιχνίδι, μπορεί 
πραγματικά να εντυπωσιάσει πολλούς ανθρώπους, αν και η εντύπωση που 
δημιουργείται οφείλεται κατά ένα μέρος στην παράσταση που δίνει το άτομο, και 
περισσότερο στην αδυναμία κριτικής των ανθρώπων. Αν ο άνθρωπος που δίνει την 
παράσταση δεν είναι τόσο έξυπνος, η παράσταση θα φανεί άψυχη, ψεύτικη και 
ανιαρή. 
Η αντίθετη περίπτωση είναι οι άνθρωποι που δεν προετοιμάζονται ν' αντιμετωπίσουν 
μια κατάσταση, ούτε προσπαθούν ν' ανυψώσουν τον εαυτό τους με οποιοδήποτε 
τρόπο. Απαντούν αυθόρμητα και παραγωγικά. Ξεχνούν τα πάντα για τον εαυτό τους, 
τις γνώσεις και τις θέσεις που κατέχουν. Το εγώ τους δε στέκεται εμπόδιο στο δρόμο 
τους, και γιαυτό ακριβώς μπορούν ν' ανταποκριθούν με πληρότητα στις ιδέες των 
άλλων ανθρώπων. Γεννούν νέες ιδέες, γιατί δεν είναι προσκολλημένοι σε τίποτα κι 
έτσι μπορούν να είναι παραγωγικοί. Ενώ τα άτομα με την τάση του έχει στηρίζονται 
σ' αυτά που έχουν, τα άτομα με την τάση του είναι στηρίζονται σ' αυτό που είναι: στο 
γεγονός ότι είναι ζωντανοί και στην πεποίθηση ότι κάτι καινούργιο θα γεννηθεί, αν 
έχουν το κουράγιο να προχωρήσουν και ν' ανταποκριθούν στις διάφορες 
καταστάσεις. Είναι ολοζώντανοι στις συζητήσεις, γιατί δεν είναι αγχοτικά 
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προσκολλημένοι σ' αυτά που έχουν. Η ζωντάνια τους είναι μεταδοτική και μπορεί να 
βοηθήσει πολλές φορές και το άλλο άτομο να ξεπεράσει την εγωκεντρικότητα του. 
Έτσι, η συζήτηση παύει να είναι μια απλή ανταλλαγή προϊόντων (πληροφορίες, 
γνώσεις, κοινωνική θέση) κι αρχίζει ένας διάλογος, όπου πια δεν έχει σημασία ποιος 
έχει δίκιο. Οι μονομάχοι αρχίζουν το παιχνίδι, και μετά δεν αποχωρίζονται με 
θρίαμβο ή λύπη - που και τα δύο είναι άγονα συναισθήματα - αλλά με χαρά. (Ο 
βασικός παράγοντας σε μια ψυχαναλυτική θεραπεία είναι η ζωντάνια του θεραπευτή. 
Όποια κι αν είναι η ψυχαναλυτική ερμηνεία, δε θα φέρει κανένα αποτέλεσμα, αν η 
θεραπευτική ατμόσφαιρα είναι βαριά, άψυχη και βαρετή). 

Ανάγνωση 
Αυτό που ισχύει για μια συζήτηση, ισχύει επίσης και για την ανάγνωση που είναι — 
ή θα 'πρεπε να είναι — ένα είδος συζήτησης ανάμεσα στο συγγραφέα και τον 
αναγνώστη. Βέβαια, στο διάβασμα (όπως και στην προσωπική συζήτηση), αυτός που 
το έργο του διαβάζω (ή αυτός που συζητάω) είναι σημαντικός. Το διάβασμα ενός 
άτεχνου, φτηνού διηγήματος αποτελεί ένα είδος φαντασίωσης. Δεν επιτρέπει την 
παραγωγική ανταπόκριση. Το κείμενο καταβροχθίζεται σαν το πρόγραμμα της 
τηλεόρασης ή σαν τα τσιπς που τρώει κανείς όταν παρακολουθεί τηλεόραση. Αλλά 
ένα μυθιστόρημα - π.χ. του Balzac - μπορεί να διαβαστεί παραγωγικά γιατί απαιτεί 
εσωτερική συμμετοχή. Διαβάζεται με βάση το είναι. Τις περισσότερες όμως φορές, το 
βιβλίο διαβάζεται με βάση το έχει -καταναλωτικά. Η περιέργεια των αναγνωστών 
καθώς προχωρούν στο διάβασμα μεγαλώνει και θέλουν να δούνε τι συμβαίνει 
παρακάτω στην ιστορία: αν ο ήρωας ζει ή πεθαίνει, αν η ηρωίδα βιάζεται ή 
αντιστέκεται. Θέλουν να μάθουν την απάντηση. Το διήγημα είναι γι' αυτούς ένα είδος 
παιχνιδιού που θα τους ερεθίσει. Το ευχάριστο ή δυσάρεστο τέλος αποτελεί το 
αποκορύφωμα της εμπειρίας τους. Όταν μάθουν το τέλος, τότε κατέχουν ολόκληρη 
την ιστορία, που τη νιώθουν τόσο πραγματική, σα να την έχουν ζήσει. Αλλά δεν 
έχουν με κανένα τρόπο πλατύνει τη γνώση τους. Δεν έχουν στην πραγματικότητα 
καταλάβει τα πρόσωπα του μυθιστορήματος, ούτε έχουν εμβαθύνει στην ανθρώπινη 
φύση, ούτε έχουν κερδίσει καμιά γνώση για τον εαυτό τους. 

Ο τρόπος αυτός ανάγνωσης είναι ίδιος ακόμα και σε βιβλία που το θέμα τους είναι 
φιλοσοφικό ή Ιστορικό. Ο τρόπος που διαβάζει κανείς ένα βιβλίο Ιστορίας ή 
φιλοσοφίας διαμορφώνεται —ή καλύτερα παραμορφώνεται — από την παιδεία. Ο 
στόχος του σχολείου είναι να δώσει στο σπουδαστή ένα συγκεκριμένο ποσό 
«πολιτιστικής περιουσίας» και στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας βεβαιώνει 
ότι οι σπουδαστές έχουν τουλάχιστο αποκτήσει ένα μίνιμουμ ποσό γνώσης. Οι 
σπουδαστές διδάσκονται να διαβάζουν ένα βιβλίο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν 
να επαναλάβουν τις βασικές σκέψεις του συγγραφέα. Αυτός είναι ο τρόπος που 
«ξέρουν» τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Descartes τον Spinoza, τον Leibniz, τον 
Kant, τον Heidegger, τον Sartre. Η διαφορά ανάμεσα στα διάφορα εκπαιδευτικά 
επίπεδα, από το γυμνάσιο μέχρι το πανεπιστήμιο, βρίσκεται βασικά στο ποσό της 
πολιτιστικής περιουσίας που παρέχεται και που αναλογεί περίπου στο ποσό της 
υλικής περιουσίας, που οι σπουδαστές περιμένουν ν' αποκτήσουν αργότερα στη ζωή 
τους. Οι αποκαλούμενοι λαμπροί σπουδαστές είναι αυτοί που μπορούν να 
επαναλάβουν, με τη μεγαλύτερη ακρίβεια, τα λόγια και τις σκέψεις των διαφόρων 
φιλοσόφων. Μοιάζουν με καλό πληροφορημένο ξεναγό σε μουσείο. Αυτό όμως που 
δε μαθαίνουν είναι το τι υπάρχει πέρα απ' αυτό το είδος της κτητικής γνώσης. Δε 
μαθαίνουν ν' αμφισβητούν τους φιλόσοφους, να συζητούν μαζί τους. Δε μαθαίνουν 
να συλλαμβάνουν τις αντιθέσεις των ίδιων των φιλοσόφων ή γιατί αυτοί δεν 
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ασχολούνται με ορισμένα προβλήματα ή γιατί αποφεύγουν ορισμένα θέματα. Δε 
μαθαίνουν να ξεχωρίζουν ανάμεσα στο τι ήταν καινούργιο και στο τι οι συγγραφείς 
αναπόφευκτα θα σκεφτόντουσαν και θα έγραφαν, σύμφωνα με την «κοινή λογική» 
της εποχής τους. Δε μαθαίνουν ν' ακούνε έτσι ώστε να καταλαβαίνουν πότε οι 
συγγραφείς μιλάνε μόνο με το μυαλό τους και πότε με το μυαλό και την καρδιά μαζί. 
Δε μαθαίνουν ν' ανακαλύπτουν αν οι συγγραφείς είναι αυθεντικοί ή ψεύτικοι και 
πολλά άλλα πράγματα. 
Οι αναγνώστες, όμως, που διαβάζουν ουσιαστικά ένα βιβλίο πολύ συχνά μπορεί να 
καταλήξουν ότι ένα πολυβραβευμένο βιβλίο δεν έχει καμιά ή έχει περιορισμένη μόνο 
αξία. Η ακόμα μπορεί να έχουν καταλάβει σε βάθος ένα βιβλίο, καμιά φορά 
καλύτερα κι από τον ίδιο το συγγραφέα, που μπορεί να θεωρούσε όλα αυτά που 
έγραφε εξίσου σημαντικά. 

Άσκηση Εξουσίας 
Ένα άλλο παράδειγμα της διαφοράς ανάμεσα στους τρόπους ζωής με βάση το έχει και 
με βάση το είναι, είναι η άσκηση της εξουσίας. Το κρίσιμο σημείο βρίσκεται στη 
διαφορά του να έχει κανείς εξουσία από το να είναι εξουσία. Σχεδόν όλοι μας 
ασκούμε εξουσία τουλάχιστο σε κάποιο στάδιο της ζωής μας. Όσοι ανατρέφουν 
παιδιά πρέπει ν' ασκούν εξουσία — είτε το θέλουν είτε όχι — για να προστατέψουν 
τα παιδιά τους από κινδύνους και να τους δώσουν έστω και λίγες συμβουλές για το 
πώς να φερθούν σε διάφορες περιστάσεις. Σε μια πατριαρχική κοινωνία, οι γυναίκες 
είναι κι αυτές αντικείμενα εξουσίας για τους περισσότερους άντρες. Τα πιο πολλά 
μέλη μιας γραφειοκρατικής, ιεραρχικά οργανωμένης κοινωνίας, όπως η δική μας, 
ασκούν εξουσία: η εξαίρεση παρουσιάζεται στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, 
όπου εκεί οι άνθρωποι είναι μόνο αντικείμενα εξουσίας. 
Για να καταλάβουμε την έννοια της εξουσίας και στους δύο τρόπους ζωής, θα πρέπει 
ν' αναγνωρίσουμε ότι η «εξουσία» είναι ένας πλατύς όρος με δύο εντελώς διαφορετι-
κές σημασίες: η εξουσία μπορεί να είναι «λογική» ή «παράλογη». Η λογική εξουσία 
βασίζεται στην ικανότητα και βοηθάει τον άνθρωπο ν' αναπτυχθεί. Η παράλογη εξ-
ουσία βασίζεται στη δύναμη και χρησιμεύει στην εκμετάλλευση του ανθρώπου που 
έχει υποτάξει. (Έχω αναλύσει αυτή τη διαφορά στο βιβλίο Ο Φόβος μπροστά στην 
Ελευθερία). 

Στις πιο πρωτόγονες κοινωνίες, για παράδειγμα στους κυνηγούς και τους 
τροφοσυλλέκτες, η εξουσία ασκείται από το άτομο που αναγνωρίζεται απ' όλους σαν 
το πιο ικανό γι' αυτή τη δουλειά. Σε τι ιδιότητες στηρίζεται αυτή η ικανότητα; Αυτό 
εξαρτάται κύρια από τις ειδικές περιστάσεις, αν και θα έλεγε κανείς πώς γενικά θα 
'πρεπε να είναι η πείρα, η σοφία, η γενναιοδωρία, η τέχνη, το παρουσιαστικό, το 
θάρρος. Σε πολλές από αυτές τις φυλές η εξουσία δεν είναι διαρκής, αλλά ασκείται 
μόνο σε περίπτωση ανάγκης, ή υπάρχουν διαφορετικές εξουσίες για διαφορετικές 
περιστάσεις: για τον πόλεμο, τα θρησκευτικά καθήκοντα, τη διευθέτηση διαφωνιών. 
Όταν οι ιδιότητες που πάνω τους στηρίζεται η εξουσία εξασθενούν ή εξαφανίζονται, 
τότε και η ίδια η εξουσία καταρρέει. Παρόμοιος τύπος εξουσίας παρατηρείται σε 
πολλές πρωτόγονες κοινωνίες, όπου η ικανότητα δεν καθορίζεται από τη φυσική 
δύναμη αλλά από την πείρα και τη «σοφία». Ο J. Μ. R. Delgado (1967), σ' ένα πολύ 
έξυπνο πείραμα με πιθήκους, απέδειξε ότι αν το ζώο που ασκεί κυριαρχία πάνω στ' 
άλλα χάσει έστω και για λίγες στιγμές τις ιδιότητες που στηρίζουν αυτή την 
ικανότητα του, η εξουσία του παίρνει τέλος. 
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Η εξουσία με βάση το είναι, δε βασίζεται μόνο στην ικανότητα του ατόμου να 
εκπληρώνει ορισμένες κοινωνικές λειτουργίες, αλλά και στην ίδια την ουσία μιας 
προσωπικότητας, που έχει πετύχει ένα μεγάλο βαθμό ανάπτυξης και ολοκλήρωσης. 
Αυτά τα άτομα ακτινοβολούν εξουσία και δε χρειάζεται καν να δώσουν διαταγές, να 
απειλήσουν, να δωροδοκήσουν. Είναι άτομα με βαθιά ανάπτυξη που αποδείχνουν με 
την ύπαρξη τους — και όχι μόνο με τα λόγια ή τις πράξεις τους — αυτό που μπορούν 
να γίνουν όλοι οι άνθρωποι. Οι Μεγάλοι Δάσκαλοι της Ζωής ήταν τέτοιες 
προσωπικότητες επίσης άτομα με μικρότερο βαθμό τελειότητας μπορούν να βρεθούν 
σε όλα τα μορφωτικά επίπεδα και στους πιο διαφορετικούς πολιτισμούς. (Το 
εκπαιδευτικό πρόβλημα περιστρέφεται γύρω από αυτό ακριβώς το σημείο. Αν οι 
γονείς ήταν οι ίδιοι πιο αναπτυγμένοι και περιορίζονταν στο δικό τους πεδίο, τότε η 
αντίθεση ανάμεσα στην αυταρχική και την αντιαυταρχική εκπαίδευση θα 
εξαφανιζόταν. Το παιδί, έχοντας ανάγκη την εξουσία που στηρίζεται στο είναι, τη 
δέχεται με μεγάλη προθυμία. Από την άλλη μεριά, το παιδί επαναστατεί ενάντια στην 
πίεση ή την εγκατάλειψη ή το «παραγέμισμα» από γνώσεις, ειδικά όταν όλα αυτά 
προέρχονται από ανθρώπους που δείχνουν με τη συμπεριφορά τους ότι αυτοί οι ίδιοι 
δεν έχουν κάνει την ανάλογη προσπάθεια που περιμένουν από το παιδί). 
Όταν οι κοινωνίες που σχηματίστηκαν βασίστηκαν πάνω σε μια ιεραρχική τάξη πολύ 
πιο αναπτυγμένη και πολύπλοκη σε σχέση με των κυνηγών και των τροφοσυλλεκτών, 
η εξουσία που στηριζόταν στην πρακτική ικανότητα έδωσε τη θέση της στην εξουσία 
που στηριζόταν στην κοινωνική θέση. Αυτό δε σημαίνει ότι η σημερινή εξουσία 
στηρίζεται αναγκαστικά στην ανικανότητα  σημαίνει όμως, ότι η ικανότητα δεν 
αποτελεί πια το βασικό στοιχείο της εξουσίας. Υπάρχει, για παράδειγμα, η μοναρχική 
εξουσία, όπου τα γονίδια αποφασίζουν τυχαία για τις ιδιότητες και τις ικανότητες του 
μονάρχη. Υπάρχει ο αδίστακτος κακοποιός που πετυχαίνει να πάρει την εξουσία με 
έγκλημα ή προδοσία. Υπάρχουν ακόμα -και αρκετά συχνά - στη σύγχρονη 
δημοκρατία, άνθρωποι που εκλέγονται σε αξιώματα χάρη στη φωτογένεια της 
φυσιογνωμίας τους ή στα λεφτά που ξοδεύουν για την εκλογή τους. Σε όλες αυτές τις 
περιπτώσεις μπορεί να μην υπάρχει σχεδόν καθόλου σχέση ανάμεσα στην ικανότητα 
και την εξουσία. 

Αλλά ακόμα και σε περιπτώσεις που η εξουσία στηρίζεται σε μια σχετική ικανότητα, 
μπορεί να υπάρξουν σοβαρά προβλήματα: ένας ηγέτης μπορεί να είναι ικανός σ' ένα 
τομέα και ανίκανος σ' έναν άλλο — π.χ. ένας αρχηγός κράτους μπορεί να είναι ικανός 
στη διεξαγωγή του πολέμου και ανίκανος να διοικήσει σε καιρό ειρήνης. Ακόμα, ένας 
ηγέτης που είναι τίμιος και γενναίος στην αρχή της σταδιοδρομίας του, μπορεί να 
χάσει αυτές τις ιδιότητες, όταν παρασυρθεί από τη δύναμη που του δίνει το αξίωμα 
του. Η ηλικία ή η αρρώστια μπορεί να οδηγήσουν σε κατάπτωση. Τελικά θα πρέπει 
να σκεφτεί κανείς, ότι είναι πολύ πιο εύκολο για τα μέλη μιας μικρής φυλής να 
κρίνουν αυτόν που τους εξουσιάζει, παρά για μας να κρίνουμε το σύστημα μας. 
Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι, που γνωρίζουν τον υποψήφιο τους μόνο από την 
ψεύτικη εικόνα που τους παρουσιάζουν οι ειδικοί των δημοσίων σχέσεων. 
Όποιες και να είναι οι αιτίες που χάθηκαν οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία και την 
ανάπτυξη της ικανότητας, η διαδικασία αλλοτρίωσης της εξουσίας έχει πια εγ-
κατασταθεί στις μεγαλύτερες και ιεραρχικά οργανωμένες κοινωνίες. Η πραγματική ή 
υποτιθέμενη αρχική ικανότητα μεταφέρεται τώρα στη στολή ή στον τίτλο της 
εξουσίας. Αν η εξουσία φοράει την κατάλληλη στολή ή έχει τον κατάλληλο τίτλο, 
αυτό το εξωτερικό σημάδι ικανότητας αντικαθιστά την πραγματική ικανότητα και τις 
ιδιότητες της. Ο βασιλιάς -για να χρησιμοποιήσουμε αυτό τον τίτλο σαν σύμβολο για 
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το συγκεκριμένο τύπο εξουσίας— μπορεί να είναι ηλίθιος, διεστραμμένος, κακός, 
δηλαδή τέλεια ανίκανος να είναι η εξουσία, όμως έχει την εξουσία. 

Όσο έχει τον τίτλο, υποτίθεται ότι έχει και την ικανότητα για άσκηση της εξουσίας. 
Ακόμα κι αν ο αυτοκράτορας είναι γυμνός, όλοι πιστεύουν ότι φοράει όμορφα ρούχα. 

Το γεγονός ότι ο κόσμος θεωρεί τις στολές και τους τίτλους πραγματικά στοιχεία της 
ικανότητας, δεν είναι κάτι που συμβαίνει από μόνο του. Όσοι κατέχουν αυτά τα 
σύμβολα εξουσίας, κι όσοι επωφελούνται απ' αυτή την κατάσταση, πρέπει ν' 
αμβλύνουν την πραγματική, δηλαδή την κριτική σκέψη των ανθρώπων που 
καταπιέζουν και να τους κάνουν να πιστέψουν αυτό το παραμύθι. Οποίος έχει 
σκεφτεί το ζήτημα, ξέρει καλά τι μηχανεύεται η προπαγάνδα, ποιες είναι οι μέθοδοι 
που καταστρέφουν την κρίση, πώς το μυαλό αποκοιμιέται με κοινοτυπίες, πώς οι 
άνθρωποι γίνονται κουτοί γιατί εξαρτιόνται από άλλους και δεν πιστεύουν πια ούτε 
στα μάτια τους ούτε στην κρίση τους. Είναι τυφλοί μπροστά στην πραγματικότητα, 
γιατί πιστεύουν στα παραμύθια. 

Απόκτηση Γνώσεων και Γνώση 
Η διαφορά έχει και είναι στη σφαίρα της γνώσης εκφράζεται με δύο τύπους: «Έχω 
γνώσεις» και «γνωρίζω». Το έχω γνώσεις σημαίνει ότι παίρνω και κρατώ δικές μου 
διαθέσιμες γνώσεις (πληροφορίες). Η γνώση είναι λειτουργική και χρησιμεύει μόνο 
σαν μέσο στη διαδικασία της παραγωγικής σκέψης. 

Μπορούμε να καταλάβουμε την ποιότητα της γνώσης με βάση το είναι, αν 
εμβαθύνουμε στην προσφορά φιλοσόφων όπως ο Βούδας, οι Εδραίοι προφήτες, ο 
Ιησούς, ο Meister Eckhart, ο Sigmund Freud και ο Karl Marx. Σύμφωνα με την 
άποψη τους, η γνώση αρχίζει όταν καταλάβουμε πόσο απατηλές είναι οι φαινομενικές 
μας αντιλήψεις, με την έννοια ότι η εικόνα της φυσικής πραγματικότητας δεν 
ανταποκρίνεται σ' αυτό που είναι «πραγματικά πραγματικό»: οι περισσότεροι 
άνθρωποι είναι μισοκοιμισμένοι, βυθισμένοι ακόμα στο όνειρο, και αυτό που 
πιστεύουν σαν αληθινό και αυταπόδεικτο δεν είναι παρά μια ψευδαίσθηση γεννημένη 
από την επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος όπου ζουν. Η γνώση, λοιπόν, 
αρχίζει με το γκρέμισμα της -ψευδαίσθησης (Enttauschung). Γνώση σημαίνει το να 
διαπερνάει κανείς την επιφάνεια για να φτάσει στις ρίζες, δηλαδή στις αιτίες. Γνώση 
σημαίνει το να «βλέπει» κανείς γυμνή την πραγματικότητα, χωρίς αυτό βέβαια να 
σημαίνει ότι κατέχει την αλήθεια. Τελικά γνώση σημαίνει να διαπερνάει κανείς την 
επιφάνεια και ν' αγωνίζεται με δραστηριότητα και κριτική σκέψη, για να πλησιάσει 
όσο μπορεί πιο κοντά στην αλήθεια. 
Αύτη η ιδιότητα της κριτικής διείσδυσης λέγεται στα εβραϊκά jadoa, που σημαίνει 
γνωρίζω και αγαπώ, με την έννοια της αρσενικής σεξουαλικής διείσδυσης. Ο Βούδας 
καλεί τους ανθρώπους να ξυπνήσουν και ν' απαλλαγούν από την ψευδαίσθηση πώς η 
άπληστη επιθυμία για την απόκτηση υλικών αγαθών τους οδηγεί στην ευτυχία. Οι 
Εβραίοι προφήτες καλούν τους ανθρώπους να ξυπνήσουν και να καταλάβουν ότι τα 
είδωλα τους δεν είναι παρά έργα φτιαγμένα από τα χέρια τους, δηλαδή 
ψευδαισθήσεις. Ο Ιησούς λέει: «Η αλήθεια θα σας ελευθερώσει!». Ο Meister Eckhart 
διατύπωσε πολλές φορές την αντίληψη του για τη γνώση: π.χ. όταν μιλάει για το θεό, 
λέει: «Η γνώση δεν είναι μια συγκεκριμένη σκέψη· βγάζει από πάνω της ο,τι τη 
σκεπάζει και τρέχει γυμνή στο Θεό, για να τον αγγίξει και να τον αγκαλιάσει». 
(Blakney σ. 243). («Γύμνια» και «γυμνός» είναι οι αγαπημένες εκφράσεις του 
Meister Eckhart, καθώς και του ανώνυμου συγγραφέα του Σύννεφου της Αγνοίας 
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[The Cloud of Unknowing] που ήταν σύγχρονος του). Σύμφωνα με τον Marx, οι 
άνθρωποι πρέπει να καταστρέφουν τις ψευδαισθήσεις για να μπορέσουν να 
δημιουργήσουν τις περιστάσεις που κάνουν τις ψευδαισθήσεις άχρηστες. Η θεωρία 
του Freud για την αυτογνωσία στηρίζεται στην ιδέα της καταστροφής των ψευ-
δαισθήσεων (στην ορθολογιστική εξήγηση) για να μπορέσει να γίνει αντιληπτή η 
υποσυνείδητη πραγματικότητα. ( Ο Freud, ο τελευταίος από τους φιλόσοφους του 
Διαφωτισμού, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επαναστατικός φιλόσοφος μόνο με τα 
δεδομένα της φιλοσοφίας του Διαφωτισμού του 18ου αιώνα και όχι με τα δεδομένα 
του 20ου αιώνα). 
Όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι ασχολήθηκαν με την ανθρώπινη σωτηρία: όλοι έκαναν 
κριτική στα συστήματα της σκέψης που ήταν κοινωνικά αποδεκτά. Γι' αυτούς ο σκο-
πός της γνώσης δεν ήταν η βεβαιότητα της «απόλυτης αλήθειας» που κάνει τον 
άνθρωπο να αισθάνεται ασφάλεια, αλλά η αυτεπιβεβαιωτική διαδικασία της 
ανθρώπινης λογικής. Η άγνοια, για κάποιον που γνωρίζει, είναι τόσο καλό πράγμα 
όσο και η γνώση, αφού και τα δύο είναι κομμάτια της διαδικασίας της γνώσης, αν και 
αυτού του είδους η άγνοια είναι διαφορετική από την άγνοια, που έχει κάποιος που δε 
σκέφτεται. Με βάση το είναι, άριστη γνώση είναι το να γνωρίζεις όλο και πιο βαθιά. 
Με βάση το έχει, να έχεις όσο το δυνατό περισσότερες γνώσεις. 

Η παιδεία μας συνήθως εκπαιδεύει τους ανθρώπους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 
έχουν τη γνώση σαν ένα απόκτημα, λίγο ή πολύ ανάλογο με την περιουσία ή το 
κοινωνικό γόητρο που θ' αποκτήσουν αργότερα στη ζωή. Αυτό το λίγο που παίρνουν 
είναι η ποσότητα που τους χρειάζεται για να λειτουργήσουν σωστά στη δουλειά τους. 
Ταυτόχρονα, παίρνουν κι ένα «πακέτο με γνώση-πολυτέλεια», που τους κάνει να 
νιώθουν ότι έχουν μεγαλύτερη αξία: το ποσό αυτό είναι ανάλογο με το πιθανό 
κοινωνικό γόητρο του ατόμου. Τα σχολεία είναι τα εργοστάσια που παράγουν αυτή 
τη μαζική γνώση, αν και συνήθως υποστηρίζουν ότι προσπαθούν να φέρουν τους 
σπουδαστές σ' επαφή με τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του ανθρώπινου νου. Πολλά 
κολέγια έχουν μια εξαιρετική ικανότητα να διατηρούν αυτές τις ψευδαισθήσεις. 
Αρχίζοντας από τον πολιτισμό και την τέχνη των Ινδιάνων και τελειώνοντας στον 
υπαρξισμό και το σουρεαλισμό, σερβίρεται στους σπουδαστές ένας τεράστιος δίσκος 
(smorgasbord) με γνώσεις και τσιμπάνε λίγο από το ένα, λίγο από το άλλο: για χάρη 
του αυθορμητισμού και της ελευθερίας, κανείς δεν τους παρακινεί να συγκεντρωθούν 
σ' ένα θέμα, ούτε ακόμα να διαβάσουν ένα βιβλίο από την αρχή ως το τέλος. (Η 
ριζοσπαστική κριτική του σχολικού συστήματος από τον Ιβάν Ιλλιτς, κάνει φανερά τα 
περισσότερα από τα ελαττώματα του). 

Πίστη 
Η ιδέα της πίστης, από θρησκευτική, πολιτική ή προσωπική άποψη, μπορεί να έχει 
δύο εντελώς διαφορετικές σημασίες, ανάλογα αν χρησιμοποιείται με βάση το έχει ή 
με βάση το είναι. 
Με βάση το έχει λοιπόν, πίστη είναι να παίρνει κανείς μια απάντηση σε κάτι που δεν 
έχει λογική απόδειξη. Αποτελείται από τυπολογίες, που έχουν φτιάξει άλλοι και που 
τις δέχεται γιατί υποκύπτει σ' αυτούς τους άλλους - συνήθως σε μια γραφειοκρατία. 
Δίνει την αίσθηση της σιγουριάς, γιατί η γραφειοκρατία δίνει ακριβώς την αίσθηση 
της πραγματικής (ή και μόνο της φανταστικής) δύναμης. Είναι το εισιτήριο εισόδου 
σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Ξαλαφρώνει το άτομο από τη σκληρή υποχρέωση 
να σκεφτεί μόνο του, να πάρει αποφάσεις, και το μεταβάλλει σ' έναν από τους beatos 
possidentes, τους ευτυχισμένους κατόχους της σωστής πίστης. Η πίστη στη βάση του 
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έχει δίνει σιγουριά. Υποστηρίζει ότι προσφέρει την τελική, ατράνταχτη γνώση, 
πράγμα που είναι πιστευτό, γιατί η δύναμη εκείνων που διαλαλούν και προστατεύουν 
την πίστη μοιάζει πραγματικά ατράνταχτη. Ποιος δε θα διάλεγε τη σιγουριά με 
μοναδικό αντάλλαγμα την απώλεια της ανεξαρτησίας του; 

Με βάση το έχει, ο Θεός, που ήταν αρχικά σύμβολο πολύ μεγάλης αξίας που 
μπορούσαμε να βιώσουμε μέσα μας, γίνεται είδωλο. Σύμφωνα με την προφητική 
αντίληψη, το είδωλο είναι ένα πράγμα, που εμείς κατασκευάζουμε και προβάλλουμε 
πάνω του τη δύναμη μας: μ' αυτό τον τρόπο όμως απογυμνώνουμε τον εαυτό μας. 
Έτσι μετά, υποτασσόμαστε στη δημιουργία μας και μέσα από αυτή την υποταγή μας 
κρατάμε μια αλλοτριωμένη επαφή με τον εαυτό μας. Ενώ μπορώ να έχω το είδωλο, 
γιατί είναι ένα πράγμα, με την υποταγή μου σ' αυτό, τελικά αυτό με κατέχει. Αφότου 
ο Θεός έγινε είδωλο, οι υποτιθέμενες ιδιότητες του είναι τόσο ξένες με τις 
προσωπικές μας εμπειρίες, όσο και τα αλλοτριωμένα πολιτικά δόγματα. Το είδωλο 
μπορεί να υμνείται σαν ο Κύριος της Ευσπλαχνίας, αλλά κάθε είδους ωμότητα μπορεί 
να γίνεται στο όνομα του το ίδιο συμβαίνει και με την αλλοτριωμένη πίστη στην αν-
θρώπινη αλληλεγγύη, που δεν αμφισβητείται ακόμα και όταν γίνονται οι πιο 
απάνθρωπες πράξεις. Η πίστη, με βάση το έχει, είναι ένα δεκανίκι για κείνους που 
θέλουν να είναι σίγουροι, για κείνους που θέλουν να έχουν μια απάντηση στη ζωή, 
χωρίς να τολμάνε οι ίδιοι να ψάξουν γι' αύτη. 
Με βάση το είναι, η πίστη είναι ένα εντελώς διαφορετικό φαινόμενο. Μπορούμε να 
ζήσουμε χωρίς πίστη; Το βρέφος δεν πρέπει να έχει πίστη στο στήθος της μητέρας 
του; Δεν πρέπει όλοι να έχουμε πίστη στους άλλους ανθρώπους, σ' εκείνους που 
αγαπάμε και στους ίδιους τους εαυτούς μας; Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς πίστη στο 
κύρος των νόμων που καθορίζουν τη ζωή μας; Πραγματικά, χωρίς πίστη γινόμαστε 
στείροι, απελπισμένοι, φοβισμένοι ως το βαθύτερο σημείο του είναι μας. 
Με βάση το είναι, η πίστη δεν είναι αρχικά μια πεποίθηση σε ορισμένες ιδέες (αν και 
μπορεί να είναι και αυτό), αλλά ένας εσωτερικός προσανατολισμός, μια θέση. Θα 
ήταν καλύτερο να λέγαμε ότι κάποιος πιστεύει, παρά ότι έχει πίστη. (Η θεολογική 
διάκριση ανάμεσα στην πίστη που είναι πεποίθηση [fides quae creditur] και την πίστη 
σαν πεποίθηση [fides qua creditur] φανερώνει μια ανάλογη διάκριση ανάμεσα στο 
περιεχόμενο και την πράξη της πίστης). Μπορεί κανείς να πιστεύει στον εαυτό του 
και στους άλλους και ο θρησκευόμενος να πιστεύει στο Θεό. Ο Θεός της Παλαιάς 
Διαθήκης είναι πρώτα απ' όλα μια άρνηση των θεϊκών ειδώλων που μπορεί κανείς να 
έχει. Η ιδέα του Θεού, παρόλο που σαν σύλληψη θυμίζει βασιλιά της Ανατολής, 
ξεπερνιέται πολύ νωρίς. Ο Θεός δεν πρέπει να έχει όνομα, δεν πρέπει να έχει εικόνα. 
Αργότερα, στην εβραϊκή και χριστιανική εξέλιξη, έγινε μια προσπάθεια 
αποειδωλοποίησης του Θεού. Άρχισε μια συνεχής πάλη ενάντια στον κίνδυνο της 
είδωλο ποίησης, απαγορεύοντας ακόμα και την απλή αναφορά στις ιδιότητες του 
Θεού. Στο χριστιανικό μυστικισμό — από τον (Ψευδό)Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη ως 
τον άγνωστο συγγραφέα του Σύννεφου της Αγνοίας (The Cloud of Unknowing) και 
τον Meister Eckhart - με πιο ριζοσπαστικό ακόμα τρόπο, η εικόνα του Θεού τείνει να 
γίνει εικόνα του Ενός, του «Υπέρτατου Όντος» (του Μη πράγματος) αυτές οι απόψεις 
ταυτίζονται μ' εκείνες που βρίσκουμε στις Βέδες και στη νεοπλατωνική σκέψη. Αυτή 
η πίστη στο Θεό έχει σαν εγγύηση την ίδια την ύπαρξη των θεϊκών ιδιοτήτων, που 
κλείνει κανείς μέσα του. Είναι μια αδιάκοπη ενεργητική λειτουργία αυτοδημιουργίας 
-ή όπως λέει ο Meister Eckhart μια μαρτυρία της αιώνιας γέννησης του Χριστού, που 
γίνεται μέσα μας χωρίς σταμάτημο. 
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Η πίστη μου στον εαυτό μου, σε κάποιον άλλο, στην ανθρωπότητα, στην ικανότητα 
μας να γίνουμε τέλεια ανθρώπινα όντα, περιέχει μια σιγουριά: αλλά μια σιγουριά που 
στηρίζεται στη δική μου εμπειρία και όχι στην υποταγή μου σε μια εξουσία που 
υπαγορεύει ορισμένες πεποιθήσεις. Είναι η σιγουριά μιας αλήθειας, που δε μπορεί ν' 
αποδειχτεί από μια λογικά υποχρεωτική μαρτυρία. Είναι όμως μια αλήθεια που την 
πιστεύω γιατί στηρίζομαι στην υποκειμενικά βιωμένη εμπειρία μου. (Η εβραϊκή λέξη 
για την πίστη είναι emunah, «σιγουριά». Αμήν σημαίνει σίγουρα»). 
Αν και είμαι σίγουρος για την ακεραιότητα ενός ανθρώπου, δε μπορώ να την 
αποδείξω μέχρι τη μέρα του θανάτου του. Πιο συγκεκριμένα, αν η ακεραιότητα του 
έμενε απαραβίαστη ως τη στιγμή του θανάτου του, πάλι δε θα μπορούσαμε ν' 
αποκλείσουμε μια θετικιστική άποψη: ότι αν είχε ζήσει περισσότερο θα μπορούσε να 
την είχε παραβιάσει. Η σιγουριά μου βασίζεται στη βαθιά γνώση του άλλου 
ανθρώπου και στη δική μου εμπειρία αγάπης και ακεραιότητας. Αυτό το είδος 
γνώσης είναι δυνατό, μόνο αν μπορούσα να παραμερίσω το δικό μου εγώ και να δω 
τον άλλο άνθρωπο όπως ακριβώς είναι: να δω τις δυνάμεις που βρίσκονται μέσα του, 
την ατομικότητα του και ταυτόχρονα την παγκόσμια ανθρωπιά του. Τότε ξέρω τι 
μπορεί ο άλλος να κάνει, τι δε μπορεί να κάνει και τι δε θα κάνει. Φυσικά, μ' αυτό δεν 
εννοώ ότι μπορώ να προβλέψω όλη τη μελλοντική του συμπεριφορά, αλλά μόνο τις 
γενικές γραμμές συμπεριφοράς, που έχουν τις ρίζες τους σε βασικά στοιχεία του 
χαρακτήρα, όπως η ακεραιότητα, η υπευθυνότητα κλπ. (Βλέπε το κεφάλαιο Η Πίστη 
σαν Στοιχείο του Χαρακτήρα, στο βιβλίο Ο Άνθρωπος για τον Εαυτό τον). 
Αυτή η πίστη βασίζεται σε γεγονότα: επομένως είναι λογική. Αλλά τα γεγονότα δεν 
είναι φανερά, δεν «αποδεικνύονται» με τη μέθοδο της συμβατικής, θετικιστικής ψυ-
χολογίας. Εγώ, το ζωντανό άτομο, είμαι το μόνο όργανο, που μπορεί να τα 
«καταγράψει». 

Αγάπη 
Η αγάπη έχει και αυτή δύο έννοιες ανάλογα αν τη χρησιμοποιούμε με βάση το έχει ή 
το είναι. 
Μπορεί κανείς να έχει αγάπη; Αν ήταν στο χέρι μας, θα μετατρέπαμε την αγάπη σε 
πράγμα, σε κάτι που θα μπορούσαμε να κατέχουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει 
τέτοιο πράγμα σαν «αγάπη». Η «αγάπη» είναι κάτι το αφηρημένο, ίσως μια θεά ή ένα 
ξωτικό, αν και κανείς δεν έχει ποτέ δει αύτη τη θεά. Στην πραγματικότητα, αυτό που 
υπάρχει είναι μόνο η πράξη της αγάπης. Το ν' αγαπά κανείς, είναι μια παραγωγική 
δραστηριότητα. Κλείνει μέσα της τη φροντίδα, τη γνώση, την ανταπόκριση, τη 
βεβαίωση, την απόλαυση που προσφέρουν ένα πρόσωπο, ένα δέντρο, ένας πίνακας 
ζωγραφικής, μια ιδέα. Σημαίνει, να φέρεις κάτι σε ζωή, μεγαλώνοντας τη ζωντάνια 
του/της/του. Είναι μια λειτουργία που ανανεώνει και δίνει διαστάσεις στον ίδιο μας 
τον εαυτό. 
Όταν η αγάπη βιώνεται με βάση το έχει, κλείνει μέσα της τον περιορισμό, τη 
φυλάκιση, τον έλεγχο του αντικειμένου που κάποιος «αγαπάει». Στραγγαλίζει, 
νεκρώνει, πνίγει, σκοτώνει, στερεί τη ζωή. Αυτό που οι άνθρωποι αποκαλούν αγάπη, 
είναι μια κακή χρήση της λέξης, που κρύβει την πραγματικότητα: ότι δεν αγαπούν. 
Πόσοι γονείς αγαπούν τα παιδιά τους είναι ακόμα συζητήσιμο. Ο Lloyd de Mause 
αποκάλυψε ότι μέσα στα δύο χιλιάδες χρόνια της ιστορίας της Δύσης, έχουν 
αναφερθεί τόσο τρομακτικές πράξεις σκληρότητας ενάντια σε παιδιά - φυσικά και 
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ψυχικά μαρτύρια, αδιαφορία, ωμή κτητικότητα και σαδισμός - που θα έπρεπε κανείς 
να πιστέψει ότι οι φιλόστοργοι γονείς είναι μάλλον η εξαίρεση παρά ο κανόνας. 

Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τους γάμους. Ο γάμος μπορεί να στηρίζεται είτε 
στην αγάπη είτε -όπως συνέβαινε στους παραδοσιακούς γάμους στο παρελθόν - στην 
κοινωνική συμβατικότητα και συνήθεια: και στη μια και στην άλλη περίπτωση το 
ζευγάρι που πραγματικά αγαπιέται, μοιάζει να είναι η εξαίρεση. Η κοινωνική 
συμβατικότητα, η συνήθεια, τα κοινά οικονομικά συμφέροντα, το ενδιαφέρον για τα 
παιδιά, η αμοιβαία εξάρτηση, το μίσος ή ο φόβος, όλα αυτά βιώνονται συνειδητά σαν 
«αγάπη». Κι έρχεται μια στιγμή, που ο ένας ή και οι δυο σύζυγοι ανακαλύπτουν ότι 
δεν αγαπιούνται, ότι ποτέ δεν είχαν αγαπηθεί. Σήμερα βλέπουμε κάποια πρόοδο σ' 
αυτό τον τομέα: οι άνθρωποι έχουν γίνει πιο ρεαλιστές, πιο συνετοί και πολλοί 
καταλαβαίνουν ότι ούτε μια σεξουαλική έλξη σημαίνει αγάπη, ούτε μια φιλική, όχι 
πολύ στενή, ομαδική σχέση είναι έκφραση αγάπης. Αυτή η καινούργια θέση έχει σαν 
αποτέλεσμα μεγαλύτερη εντιμότητα στις σχέσεις - καθώς και πιο συχνή αλλαγή 
συντρόφων. Δεν οδήγησε όμως αναγκαστικά σε μεγαλύτερη συχνότητα αγάπης, και 
οι καινούργιοι σύντροφοι μπορεί ν' αγαπιούνται τόσο λίγο όσο και οι παλιοί. 

Η αλλαγή από το «πέφτω σε έρωτα» στην αυταπάτη του «έχω» αγάπη, φαίνεται 
ξεκάθαρα στην ιστορία των ζευγαριών που «έπεσαν σε έρωτα» (Στο βιβλίο Η Τέχνη 
της Αγάπης υπέδειξα ότι η λέξη «πέφτω» στη φράση «πέφτω σε έρωτα» είναι 
αντίθετη προς την ίδια τη σημασία της. Αφού η αγάπη είναι μια παραγωγική 
δραστηριότητα, ένα άτομο μπορεί μόνο να «σταθεί» ή να «περπατήσει» στην αγάπη: 
δε μπορεί να «πέσει» γιατί το πέσιμο δείχνει παθητικότητα). 

Στη διάρκεια της γνωριμίας ενός ζευγαριού, κανένας από τους δύο δεν είναι σίγουρος 
για τον άλλο, αλλά προσπαθούν ο ένας να κερδίσει τον άλλο. Και οι δύο είναι 
ελκυστικοί, ζωντανοί, γεμάτοι ενδιαφέρον, ακόμα και όμορφοι -η ζωντάνια πάντα 
κάνει ένα πρόσωπο όμορφο. Κανένας δεν έχει ακόμα τον άλλο. Έτσι, όλη τους η 
ενέργεια διοχετεύεται στο να είναι, δηλαδή στο να δώσουν και να κινήσουν το 
ενδιαφέρον του άλλου. 

Ο γάμος συχνά αλλάζει ριζικά την κατάσταση. Το συμβόλαιο του γάμου δίνει σε 
κάθε σύντροφο την αποκλειστική κατοχή του σώματος, των αισθημάτων και της 
φροντίδας του άλλου. Τώρα δε χρειάζεται πια να κερδηθεί κανείς, γιατί η αγάπη έχει 
γίνει κάτι που το έχουν και οι δύο, μια ιδιοκτησία. Παύουν να προσπαθούν να γίνουν 
αξιαγάπητοι και να δώσουν αγάπη: έτσι, γίνονται πληκτικοί και η ομορφιά τους 
εξαφανίζεται. Απογοητεύονται, νιώθουν μπλεγμένοι. Δεν είναι πια τα ίδια πρόσωπα; 
Έκαναν λάθος; Συνήθως, ο καθένας αναζητάει την αιτία της αλλαγής στον άλλο και 
νιώθει εξαπατημένος. Εκείνο που δε βλέπουν είναι ότι δεν είναι πια οι άνθρωποι που 
ήταν τον καιρό που ο ένας αγαπούσε τον άλλο. Το λάθος τους να πιστέψουν ότι 
μπορεί κανείς να έχει αγάπη, τους έκανε να πάψουν ν' αγαπιούνται. Τώρα, αντί γι' 
αγάπη, συμβιβάζονται με την κατοχή των όσων έχουν: χρήματα, κοινωνική θέση, 
σπίτι, παιδιά. Έτσι, σε μερικές περιπτώσεις, ο γάμος που βασίστηκε στην αγάπη, 
αλλάζει και γίνεται μια φιλική κοινοκτημοσύνη, μια εταιρία, όπου τα δύο εγώ 
φτιάχνουν ένα αυτό της «οικογένειας». 

Όταν ένα ζευγάρι δε μπορεί να κατανικήσει την επιθυμία για την ανανέωση του 
αισθήματος της αγάπης που είχαν πριν, τότε ο ένας από τους δυο μπορεί να έχει την 
αυταπάτη ότι ένας καινούργιος σύντροφος (ή σύντροφοι) θα Ικανοποιήσουν αύτη την 
επιθυμία. Νιώθουν πώς το μόνο που θέλουν να έχουν, είναι αγάπη. Αλλά η αγάπη γι' 
αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι, μια έκφραση του είναι τους: είναι μια θεά, που 
θέλουν να τους υποτάξει. Αποτυχαίνουν αναγκαστικά στην αγάπη γιατί, «η αγάπη 
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είναι παιδί της ελευθερίας» (όπως λέει ένα παλιό γαλλικό τραγούδι). Αυτός που 
λατρεύει τη θεά της αγάπης, γίνεται τελικά τόσο παθητικός, που είναι πια πληκτικός 
και χάνει ο,τι έχει απομείνει από την παλιά του/της ελκυστικότητα. Αυτή η 
περιγραφή δε σκοπεύει ν' αποδείξει ότι ο γάμος δεν είναι η καλύτερη λύση για δύο 
ανθρώπους, που αγαπούν ο ένας τον άλλο. Η δυσκολία δε βρίσκεται στο γάμο, αλλά 
στην υπαρξιακή δομή των δύο συντρόφων, που αποζητά την κατοχή, και σε 
τελευταία ανάλυση στη δομή της ίδιας της κοινωνίας τους. Οι υποστηρικτές των 
σύγχρονων μορφών συμβίωσης, όπως είναι οι ομαδικοί γάμοι, η αλλαγή των 
συζύγων, το ομαδικό σεξ κλπ., νομίζω ότι προσπαθούν ν' αποφύγουν το πρόβλημα 
της δυσκολίας του ν' αγαπήσουν: προτιμούν να γιατρεύουν την πληγή τους με κάθε 
καινούργιο ερέθισμα, θέλοντας να έχουν περισσότερους «εραστές» παρά να 
προσπαθήσουν ν' αγαπήσουν έστω και έναν. (Βλέπε την εξήγηση της διαφοράς 
ανάμεσα στα «ένεργοποιητικά» και τα «παθητικοποιητικά» ερεθίσματα στο κεφάλαιο 
10, του βιβλίου Η Ανατομία της Ανθρώπινης Καταστροφικότητας). 



- 37 - 

IΙΙ 

To Έχει και το Είναι στην Παλαιά Διαθήκη και στα 
Έργα του Meister Eckhart 

Η Παλαιά Διαθήκη 
Ένα από τα βασικά θέματα της Παλαιάς Διαθήκης είναι: αφήστε ο,τι έχετε, 
ελευθερωθείτε από τα δεσμά σας, υπάρξετε! 

Η ιστορία των Εβραίων αρχίζει με την εντολή που δόθηκε στον πρώτο Εβραίο ήρωα, 
τον Αβραάμ, να εγκαταλείψει τη χώρα του και τη φυλή του: «Ἕξελθε ἐκ τῆς γῆς σου 
και ἐκ τῆς συγγενείας σου και ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου και δεῦρο εἰς την γῆν 
ἥν ἄν σοι δείξω» (Γένεσις ΙΒ': Ι). Ο Αβραάμ πρέπει ν' αφήσει ό,τι έχει -χωράφια και 
οικογένεια και να ξεκινήσει για το άγνωστο. Οι απόγονοι του όμως ριζώνουν σε μια 
καινούργια γη, όπου και αναπτύσσονται καινούργιοι φυλετικοί δεσμοί. Αυτό το 
γεγονός τους οδήγησε σε μια χειρότερη σκλαβιά. Ακριβώς επειδή γίνονται πλούσιοι 
και δυνατοί στην Αίγυπτο, τελικά καταλήγουν σκλάβοι. Ξεχνάνε το όραμα του ενός 
και μοναδικού θεού, του Θεού των νομάδων προγόνων τους, και λατρεύουν είδωλα: 
οι θεοί των πλουσίων έγιναν αργότερα οι κοριοί τους. 

Ο δεύτερος ήρωας είναι ο Μωησής. Ο Θεός τον διαλέγει να ελευθερώσει το λαό του, 
να τους οδηγήσει μακριά από τη χώρα που είχε γίνει η πατρίδα τους (αν και τελικά 
ήταν μια πατρίδα για σκλάβους) και να πάνε στην έρημο να «γιορτάσουν». 
Απρόθυμοι και γεμάτοι φόβο οι Εβραίοι ακολουθούν τον Μωυσή στην έρημο. 

Η έρημος είναι το σύμβολο-κλειδί σ' αύτη την απελευθέρωση. Η έρημος δεν είναι 
πατρίδα. Δεν έχει πόλεις. Δεν έχει πλούτη. Είναι η χώρα των νομάδων, όπου έχουν 
μόνο ο,τι χρειάζονται. Κι αυτό που χρειάζονται είναι μόνο τα απαραίτητα για να 
ζήσουν — τίποτ' άλλο. Στην ιστορία, οι νομαδικές παραδόσεις είναι πλεγμένες μέσα 
στη διήγηση της Εξόδου. Είναι πολύ πιθανό, να καθόρισαν αυτές την τάση ενάντια σε 
κάθε είδους ιδιοκτησία που δεν είχε λειτουργική χρήση και να πρόβαλαν τη ζωή στην 
έρημο σαν προετοιμασία για μια ζωή γεμάτη ελευθερία.. Αλλά αυτοί οι ιστορικοί 
παράγοντες δίνουν ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην έρημο σαν σύμβολο της 
αδέσμευτης, χωρίς ιδιοκτησία ζωής. Μερικά από τα κύρια σύμβολα των εβραϊκών 
γιορτών έχουν την προέλευση τους στη σχέση και τους δεσμούς τους με την έρημο. Ο 
άζυμος άρτος είναι το ψωμί αυτών που βιάζονται να φύγουν: είναι το ψωμί αυτών 
που περιπλανιούνται. Η suka (σκηνή) είναι το σπίτι του περιπλανώμενου, που το ίδιο 
εύκολα στήνεται και λύνεται. Το Ταλμούδ τη χαρακτηρίζει σαν «προσωρινό 
κατάλυμα», όπου μπορεί να ζήσει κανείς αντί για το «μόνιμο κατάλυμα», που θα του 
ανήκει κιόλας σαν ιδιοκτησία του. 
Οι Εβραίοι λαχταρούν τα πλούτη της Αιγύπτου, τα μόνιμα σπίτια, τη λιτή αλλά 
σίγουρη τροφή, τα χειροπιαστά είδωλα. Φοβούνται την αβεβαιότητα της ακτήμονης 
ζωής στην έρημο. Λένε: «Ὂφελον ἀπεθάνομεν πληγέντες ὑπό Κυρίου ἐν γῆ 
Αἰγύπτω, ὅταν ἐκαθίσαμεν ἐπί τῶν λεβήτων τῶν κρεῶν και ἠσθίομεν ἄρτους εἰς 
πλησμονήν ὅτι ἐξηγάγητε ἡμάς εἰς τήν ἔρημον ταύτην ἀποκτεῖναι πᾶσαν την 
συναγωγήν ταύτην ἐν λιμῶ» (Έξοδος ΙΣΤ': 3). Ο Θεός, όπως και σ' ολόκληρη την 
αφήγηση της απελευθέρωσης, ανταποκρίνεται στην ηθική αδυναμία του λαού. 
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Υπόσχεται να τους θρέψει: το πρωί με «ψωμί», το βράδυ με ορτύκια. Δίνει όμως δύο 
σημαντικές εντολές: καθένας θα μαζεύει μόνο όση τροφή χρειάζεται. «Ἐποίησαν δέ 
οὕτως οἱ υιοί Ἰσραήλ και συνέλεξαν ὁ το πολύ και ο το ἔλαττον. Καί μετρήσαντες 
γομόρ οὐκ ἐπλεόνασεν ὁ τό πολύ, καί ὁ τό ἔλαττον οὐκ ἠλαττόνησεν ἕκαστος εἰς 
τούς καθήκοντας παρ' ἑαυτῶ συνέλεξαν» (Έξοδος ΙΣΤ’: 17-18). 

Για πρώτη φορά εδώ, διατυπώνεται μια αρχή, που έγινε πασίγνωστη μέσω του Marx: 
στον καθένα σύμφωνα με τις ανάγκες του. Το δικαίωμα του ανθρώπου να τρέφεται 
καθιερώθηκε χωρίς όρους. Ο Θεός είναι εδώ η μητέρα που τρέφει τα παιδιά της. Τα 
παιδιά δε χρειάζεται να κάνουν τίποτα για ν' αποκτήσουν το δικαίωμα να τραφούν. Η 
δεύτερη εντολή είναι ενάντια στην αποταμίευση, την απληστία, την επιθυμία 
κατοχής. Ο λαός του Ισραήλ πήρε διαταγή να μη φυλάξει κανείς τίποτα για το άλλο 
πρωί. «Καί οὐκ εἰσήκουσαν Μωϋσῆ, ἀλλά κατέλιπόν τίνες ἀπ' αὐτοῦ εἰς το πρωΐ 
καί ἐξέζεσε σκώληκας καί ἐπώζεσε καί ἐπικράνθη ἐπ' αὐτοῖς Μωϋσῆς. Καί 
συνέλεξαν αὐτό πρωΐ πρωΐ, ἕκαστος τό καθῆκον αὐτῶ·ἡνίκα δέ διεθέρμαινεν ὁ 
ἥλιος, ἐτήκετο» (Έξοδος ΙΣΤ’: 20-21). 

Η αρχή της αργίας του Σαββάτου σχετίζεται με το μάζεμα της τροφής. Ο Μωϋσής 
λέει στους Εβραίους να μαζέψουν τη διπλή ποσότητα της τροφής που χρειάζονται την 
Παρασκευή: «Ἕξ ἡμέρας συλλέξετε· τῆ δέ ἡμερα τῆ ἑβδόμη σάββατα, ὅτι οὐκ ἔσται 
ἐν αὐτῆ» (Γένεσις ΙΣΤ': 26) 

Το Σάββατο είναι η πιο σημαντική από τις ιδέες της Βίβλου, κι αργότερα του 
Ιουδαϊσμού. Είναι η μόνη αυστηρά θρησκευτική εντολή από το σύνολο των Δέκα Εν-
τολών: ακόμα και οι προφήτες, που ήταν ενάντια στις ιεροτελεστίες, επέμεναν στην 
τήρηση της. Στα δύο χιλιάδες χρόνια της διασποράς των Εβραίων, η εντολή εφαρμό-
στηκε αυστηρά, αν και συχνά αυτό δεν ήταν εύκολο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το 
Σάββατο ήταν πηγή ζωής για τους Εβραίους. Σκορπισμένοι, αδύναμοι, συχνά 
περιφρονημένοι και καταδιωγμένοι, ένιωθαν ξανά περηφάνια και αξιοπρέπεια, όταν 
γιόρταζαν το Σάββατο σαν βασιλιάδες. Είναι άραγε το Σάββατο μόνο μια μέρα 
αργίας, με την εγκόσμια έννοια ότι ελευθερώνει τους ανθρώπους, έστω και για μια 
μέρα από το φορτίο της δουλειάς; Χωρίς αμφιβολία, ναι: και αύτη ακριβώς η 
λειτουργία του το κάνει να είναι μία από τις μεγάλες καινοτομίες στην ανθρώπινη 
εξέλιξη. Αλλά αν ήταν μόνο αυτό, το Σάββατο δε θα είχε παίξει τον κεντρικό ρόλο 
που ανέφερα. 

Για να καταλάβουμε αυτό το ρόλο πρέπει να μπούμε στην καρδιά του θεσμού του 
Σαββάτου. Δεν είναι ανάπαυση per se, με την έννοια ότι δε γίνεται καμιά προσπάθεια, 
φυσική ή πνευματική. Είναι ανάπαυση με την έννοια ότι καθιερώνεται ξανά μια 
απόλυτη αρμονία ανάμεσα στους ανθρώπους και ανάμεσα σ' αυτούς και τη φύση. 
Αύτη τη μέρα, τίποτα δεν καταστρέφεται και τίποτα δε φτιάχνεται: το Σάββατο είναι 
η μέρα της ανακωχής στην ανθρώπινη πάλη με τον κόσμο. Καμιά κοινωνική αλλαγή 
δεν επιτρέπεται να γίνει. Αυτή η αρμονία θα παραβιαστεί ακόμα κι αν ένα φύλλο 
χλόης κοπεί, ακόμα κι αν ένα σπίρτο ανάψει. Γι' αυτό το λόγο, απαγορεύεται να μετα-
φέρει κανείς κάτι στο δρόμο (ακόμα κι αν πρόκειται για ένα μαντίλι), ενώ επιτρέπεται 
να μεταφέρει ένα βαρύ φορτίο μέσα στον κήπο του. Εκείνο που έχει σημασία δεν 
είναι ότι απαγορεύεται η μεταφορά ενός φορτίου, αλλά η μεταφορά ενός πράγματος 
από ένα ιδιόκτητο κομμάτι γης σ' ένα άλλο: μια τέτοια μεταφορά σήμαινε αρχικά ότι 
η ιδιοκτησία άλλαζε χέρια. Το Σάββατο, οι άνθρωποι ζουν σα να μην έχουν τίποτα, 
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δεν επιδιώκουν τίποτα εκτός από το είναι, δηλαδή ζουν ικανοποιώντας τις 
ουσιαστικές τους ανάγκες: προσευχή, μελέτη, φαγητό, πιοτό, τραγούδι, έρωτας. 

Το Σάββατο είναι μέρα χαράς, γιατί αύτη τη μέρα ο καθένας είναι απόλυτα ο εαυτός 
του. Γι' αυτό το λόγο, το Ταλμούδ ονομάζει το Σάββατο προσμονή της Μεσσιανικής 
Εποχής και τη Μεσσιανική Εποχή ατέρμονο Σάββατο: δηλαδή μια μέρα, που όσο 
διαρκεί, η ιδιοκτησία, το χρήμα αλλά και το πένθος και η λύπη απαγορεύονται. Αυτή 
τη μέρα ο χρόνος παύει να υπάρχει και κυριαρχεί το απόλυτο είναι. Το βαβυλωνιακό 
Σαπατού ήταν μέρα λύπης και φόβου. Η σύγχρονη Κυριακή είναι μέρα διασκέδασης, 
κατανάλωσης και φυγής από τον εαυτό μας. Αναρωτιέται κανείς μήπως είναι καιρός 
να καθιερωθεί το Σάββατο σαν μια παγκόσμια μέρα αρμονίας και ειρήνης, μια μέρα 
ανθρώπινη, που θα προοιωνίζει το ανθρώπινο μέλλον. 
Το όραμα της Μεσσιανικής Εποχής είναι η δεύτερη αποκλειστικά εβραϊκή προσφορά 
στον παγκόσμιο πολιτισμό: βασικά είναι ακριβώς η ίδια μ' εκείνη του Σαββάτου. 
Αυτό το όραμα, όπως και το Σάββατο, ήταν η ελπίδα που κράταγε στη ζωή τους 
Εβραίους - ποτέ δεν την εγκατέλειψαν παρ όλες τις πικρές απογοητεύσεις που 
δοκίμασαν με τους ψεύτικους μεσσίες, από τον Μπαρ Κοχμπά, στο δεύτερο αιώνα, 
μέχρι σήμερα. Ήταν ένα όραμα μιας ιστορικής εποχής, όπου η ιδιοκτησία δε θα είχε 
πια νόημα, ο πόλεμος και ο φόβος θα εξαφανίζονταν και η έκφραση κάθε βασικής 
ανάγκης θα γινόταν ο σκοπός της ζωής. 
Η ιστορία της Εξόδου τελειώνει τραγικά. Οι Εδραίοι δεν αντέχουν να ζουν χωρίς το 
έχει. Μπορούν να κάνουν χωρίς μόνιμη κατοικία, χωρίς τροφή έξω από κείνη που 
τους στέλνει ο Θεός, αλλά δε μπορούν να ζήσουν χωρίς έναν «αρχηγό», που να τον 
βλέπουν. 
Έτσι, όταν ο Μωυσής εξαφανίζεται στο βουνό, οι Εβραίοι απελπισμένοι 
καταφέρνουν τον Ααρών να τους φτιάξει κάτι χειροπιαστό, που να μπορούν να το λα-
τρεύουν: το Χρυσό Μόσχο. Εδώ, θα μπορούσε κανείς να πει, πληρώνουν το λάθος 
του Θεού, που τους άφησε να πάρουν μαζί τους χρυσάφι και κοσμήματα από την 
Αίγυπτο. Κουβαλώντας το χρυσάφι, έφερναν μέσα τους την άπληστη επιθυμία για 
πλούτη. Κι όταν ήρθε η ώρα της απελπισίας, το πάθος της απόκτησης, που στήριζε 
την ύπαρξη τους, βγήκε στην επιφάνεια. Λέει ο λαός: «Οὖτοι οἱ θεοί σου, Ἰσραήλ, 
οἵτινες ἀνεβίβασάν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου» (Έξοδος ΛΒ': 4). 

Μια ολόκληρη γενιά είχε πεθάνει, και ακόμα στον Μωυσή δεν επετράπη να πατήσει 
την καινούργια πατρίδα. Αλλά κι η νέα γενιά, σαν τους πατέρες της, δεν ήταν άξια να 
πετάξει τα δεσμά της και να ζήσει στη γη χωρίς να δεθεί μαζί της. Κυριεύουν 
καινούργιες χώρες, σκοτώνουν τους εχθρούς τους, οικειοποιούνται τα κτήματα τους 
και λατρεύουν τα είδωλα τους. Ο δημοκρατικός τρόπος ζωής των φυλών 
μεταβάλλεται σ' έναν ανατολίτικο δεσποτισμό — χωρίς πραγματικά μεγάλη δύναμη, 
αλλά το ίδιο πρόθυμο να μιμηθεί τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Η επανάσταση 
είχε αποτύχει: το μοναδικό της επίτευγμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ήταν ότι οι 
Εβραίοι από σκλάβοι έγιναν τώρα κυρίαρχοι. Μπορεί σήμερα κανένας να μην τους 
θυμόταν, να είχαν μείνει στην ιστορία της Μέσης Ανατολής σαν μια υποσημείωση, 
αν το καινούργιο μήνυμα δεν το είχαν εκφράσει ορισμένοι επαναστάτες διανοούμενοι 
και οραματιστές, που δεν είχαν μολυνθεί — σαν τον Μωυσή — από το φορτίο της 
αρχηγίας και ειδικά από την ανάγκη να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη τους δικτατο-
ρικά (παράδειγμα, η ολοκληρωτική καταστροφή των επαναστατών, με αρχηγό τον 
Κοράχ). 
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Αυτοί οι επαναστάτες διανοούμενοι, οι Εβραίοι προφήτες, ξαναζωντάνεψαν το όραμα 
της παγκόσμιας ελευθερίας — μιας ζωής χωρίς υλικά δεσμά — το όραμα μιας δια-
μαρτυρίας ενάντια στην υποταγή στα είδωλα — που γίνονται από τα χέρια των ίδιων 
των ανθρώπων. Δε δέχονταν συμβιβασμούς και προφήτευαν ότι ο λαός θα διωχνόταν 
ξανά από τη χώρα, αν δενόταν αιμομικτικά μαζί της και δε ζούσε σ' αυτή σαν λαός 
ελεύθερος: δηλαδή αν δε μπορούσαν ν' αγαπήσουν τη γη χωρίς να χάσουν τον εαυτό 
τους μέσα σ' αυτή την αγάπη. Για τους προφήτες, η έξωση από τη χώρα ήταν μια 
τραγωδία αλλά και ο μόνος τρόπος που θα οδηγούσε στην τελική απελευθέρωση: η 
καινούργια έρημος θα κράταγε όχι για μία, αλλά για πολλές γενιές. Ακόμα κι όταν 
προφήτευαν την καινούργια έρημο, οι προφήτες στήριζαν την πίστη των Εβραίων και 
τελικά ολόκληρης της ανθρώπινης φυλής: το Μεσσιανικό όραμα υποσχόταν ειρήνη 
και αφθονία χωρίς ν' απαιτεί το διώξιμο και την καταστροφή των παλιών κατοίκων 
μιας χώρας. 
Οι πραγματικοί διάδοχοι των Εβραίων προφητών ήταν οι μεγάλοι δάσκαλοι, οι 
ραβίνοι, και περισσότερο απ' όλους ο θεμελιωτής της Διασποράς: ο ραβίνος Γιοχανάν 
μπέν Σακάι. Όταν οι αρχηγοί του πολέμου ενάντια στους Ρωμαίους (70 π.Χ.) 
αποφάσισαν ότι ήταν καλύτερα να πεθάνουν όλοι παρά να νικηθούν και να χάσουν τη 
χώρα τους, ο ραβίνος Σακάι φέρθηκε «προδοτικά». Έφυγε κρυφά από την 
Ιερουσαλήμ, παραδόθηκε στο Ρωμαίο στρατηγό και ζήτησε την άδεια να ιδρύσει ένα 
ιουδαϊκό πανεπιστήμιο. Αυτή ήταν η αρχή μιας πλούσιας ιουδαϊκής παράδοσης και 
ταυτόχρονα η απώλεια όλων αυτών που είχαν οι Εβραίοι: της χώρας τους, του ναού 
τους, της ιερατικής και στρατιωτικής γραφειοκρατίας τους, των ζώων για τις θυσίες 
τους, των ιεροτελεστιών τους. Όλα χάθηκαν κι απόμειναν χωρίς να έχουν τίποτα 
άλλο παρά το ιδανικό του είναι: τη γνώση, τη σπουδή, τη σκέψη και την ελπίδα για το 
Μεσσία. 

Η Καινή Διαθήκη 
Η Καινή Διαθήκη συνεχίζει τη διαμαρτυρία της Παλαιάς Διαθήκης ενάντια στον 
τρόπο ύπαρξης με βάση το έχει. Η διαμαρτυρία της είναι ακόμα πιο ριζοσπαστική. Η 
Παλαιά Διαθήκη δεν ήταν έργο μιας φτωχής και καταπιεσμένης τάξης: ξεπήδησε 
μέσα από νομάδες κτηνοτρόφους και ανεξάρτητους χωρικούς. Χίλια χρόνια 
αργότερα, οι Φαρισαίοι, οι λόγιοι που έγραψαν το Ταλμούδ, αντιπροσώπευαν τη 
μεσαία τάξη, που είχε σαν μέλη της άτομα κάθε, λογής , από πολύ φτωχά μέχρι πολύ 
πλούσια. Και οι δυο ομάδες ήταν μπολιασμένες με το πνεύμα της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, της προστασίας των φτωχών και της βοήθειας στους αδύναμους —όπως 
ήταν οι χήρες και οι εθνικές μειονότητες (gerim). Αλλά γενικά δεν καταδίκαζαν τον 
πλούτο σαν κακό, ή σαν κάτι που δεν ταίριαζε με τις αρχές του είναι. (Βλέπε το 
βιβλίο Οι Φαρισαίοι του Louis Finkclstein). 

Αντίθετοι, οι πρώτοι Χριστιανοί ήταν αρχικά μια ομάδα φτωχών, κοινωνικά 
καταφρονεμένων και κατατρεγμένων ανθρώπων, που ζούσαν στο περιθώριο της 
κοινωνίας: αυτοί οι άνθρωποι — σαν τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης - 
κατηγορούσαν τους δυνατούς και τους πλούσιους, και απαρνιόντουσαν χωρίς κανένα 
συμβιβασμό πλούτη και δύναμη — κοσμική και θρησκευτική — γιατί τα θεωρούσαν 
καθαρή αμαρτία. (Βλέπε το βιβλίο Το Δόγμα τον Χρίστου). Στην πραγματικότητα, 
όπως είπε ο Max Weber, η επί του Όρους Ομιλία ήταν η έκφραση μιας μεγάλης 
επανάστασης σκλάβων. Οι πρώτοι Χριστιανοί ζούσαν σ' ένα κλίμα τέλειας 
ανθρώπινης αλληλεγγύης, που καμιά φορά εκφραζόταν με το κοινό μοίρασμα όλων 
των υλικών αγαθών. (Ο A. F. Utz ανακαλύπτει την κοινοκτημοσύνη των πρώτων 
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Χριστιανών και παραδείγματα από τους πρώτους Έλληνες, που πολύ πιθανό να 
γνώριζε ο ευαγγελιστής Λουκάς). Αυτό το επαναστατικό πνεύμα των πρώτων χρόνων 
του Χριστιανισμού, φαίνεται πολύ καθαρά στα πιο παλιά κομμάτια των Ευαγγελίων, 
όπως ήταν γνωστά στις χριστιανικές κοινότητες, που δεν είχαν ακόμα χωριστεί από 
τον Ιουδαϊσμό. (Αυτά τα παλιά κομμάτια των Ευαγγελίων μπορούν να βρεθούν από 
την κοινή πηγή των ευαγγελιστών Ματθαίου και Λουκά. Ονομάζονται «Q» [Q από τη 
γερμανική λέξη Ouelle, που σημαίνει «πηγή»]. Η βασική δουλειά σ' αυτό τον τομέα 
έγινε από τον Siegried Schulz, που διαφοροποιεί την παλιότερη και τη σύγχρονη 
παράδοση των «Q»). 
Σ' αυτά τα γραφτά, βρίσκουμε σαν κεντρική εντολή άτι οι άνθρωποι πρέπει ν' 
απελευθερωθούν από την απληστία και το πάθος της Ιδιοκτησίας, να πετάξουν 
μακριά τα δεσμά του έχει: σε αντιστοιχία όλοι οι θετικοί, ηθικοί κανόνες έχουν τη 
ρίζα τους στην ηθική του είναι, της αλληλεγγύης, της κοινοκτημοσύνης. Αυτή η 
βασική ηθική θέση δεν εφαρμόζεται μόνο στις σχέσεις ενός ανθρώπου με τους άλ-
λους, αλλά και στις σχέσεις του με τα αντικείμενα. Η ριζοσπαστική απάρνηση των 
δικαιωμάτων του ατόμου (Ματθαίος Ε': 39-42, Λουκάς Στ': 29) καθώς και η εντολή ν' 
αγαπάμε τους εχθρούς μας (Ματθαίος Ε': 44-48, Λουκάς Στ': 27, 32-36) τονίζουν 
ακόμα πιο έντονα από το «αγάπα τον πλησίον σου» της Παλαιάς Διαθήκης τη μεγάλη 
φροντίδα για τους άλλους ανθρώπους και την απόλυτη εξουδετέρωση του 
ατομικισμού. Ο ηθικός νόμος, που λέει να μην κρίνουμε τους άλλους (Ματθαίος Ζ': 
1-5, Λουκάς Στ': 37, 41), είναι μια επέκταση της αρχής άτι ο άνθρωπος πρέπει να 
ξεχνάει το δικό του εγώ και ν' αφοσιώνεται απόλυτα στην κατανόηση και τη 
φροντίδα των συνανθρώπων του. 
Το ίδιο συμβαίνει και με τ' αντικείμενα: ο άνθρωπος πρέπει ν' αποβάλει τη δομή του 
έχει. Τα παλιά κοινόβια επέμεναν στη ριζοσπαστική απάρνηση της ιδιοκτησίας. 
Προειδοποιούσαν τους ανθρώπους να μη μαζεύουν πλούτη: «Μή θησαυρίζετε ὑμῖν 
θησαυρούς ἐπί τῆς γῆς, ὅπού σής καί βρῶσις ἀφανίζει, καί ὅπού κλέπται 
διορύσσουσι καί κλέπτουσι θησαυρίζετε δέ ὑμῖν θησαυρούς ἐν οὐρανῶ, ὅπού οὔτε 
σής οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καί ὅπού κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδέ κλέπτουσιν· 
ὅπού γάρ ἐστίν ὁ θησαυρός ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καί ἡ καρδία ὑμῶν». (Ματθαίος Στ': 
19-21, Λουκάς IB': 33). Με το ίδιο πνεύμα ο Ιησούς λέει: «Μακάριοι οἱ πτωχοί ὅτι 
ὑμετέρα ἐστίν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ». (Λουκάς Στ': 20, Ματθαίος Ε': 3). 
Πραγματικά, οι πρώτοι Χριστιανοί ήταν μια κοινότητα φτωχών και κατατρεγμένων 
ανθρώπων, που διαπνέονταν από την αποκαλυπτική πεποίθηση άτι, σύμφωνα με το 
σχέδιο σωτηρίας του θεού, είχε έρθει ο καιρός να εξαφανιστεί η τάξη που 
κυριαρχούσε. 
Η αποκαλυπτική θεωρία για την «Εσχάτη Κρίση» ήταν μια έκδοση της Μεσσιανικής 
ιδέας, που κυκλοφορούσε στους ιουδαϊκούς κύκλους της εποχής. Η τελική σωτηρία 
και κρίση θ' ακολουθούσαν μια περίοδο χάους και καταστροφής, μια περίοδο τόσο 
τρομερή, που βρίσκουμε ραβίνους του Ταλμούδ να εκλιπαρούν το Θεό να μην τους 
αφήσει να ζήσουν στην προ-Μεσσιανική Εποχή. Εκείνο που ήταν καινούργιο στο 
Χριστιανισμό ήταν ότι ο Ιησούς και οι οπαδοί του πίστευαν πώς η Εποχή ήταν η 
τωρινή (ή η πολύ κοντινή) και ότι με την εμφάνιση του Ιησού είχε κιόλας αρχίσει. 

Πραγματικά, δε μπορεί κανείς ν' αποφύγει τη σύγκριση ανάμεσα στην κατάσταση 
των πρώτων Χριστιανών και στην κατάσταση που υπάρχει στον κόσμο σήμερα. Μια 
μερίδα ανθρώπων, οι πιο πολλοί απ' αυτούς επιστήμονες παρά θεολόγοι, (με εξαίρεση 
τους μάρτυρες του Ιεχωβά), πιστεύουν ότι μπορεί να πλησιάζουμε την τελική κατα-
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στροφή του κόσμου. Αυτή είναι μια άποψη ορθολογιστική και επιστημονικά 
αποδεκτή. Η κατάσταση των πρώτων Χριστιανών ήταν πολύ διαφορετική. Ζούσαν σ' 
ένα μικρό κομμάτι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας την εποχή που αυτή βρισκόταν στο 
απόγειο της δύναμης και της δόξας της. Πουθενά δε φαίνονταν ανησυχητικά σημάδια 
καταστροφής. Κι όμως αυτή η μικρή ομάδα των φτωχών Εβραίων της Παλαιστίνης 
πίστευε ακλόνητα άτι αυτός ο δυνατός κόσμος γρήγορα θα γκρεμιζόταν. Στην 
πραγματικότητα, βέβαια, έκαναν λάθος: ο Ιησούς δεν ξαναφάνηκε. Σαν αποτέλεσμα, 
ο θάνατος και η ανάσταση του ερμηνεύτηκαν στα Ευαγγέλια σαν αρχή μιας νέας 
εποχής και μετά τον Κωνσταντίνο έγινε μια προσπάθεια να μεταφερθεί ο μεσο-
λαβητικός ρόλος του Ιησού στην παπική εκκλησία. Τελικά, από κάθε πρακτική 
άποψη, η εκκλησία έγινε το υποκατάστατο -σαν γεγονός, όχι σαν θεωρία- της νέας 
εποχής. 

Τα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού θα 'πρεπε να μελετηθούν πιο προσεκτικά για να 
καταλάβουμε τη σχεδόν απίστευτη ριζοσπαστικότητα αυτής της μικρής ομάδας αν-
θρώπων, που έκριναν τον τότε κόσμο με μοναδικό όπλο τις ηθικές τους πεποιθήσεις. 
Οι περισσότεροι Εβραίοι που δεν ανήκαν αποκλειστικά στο πιο φτωχό και 
καταπιεσμένο τμήμα του πληθυσμού, διάλεξαν έναν άλλο τρόπο. Αρνήθηκαν να 
πιστέψουν ότι είχε αρχίσει μια καινούργια εποχή και συνέχισαν να περιμένουν το 
Μεσσία: αυτός θα ερχόταν όταν η ανθρωπότητα (και όχι μόνο οι Εβραίοι) θα είχε 
φτάσει στο σημείο όπου το βασίλειο της δικαιοσύνης, της ειρήνης και της αγάπης θα 
μπορούσε να θεμελιωθεί, με ιστορική περισσότερο παρά με έσχατολογική έννοια. 
Η νεότερη πηγή «Q» έχει την αρχή της στο επόμενο στάδιο της εξέλιξης του πρώτου 
Χριστιανισμού. Κι εδώ βρίσκουμε πάλι την ίδια αρχή: η ιστορία του Ιησού, που 
μπαίνει σε πειρασμό από το Σατανά, την εκφράζει πολύ καθαρά. Σ' αυτή την ιστορία, 
η επιθυμία για την κατοχή πραγμάτων και το πάθος για δύναμη, καθώς κι άλλες εκ-
δηλώσεις της δομής του έχει, καταδικάζονται ανεπιφύλακτα. Στον πρώτο πειρασμό 
—να κάνει τις πέτρες ψωμί, που συμβολικά εκφράζει την επιθυμία για υλικά αγαθά- 
ο Ιησούς απαντάει: «οὐκ ἐπ' ἄρτω μόνω ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι 
ἐκπορευομένω διά στόματος Θεοῦ» (Ματθαίος Δ': 4. Λουκάς Δ': 4), Μετά, ο 
Σατανάς βάζει σε πειρασμό τον Ιησού με την υπόσχεση να του δώσει απόλυτη 
δύναμη πάνω στη φύση (αλλάζοντας το νόμο της βαρύτητας) και τελικά απεριόριστη 
κυριαρχία πάνω σ' όλα τα βασίλεια της γης: και ο Ιησούς αρνιέται (Ματθαίος Δ': 5-
10, Δούκας Δ': 5-12). (Ο Rainer Funk μου υπογράμμισε το γεγονός ότι η απόπειρα 
του πειρασμού γίνεται στην έρημο, ξαναπιάνοντας έτσι το θέμα της Εξόδου). 
Ο Ιησούς και ο Σατανάς παρουσιάζονται εδώ σαν αντιπρόσωποι δύο διαφορετικών 
αρχών. Ο Σατανάς αντιπροσωπεύει την υλική κατανάλωση και τη δύναμη πάνω στη 
φύση και τον άνθρωπο. Ο Ιησούς αντιπροσωπεύει το είναι, την ιδέα άτι το μη έχει 
είναι η προϋπόθεση του rival. Ο κόσμος ακολούθησε τις αρχές του Σατανά, από την 
εποχή των Ευαγγελίων. Παρόλα αυτά, η νίκη αυτών των άρχων δε μπόρεσε να 
καταστρέψει την επιθυμία για την πραγμάτωση του πλήρους είναι, όπως εκφράστηκε 
από τον Ιησού κι από πολλούς μεγάλους Δάσκαλους, που έζησαν πριν και μετά απ' 
αυτόν. 
Η ηθική δύναμη της απόρριψης του τρόπου ζωής με βάση το έχει για χάρη του είναι, 
βρίσκεται ακόμα και στα εβραϊκά μοναστικά τάγματα, όπως είναι οι Έσσήνοι. Σ' όλη 
την ιστορία του Χριστιανισμού Βρίσκουμε αύτη τη δύναμη στα θρησκευτικά 
τάγματα, που είχαν σαν βάση τους τον όρκο της φτώχιας και της μη ιδιοκτησίας. 
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Μια άλλη εκδήλωση των ριζοσπαστικών αντιλήψεων των πρώτων χριστιανικών 
χρόνων βρίσκεται στα γραφτά των πατέρων της εκκλησίας: σ' αυτό τον τομέα, οι 
πατέρες είχαν επηρεαστεί και από την ελληνική φιλοσοφική σκέψη στο θέμα της 
ατομικής ιδιοκτησίας ενάντια στην κοινή ιδιοκτησία. Ο χώρος δε μου επιτρέπει να 
αναπτύξω λεπτομερειακά αυτές τις διδασκαλίες κι ακόμα λιγότερο τη θεολογική και 
κοινωνιολογική φιλολογία πάνω στο θέμα. Αν και υπάρχουν μερικές διαφορές στο 
βαθμό της ριζοσπαστικότητας, καθώς και μια κάποια τάση ελάττωσης της στο βαθμό 
που η εκκλησία μεταβαλλόταν σε πανίσχυρο θεσμό, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι 
πρώτοι εκκλησιαστικοί λόγιοι κατέκριναν αυστηρά την πολυτέλεια και τη φιλαργυρία 
και διαπνέονταν από περιφρόνηση για τα πλούτη. 

Ο Ιουστίνος γράφει γύρω στα μέσα τον δεύτερου αιώνα: «Εμείς, που κάποτε 
λατρεύαμε τα πλούτη (κινητά αγαθά) και τα κτήματα (γη) περισσότερο από καθετί 
άλλο, τώρα ο,τι έχουμε το κάνουμε κοινή ιδιοκτησία και το μοιραζόμαστε μ' αυτούς 
που έχουν ανάγκη». Σ' ένα «Γράμμα του Διόγνητου» (πάλι στο δεύτερο αιώνα), 
υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, που μας θυμίζει τις αντιλήψεις της Παλαιάς 
Διαθήκης για τους ανθρώπους χωρίς πατρίδα: «Οποιαδήποτε ξένη χώρα είναι 
πατρίδα τους (των Χριστιανών), και κάθε πατρίδα είναι ξένη γι' αυτούς». Ο 
Τερτυλλιανός (τρίτος αιώνας) πίστευε άτι κάθε μορφή εμπορίου ήταν αποτέλεσμα 
απληστίας και υποστήριζε ότι οι άνθρωποι που δεν είχαν το πάθος της απληστίας, δεν 
είχαν ανάγκη από εμπόριο. Δήλωνε πώς το εμπόριο κρύβει πάντα μέσα του τον 
κίνδυνο της ειδωλολατρίας. Αποκαλούσε τη φιλαργυρία ρίζα κάθε κάκου. 

Για τον Μ. Βασίλειο, όπως και για τους άλλους πατέρες της εκκλησίας, σκοπός όλων 
των υλικών αγαθών είναι να εξυπηρετούν τους ανθρώπους. Η ερώτηση που κάνει 
είναι χαρακτηριστική: «Αυτός που παίρνει ένα ρούχο από κάποιον λέγεται κλέφτης. 
Αλλά εκείνος που δε ντύνει το φτωχό, αν και μπορεί -αξίζει άλλο όνομα;» 
(αναφέρεται από τον Utz). Ο Μ. Βασίλειος επέμενε στην πραγματική 
κοινοκτημοσύνη και μερικοί συγγραφείς θεωρούν άτι αντιπροσώπευε κομμουνιστικές 
τάσεις. Κλείνω αυτή τη σύντομη ανιστόρηση με την προειδοποίηση του Χρυσόστο-
μου (τέταρτος αιώνας), ότι τα αγαθά που πλεονάζουν δεν πρέπει ούτε να παράγονται 
ούτε να καταναλώνονται. Αναφέρει σε κάποιο σημείο: «Μη λέτε: χρησιμοποιώ αυτό 
που είναι δικό μου. Χρησιμοποιείτε αυτό που σας είναι ξένο. Αυτός είναι ο λόγος 
που το αποκαλώ ξένο πράγμα, γιατί το χρησιμοποιείτε με σκληρή καρδιά και 
ισχυρίζεστε άτι αυτό είναι σωστό: ότι εσείς μόνο ζείτε από τα δικά σας αγαθά». 
Θα μπορούσα σε πολλές σελίδες ν' αναφερθώ στις αντιλήψεις των πατέρων της 
εκκλησίας, που ισχυρίζονταν ότι η ατομική ιδιοκτησία και. η εγωιστική χρήση κάθε 
αποκτήματος είναι ανήθικη. Αλλά και αυτά τα λίγα που αναφέρθηκαν δείχνουν μια 
συνέχεια στην απόρριψη της βάσης του έχει, όπως τη βρήκαμε στην Παλαιά Διαθήκη, 
στα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού και στους κατοπινούς αιώνες. Ακόμα και ο 
Ακινάτος, που αγωνιζόταν ενάντια στα απροκάλυπτα κομμουνιστικά δόγματα, 
συμπεραίνει ότι ο θεσμός της ατομικής ιδιοκτησίας δικαιολογείται μόνο όταν 
υπηρετεί το σκοπό της καλής διαβίωσης όλων των ανθρώπων. 
Ο κλασικός Βουδισμός τονίζει ακόμα πιο έντονα από την ΙΙαλαιά και την Καινή 
Διαθήκη την κεντρική σημασία του ν' απαρνιέται κανείς κάθε είδους απόκτημα 
ακόμα και το ίδιο του το εγώ, καθώς και τη θεωρία της διαρκούς ύπαρξης και την 
επιθυμία για την τελειοποίηση του εαυτού . 
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Ο Meister Eckhart (1260-1327)  
Ο Eckhart περιέγραψε και ανέλυσε τη διαφορά έχει και είναι με ανυπέρβλητη 
καθαρότητα και διεισδυτικότητα. Ο Eckhart, από τα πιο σημαντικά μέλη του 
Τάγματος των Δομινικανών στη Γερμανία, ήταν ένας λόγιος θεολόγος. Ήταν ακόμα ο 
σπουδαιότερος εκπρόσωπος, ο πιο βαθύς και ριζοσπαστικός στοχαστής του 
γερμανικού μυστικισμού. Η επιρροή του ακτινοβολούσε μέσα από τα κηρύγματα του, 
που άσκησαν επίδραση όχι μόνο στους ανθρώπους της εποχής του και στους οπαδούς 
του, αλλά και στους κατοπινούς Γερμανούς μυστικιστές. Ακόμα και σήμερα, ασκούν 
επίδραση σ' αυτούς που αναζητούν αυθεντική καθοδήγηση για μια φιλοσοφία ζωής 
αθεϊστική, ορθολογιστική αλλά θρησκευτική. 

Οι πηγές μου για τα κομμάτια που αναφέρω από τον Eckhart είναι η μεγάλη εργασία 
του Joseph Quint Melster Eckhart, τα Γερμανικά Έργα (Meister Eckhart, Die Deu-
tschen Werke) (εδώ αναφέρονται σαν «Quint Γ. Ε.»), το βιβλίο του Meister Eckhart, 
Γερμανικά Κηρύγματα και Πραγματείες (Meister Eckhart, Deutsche Predigten und 
Tractate) (εδώ αναφέρονται σαν «Quint Γ. Κ. Π.») και η αγγλική μετάφραση του 
Raymond Blakney, Meister Eckhart (πού αναφέρεται εδώ σαν «Blakney»). Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι ενώ οι εκδόσεις του Quint περιέχουν μόνο τα κομμάτια που θεωρεί 
πώς έχουν αποδειχτεί σαν αυθεντικά, το κείμενο του Blakney (μεταφρασμένο από τις 
γερμανικές εκδόσεις Pfeiffer), περιλαμβάνει γραφτά που ο Quint δεν έχει ακόμα 
αναγνωρίσει. Ο ίδιος όμως ο Quint υπογραμμίζει ότι η αναγνώριση της 
αυθεντικότητας από μέρους του είναι προσωρινή. Είναι πιθανό πολλές από τις 
εργασίες που αποδίδονται στον Eckhart ν' αποδειχτούν αυθεντικές. Οι αριθμοί στις 
σημειώσεις των πηγών αναφέρονται στα κηρύγματα του Eckhart που έχουν 
αναγνωριστεί και από τις τρεις πηγές. 

Η Έννοια του Έχει Κατά τον Eckhart 
Η κλασική πηγή για τις απόψεις του Eckhart σχετικά με το εχειν είναι ο λόγος του για 
τη φτώχια. Το κείμενο στηριζόταν στο απόσπασμα του Ματθαίου Ε': 13: «Μακάριοι 
οἱ πτωχοί τῶ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστίν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Σ' αυτό το λόγο 
του ο Eckhart ασχολείται με το ερώτημα: Τι είναι η πνευματική φτώχια; Αρχίζει 
διευκρινίζοντας πώς δε μιλάει για εξωτερική φτώχια, φτώχια σε πράγματα, αν και 
αυτού του είδους η φτώχια είναι καλή και αξιέπαινη. Θέλει να μιλήσει για την 
εσωτερική φτώχια, όπως αυτή αναφέρεται στον ευαγγελικό στίχο. Ο Eckhart 
διευκρινίζει αυτό το στίχο λέγοντας: «Φτωχός είναι ο άνθρωπος που δε θέλει 
τίποτα, δεν ξέρει τίποτα και δεν έχει τίποτα» (Blakney, 28, Quint Γ. Ε. 52, Quint 
Γ.Κ.Π. 32). 

Ποιος είναι εκείνος που δε θέλει τίποτα; Μια ομόφωνη απάντηση θα ήταν: ο άντρας ή 
η γυναίκα που διάλεξαν την ασκητική ζωή. Αλλά ο Eckhart δεν εννοεί αυτό και 
μαλώνει όσους πιστεύουν ότι το να μη θέλει κανείς τίποτα είναι άσκηση μετανοίας ή 
εξωτερική θρησκευτική πράξη. 

Βλέπει τους οπαδούς αυτής της θεωρίας σαν ανθρώπους που γαντζώνονται σφιχτά 
στο εγώ τους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν το όνομα ότι είναι άγιοι, με βάση τα 
εξωτερικά μόνο φαινόμενα. Μέσα τους δεν είναι παρά ανόητοι γιατί δε 
συλλαμβάνουν την πραγματική έννοια της θείας αλήθειας (δική μου μετάφραση από 
το κείμενο του Quint). 
Τον Eckhart τον απασχολεί το είδος της «επιθυμίας» που είναι επίσης βασικό και στη 
βουδιστική σκέψη - δηλαδή η απληστία, η έντονη λαχτάρα τόσο για υλικά αγαθά όσο 
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και το ίδιο το εγώ μας. Ο Βούδας θεωρεί αυτή την επιθυμία σαν την αιτία της 
ανθρώπινης δυστυχίας και όχι σαν απόλαυση. Όταν ο Eckhart συνεχίζοντας λέει ότι 
δεν πρέπει να υπάρχει θέληση, δεν εννοεί ότι πρέπει κανείς να είναι αδύνατος. Μιλάει 
για μια θέληση που ταυτίζεται με τη λαχτάρα, μια θέληση που παρασέρνει τον 
άνθρωπο: δηλαδή, στην πραγματικότητα μια μη θέληση. Ο Eckhart προχωράει τόσο 
μακριά, που κηρύσσει ότι κανείς δε θα 'πρεπε να κάνει, το θέλημα του θεού —μια κι 
αυτό θα ήταν ένα είδος επιθυμίας. Το άτομο που δε θέλει τίποτα είναι το άτομο που 
δεν έχει λαχτάρα για τίποτα. Αυτή είναι η θεωρία της μη προσκόλλησης του Eckhart. 

Ποιο είναι το άτομο που δεν ξέρει τίποτα; Ο Eckhart δεν υποστηρίζει ότι είναι ένα 
πλάσμα αδαές και ηλίθιο. Πώς θα μπορούσε άλλωστε, αφού η βασική του προσπά-
θεια ήταν να μορφώσει τους αμόρφωτους και όταν ο ίδιος ήταν άνθρωπος μεγάλης 
καλλιέργειας και μόρφωσης - πράγμα που ποτέ δεν προσπάθησε να κρύψει; 

Η έννοια του Eckhart για την έλλειψη γνώσης, αναφέρεται στη διαφορά ανάμεσα στο 
έχει γνώση και την πράξη του γνωρίζει: δηλαδή τη διείσδυση ως τη ρίζα και 
επομένως ως τις αιτίες ενός πράγματος. Ο Eckhart κάνει πολύ καθαρή διάκριση 
ανάμεσα σε μια συγκεκριμένη σκέψη και στη λειτουργία της σκέψης. 
Υπογραμμίζοντας ότι είναι καλύτερα να γνωρίζει κανείς το Θεό, από το να τον 
αγαπά, γράφει: «Η αγάπη είναι δεμένη με την επιθυμία και με το σκοπό, ενώ η 
γνώση δεν είναι μια συγκεκριμένη σκέψη: ξεσκεπάζει τα πάντα (όλα τα καλύμματα), 
είναι αμερόληπτη και τρέχει στο Θεό γυμνή, ώσπου να τον αγγίξει και να τον 
αγκαλιάσει». (Blakney, απόσπασμα 27, μη βεβαιωμένο από τον Quint). 

Αλλά σε άλλο επίπεδο (και παντού ο Eckhart μιλάει σε πολλά επίπεδα) προχωρεί 
ακόμα πιο μακριά. Γράφει: 

Και πάλι, φτωχός είναι αυτός που δεν ξέρει τίποτα. Έχουμε πει ότι ο άνθρωπος 
πρέπει να ζει, σα να μη ζει ούτε για τον εαυτό του, ούτε για την αλήθεια, ούτε για το 
Θεό. Αλλά σ' αυτό το σημείο, θα πούμε κάτι άλλο και θα προχωρήσουμε ακόμα πιο 
μακριά. Ο άνθρωπος που θέλει να επιτύχει αυτή τη φτώχια πρέπει να ζήσει σαν 
άνθρωπος, που δεν ξέρει καν ότι ζει, ούτε για τον εαυτό του, ούτε για την αλήθεια, 
ούτε για το θεό. Ακόμα περισσότερο: θ' αδειάσει τον εαυτό του από κάθε γνώση, έτσι 
ώστε η γνώση του θεού δε θα υπάρχει μέσα του. Γιατί όταν η ύπαρξη ενός άνθρωπου 
είναι το εξωτερικό είδος που έφτιαξε ο Θεός, τότε δεν υπάρχει άλλη ζωή μέσα του: η 
ζωή του είναι αυτός ο ίδιος. Επομένως, λέμε ότι ένας άνθρωπος πρέπει ν' αδειάσει τον 
εαυτό του από τις γνώσεις του και να μείνει εντελώς άδειος, όπως θα ήταν αν δεν 
υπήρχε. Τότε θ' αφήσει το Θεό να πράξει εκείνο που θέλει, και ο άνθρωπος θα είναι 
χωρίς δεσμά. (Blakney, 28, Quint Γ.Ε., 52, Quint Γ.Κ.Π., 32. Ένα μικρό μέρος είναι 
δική μου μετάφραση από το γερμανικό κείμενο του Quint). 
Για να καταλάβουμε τη θέση του Eckhart, πρέπει να συλλάβουμε την πραγματική 
σημασία αυτών των λέξεων. Όταν λέει, ότι «ένας άνθρωπος πρέπει ν' αδειάσει τον 
εαυτό του από κάθε γνώση», δεν εννοεί ότι πρέπει κανείς να ξεχάσει ο,τι ξέρει, αλλά 
να ξεχάσει πώς ξέρει. Δηλαδή, ότι δε θα πρέπει να λογαριάζουμε τη γνώση μας σαν 
ένα απόκτημα, που μέσα του βρίσκουμε ασφάλεια και μας δίνει μια αίσθηση 
ταυτότητας. Δεν πρέπει να είμαστε «γεμάτοι» με τη γνώση μας, ή να κρεμόμαστε απ' 
αυτή, ή να την επιθυμούμε. Η γνώση δε πρέπει να γίνει δόγμα, πράγμα που θα μας 
σκλαβώσει. Όλα  αυτά ανήκουν στον τρόπο ζωής με βάση το έχει.  Mε βάση το είναι 
η γνώση δεν είναι παρά η διεισδυτική δραστηριότητα της σκέψης -χωρίς ποτέ να 
γίνεται μια πρόσκληση να σταθεί κανείς ακίνητος για να βρει τη σιγουριά. Ο Eckhart 
συνεχίζει: 
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Τι σημαίνει να μην  έχει ένας άνθρωπος  τίποτα; Τώρα προσέξτε καλά αυτό: Συχνά 
έχω πει, και μεγάλες αυθεντίες έχουν συμφωνήσει μαζί μου, ότι ένας άνθρωπος για 
να γίνει άξια κατοικία του Θεού και άξιος να λειτουργεί ο Θεός μέσα του, θα πρέπει 
να είναι ελεύθερος απ' όλα τα (δικά του) αγαθά και από τις (δικές του) πράξεις, 
εσωτερικά κι εξωτερικά. 
Τώρα θα πούμε και κάτι άλλο. Αν ένας άνθρωπος αδειάσει από κάθε πράγμα, από 
άλλες υπάρξεις, από τον ίδιο του τον εαυτό και το Θεό, κι αν ο Θεός μπορεί ακόμα να 
βρει μια θέση μέσα του για να δράσει τότε λέμε: όσο υπάρχει αυτή (η θέση), ο 
άνθρωπος αυτός δεν είναι φτωχός, με την πιο απόλυτη έννοια της φτώχιας. Γιατί ο 
Θεός δεν είχε ποτέ την επιθυμία να κρατήσει ο άνθρωπος μέσα του μια θέση για τα 
έργα του. Η πραγματική φτώχια του πνεύματος απαιτεί από τον άνθρωπο ν' αδειάσει 
τον εαυτό του από το Θεό κι όλα του τα έργα, έτσι ώστε αν ο Θεός θελήσει να δράσει 
μέσα στην ψυχή, αυτός ο ίδιος να βρει τη θέση, όπου θα δράσει -κι αυτό είναι εκείνο 
που θέλει ο Θεός... Έτσι, λέμε ότι ένας άνθρωπος πρέπει να είναι τόσο φτωχός, που 
να μην έχει θέση για να κάνει ο Θεός τα έργα του. Το να κρατήσει μια τέτοια θέση, 
θα σήμαινε ότι έκανε διακρίσεις. Έτσι προσεύχομαι στο Θεό να δεήσει να με 
απαλλάξει από το θεό. (Blakney, σ. 230-231). 
Ο Eckhart δε θα μπορούσε να εκφράσει πιο ριζοσπαστικά τη θεωρία του μη έχει. 
Πρώτα απ' όλα, πρέπει να ελευθερωθούμε απ' τ' αγαθά μας και τις πράξεις μας. Αυτό 
δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να κατέχουμε τίποτα ή να μην κάνουμε τίποτα. Σημαίνει 
ότι δεν πρέπει να δενόμαστε με αλυσίδες με ο,τι κατέχουμε κι ο,τι έχουμε, ούτε 
ακόμα και με τον ίδιο το Θεό. 

Ο Eckhart αντιμετωπίζει τα προβλήματα του έχει σ' ένα άλλο επίπεδο, όταν συζητάει 
για τη σχέση ανάμεσα στην κτήση και την ελευθερία. Η ανθρώπινη ελευθερία 
περιορίζεται φοβερά όταν είμαστε δεμένοι με αποκτήματα, αγαθά, και τελικά με το 
ίδιο μας το εγώ. Με το να είμαστε δεμένοι στο εγώ μας (ο Quint μεταφράζει το 
μεσογερμανικό Eigenschaft σαν Ichbindung ή Ichsucht, «egobound-ness» ή 
«έγωμανία»), φράζουμε το δρόμο μας και γινόμαστε ανίκανοι ν' αποδώσουμε 
καρπούς, να πραγματώσουμε τέλεια τους εαυτούς μας (Quint, Γ.Κ.Π. Εισαγωγή, σ. 
29). Ο D. Mieth, κατά τη γνώμη μου, έχει απόλυτα δίκιο, όταν υποστηρίζει ότι η 
ελευθερία σαν προϋπόθεση αληθινής παραγωγικότητας δεν είναι παρά η απάρνηση 
του εγώ μας, όπως η αγάπη, σύμφωνα με τον Παύλο, είναι ελεύθερη από κάθε 
δέσμευση του εγώ. Η ελευθερία με την έννοια του να είναι κανείς αδέσμευτος, 
ελεύθερος από την επιθυμία να γαντζώνεται σε πράγματα και στο ίδιο του το εγώ, 
είναι η προϋπόθεση γι' αγάπη και παραγωγική ύπαρξη. Ο ανθρώπινος στόχος μας, 
σύμφωνα με τον Eckhart είναι ν' απαλλαγούμε από τα δεσμά του εγώ, του 
εγωκεντρισμού, δηλαδή από τα δεσμά του έχει για να φτάσουμε στο ολοκληρωμένο 
είναι. Δεν έχω βρει κανένα συγγραφέα, που οι σκέψεις του για το έχει —όπως 
εκφράζεται από τον Eckhart — να μοιάζουν τόσο με τις δικές μου, όσο του Mieth 
(1971). Μιλάει για την Besitzstruktur des Menschen («την Ιδιοκτησιακή δομή του 
ανθρώπου») με τον ίδιο τρόπο που μιλάω κι εγώ για τη «δομή της ύπαρξης που 
βασίζεται στο έχει». Αναφέρεται στη μαρξιστική θεωρία της Απ -απαλλοτρίωσης», 
όταν μιλάει για την κατάρρευση της εσωτερικής ιδιοκτησιακής δομής του κάθε 
ανθρώπου, προσθέτοντας ότι αυτή είναι η πιο ριζοσπαστική μορφή απαλλοτρίωσης. 

Στον τρόπο ύπαρξης με βάση το έχει, εκείνο που έχει σημασία δεν είναι τα διάφορα 
αντικείμενα που έχουμε αλλά ολόκληρη η ανθρώπινη τοποθέτηση μας. Όλα και 
οτιδήποτε μπορούν να γίνουν αντικείμενα επιθυμίας: πράγματα που χρησιμοποιούμε 
στην καθημερινή μας ζωή, περιουσία, τελετουργίες, καλές πράξεις, γνώσεις και ιδέες. 
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Ενώ δεν είναι από μόνα τους «κακά», γίνονται κακά, όταν γαντζωνόμαστε σ' αυτά και 
τα κάνουμε αλυσίδες, που εμποδίζουν την ελευθερία και την αυτοπραγμάτωση μας. 

Η Έννοια του Είναι Κατά τον Eckhart 
Ο Eckhart χρησιμοποιεί το είναι με δυο διαφορετικές, αν και σχετικές έννοιες.   Με 
μια πιο στενή, ψυχολογική  έννοια, το είναι δηλώνει τα πραγματικά και συχνά 
υποσυνείδητα κίνητρα, που σπρώχνουν τους ανθρώπους σ' ένα τρόπο συμπεριφοράς, 
σε αντιδιαστολή  με συγκεκριμένες πράξεις κι αποφάσεις, ξέχωρα από τον τελικό 
τρόπο σκέψης και δράσης  τους. Ο Quint σωστά αποκαλεί τον Eckhart καταπληκτικό 
αναλυτή  της ψυχής (genialer Seelen analytiker): Ο Eckhart ποτέ δεν κουράζεται να 
ψάχνει και ν' ανακαλύπτει τους πιο μυστικούς κόμπους της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς, τα πιο απόκρυφα σκιρτήματα του εγωισμού, των διαθέσεων και των 
σκέψεων. Αποκηρύσσει ακόμα την παθιασμένη επιθυμία για ευγνωμοσύνη και 
ανταμοιβές» (Quint, Γ.Κ.Π., Εισαγωγή, σ. 29, η μετάφραση δική μου). Αυτή η 
εμβάθυνση στα απόκρυφα κίνητρα, κάνει τον Eckhart αγαπητό στους μετα-
φροϋδικούς αναγνώστες, εκείνους που ξεπέρασαν την αφέλεια των προ-φροϋδικών 
και των σύγχρονων μπηχαδιοριστικών απόψεων, που υποστηρίζουν άτι τόσο η 
συμπεριφορά όσο και η διαμόρφωση μιας γνώμης είναι δύο τελικά στοιχεία, που είναι 
αδύνατο να διασπαστούν, όπως θεωρούσαν στις αρχές αυτού του αιώνα ότι ήταν 
αδύνατο να διασπαστεί το άτομο. Ο Eckhart διατύπωσε πολλές φορές αυτή την 
άποψη. Λέει χαρακτηριστικά: «Οι άνθρωποι δε θα 'πρεπε να σκέφτονται τόσο πολύ 
τι πρέπει να κάνουν, αλλά τι είναι...Γιαυτό, φροντίστε να δώσετε έμφαση στο να 
είστε καλοί και όχι στο πόσες ή τι είδους πράξεις θα πρέπει να κάνετε. Δώστε 
έμφαση στις θεμελιώδεις αρχές, που πάνω τους στηρίζονται τα έργα σας». Το είναι 
μας είναι η πραγματικότητα, το πνεύμα που μας κινεί, ο χαρακτήρας που μας 
αναγκάζει να συμπεριφερθούμε έτσι ή αλλιώς. Αλήθεια, οι πράξεις ή οι σκέψεις που 
είναι χωρισμένες από το δυναμικό μας πυρήνα, είναι έξω από την πραγματικότητα. Η 
δεύτερη σημασία είναι πιο πλατιά και πιο θεμελιακή. Το είναι σημαίνει ζωή, δράση, 
γέννηση, ανανέωση, ξέσπασμα, ροή, παραγωγικότητα. Μ' αυτή την έννοια, το είναι 
είναι το αντίθετο του έχει, της δέσμευσης του εγώ και του εγωκεντρισμού. Το είναι 
για τον Eckhart σημαίνει να ενεργείς με την κλασική έννοια της δημιουργικής 
έκφρασης της ανθρώπινης δύναμης και όχι με τη σύγχρονη έννοια της απλής 
απασχόλησης. Δραστηριότητα σημαίνει γι' αυτόν «να βγαίνει κανείς έξω από τον 
εαυτό του» (Quint Γ.Κ.Π., 6, η μετάφραση δική μου), πράγμα που το εκφράζει με 
πολλές λεκτικές εικόνες: ονομάζει το είναι «διαδικασία βρασμού» ή «γέννηση», κάτι 
που «κυλάει αδιάκοπα μέσα κι έξω από την ίδια του τη φύση» (Ε. Benz και άλλοι, 
που αναφέρονται στον Quint Γ.Κ.Π., σ. 35, η μετάφραση δική μου). Πότε πότε 
μεταχειρίζεται το τρέξιμο σαν σύμβολο για να δηλώσει το δραστήριο χαρακτήρα: 
«Τρέξτε στην ειρήνη! Ο άνθρωπος που τρέχει, που τρέχει συνέχεια προς την ειρήνη 
είναι ένας ουράνιος άνθρωπος. Τρέχει συνέχεια ή κινείται και ζητάει την ειρήνη στο 
τρέξιμο» (Quint Γ.Κ.Π., 8, η μετάφραση δική μου). Ένας άλλος ορισμός της 
δραστηριότητας είναι: ο δραστήριος ζωντανός άνθρωπος είναι σαν ένα «δοχείο που 
μεγαλώνει όσο γεμίζει και ποτέ δεν ξεχειλίζει» (Blakney, σ. 233, μη επικυρωμένο 
από τον Quint). 
Η κατάργηση του έχει, είναι  προϋπόθεση για κάθε ,γνήσια δραστηριότητα. Στο ηθικό 
σύστημα του Eckhart, η υπέρτατη αρετή είναι η κατάσταση της δημιουργικής 
εσωτερικής δραστηριότητας: για να υπάρξει, πρέπει να ξεπεραστούν όλα τα είδη της 
δέσμευσης του εγώ και της επιθυμίας. 
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IV 

Τι Σημαίνει Τρόπος του Έχει 

H Κτητική Κοινωνία —Βάση του Έχει 
Οι κρίσεις μας είναι σε τεράστιο βαθμό μεροληπτικές, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία 
που στηρίζει την ύπαρξη της στην ατομική ιδιοκτησία, το κέρδος και τη δύναμη. Η 
απόκτηση και η κατοχή αγαθών και το κέρδος, είναι τα ιερά και απαραβίαστα 
δικαιώματα του ανθρώπου, που ζει στη βιομηχανική κοινωνία. Ποιες είναι οι πηγές 
της ιδιοκτησίας, δεν έχει καμιά σημασία. Ούτε και η ιδιοκτησία βάζει περιορισμούς 
και υποχρεώσεις στους ιδιοκτήτες. Η αρχή είναι η ακόλουθη: πώς και από που 
απέκτησα την περιουσία μου ή το τι κάνω μ' αυτήν, είναι κάτι που αφορά μόνο έμενα 
και κανένα άλλο. Στο βαθμό που δεν παραβαίνω το νόμο, το δικαίωμα μου αυτό είναι 
απεριόριστο και απόλυτο. 
Αυτό το είδος ιδιοκτησίας καλείται ατομική ιδιοκτησία (από το λατινικό privare, 
«στερώ από»), γιατί το άτομο ή τα άτομα που την κατέχουν είναι, οι μοναδικοί της 
κύριοι, με απόλυτη εξουσία να στερήσουν στους άλλους τη χρήση ή την απόλαυση 
της. Ενώ η ατομική ιδιοκτησία θεωρείται μάλλον σαν φυσικό και παγκόσμιο 
φαινόμενο, στην πραγματικότητα είναι μια εξαίρεση, αν κοιτάξουμε συνολικά την 
ανθρώπινη ιστορία (και την προϊστορία) και ειδικότερα τους πολιτισμούς - πέρα από 
την Ευρώπη - όπου η οικονομία δεν αποτελούσε την κύρια απασχόληση των αν-
θρώπων. Πέρα από την ατομική ιδιοκτησία υπάρχουν επίσης: η αυτοδημιούργητη 
ιδιοκτησία, που είναι το αποκλειστικό αποτέλεσμα της εργασίας κάποιου ανθρώπου. 
Η περιορισμένη ιδιοκτησία, που περιορίζεται από την υποχρέωση που έχει κάποιος να 
βοηθάει τους συνανθρώπους του. Υπάρχει επίσης η λειτουργική η προσωπική ιδιοκτη-
σία, που αποτελείται είτε από τα εργαλεία δουλειάς, είτε από αντικείμενα 
ψυχαγωγίας. Ακόμα, η κοινή ιδιοκτησία, που τη διαμοιράζεται μια ομάδα, με πνεύμα 
κοινών δεσμών, όπως συμβαίνει στα ισραηλινά Κιμπούτς. 
Οι άγραφοι νόμοι, που σ' αυτούς στηρίζεται η λειτουργία της κοινωνίας, 
διαμορφώνουν επίσης και τους χαρακτήρες των ανθρώπων (κοινωνικός χαρακτήρας). 
Σε μια βιομηχανική κοινωνία, αυτοί οι νόμοι (θεσμοί) είναι: η επιθυμία ν' αποκτήσει 
κανείς περιουσία, να τη διαφυλάξει και να τη μεγαλώσει, δηλ. να δημιουργήσει 
κέρδη, γιατί όσους έχουν περιουσία τους θαυμάζουν σαν ανώτερα όντα. Αλλά αφού η 
τεράστια πλειοψηφία των ανθρώπων δεν έχει περιουσία, με την πραγματική έννοια 
του κεφαλαίου και των κεφαλαιουχικών αγαθών, γεννιέται το ερώτημα: πώς μπορούν 
αυτοί οι άνθρωποι να πραγματοποιήσουν, ή ακόμα να κατασιγάσουν το πάθος γι' 
απόκτηση περιουσίας, ή πώς μπορούν να αισθάνονται ιδιοκτήτες, όταν ουσιαστικά δε 
διαθέτουν καμιά αξιόλογη περιουσία; 
Βέβαια, προφανώς η απάντηση σ' αυτό το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και οι πιο 
φτωχοί έχουν κάτι που το αγαπούν τόσο, όσο οι καπιταλιστές αγαπούν την περιουσία 
τους. Και όπως ακριβώς συμβαίνει με τους κατόχους μεγάλης ιδιοκτησίας, έτσι και οι 
φτωχοί διακατέχονται από μια έντονη επιθυμία να διατηρήσουν και ν' αυξήσουν αυτά 
που έχουν, ακόμα και κατά ένα απειροελάχιστο ποσοστό (εξοικονομώντας μια 
δεκάρα εδώ και μια εκεί). 
Η μεγαλύτερη ίσως απόλαυση δεν είναι τόσο η κατοχή υλικών πραγμάτων όσο η 
κατοχή ζωντανών πλασμάτων. Σε μια πατριαρχική κοινωνία, ακόμα και ο πιο 
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εξαθλιωμένος άνθρωπος, των πιο φτωχών τάξεων, μπορεί να έχει κάποια ιδιοκτησία - 
στη σχέση του με τη γυναίκα του, τα παιδιά και τα ζώα του αισθάνεται απόλυτα 
κύριος. Τουλάχιστο, σε μια πατριαρχική κοινωνία, το να έχει ένας άνθρωπος πολλά 
παιδιά, είναι ο μόνος τρόπος να κατέχει ανθρώπους, χωρίς να χρειάζεται ούτε να 
εργάζεται ούτε να επενδύει κεφάλαια. Επειδή όμως, όλο το φορτίο της ανατροφής 
των παιδιών πέφτει στη γυναίκα, γίνεται φανερό ότι η παραγωγή παιδιών στην 
πατριαρχική κοινωνία αποτελεί την πιο στυγνή μορφή εκμετάλλευσης της γυναίκας. 
Με τη σειρά τους οι γυναίκες έχουν κι αυτές τη δική τους μορφή ιδιοκτησίας: αύτη 
των παιδιών τους, όταν τουλάχιστο είναι μικρά. Ο κύκλος είναι ατέλειωτος και 
φαύλος: ο άντρας εκμεταλλεύεται τη γυναίκα του, αυτή εκμεταλλεύεται τα μικρά 
παιδιά της, οι νεαροί έφηβοι συχνά συνεταιρίζονται με τους άντρες στην 
εκμετάλλευση των γυναικών και ούτω καθεξής. 

Η αντρική ηγεμονία της πατριαρχικής κοινωνίας κράτησε κάπου έξι ή εφτά 
χιλιετηρίδες και τη συναντάμε ακόμα στις υπανάπτυκτες χώρες ή ανάμεσα στις 
φτωχότερες κοινωνικές τάξεις. Ελαττώνεται όμως σταδιακά στις χώρες η κοινωνίες 
της αφθονίας. Η απελευθέρωση των γυναικών, των παιδιών και των εφήβων, 
πραγματοποιείται όταν και στο βαθμό που ανεβαίνει το βιοτικό επίπεδο μιας 
κοινωνίας. Με την αργή κατάρρευση του παλαιολιθικού πατριαρχικού τρόπου 
ιδιοκτησίας, γεννιέται το ερώτημα, πώς θα πραγματώσει ο μέσος και ο φτωχός 
πολίτης των βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών το πάθος του γι' απόκτηση, 
διατήρηση και αύξηση της ιδιοκτησίας του; Η απάντηση βρίσκεται στην επέκταση 
της έννοιας της ιδιοκτησίας, έτσι ώστε αύτη να περιλάβει τους φίλους, τους εραστές, 
την υγεία, τα ταξίδια, τα αντικείμενα τέχνης, το θεό και το ίδιο το εγώ του κάθε 
ατόμου. Ο Max Sterner δίνει μια θαυμάσια εικόνα της εμμονής της αστικής τάξης 
στην ιδιοκτησία. Οι άνθρωποι μεταβάλλονται σε πράγματα. Οι μεταξύ τους σχέσεις 
παίρνουν το χαρακτήρα ιδιοκτησίας. Ο «ατομικισμός» που στη θετική του έννοια ση-
μαίνει απελευθέρωση από τις κοινωνικές αλυσίδες, σημαίνει στην αρνητική του 
έννοια «αυτό-ιδιοκτησία», δηλ. το δικαίωμα — και το καθήκον— επένδυσης της 
συνολικής ενέργειας ενός ατόμου για την επιτυχία του ίδιου του εαυτού του. 
Το εγώ μας είναι το πιο σημαντικό αντικείμενο της συναισθηματικής μας 
ιδιοκτησίας, γιατί περιλαμβάνει πολλά πράγματα: το σώμα μας, τ' όνομα μας, την 
κοινωνική μας θέση, τ' αποκτήματα μας (περιλαμβανομένης και της γνώσης μας), την 
εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας και την εικόνα που θέλουμε να έχουν οι άλλοι 
για μας. Το εγώ μας είναι ένα μίγμα αληθινών χαρισμάτων, όπως είναι η γνώση και οι 
διάφορες ικανότητες μας, και φανταστικών που γύρω τους χτίζουμε μια επίφαση 
πραγματικότητας. Αλλά το ουσιαστικό σημείο δεν είναι τόσο το περιεχόμενο του εγώ 
όσο το ότι αισθανόμαστε το εγώ σαν κάτι που κατέχουμε και ότι αυτό το «πράγμα» 
αποτελεί τη βάση της αίσθησης της ταυτότητας. 

Σ' αυτή τη συζήτηση για την ιδιοκτησία, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι μια σημαντική 
μορφή προσκόλλησης στην ιδιοκτησία - που ανθούσε το δέκατο ένατο αιώνα— έχει 
αρχίσει να εξαφανίζεται στις δεκαετίες μετά το τέλος του πρώτου παγκόσμιου 
πολέμου, και σήμερα δεν τη συναντάμε σχεδόν καθόλου πια. Στα παλιότερα χρόνια, 
καθετί που κατείχε κάποιος γινόταν αντικείμενο αγάπης και προσοχής και 
χρησιμοποιούταν μέχρι την τελική καταστροφή του. Το «αγοράζω κάτι για να το 
φυλάξω» ήταν το σύνθημα του δέκατου ένατου αιώνα, όπου οι άνθρωποι λέγανε: «Το 
παλιό είναι όμορφο!». Σήμερα, δίνεται περισσότερη έμφαση στην κατανάλωση και 
όχι στη συντήρηση. Το «αγοράζω κάτι» σημαίνει σήμερα «αγοράζω για να πετάξω». 
Είτε αυτό που αγοράζει κάποιος είναι αυτοκίνητο, είτε φόρεμα, είτε μηχάνημα, αφού 
το χρησιμοποιήσει για κάμποσο διάστημα, μετά το βαριέται και τρέχει να ξεφορτωθεί 
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το «παλιό» και ν' αγοράσει το τελευταίο μοντέλο. Απόκτηση —>· προσωρινή κατοχή 
και χρήση        · πέταγμα (ή, αν είναι δυνατό, επικερδής ανταλλαγή μ' ένα καλύτερο 
μοντέλο)       · καινούργια απόκτηση, όλα αυτά συνθέτουν το φαύλο κύκλο της 
αγοράς για κατανάλωση. Το σημερινό σύνθημα θα μπορούσε να είναι: «Το 
καινούργιο είναι όμορφο!». 
Το πιο χτυπητό παράδειγμα του σύγχρονου φαινομένου της καταναλωτικής αγοράς 
είναι το ιδιωτικό αυτοκίνητο. Η εποχή μας αξίζει να ονομαστεί «εποχή του 
αυτοκινήτου», γιατί όλη μας η οικονομία περιστρέφεται γύρω από την παραγωγή 
αυτοκινήτων και όλη μας η ζωή καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την άνοδο και την 
πτώση της καταναλωτικής αγοράς αυτοκινήτων. 

Αυτοί που έχουν αυτοκίνητο, το θεωρούν ζωτική αναγκαιότητα. Αυτοί που ακόμα δεν 
έχουν, ειδικά άνθρωποι που ζουν στα ονομαζόμενα σοσιαλιστικά κράτη, θεωρούν το 
αυτοκίνητο σύμβολο χαράς. Είναι φανερό ότι η αγάπη κάποιου ανθρώπου για το 
αυτοκίνητο του δεν είναι βαθιά και διαρκής. Είναι μάλλον μια συναισθηματική 
περιπέτεια σύντομης διάρκειας, γιατί οι κάτοχοι αυτοκινήτων συνηθίζουν να τ' 
αλλάζουν συχνά. Μετά από δύο χρόνια, ίσως και μετά από ένα, αυτός που έχει 
αυτοκίνητο αρχίζει να το βαριέται, γιατί έχει γίνει πια «παλιό», κι έτσι βγαίνει στην 
αγορά να βρει σε «καλή ευκαιρία» ένα καινούργιο αμάξι. Από το ψάξιμο μέχρι την 
τελική αγορά, η όλη υπόθεση παίρνει τη μορφή παιχνιδιού, όπου και η απάτη παίζει 
πολλές φορές πρωταρχικό ρόλο. Τελικά, το ψάξιμο για μια «καλή ευκαιρία» είναι 
τόσο ευχάριστο (αν όχι και κάτι παραπάνω) όσο το τελικό έπαθλο: το ολοκαίνουργιο 
μοντέλο στην εξώπορτα. 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να παρθούν υπόψη, για να λυθεί το 
πρόβλημα της φαινομενικά μεγάλης αντίθεσης ανάμεσα στη σχέση της ιδιοκτησίας 
που έχει κάποιος με το αυτοκίνητο του και το σύντομο ενδιαφέρον του — που 
γρήγορα εξαντλείται — γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα υπάρχει το στοιχείο της 
αποπροσωποποίησης στη σχέση του κατόχου αυτοκινήτου με το ίδιο το αυτοκίνητο 
του. Το αυτοκίνητο δεν είναι ένα συγκεκριμένο αντικείμενο αγάπης για τον ιδιοκτήτη 
του, αλλά ένα κοινωνικό σύμβολο, μια προέκταση της δύναμης του — ένα 
υποστήριγμα του εγώ. Με την απόκτηση αυτοκινήτου, το άτομο έχει ουσιαστικά 
αποκτήσει ένα καινούργιο κομμάτι του εγώ. Ένας δεύτερος παράγοντας είναι ότι η 
αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου κάθε δύο χρόνια αντί π.χ. κάθε έξι, μεγαλώνει 
τη συγκίνηση του αγοραστή για ένα καινούργιο απόκτημα. Η ίδια η πράξη της 
απόκτησης ενός αυτοκινήτου, είναι ένα είδος ξεπαρθενέματος. Αυξάνει την αίσθηση 
δύναμης που νιώθει κάποιος, και όσο πιο συχνά συμβαίνει τόσο πιο πολύ τον 
ενθουσιάζει. Ένας τρίτος παράγοντας είναι ότι η συχνή αγορά αυτοκινήτων, σημαίνει 
συχνές ευκαιρίες για «κλείσιμο καλής δουλειάς» — κέρδος δηλαδή από  την 
ανταλλαγή - μια ικανοποίηση βαθιά ριζωμένη στους ανθρώπους σήμερα. Ο τέταρτος 
παράγοντας είναι σημαντικότατος: είναι η ανάγκη να βιώνουμε νέα  ερεθίσματα,  
γιατί τα παλιά είναι ανούσια και εξαντλούνται μετά από λίγο καιρό. Σε μια παλιότερη 
ανάλυση για τα ερεθίσματα (στο έργο μου Η Ανατομία της Ανθρώπινης 
Καταστροφικότητας) έκανα μια διάκριση ανάμεσα στα «ενεργοποιητικά» και 
«παθητικοποιητικά» ερεθίσματα. Πρότεινα μάλιστα την ακόλουθη φόρμουλα: Όσο 
πιο «παθητικοποιητικό» είναι ένα ερέθισμα, τόσο πιο συχνά πρέπει ν' αλλάζει σε 
ένταση και/ή σε είδος. Όσο πιο «ενεργοποιητικό» είναι, τόσο πιο πολύ διάστημα 
διατηρεί τις διεγερτικές του  ιδιότητες και τόσο λιγότερο απαραίτητο είναι ν' αλλάζει 
σε ένταση και περιεχόμενο». Ο πέμπτος και πιο σημαντικός παράγοντας βρίσκεται 
στην αλλαγή που έγινε στον κοινωνικό χαρακτήρα τον τελευταίο  ενάμιση αιώνα: 
δηλ. από τον «αποθησαυριστικό» στον «αγοραστικό» χαρακτήρα. Αν και η αλλαγή 
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αύτη δεν εξαφάνισε την τάση του έχει, την τροποποίησε όμως σημαντικά. (Η εξέλιξη 
του αγοραστικού χαρακτήρα αναπτύσσεται στο κεφάλαιο VII). 
Το αίσθημα ιδιοκτησίας εμφανίζεται και στις άλλες σχέσεις, όπως για παράδειγμα 
στις σχέσεις με γιατρούς, δικηγόρους, οδοντογιατρούς, αφεντικά, εργάτες. Οι 
άνθρωποι το εκφράζουν ξεκάθαρα όταν λένε: «ο γιατρός μου», «ο οδοντογιατρός 
μου», «οι εργάτες μου», κλπ. Αλλά πέρα από αυτή τη στάση ιδιοκτησίας, που 
παίρνουν οι άνθρωποι απέναντι στους συνανθρώπους τους, αισθάνονται επίσης σαν 
ιδιοκτησία και έναν ατέλειωτο αριθμό πραγμάτων, ακόμα και συναισθημάτων. Ας 
πάρουμε για παράδειγμα την υγεία και την αρρώστια. Οι άνθρωποι που συζητάνε για 
την υγεία τους, έχουν ένα συναίσθημα ιδιοκτησίας, όταν αναφέρονται, στις 
αρρώστιες τους, στις εγχειρίσεις τους, στις θεραπείες τους, στη δίαιτα τους, στα 
φάρμακα τους. Είναι ολοφάνερο ότι θεωρούν την υγεία και την αρρώστια ιδιοκτησία 
τους. Η σχέση ιδιοκτησίας τους με την κακή τους υγεία είναι ανάλογη με του 
χρηματιστή, που οι μετοχές του χάνουν ένα μέρος της αρχικής τους αξίας, σε μια 
αγορά που πέφτει συνεχώς. 
Οι ιδέες και οι πεποιθήσεις μπορούν επίσης να γίνουν αντικείμενο ιδιοκτησίας, όπως 
ακόμα και οι συνήθειες. Για παράδειγμα, κάποιος που παίρνει το ίδιο πρωινό κάθε 
μέρα μπορεί να ενοχληθεί αν συμβεί η παραμικρή αλλαγή σ' αυτή τη ρουτίνα, γιατί 
τη συνήθεια του αυτή τη νιώθει σαν ιδιοκτησία του και η απώλεια της θα έβαζε σε 
κίνδυνο την ασφάλεια του. 

Η εικόνα που παρουσιάζω εδώ του τρόπου ύπαρξης με βάση το έχει σαν παγκόσμιου 
φαινομένου, μπορεί να εκπλήξει πολλούς αναγνώστες που θα τη θεωρήσουν 
αρνητική και μονόπλευρη. Και πραγματικά έτσι είναι. Προσπάθησα να σκιαγραφήσω 
την κοινωνικά επικρατέστερη στάση όσο πιο καθαρά μπορούσα. Αλλά υπάρχει κι ένα 
άλλο στοιχείο, που μπορεί να εξισορροπήσει, σ' ένα βαθμό αυτή την εικόνα, κι αυτό 
είναι η στάση που όλο και περισσότερο καθιερώνει η νέα γενιά, στάση αρκετά 
διαφορετική απ'αυτή της πλειοψηφίας. Ανάμεσα σ' αυτούς τους νέους ανθρώπους, 
συναντάμε καταναλωτικές τάσεις, που δεν είναι κρυμμένες μορφές απόκτησης ή 
κατοχής, αλλά εκφράσεις γνήσιας χαράς κάνοντας πράγματα που τους αρέσουν, 
χωρίς να περιμένουν κάτι το «διαρκές» σαν αντάλλαγμα. Λυτοί οι, νέοι άνθρωποι 
ταξιδεύουν σε μακρινές αποστάσεις, ακόμα και με δυσκολία, για ν' ακούσουν τη 
μουσική που τους αρέσει, να δουν ένα μέρος ή να συναντήσουν τους ανθρώπους που 
θέλουν να συναντήσουν. Το αν οι, στόχοι τους είναι τόσο αξιόλογοι, όσο πιστεύουν 
οι ίδιοι, δεν είναι κάτι που θα εξετάσουμε εδώ. Ακόμα και αν δε διαθέτουν αρκετή 
σοβαρότητα, προετοιμασία ή συγκέντρωση, αυτοί οι νέοι άνθρωποι τολμάνε να 
υπάρχουν και δεν ενδιαφέρονται για το τι ανταλλάγματα θα πάρουν ή τι μπορούν να 
κρατήσουν για τον εαυτό τους. Φαίνονται ακόμα πιο ειλικρινείς από την παλιά γενιά, 
αν και πολλές φορές είναι φιλοσοφικά και πολιτικά αφελείς. Δε γυαλίζουν το εγώ 
τους όλη την ώρα για να γίνουν ένα επιθυμητό «αντικείμενο» στην αγορά. Δεν 
προσπαθούν να προστατέψουν την εικόνα τους, λέγοντας συνεχώς ψέματα συνειδητά 
ή ασυνείδητα. Δεν ξοδεύουν την ενέργεια τους στην απόκρυψη της αλήθειας, όπως 
συνηθίζει η πλειοψηφία των ανθρώπων. Και πολύ συχνά εντυπωσιάζουν τους 
μεγαλύτερους τους με την εντιμότητα τους — γιατί οι μεγαλύτεροι τους θαυμάζουν 
κρυφά τους ανθρώπους που μπορούν να δουν ή να πουν την αλήθεια. Ανάμεσα σ' 
αυτούς τους ανθρώπους, βρίσκονται πολιτικές και θρησκευτικές ομάδες όλων των 
αποχρώσεων, αλλά και πολλοί άνθρωποι χωρίς κάποια συγκεκριμένη ιδεολογία ή 
δόγμα, που απλά «ψάχνουν», όπως λένε οι ίδιοι. Αν και μπορεί να μην έχουν βρει 
ακόμα τον εαυτό τους ή κάποιο σκοπό που να καθορίζει την καθημερινή τους 
πρακτική, επιζητούν να είναι ο εαυτός τους, αντί να έχουν και να καταναλώνουν. 
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Αυτό όμως το θετικό στοιχείο της εικόνας πρέπει ν' αξιολογηθεί. Πολλοί από αυτούς 
τους ίδιους νέους ανθρώπους (και ο αριθμός τους έχει αρχίσει να ελαττώνεται 
σημαντικά από τα τέλη του '60) δεν έχουν προχωρήσει από την απαλλαγή από, στην 
ελευθερία να. Έχουν δηλαδή επαναστατήσει χωρίς να προσπαθούν να βρουν κάποιο 
σκοπό που να καθορίζει τις ενέργειες τους, εκτός από την αναζήτηση της ελευθερίας 
πέρα από περιορισμούς και εξάρτηση. Όμοια με τους αστούς γονείς τους, το σύνθημα 
τους ήταν «Το καινούργιο είναι όμορφο» και παρουσίαζαν μια σχεδόν φοβική 
κατάσταση απάθειας απέναντι σ' ο,τι είναι παραδοσιακό, ακόμα και για τις ιδέες των 
παλιότερων μεγάλων φιλοσόφων. Μ' ένα είδος απλοϊκού ναρκισσισμού, πίστευαν 
πώς μπορούσαν μόνοι τους ν' ανακαλύψουν ο,τι άξιζε ν' ανακαλυφθεί. Βασικά, το 
ιδανικό τους ήταν να ξαναγίνουν μικρά παιδιά, και μερικοί συγγραφείς, όπως ο 
Marcuse, καλλιέργησαν την κατάλληλη ιδεολογία, που ήταν ότι η επιστροφή στην 
παιδική ηλικία —και όχι η ανάπτυξη προς την ωριμότητα- είναι ο απώτερος στόχος 
του σοσιαλισμού και της επανάστασης. Ήταν ευτυχισμένοι, όσο ήταν τόσο νέοι όσο 
χρειαζόταν γι' αυτή την ευφορία. αλλά οι περισσότεροι πέρασαν απ' αύτη την περίοδο 
και αισθάνονται μια βαριά απογοήτευση, γιατί δεν έχουν αποκτήσει καλά 
θεμελιωμένες πεποιθήσεις, ούτε βρήκαν κανένα ενδιαφέρον μέσα τους. Συχνά 
καταλήγουν να γίνονται, απογοητευμένα παθητικά πλάσματα —ή δυστυχισμένοι 
φανατικοί της καταστροφής. 
Όχι βέβαια πώς όλοι που ξεκίνησαν μ' ελπίδες κατέληξαν στην απογοήτευση, αλλά 
δυστυχώς είναι αδύνατο να ξέρουμε τον αριθμό τους. Απ' ο,τι τουλάχιστο ξέρω, δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία ή σοβαρές εκτιμήσεις, αλλά κι αν 
ακόμα υπήρχαν, είναι σχεδόν αδύνατο να βρει κανείς τον τρόπο ν' αξιολογήσει τους 
ανθρώπους. Σήμερα, εκατομμύρια άτομα στην Αμερική και στην Ευρώπη 
προσπαθούν να έρθουν σ' επαφή με την παράδοση και τους δασκάλους, που θα τους 
δείξουν αυτό ιό δρόμο. Αλλά στο μεγαλύτερο μέρος τους τα δόγματα και οι δάσκαλοι 
είτε είναι απατηλοί, είτε διεφθαρμένοι από το σύγχρονο πνεύμα των δημόσιων 
σχέσεων, ή αναμιγμένοι, στα οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα (γοήτρου και 
προβολής) των εκάστοτε γκουρού. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να επωφελούνται 
πραγματικά από τέτοιες μεθόδους παρόλη την απάτη που κρύβεται πίσω απ' αυτές. 
Άλλοι, μπορεί να τις εφαρμόζουν χωρίς καμιά πρόθεση εσωτερικής αλλαγής. Μόνο 
μια λεπτομερής ποσοτική ανάλυση αυτών των νέων πιστών μπορεί να δείξει πόσοι 
ανήκουν σε κάθε ομάδα. 
Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι οι νέοι άνθρωποι (και μερικοί από τους 
μεγάλους), που σοβαρά ενδιαφέρονται για μια αλλαγή από τον τρόπο ύπαρξης με 
βάση το έχει, στον τρόπο ύπαρξης με βάση το είναι, δεν είναι μόνο μερικά σκόρπια 
άτομα. Πιστεύω ότι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ομάδων και ατόμων κινούνται 
προς την κατεύθυνση του είναι και ότι αντιπροσωπεύουν μια καινούργια τάση, που 
ξεπερνά την τάση της πλειοψηφίας για από-κτήση υλικών αγαθών. Η προσπάθεια 
αύτη έχει ιστορική σημασία. Δε θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που μια 
μειοψηφία δείχνει την πορεία της ιστορικής εξέλιξης. Η ύπαρξη αυτής της 
μειοψηφίας δίνει ελπίδες για τη γενικότερη αλλαγή από το έχει στο είναι. Η ελπίδα 
αύτη αποτελεί μια πραγματικότητα, γιατί οι παράγοντες που έκαναν δυνατή την 
εμφάνιση των νέων τάσεων είναι ιστορικές αλλαγές, που δύσκολα μπορούν ν' 
ανατραπούν: το γκρέμισμα της πατριαρχικής υπεροχής πάνω στις γυναίκες και της 
κυριαρχίας των γονιών πάνω στα παιδιά τους. Ενώ η πολιτική, επανάσταση του 
εικοστού αιώνα, η ρώσικη επανάσταση, απέτυχε (είναι νωρίς ακόμα να κρίνουμε το 
τελικό αποτέλεσμα της κινέζικης επανάστασης), οι νικηφόρες επαναστάσεις του 
αιώνα μας, αν και βρίσκονται στα αρχικά τους στάδια, είναι των γυναικών, των 
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παιδιών και οι σεξουαλικές επαναστάσεις. Οι αρχές τους έχουν κιόλας γίνει 
αποδεκτές στη συνείδηση πολλών ανθρώπων και οι παλιές ιδεολογίες γίνονται 
καθημερινά όλο και πιο γελοίες. 

Η Φύση τον Έχει 
Ο τρόπος ύπαρξης με βάση το έχει, έχει τις ρίζες του στην ατομική ιδιοκτησία. Με 
βάση το έχει εκείνο που έχει πραγματική σημασία είναι η απόκτηση ιδιοκτησίας και 
το απεριόριστο δικαίωμα μου να διαφυλάξω αυτά που απέκτησα. Ο τρόπος του έχει 
αποκλείει όλους τους άλλους. Δεν απαιτεί καμιά παραπέρα προσπάθεια από μέρους 
μου να φυλάξω την περιουσία μου ή να τη χρησιμοποιήσω παραγωγικά. Ο Βούδας 
περιέγραψε αυτό τον τρόπο συμπεριφοράς σαν απληστία, οι εβραϊκές και 
χριστιανικές θρησκείες σαν φθονερή επιθυμία. Πραγματικά, μεταβάλλει τον άνθρωπο 
και τα πράγματα σε κάτι νεκρό και υποταγμένο στην εξουσία των άλλων. 

Η φράση «έχω κάτι», εκφράζει τη σχέση ανάμεσα στο υποκείμενο εγώ (ή αυτός, 
εμείς, εσείς, αυτοί) και το αντικείμενο Α. Υπονοεί ότι τόσο το υποκείμενο όσο και το 
αντικείμενο είναι διαρκή και μόνιμα. Αλλά υπάρχει πραγματικά διάρκεια στο 
υποκείμενο; Η στο αντικείμενο; Θα πεθάνω. Μπορεί να χάσω την κοινωνική μου 
θέση, που είναι μια εγγύηση για το ότι κατέχω κάτι. Όμοια και το αντικείμενο δεν 
έχει διάρκεια. Μπορεί να καταστραφεί, να χαθεί, να χάσει την αξία του. Το να μιλάμε 
για μόνιμη κατοχή πραγμάτων, δείχνει την ψευδαίσθηση για την ύπαρξη μιας μόνιμης 
και άφθαρτης ύλης. Αν δείχνω ότι έχω τα πάντα, δεν έχω στην πραγματικότητα 
τίποτα, αφού η κατοχή και ο έλεγχος ενός αντικειμένου αποτελούν μόνο μια 
μεταβατική στιγμή, μέσα στην όλη διαδικασία της Ζώης. 
Σε τελευταία ανάλυση, η φράση: «Εγώ (υποκείμενο) έχω Α (αντικείμενο)», ορίζει το 
εγώ μέσα από την κατοχή του Α. Το υποκείμενο δεν είναι ο εαυτός μου αλλά το είμαι 
ο,τι έχω. Η ιδιοκτησία μου συνθέτει τον εαυτό μου και την ταυτότητα μου. Η 
υπονοούμενη σκέψη στην πρόταση «εγώ είμαι εγώ», είναι «είμαι γιατί έχω το Χ» - 
όπου το Χ δηλώνει όλα τα φυσικά αντικείμενα και τα άτομα που σχετίζονται με μένα, 
μέσα από τη δύναμη μου να τα ελέγχω, να τα κάνω αιώνια δικά μου. 
Στη βάση του έχει, δεν υπάρχει καμιά ζωντανή σχέση ανάμεσα σε μένα και τα 
πράγματα που έχω. Το εγώ και το αυτό έχουν γίνει πράγματα, κι εγώ έχω αυτό, γιατί 
έχω τη δύναμη να το κάνω δικό μου. Υπάρχει όμως και η αντίστροφη σχέση: αυτό 
έχει εμένα, γιατί η έννοια της ταυτότητας που έχω — π.χ. της ψυχικής υγείας— 
στηρίζεται στο γεγονός ότι εγώ έχω αυτό (και όσο το δυνατό περισσότερα 
αντικείμενα). Ο τρόπος ύπαρξης με βάση το έχει δεν καθιερώνεται από μια ζωντανή, 
παραγωγική διαδικασία ανάμεσα στο υποκείμενο και το αντικείμενο. Τα μεταβάλλει 
και τα δυο σε πράγματα. Η σχέση αυτή είναι σχέση νέκρας και όχι ζωντάνιας. 

Έχει - Βία - Εξέγερση 
Η τάση ν' αναπτυσσόμαστε σύμφωνα με τους νόμους της ίδιας μας της φύσης είναι 
κοινή σ' όλα τα ζωντανά πλάσματα. Έτσι αντιστεκόμαστε σε κάθε προσπάθεια που 
εμποδίζει την ανάπτυξη μας σύμφωνα με τον τρόπο τον καθορισμένο από την ίδια τη 
δομή μας. Για να σπάσει αυτή η αντίσταση -συνειδητή ή ασυνείδητη- απαιτείται 
φυσική ή ψυχική δύναμη. Τα άψυχα αντικείμενα αντιστέκονται στον έλεγχο της 
φυσικής τους σύνθεσης, σε διάφορους βαθμούς, με τη βοήθεια της ενδογενούς 
ενέργειας των ατομικών και των μοριακών δομών τους. Αλλά δεν πολεμάνε ενάντια 
στη χρησιμοποίηση τους. Η χρήση ετερόνομης δύναμης στα ζωντανά πλάσματα (η 



- 55 - 

δύναμη δηλ. που έχει την τάση να μας σπρώχνει σε κατευθύνσεις αντίθετες από τη 
συγκεκριμένη δομή μας και καταστροφικές για την ανάπτυξη μας) προκαλεί 
αντίσταση. Αυτή η αντίσταση μπορεί να πάρει διάφορες μορφές: από την ανοικτή, 
αποτελεσματική, άμεση, ενεργητική, μέχρι την έμμεση, μη αποτελεσματική και πολύ 
συχνά ασυνείδητη αντίσταση. 
Εκείνα που περιορίζονται αυστηρά είναι η ελεύθερη, αυθόρμητη έκφραση του 
βρέφους, του παιδιού, του έφηβου και τελικά η θέληση του ενήλικου, η δίψα του για 
τη γνώση και την αλήθεια, η επιθυμία του για τρυφερότητα. Το άτομο που 
μεγαλώνει, πιέζεται να εγκαταλείψει τις περισσότερες αυτόνομες πηγαίες επιθυμίες 
και τα ενδιαφέροντα του/της και τη θέληση του/της και να υιοθετήσει θέληση, 
επιθυμίες και συναισθήματα που δεν είναι αυτόνομα, αλλά καθορίζονται από 
κοινωνικά σχήματα. Η κοινωνία, και η οικογένεια σαν ψυχοκοινωνικός της πράκτο-
ρας, έχει να λύσει ένα δύσκολο πρόβλημα: Πώς είναι δυνατό να σπάσει η θέληση ενός 
ανθρώπου, χωρίς αυτός να το αντιληφθεί; Κι όμως, μέσα από μια πολύπλοκη διαδι-
κασία διαπαιδαγώγησης, ανταμοιβής, τιμωρίας και ανάλογης ιδεολογίας, κατορθώνει 
και λύνει αυτό το πρόβλημα. Η λύση αυτή είναι τόσο επιτυχημένη, που οι 
περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι ενεργούν σύμφωνα με τη δική τους θέληση και 
δεν καταλαβαίνουν ότι αύτη η ίδια τους η θέληση ουσιαστικά χαλιναγωγείται και 
προσαρμόζεται. 
Η μεγαλύτερη δυσκολία σ' αύτη την καταπίεση της θέλησης βρίσκεται στο θέμα της 
σεξουαλικότητας, γιατί εδώ συναντάμε τη δύναμη ενός φυσικού νόμου, που είναι 
πολύ δυσκολότερο να μπει σε καλούπια απ' ο,τι οι άλλες επιθυμίες. Γι' αυτό το λόγο, 
η κοινωνία προσπαθεί να καταπολεμήσει τις σεξουαλικές επιθυμίες περισσότερο από 
οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη επιθυμία. Δεν είναι ανάγκη ν' αναφέρουμε τις διάφορες 
μορφές δυσφήμισης του σεξ αρχίζοντας από τις θέσεις ηθικής (η ανηθικότητά του) 
και φτάνοντας στις θέσεις υγείας (ο αυνανισμός προκαλεί οργανικές βλάβες). Η 
εκκλησία απαγορεύει τον έλεγχο των γεννήσεων και τις εξωσυζυγικές σχέσεις και 
επιμένει σ' αυτές τις αρχές, όχι γιατί ενδιαφέρεται ουσιαστικά για την ιερότητα της 
ζωής (πράγμα που θα οδηγούσε στην καταδίκη της θανατικής ποινής ή του πολέμου), 
αλλά γιατί θέλει, να υποβιβάσει τη σεξουαλική δραστηριότητα, στο βαθμό που αυτή 
δεν εξυπηρετεί την αναπαραγωγή. 
Η προσπάθεια καταστολής του σεξ είναι δύσκολο να κατανοηθεί όταν αναφερόμαστε 
στο σεξ αυτό καθεαυτό. Η αιτία της δυσφήμισης του σεξ δεν έχει σαν στόχο το ίδιο 
το σεξ, αλλά την καταστολή της ανθρώπινης βούλησης. Πολλές από τις λεγόμενες 
πρωτόγονες κοινωνίες δεν έχουν θεσπίσει απαγορεύσεις ενάντια στη σεξουαλική 
δραστηριότητα. Στο βαθμό που η εκμετάλλευση και η κυριαρχία είναι, άγνωστα 
στοιχεία στη λειτουργία τους, δεν υπάρχει ανάγκη καταπίεσης της ανθρώπινης 
θέλησης. Μπορούν να λειτουργούν θαυμάσια χωρίς να στιγματίζουν το σεξ, κι έτσι 
να χαίρονται, τις σεξουαλικές σχέσεις χωρίς συναισθήματα ένοχης. Το πιο 
αξιοσημείωτο στοιχείο σ' αυτές τις κοινωνίες είναι ότι αυτή η σεξουαλική ελευθερία 
δεν οδηγεί, σε σεξουαλική απληστία. Θεωρείται δηλ. λογικό, μετά από ένα διάστημα 
εφήμερων σεξουαλικών σχέσεων, τελικά να σχηματίζονται τα ζευγάρια. Δε νιώθουν 
την επιθυμία ν' αλλάζουν τους συντρόφους τους, είναι όμως ελεύθεροι να χωρίσουν 
όταν πάψουν ν' αγαπιούνται. Γι.' αυτές τις ομάδες, η ιδιοκτησία δεν παίζει κανένα 
σπουδαίο ρόλο κι έτσι η σεξουαλική απόλαυση είναι μια έκφραση της ίδιας τους της 
ύπαρξης και όχι το αποτέλεσμα σεξουαλικής ιδιοκτησίας. Λέγοντας αυτό, δεν εννοώ 
βέβαια ότι θα 'πρεπε να γυρίσουμε πίσω στον τρόπο ζωής αυτών των πρωτόγονων 
κοινωνιών — ούτε και θα μπορούσαμε άλλωστε, ακόμα και να το θέλαμε, για τον 
απλούστατο λόγο ότι η διαδικασία της εξατομίκευσης και της ατομικής 
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διαφοροποίησης και απόστασης (αποτελέσματα του σύγχρονου πολιτισμού) έχει 
δώσει στην έννοια της αγάπης μια ολότελα διαφορετική ποιότητα από κείνη της 
πρωτόγονης κοινωνίας. Δε μπορούμε να κάνουμε πίσω. Μπορούμε μόνο να 
προχωρήσουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι νέες μορφές απόρριψης της 
ιδιοκτησίας θ' απαλείψουν σίγουρα τη σεξουαλική απληστία, σαν κοινό 
χαρακτηριστικό των κτητικών κοινωνιών. 

Η σεξουαλική επιθυμία αποτελεί μια έκφραση ανεξαρτησίας, που εμφανίζεται από 
πολύ νωρίς στη ζωή (αυνανισμός). Η απαγόρευση της καταρρακώνει τη θέληση του 
παιδιού και το κάνει να νιώθει ένοχο και κατ' επέκταση υποτακτικό. Η εξάλειψη των 
σεξουαλικών ταμπού είναι σε μεγάλο βαθμό προσπάθεια για μια επανάσταση, που 
στόχος της είναι η αποκατάσταση της ελευθερίας του ατόμου. Αλλά αυτό καθεαυτό 
το σπάσιμο των σεξουαλικών ταμπού δεν οδηγεί σε μεγαλύτερη ελευθερία. Η επανά-
σταση πνίγεται ευθύς εξαρχής στη σεξουαλική απόλαυση... και στην επακόλουθη 
ενοχή του ατόμου. Μόνο η επίτευξη μιας εσωτερικής ανεξαρτησίας μπορεί να 
οδηγήσει στην ελευθερία και να βάλει τέλος στην αναγκαιότητα άγονων εξεγέρσεων. 
Το ίδιο ισχύει και για την υπόλοιπη συμπεριφορά, που οδηγεί το άτομο στο να δρα 
τυφλά ενάντια σ' όλες τις απαγορεύσεις, προσπαθώντας ν' αποκαταστήσει την 
ελευθερία του. Πραγματικά, τα ταμπού δημιουργούν σεξουαλική μονομανία και 
διαστροφή, αλλά η σεξουαλική μονομανία και διαστροφή δε φέρνουν την ελευθερία. 
Η επανάσταση του παιδιού εκδηλώνεται με πολλούς άλλους τρόπους: με το γεγονός 
π.χ. ότι απορρίπτει τους κανόνες καθαριότητας ή με το ότι δεν τρώει καθόλου ή τρώει 
υπερβολικά. Εκδηλώνεται επίσης με την επιθετικότητα, το σαδισμό και άλλα είδη 
αυτοκαταστροφικών πράξεων. Συχνά η επανάσταση παίρνει τη μορφή «παθητικής 
αντίστασης» - ένα αποτράβηγμα από τον κόσμο, τεμπελιά, παθητικότητα, και φτάνει 
μέχρι τις παθολογικές μορφές αργής αυτοκαταστροφής. Τα αποτελέσματα της 
εξουσιαστικής διαμάχης ανάμεσα στα παιδιά και τους γονείς αποτελούν το θέμα της 
εργασίας Παιδική Ανάπτυξη. (Infant Development) του David Schecter. Όλα τα 
στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι: η ετερόνομη επέμβαση στη διαδικασία 
ανάπτυξης του παιδιού και αργότερα του ενηλίκου είναι η βαθύτερη αιτία της 
ψυχοπαθολογίας και ειδικότερα της καταστροφικότητας. 
Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι ελευθερία δε σημαίνει αυθαιρεσία και το να κάνει 
κανείς ο,τι θέλει. Οι άνθρωποι διαθέτουν μια ιδιαίτερη δομή -όπως όλα τ' άλλα είδη - 
και μπορούν ν' αναπτυχθούν μόνο σύμφωνα μ' αυτή τη δομή. Ελευθερία δε σημαίνει 
ελευθερία από όλες τις κατευθυντήριες αρχές. Σημαίνει ελευθερία ανάπτυξης 
σύμφωνα με τους νόμους της δομής της ανθρώπινης ύπαρξης (αυτόνομοι 
περιορισμοί). Σημαίνει υπακοή στους νόμους που καθορίζουν την καλύτερη δυνατή 
ανθρώπινη ανάπτυξη. Κάθε εξουσία που προωθεί αυτό το σκοπό είναι 
«ορθολογιστική εξουσία», ιδιαίτερα όταν αυτή η προώθηση επιτυγχάνεται με το να 
βοηθά την κινητοποίηση της παιδικής δραστηριότητας, την κριτική σκέψη και την 
πίστη στη ζωή. Αντίθετα, είναι «παράλογη εξουσία», όταν επιβάλλει στο παιδί 
ετερόνομους κανόνες, που εξυπηρετούν τους σκοπούς της εξουσίας και όχι τους 
σκοπούς της ιδιαίτερης δομής του παιδιού. 

Στη βάση του έχει, το ενδιαφέρον περιορίζεται μόνο στην ιδιοκτησία και το κέρδος 
και δημιουργεί αναπόφευκτα την επιθυμία - ουσιαστικά την ανάγκη - για εξουσία. Ο 
έλεγχος πάνω στους άλλους ανθρώπους επιτυγχάνεται μόνο αν χρησιμοποιήσουμε 
σαν μέσο την εξουσία, για να σπάσουμε την αντίσταση τους. Η διατήρηση ελέγχου 
πάνω στην ατομική ιδιοκτησία επιτυγχάνεται μόνο αν χρησιμοποιήσουμε σαν μέσο 
την εξουσία, για να τη διαφυλάξουμε από κείνους που θα μας την έπαιρναν, γιατί, 
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όπως και εμείς δε θεωρούν ποτέ ότι έχουν αρκετά. Η επιθυμία μας για την απόκτηση 
ατομικής ιδιοκτησίας, συνεπάγεται την επιθυμία να χρησιμοποιήσουμε βία για να 
ληστέψουμε τους άλλους, άμεσα ή έμμεσα. Σύμφωνα μ' αυτό τον τρόπο ζωής, η 
ευτυχία μας εξαρτάται από την υπεροχή που έχουμε απέναντι στους άλλους, από την 
εξουσία και σε τελευταία ανάλυση από την ικανότητα μας να κατακτήσουμε, να 
ληστέψουμε, να σκοτώσουμε. Ο αντίθετος τρόπος ζωής στηρίζεται στην αγάπη, την 
προσφορά, την κοινοκτημοσύνη. 

Άλλοι Παράγοντες που Στηρίζουν τον Τρόπο τον Έχει 
Η γλώσσα είναι ένας σπουδαίος παράγοντας που ενισχύει την τάση του έχει. Το 
όνομα ενός ατόμου —κι όλοι έχουμε ονόματα (ίσως και νούμερα, αν εξακολουθήσει 
αυτή η σημερινή τάση για αποπροσωποποίηση) — δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι 
αυτός ή αυτή είναι ένα καθοριστικό, αθάνατο πλάσμα. Άτομο και όνομα γίνονται 
ισοδύναμα. Το όνομα δείχνει ότι το άτομο είναι μια αιώνια και άφθαρτη υπόσταση —
και όχι μια εξελικτική διαδικασία. Τα ουσιαστικά έχουν την ίδια λειτουργία: π.χ. 
αγάπη, περηφάνια, μίσος, χαρά, δίνουν την εντύπωση καθορισμένων υποστάσεων. 
Στην ουσία δεν περιέχουν καμιά πραγματικότητα, μόνο συσκοτίζουν την ενόραση 
των λειτουργιών, που συμβαίνουν μέσα στα ανθρώπινα πλάσματα. Αλλά ακόμα και 
τα ουσιαστικά, που είναι ονόματα πραγμάτων, όπως «τραπέζι» ή «λάμπα» 
αποπροσανατολίζουν. Οι λέξεις δείχνουν ότι αναφερόμαστε σε καθορισμένες 
υποστάσεις, τα πράγματα όμως δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια διαδικασία ενέργειας, 
που προκαλεί ορισμένες αισθήσεις στο όλο σύστημα του σώματος μας. Οι αισθήσεις 
αυτές δεν είναι αντιλήψεις ιδιαίτερων αντικειμένων, όπως τραπέζι ή λάμπα. Αυτές οι 
αντιλήψεις είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτιστικής διαδικασίας μάθησης, διαδικασίας 
που κάνει ορισμένες αισθήσεις να παίρνουν το σχήμα ειδικών αντιλήψεων. 
Πιστεύουμε με αφέλεια ότι πράγματα όπως τραπέζια και λάμπες υπάρχουν έτσι απλά. 
Δε μπορούμε να δούμε ότι η κοινωνία μας διδάσκει να μετατρέπουμε τις αισθήσεις σε 
αντιλήψεις που μας επιτρέπουν με τη σειρά τους να χειραγωγήσουμε τον κόσμο γύρω 
μας, για να μπορέσουμε να ζήσουμε σ' ένα δοσμένο πολιτισμό. Από τη στιγμή που 
δώσαμε σ' αυτές τις αντιλήψεις ένα όνομα, το όνομα αυτό φαίνεται να μας 
εξασφαλίζει την τελειωτική και αμετάβλητη πραγματικότητα της αντίληψης. 
Η ανάγκη της κατοχής στηρίζεται και κάπου άλλου: στη δοσμένη βιολογική επιθυμία 
για ζωή. Είτε είμαστε ευτυχισμένοι, είτε δυστυχισμένοι, το σώμα μας μας παρακινεί 
να αγωνιζόμαστε για την αθανασία. Αφού, όμως, ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε, 
ψάχνουμε για λύσεις που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι, παρά τις εμπειρικές 
αποδείξεις, είμαστε αθάνατοι. Η επιθυμία αυτή έχει πάρει κατά καιρούς πολλές 
μορφές, όπως: η πίστη των Φαραώ ότι τα σώματα τους φυλαγμένα μέσα στις 
πυραμίδες θα έμεναν αθάνατα, ή οι θρησκευτικές φαντασιώσεις στις πρώτες 
κοινωνίες των κυνηγών για μετά θάνατο ζωή, ή ο χριστιανικός και ο ισλαμικός 
παράδεισος. Στη σύγχρονη κοινωνία, από το δέκατο όγδοο αιώνα, η «ιστορία» και το 
«μέλλον» έχουν γίνει τα υποκατάστατα του χριστιανικού παράδεισου. Η φήμη, η 
διασημότητα, πολλές φορές και με την αρνητική τους έννοια — οτιδήποτε μπορεί να 
μας εγγυηθεί μια θεσούλα στο αρχείο της ιστορίας - αποτελεί μια μικρή δόση 
αθανασίας. Η μανιακή επιθυμία για απόκτηση φήμης δεν είναι μόνο μια κοσμική 
ματαιοδοξία — έχει και μια θρησκευτική ποιότητα γι' αυτούς που δεν πιστεύουν πια 
στις παραδοσιακές δοξασίες (το φαινόμενο παρατηρείται συχνά στους πολιτικούς 
αρχηγούς). Η δημοσιότητα στρώνει το δρόμο για την αθανασία, και αυτοί που 
ασχολούνται με τις δημόσιες σχέσεις έχουν γίνει οι νέοι ιερείς. 
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Αλλά, περισσότερο ίσως από καθετί άλλο, η απόκτηση ατομικής ιδιοκτησίας 
αποτελεί την εκπλήρωση της επιθυμίας για αθανασία, και γι΄ αυτό η τάση του έχει 
περιέχει τόση δύναμη. Αν ο εαυτός μου αποτελείται από αυτά που έχω, τότε είμαι 
αθάνατος, με την προϋπόθεση ότι τα αντικείμενα που έχω είναι αθάνατα. Από την 
αρχαία Αίγυπτο μέχρι σήμερα —από τη φυσική αθανασία μέσα από τη μουμιοποίηση 
του σώματος, μέχρι την ψυχική αθανασία μέσα από τη διαθήκη - οι άνθρωποι έχουν 
μείνει ζωντανοί πέρα από τη φυσική/ψυχική διάρκεια της ζωής τους. Μέσα από τη 
νομική δύναμη της διαθήκης καθορίζεται για τις επερχόμενες γενιές η διάθεση της 
ιδιοκτησίας μας. Έτσι, τέλος, μέσα από τους κληρονομικούς νόμους, στο βαθμό που 
είμαι κεφαλαιοκράτης, γίνομαι και αθάνατος. 

Ο Τρόπος τον Έχει και ο Πρωκτικός Χαρακτήρας 
Ένα βοηθητικό μέσο για την κατανόηση του τρόπου του έχει είναι η αναφορά σε μια 
από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις του Freud: ότι δηλ. τα παιδιά, αφού περάσουν 
τη βρεφική φάση της απλής παθητικής δεκτικότητας, που ακολουθείται από μια φάση 
επιθετικής εκμεταλλεύσιμης δεκτικότητας, πριν φτάσουν στην ωριμότητα, περνούν 
μια φάση που ο ίδιος την περιέγραψε σαν πρωκτό ερωτική. Ο Freud ανακάλυψε ότι 
αυτή η φάση συχνά δεσπόζει στη διάρκεια της ανάπτυξης ενός ανθρώπου, κι όταν 
συμβεί αυτό, οδηγεί στη διαμόρφωση του πρωκτικού χαρακτήρα, δηλαδή του 
χαρακτήρα ενός ατόμου που το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας του διοχετεύεται στο 
να αποκτά, ν' αποταμιεύει και να συσσωρεύει χρήματα, υλικά αντικείμενα, καθώς 
επίσης και αισθήματα, κινήσεις, λέξεις, ενέργεια. Είναι ο χαρακτήρας ενός μίζερου 
ατόμου, που συνήθως συνδέεται και μ' άλλα χαρακτηριστικά, όπως η τάξη, η 
ακρίβεια, το πείσμα, το καθένα σε βαθμό ανώτερο του συνηθισμένου. Μια σημαντική 
πλευρά αυτής της αντίληψης του Freud είναι και η συμβολική σύνδεση χρήματος και 
περιττωμάτων — χρυσός και βρώμα — όπου αναφέρει αρκετά παραδείγματα. Η 
θεωρία του για τον πρωκτικό χαρακτήρα, σαν χαρακτήρα που δεν έχει φτάσει στην 
ωριμότητα, είναι στην πραγματικότητα μια αιχμηρή κριτική της αστικής κοινωνίας 
του δέκατου ένατου αιώνα, όπου οι ιδιότητες του πρωκτικού χαρακτήρα 
αποτελούσαν τον κώδικα της ηθικής συμπεριφοράς και θεωρούνταν έκφραση της 
«ανθρώπινης φύσης». Η εξίσωση του Freud χρήμα-τα= περιττώματα είναι μια 
υπονοούμενη —αν και ακούσια κριτική της λειτουργίας της αστικής κοινωνίας, κα-
θώς και της τάσης της γι' απόκτηση υλικών αγαθών. Μπορεί να συγκριθεί με την 
ανάλυση του χρήματος από τον Marx στα Οικονομικά και Φιλοσοφικά Χειρόγραφα 
(Economic and Philosophical Manuscripts). 
Λίγη σπουδαιότητα έχει για τη συγκεκριμένη μελέτη το γεγονός ότι ο Freud πίστευε 
πώς η ανάπτυξη μιας ειδικής φάσης της λίμπιντο ήταν πρωταρχική, ενώ η 
διαμόρφωση του χαρακτήρα δευτερεύουσα (κατά τη γνώμη μου το προϊόν των 
διαπροσωπικών σχέσεων στα πρώτα βήματα της ζωής ενός ατόμου και οι κοινωνικές 
συνθήκες είναι που οδηγούν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα). Αυτό που έχει 
σημασία είναι η άποψη του Freud ότι ο επικρατέστερος προσανατολισμός προς την 
απόκτηση, παρατηρείται στην περίοδο πριν από την επίτευξη της απόλυτης ωριμότητας, 
και είναι παθολογικός αν παραμείνει σταθερός σ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. 
Για τον Freud, μ' άλλα λόγια, το άτομο που ασχολείται αποκλειστικά με την κατοχή 
και απόκτηση υλικών πραγμάτων, είναι νευρωτικό και ψυχικά άρρωστο. Από αυτό, 
θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι και η ίδια η κοινωνία, που τα περισσότερα 
μέλη της είναι πρωκτικοί χαρακτήρες, είναι μια κοινωνία άρρωστη. 
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Ασκητισμός και Ισότητα 
Ένα μεγάλο μέρος του ηθικού και πολιτικού προβληματισμού έχει εντοπισθεί στο 
ερώτημα: Να έχει κανείς η να μην έχει; Στο ηθικό-θρησκευτικό επίπεδο, αυτό 
σημαίνει την εκλογή ανάμεσα στην ασκητική και τη μη ασκητική ζωή, περικλείοντας 
στη δεύτερη την παραγωγική ευχαρίστηση και την απεριόριστη απόλαυση. Η επιλογή 
αυτή χάνει το νόημα της, όταν τελικά δίνουμε έμφαση όχι στη συμπεριφορά μας αλλά 
στη στάση που την εκφράζει. Η ασκητική συμπεριφορά, ασχολούμενη συνεχώς με τη 
μη απόλαυση, μπορεί μόνο να εκφράζει την άρνηση μιας σφοδρής επιθυμίας γι' 
απόκτηση και κατανάλωση. Στον ασκητή, αυτές οι επιθυμίες μπορούν να 
καταπιεστούν, αλλά σ' αυτή την προσπάθεια καταστολής τους, το άτομο μπορεί να 
είναι το ίδιο έντονα απορροφημένο (εμμονή ιδέα) με την απόκτηση και την 
κατανάλωση. Αυτή η άρνηση που εκφράζεται μέσα από την υπεραντιστάθμιση είναι, 
απ' ο,τι δείχνουν τα ψυχαναλυτικά δεδομένα, πολύ συχνή. Συμβαίνει στις περιπτώσεις 
φανατικών χορτοφάγων, που καταπιέζουν καταστροφικές τάσεις, φανατικών ενάντια 
στις εκτρώσεις, που καταπιέζουν τις δολοφονικές τους τάσεις, φανατικών 
υπερασπιστών της «αρετής», που καταπιέζουν τις δικές τους «αμαρτωλές» τάσεις. 
Εκείνο που μας απασχολεί εδώ, δεν είναι η κριτική μιας πεποίθησης αυτής 
καθεαυτής, αλλά ο φανατισμός που τη στηρίζει. Αυτός ο φανατισμός, όπως και κάθε 
φανατισμός, μας δημιουργεί την υποψία ότι χρησιμεύει για να καλύψει άλλες, και 
συνήθως τις αντίθετες παρορμήσεις. 
Στο οικονομικό και πολιτικό πεδίο, παρατηρείται μια παρόμοια λανθασμένη επιλογή 
ανάμεσα στην ανεξέλεγκτη ανισότητα και την απόλυτη ισότητα του εισοδήματος. Αν 
τα αποκτήματα κάθε ανθρώπου έχουν λειτουργικό και προσωπικό χαρακτήρα, τότε το 
να έχει κάποιος περισσότερα από τον άλλο, δεν αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα. Στο 
βαθμό, δηλαδή, που η ιδιοκτησία δεν είναι ουσιαστική, δεν αναπτύσσεται και ο 
φθόνος. Από την άλλη μεριά όμως, αυτοί που ασχολούνται με την ισότητα — με την 
έννοια ότι το μερίδιο του καθενός πρέπει να είναι ακριβώς ίσο με οποιουδήποτε 
άλλου — δείχνει ότι ο δικός τους προσανατολισμός προς το έχει είναι δυνατότερος 
παρά ποτέ και απλώς τον αρνιούνται στην ενασχόληση τους με την απόλυτη ισότητα. 
Πίσω από αυτό το ενδιαφέρον, το πραγματικό τους κίνητρο είναι φανερό: ο φθόνος. 
Εκείνοι που ζητούν να μην έχει κανείς περισσότερα από τους ίδιους, στην ουσία 
προστατεύουν τον εαυτό τους από τη ζήλια που θα αισθάνονταν, αν κάποιος είχε 
έστω κι ένα γραμμάριο περισσότερο απ' αυτούς. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι 
τόσο η πολυτέλεια, όσο και η φτώχια θα πρέπει να εξαφανιστούν. Η ισότητα δε θα 
πρέπει να πάρει την έννοια της ποσοτικής ισότητας των υλικών αγαθών. Αντίθετα, θα 
πρέπει να σημαίνει ότι το εισόδημα δε θα διαφοροποιείται σε τέτοιο βαθμό, που να 
δημιουργεί στις διάφορες κοινωνικές ομάδες διαφορετικές εμπειρίες ζωής. Στα 
Οικονομικά και Φιλοσοφικά Χειρόγραφα, ο Marx επισήμανε αυτό το γεγονός, σ' αυτό 
που ονόμασε «πρωτόγονο κομμουνισμό», ένα κομμουνισμό που αρνείται την 
προσωπικότητα του ατόμου. Αυτό το είδος του κομμουνισμού «δεν είναι παρά η 
συσσώρευση αυτής της ζήλιας και της ισοπέδωσης στη βάση ενός προκαθορισμένου 
μίνιμουμ επιπέδου». 

Υπαρξιακό Έχει 
Για να εκτιμήσουμε πέρα για πέρα τον τρόπο του έχει, που μας απασχολεί εδώ, 
πρέπει ν' αναφερθούμε σε μια άλλη του ιδιότητα: τη λειτουργία του υπαρξιακού έχει. 
Η ανθρώπινη ύπαρξη απαιτεί να έχουμε, να φυλάγουμε, να φροντίζουμε και να 
χρησιμοποιούμε ορισμένα πράγματα για να μπορούμε να επιβιώσουμε. Αυτό ισχύει 
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και για το σώμα μας, για την τροφή, το καταφύγιο, τα ρούχα και τα εργαλεία, που 
χρειάζονται για τις ανάγκες μας. Αυτός ο τύπος του έχει μπορεί να ονομαστεί 
υπαρξιακό έχει, γιατί η ρίζα του βρίσκεται μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Είναι μια 
λογικά κατευθυνόμενη παρόρμηση, που μας σπρώχνει να διατηρηθούμε στη ζωή - 
αντίθετα από το χαρακτηρολογικό έχει, που μας απασχόλησε ως τώρα: αυτό είναι ένα 
παθιασμένο ένστικτο - όχι έμφυτο - να κρατήσουμε και να φυλάξουμε ο,τι έχουμε και 
αναπτύχθηκε σαν αποτέλεσμα της επίδρασης των κοινωνικών συνθηκών πάνω στο 
ανθρώπινο είδος, όπως είναι βιολογικά δοσμένο. 

Το υπαρξιακό έχει δε βρίσκεται σε αντίθεση με το είναι, το χαρακτηρολογικό έχει 
όμως βρίσκεται αναγκαστικά σε αντίθεση μ' αυτό. Ακόμα ο «δίκαιος» και ο «άγιος», 
αφού είναι άνθρωποι, πρέπει να επιθυμούν να έχουν σύμφωνα με την υπαρξιακή 
έννοια, ενώ ο μέσος άνθρωπος επιθυμεί να έχει και στην υπαρξιακή και στη 
χαρακτηρολογική έννοια. (Βλέπε παλιότερη ανάλυση της υπαρξιακής και 
χαρακτηρολογικής διάστασης στο βιβλίο Ο Άνθρωπος για τον Εαυτό του). 
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V  

Τι Σημαίνει Τρόπος του Είναι 
Οι περισσότεροι από μας ξέρουν περισσότερα για το έχει παρά για το είναι, γιατί το 
έχει είναι πολύ περισσότερο συνηθισμένο σαν τρόπος ζωής στον πολιτισμό μας. Αλλά 
ο τρόπος ζωής με βάση το είναι είναι πολύ πιο δύσκολο να καθοριστεί απ' ο,τι ο 
τρόπος ζωής που βασίζεται στο έχει για μια πιο σημαντική αιτία: την ίδια τη φύση της 
διαφοράς ανάμεσα στους δύο τρόπους ύπαρξης. 
Το έχει αναφέρεται σε πράγματα και τα πράγματα είναι, καθαρά και μπορούν να 
περιγράφουν. Το είναι αναφέρεται στην εμπειρία και η ανθρώπινη εμπειρία βασικά 
δεν περιγράφεται. Αυτό που μπορεί να περιγραφεί είναι το πρόσωπο μας — η μάσκα 
που ο καθένας μας φοράει, το εγώ που παρουσιάζουμε — γιατί αυτό το πρόσωπο δεν 
είναι τίποτα άλλο παρά ένα πράγμα. Αντίθετα, ένα ζωντανό ανθρώπινο πλάσμα δεν 
είναι μια νεκρή, εικόνα και δε μπορούμε να το περιγράψουμε με κανένα τρόπο. 
Βέβαια, πολλά θα μπορούσαν να ειπωθούν για μένα, το χαρακτήρα μου, τον 
προσανατολισμό μου στη ζωή. Αυτή η βαθιά γνώση μπορεί να βοηθήσει πολύ στην 
κατανόηση και περιγραφή της ψυχικής δομής, είτε της δικής μου είτε ενός άλλου 
προσώπου. Αλλά ολόκληρο τον εαυτό μου, ολόκληρη την ατομικότητα μου, που είναι 
μοναδικά, όσο μοναδικά είναι και τα δακτυλικά μου αποτυπώματα, κανένας δι μπορεί 
απόλυτα να τα καταλάβει, ούτε ακόμα και διαισθητικά, γιατί ποτέ δυο ανθρώπινα 
πλάσματα δεν είναι ολότελα όμοια. Μόνο μέσα στη διαδικασία της αμοιβαίας 
ζωντανής σχέσης μπορεί ο άλλος κι εγώ να ξεπεράσουμε το φράγμα που μας χωρίζει, 
καθώς παίρνουμε και οι δυο μέρος στο παιχνίδι της ζωής.  Αλλά ποτέ δε μπορεί ο 
ένας ν' ανακαλύψει τέλεια την ταυτότητα του άλλου. 
Ακόμα και μια μοναδική πράξη συμπεριφοράς δε μπορεί να περιγραφεί ολόκληρη. 
Θα μπορούσε κανείς να γράψει σελίδες για το χαμόγελο της Μόνα Λίζα, αλλά ακόμα 
και τότε το χαμόγελο της εικόνας δε θα μπορούσε ν' αποτυπωθεί στις λέξεις — όχι 
όμως γιατί το χαμόγελο της κρύβει «μυστήριο». Καθενός το χαμόγελο κρύβει 
μυστήριο (εκτός αν είναι ψεύτικο, συνθετικό χαμόγελο της αγοράς). Κανένας δε 
μπορεί να περιγράψει απόλυτα την έκφραση ενδιαφέροντος, ενθουσιασμού, αγάπης 
για τη ζωή ή μίσους ή ναρκισσισμού, που μπορεί να δει στα μάτια ενός άλλου 
ανθρώπου, ή την ποικιλία των εκφράσεων στο πρόσωπο, στο βάδισμα, στη στάση, 
στους τόνους της φωνής, που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους. 

Το Ενεργητικό Είναι 
 Ο τρόπος του είναι έχει σαν προϋποθέσεις την ανεξαρτησία, την ελευθερία και την 
παρουσία της κριτικής λογικής. Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι η ενεργητικότη-
τα, όχι με την έννοια της εξωτερικής δραστηριότητας, της απασχόλησης, αλλά με την 
έννοια της εσωτερικής δραστηριότητας, της δημιουργικής χρήσης των ανθρώπινων 
δυνάμεων. Το να είναι κανείς δραστήριος, σημαίνει να μπορεί να εκφράζει τις 
ικανότητες του, το ταλέντο του, τον πλούτο των ανθρώπινων δώρων που διαθέτουν 
σε τελευταία ανάλυση — σε διαφορετική βέβαια κλίμακα — όλα τα ανθρώπινα 
πλάσματα. Σημαίνει ν' ανανεώνει κανείς τον εαυτό του, να μεγαλώνει, να ξεχύνεται, 
ν' αγαπάει, να ξεπερνάει τη φυλακή του απομονωμένου του εγώ, να έχει 
ενδιαφέροντα, να «κλίνει» εδώ ή εκεί, να δίνει. Κι όμως καμιά από αυτές τις 
εμπειρίες δε μπορεί να εκφραστεί τέλεια με λέξεις. Οι λέξεις μπορούν να θεωρηθούν 
δοχεία γεμάτα εμπειρίες. Οι λέξεις δηλώνουν μια εμπειρία -δεν είναι οι ίδιες εμπειρία. 
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Τη στιγμή που εκφράζω μια εμπειρία αποκλειστικά με σκέψεις και λόγια, η εμπειρία 
έχει κιόλα φύγει: έχει ξεραθεί, έχει πεθάνει, είναι πια μια απλή σκέψη. Γι΄ αυτό, το 
είναι δε μπορεί να περιγραφεί με λέξεις και μπορεί να μεταδοθεί μόνο αν κάποιος 
μοιραστεί την εμπειρία μου. Στη δομή του έχει, κυβερνάει η νεκρή λέξη στη δομή του 
είναι, κυβερνάει η ζωντανή εμπειρία που δε μπορεί να εκφραστεί με λέξεις. (Φυσικά 
υπάρχει σ' αυτή την ίδια τη δομή και η σκέψη, που κι αυτή  είναι ζωντανή και 
παραγωγική). 
Ίσως ο τρόπος ύπαρξης με βάση το είναι μπορεί να περιγραφεί με τη βοήθεια ενός 
συμβόλου, που μου πρότεινε ο Max Hunziger: Ένα μπλε ποτήρι φαίνεται μπλε όταν 
το διαπερνάει το φως, που απορροφάει όλα τα άλλα χρώματα και δεν τ' αφήνει να 
περάσουν. Μ' άλλα λόγια, ονομάζουμε ένα ποτήρι «μπλε» ακριβώς γιατί δεν κρατάει 
τα μπλε κύματα. Το όνομα του δεν το παίρνει από κάτι που έχει, αλλά από κάτι, που 
δίνει προς τα έξω. 
Μόνο στο βαθμό που περιορίζεται ο τρόπος ύπαρξης με βάση το έχει, δηλαδή το μη 
είναι - αν π.χ. σταματήσουμε να αισθανόμαστε ασφάλεια και ταυτότητα μέσα από το 
δέσιμο μας μ' αυτά ΠΟΥ έχουμε, με το να «καθόμαστε πάνω σ' αυτά", με το να 
γαντζωνόμαστε από το εγώ και τ' αποκτήματα μας - μπορεί να εκφραστεί ο τρόπος 
του είναι. ΤΟ ΕΙΝΑΙ απαιτεί να σταματήσω να αισθάνομαι εγωιστής, και εγωκεντρικός 
ή, όπως λένε οι μυστικιστές, απαιτεί «ν' αδειάσω» και «να γίνω φτωχός». 
Οι περισσότεροι όμως άνθρωποι νιώθουν ότι είναι πολύ δύσκολο να εγκαταλείψουν 
τον τρόπο ύπαρξης που καθορίζεται από την απόκτηση και κατοχή υλικών 
πραγμάτων. Κάθε προσπάθεια σ' αυτή την κατεύθυνση τους δημιουργεί έντονο άγχος 
και ανασφάλεια. Τους κάνει να νιώθουν σα να βρίσκονται. στη μέση του ωκεανού, 
χωρίς να ξέρουν κολύμπι. Δεν ξέρουν πως μόνο όταν απαλλαγούν από το δεκανίκι 
της ιδιοκτησίας θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τις δικές τους δυνάμεις και να 
βαδίσουν μόνοι τους. Αυτό που τους εμποδίζει να προχωρήσουν είναι η ψευδαίσθηση 
ότι δε μπορούν να περπατήσουν μόνοι τους, ότι θα καταρρεύσουν αν δε στηρίζονται 
στα πράγματα που κατέχουν. Μοιάζουν με το μικρό παιδί που όταν πέσει για πρώτη 
φορά φοβάται ότι δε θα τα καταφέρει ποτέ να περπατήσει. Αλλά τόσο η φύση όσο και 
η ανθρώπινη βοήθεια εμποδίζουν τους ανθρώπους να γίνουν ανάπηροι. Εκείνοι που 
πιστεύουν ότι θα καταρρεύσουν αν χάσουν τα δεκανίκια των αποκτημάτων τους, 
χρειάζονται σίγουρα ανθρώπινη βοήθεια. 

Δραστηριότητα και Παθητικότητα 
Το είναι, με την έννοια που το έχουμε περιγράψει, υποδηλώνει δραστηριότητα. 
Παθητικότητα και είναι άλληλοαποκλείονται. Παρόλα αυτά, οι λέξεις «δραστήριος» 
και «παθητικός» είναι από τις πιο παρεξηγημένες, γιατί η σημασία τους σήμερα είναι 
ολότελα διαφορετική απ' ο,τι ήταν στην περίοδο πριν από την κλασική αρχαιότητα 
και το Μεσαίωνα μέχρι την εποχή της Αναγέννησης. Είναι απαραίτητο για την 
πληρέστερη κατανόηση της έννοιας του είναι, να ξεκαθαριστούν οι έννοιες της 
δραστηριότητας και παθητικότητας. 
Με τα σημερινά δεδομένα, η δραστηριότητα συνήθως ορίζεται σαν ένα είδος 
συμπεριφοράς, που μετά την κατανάλωση συγκεκριμένης ενέργειας φέρνει ένα 
αντιληπτό αποτέλεσμα. Γι΄ αυτό και οι αγρότες που καλλιεργούν τα χωράφια τους 
θεωρούνται δραστήριοι. Με τον ίδιο τρόπο θεωρούνται δραστήριοι και οι εργάτες 
στην αλυσίδα παραγωγής, οι πωλητές που πείθουν τους πελάτες ν' αγοράσουν τα 
προϊόντα τους, οι χρηματιστές που επενδύουν τα δικά τους η άλλων ανθρώπων 
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χρήματα, οι γιατροί που θεραπεύουν τους ασθενείς τους, οι υπάλληλοι που πουλούν 
γραμματόσημα, οι γραφειοκράτες που ταξινομούν χαρτιά. Αν και μερικές απ' αυτές 
τις δραστηριότητες μεγαλύτερη προσοχή και συγκέντρωση απ' ο,τι άλλες, αυτό δεν 
έχει καμιά σχέση με τη «δραστηριότητα». Δραστηριότητα, γενικά, είναι η κοινωνικά 
αποδεκτή, σκόπιμη συμπεριφορά, που καταλήγει σε ανάλογες κοινωνικά χρήσιμες 
αλλαγές. 
Η δραστηριότητα, με την τρέχουσα έννοια, αναφέρεται μόνο στη συμπεριφορά και όχι 
στο άτομο που βρίσκεται πίσω απ' αυτή. Δεν έχει μεγάλη σημασία αν οι άνθρωποι 
είναι ενεργητικοί, γιατί σπρώχνονται από μια εμπειρική δύναμη σαν τους σκλάβους, 
ή από μια εσωτερική παρόρμηση σαν τα άτομα που κατέχονται από άγχος. Δεν έχει 
σημασία αν βρίσκουν κάποιο ενδιαφέρον στη δουλειά τους, είτε είναι ξυλουργοί, είτε 
δημιουργικοί συγγραφείς, είτε επιστήμονες ή κηπουροί. Ούτε έχει σημασία αν έχουν 
κάποια εσωτερική σχέση ή αντλούν ικανοποίηση απ' αυτό που κάνουν, είτε πρόκειται 
για εργάτες στην αλυσίδα είτε για ταχυδρομικούς υπαλλήλους. 

Η σημερινή έννοια της δραστηριότητας δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στη 
δραστηριότητα και την απασχόληση. Αλλά υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα 
στα δύο, που αντιστοιχεί στους όρους «αλλοτριωμένη» και «μη αλλοτριωμένη», σε 
σχέση με τις δραστηριότητες. Στην αλλοτριωμένη δραστηριότητα δεν αισθάνομαι τον 
εαυτό μου σαν το ενεργητικό υποκείμενο της δραστηριότητας μου. Μάλλον, 
αισθάνομαι το αποτέλεσμα της δραστηριότητας μου και αυτό σαν «κάτι εκεί πέρα», 
ξεκομμένο δηλαδή από μένα, που βρίσκεται πάνω από μένα και ενάντια σε μ’ένα. 
Στην αλλοτριωμένη δραστηριότητα εγώ ουσιαστικά δε δρω. Εξωτερικές και 
εσωτερικές δυνάμεις δρουν επάνω μου. Έχω ολότελα ξεκοπεί από το αποτέλεσμα της 
δραστηριότητας μου. Το καλύτερο παράδειγμα αλλοτριωμένης δραστηριότητας, στον 
τομέα της ψυχοπαθολογίας, είναι τα ψυχαναγκαστικά-μονομανή άτομα. Τα άτομα 
αυτά πιέζονται υπό μια εσωτερική ανάγκη να κάνουν κάτι ενάντια στη θέληση τους - 
για παράδειγμα μετράνε βήματα, επαναλαμβάνουν ορισμένες φράσεις, εκτελούν 
ορισμένες ατομικές τελετουργίες και τότε, στην προσπάθεια τους να πετύχουν το 
σκοπό τους, μπορεί να γίνονται εξαιρετικά δραστήριοι. Όπως όμως έχει αποδείξει η 
ψυχαναλυτική έρευνα, οι άνθρωποι αυτοί σπρώχνονται από μια εσωτερική δύναμη, 
που οι ίδιοι αγνοούν την ύπαρξη της. Ένα εξίσου φανερό παράδειγμα αλλοτριωμένης 
δραστηριότητας είναι η συμπεριφορά ανθρώπων μετά την ύπνωση. Άτομα που σε 
κατάσταση ύπνωσης και σύμφωνα με τις οδηγίες που τους δίνονται κάνουν το ένα ή 
το άλλο, όταν ξυπνήσουν από την ύπνωση συνεχίζουν να κάνουν τα ίδια πράγματα, 
χωρίς να συνειδητοποιούν ότι δεν κάνουν αυτά που οι ίδιοι θέλουν αλλά ότι 
ακολουθούν τις προηγούμενες οδηγίες του υπνωτιστή τους. 

Στη μη αλλοτριωμένη δραστηριότητα, αισθάνομαι τον εαυτό μου σαν το υποκείμενο 
της δραστηριότητας μου. Η μη αλλοτριωμένη δραστηριότητα είναι μια διαδικασία 
που δίνει ζωή σε κάτι, που παράγει κάτι και που ποτέ δε χάνει τη σχέση της μ' εκείνο 
που παράγει. Αυτό υπονοεί επίσης ότι η ίδια η δραστηριότητα μου είναι εκδήλωση 
των δυνατοτήτων μου και ότι τόσο εγώ όσο και το αποτέλεσμα της, είναι ένα και το 
αυτό. Αυτό το είδος της μη αλλοτριωμένης δραστηριότητας, το ονομάζω παραγωγική 
δραστηριότητα. 
Ο ορός «παραγωγική», όπως χρησιμοποιείται εδώ, δεν αναφέρεται στην ικανότητα 
μου να δημιουργήσω κάτι καινούργιο ή πρωτότυπο με την έννοια της 
δημιουργικότητας ενός καλλιτέχνη ή ενός επιστήμονα. Ούτε αναφέρεται στο προϊόν 
της δραστηριότητας μου, αλλά στην ποιότητα της. Ένας πίνακας ζωγραφικής ή μια 
επιστημονική διατριβή μπορεί εξίσου να μην είναι παραγωγικά, δηλαδή να είναι 
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άγονα. Από την άλλη μεριά, η διαδικασία που γίνεται σε μερικά άτομα, που 
προσπαθούν να δουν τον εαυτό τους σε βάθος ή που πραγματικά «βλέπουν» ένα 
δέντρο και δεν το κοιτάζουν απλώς, ή που διαβάζουν ένα ποίημα και βιώνουν τα 
συναισθήματα τα εκφρασμένα με λέξεις από τον ποιητή —αυτή η διαδικασία μπορεί 
να είναι πολύ παραγωγική, έστω κι αν τίποτα δεν έχει «παραχθεί». Η παραγωγική 
δραστηριότητα δηλώνει μια κατάσταση εσωτερικής δραστηριότητας. Δεν έχει 
απαραίτητα σχέση με τη δημιουργία ενός έργου τέχνης ή επιστήμης ή κάποιου 
«χρήσιμου» αντικειμένου. Η παραγωγικότητα μπορεί να γίνει ο χαρακτηρολογικός 
προσανατολισμός όλων των ανθρώπων στο βαθμό που αυτοί δεν είναι 
συναισθηματικά ανάπηροι. Οι παραγωγικοί άνθρωποι δίνουν ζωή σ' ο,τι αγγίζουν. 
Δίνουν ζωή τόσο στις δικές τους ικανότητες όσο και στους άλλους ανθρώπους και 
πράγματα. 

Τόσο η «δραστηριότητα» όσο και η «παθητικότητα» μπορούν να έχουν η καθεμιά απ' 
αυτές δύο ολότελα διαφορετικές σημασίες. Η αλλοτριωμένη δραστηριότητα, με την 
έννοια της απλής απασχόλησης είναι ουσιαστικά «παθητικότητα», αν πάρουμε σαν 
μέτρο σύγκρισης την παραγωγικότητα. Αντίθετα, η «παθητικότητα», με την έννοια 
της μη απασχόλησης, μπορεί να είναι μια μη αλλοτριωμένη δραστηριότητα. Όλα 
αυτά είναι δύσκολο να κατανοηθούν σήμερα, γιατί ένα μεγάλο μέρος της 
δραστηριότητας έχει μεταβληθεί σε αλλοτριωμένη «παθητικότητα», ενώ αντίθετα 
συναντάμε πολύ σπάνια την παραγωγική παθητικότητα. 

Δραστηριότητα — Παθητικότητα Κατά τους Μεγάλους Στοχαστές 
Η «δραστηριότητα» και η «παθητικότητα» με την τρέχουσα έννοια δεν ήταν γνωστές 
στη φιλοσοφική παράδοση της προβιομηχανικής κοινωνίας κι απτό είναι λογικό, 
αφού η εργασία δεν είχε φτάσει στο σημερινό βαθμό αλλοτρίωσης.  Ο Αριστοτέλης, 
για παράδειγμα, δεν κάνει καμιά ξεκάθαρη διάκριση ανάμεσα στη «δραστηριότητα» 
και την απλή «απασχόληση». Στην Αθήνα, η αλλοτριωμένη εργασία γινόταν μόνο 
από τους σκλάβους. Η χειρωνακτική εργασία δεν είχε καμιά σχέση με την έννοια της 
πράξης, όρος που αναφέρεται σε οποιαδήποτε εργασία που εκτελείται από ένα άτομο 
ελεύθερο. Αυτό τον ίδιο όρο χρησιμοποίησε ο Αριστοτέλης για να ορίσει την 
ελεύθερη δραστηριότητα του ανθρώπου (βλέπε το Θεωρία και Πρακτική του Nicholas 
Lobkowicz). Μ' αυτό το υπόβαθρο, το πρόβλημα της υποκειμενικά ανούσιας, 
αλλοτριωμένης, ρουτινοποίημένης εργασίας, δε θα μπορούσε ποτέ ν' απασχολήσει 
τους ελεύθερους Αθηναίους. Η ελευθερία τους υπονοούσε πώς η δραστηριότητα 
τους, επειδή ακριβώς δεν ήταν σκλάβοι, θα ήταν σίγουρα παραγωγική και σημαντική 
γι' αυτούς τους ίδιους. 
Το γεγονός ότι ο Αριστοτέλης δε συμμεριζόταν τις σημερινές απόψεις μας πάνω στο 
θέμα της δραστηριότητας και παθητικότητας, δείχνει ότι γι' αυτόν η ανώτερη μορφή 
πράξης (δραστηριότητας) -ανώτερη κι απ' αυτή την ίδια την πολιτική δραστηριότητα 
— είναι η ενατενιστική ζωή, μια ζωή αφιερωμένη στην έρευνα της αλήθειας. Η ιδέα 
ότι ο στοχασμός ήταν μια μορφή αδράνειας, ούτε περνούσε από το μυαλό του.  Ο 
Αριστοτέλης θεωρεί την ενατενιστική ζωή σαν τη δραστηριότητα που ασκείται από το 
καλύτερο κομμάτι του εαυτού μας, το νου.  Ο σκλάβος μπορεί να νιώσει την 
αισθησιακή απόλαυση ακριβώς όπως και ο ελεύθερος. Αλλά η ευδαιμονία δε 
συνίσταται από απολαύσεις, αλλά από ενάρετες δραστηριότητες (Ηθικά Νικομάχεια, 
1177α). 
Ο Θωμάς Ακινάτος, όπως και ο Αριστοτέλης, διατύπωσε θέσεις που βρίσκονται σε 
αντίθεση με τη σύγχρονη έννοια της δραστηριότητας. Για τον Ακινάτο, η ζωή η 
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αφιερωμένη στην εσωτερική ακινησία και την πνευματική γνώση, η vita 
contemplativa, είναι η ανώτερη μορφή της ανθρώπινης δραστηριότητας. Θεωρεί 
επίσης ότι η καθημερινή ζωή, η vita activa, του μέσου ανθρώπου, έχει κι αυτή κάποια 
αξία και οδηγεί τελικά στην ευδαιμονία (beatitudo), με την προϋπόθεση - κι αυτή η 
αξιολόγηση είναι ουσιαστική — ότι ο τελικός στόχος όπου κατευθύνονται όλες οι 
δραστηριότητες είναι η ευδαιμονία και ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ικανός να ελέγχει 
τα πάθη και το σώμα του (Θωμάς Ακινάτος, Summa Theologica 2-2: 182, 183 1-2: 4, 
6). 

Το πρόβλημα όμως της vita contemplativa και της vita activa πηγαίνει πολύ πιο 
μακριά. Γιατί ενώ η στάση του Άκινάτου είναι μάλλον συμβιβαστική, ο συγγραφέας 
του Σύννεφου της Αγνοίας (The Cloud of Unknowing) — σύγχρονος του Meister 
Eckhart — ασκεί έντονη κριτική ενάντια στις αξίες της δραστήριας ζωής, ενώ ο 
Eckhart από την άλλη μεριά φαίνεται ευνοϊκά διατεθειμένος απέναντι σ' αυτή. 
Παρόλα αυτά, η αντίθεση δεν είναι τόσο έντονη όσο φαίνεται, γιατί τελικά όλοι 
συμφωνούν ότι η δραστηριότητα είναι «υγιής» μόνο όταν είναι ριζωμένη μέσα στον 
άνθρωπο και εκφράζει τις ανώτερες ηθικές και πνευματικές απαιτήσεις. Γι' αυτό το 
λόγο, όλοι αυτοί οι δάσκαλοι απορρίπτουν την απλή απασχόληση, δηλαδή τη δραστη-
ριότητα που είναι αποξενωμένη από τις πνευματικές λειτουργίες του ανθρώπου. 

Τόσο σαν άτομο όσο και σαν φιλόσοφος, ο Spinoza ενσωμάτωσε το πνεύμα και τις 
αξίες που ήταν ζωντανές στην εποχή του Eckhart, κάπου τέσσερις αιώνες νωρίτερα. 
Παρατήρησε όμως με οξύτητα τις αλλαγές που έγιναν τόσο στην κοινωνία όσο και 
στο μέσο άνθρωπο. Υπήρξε ο ιδρυτής της σύγχρονης επιστημονικής ψυχολογίας. 
Ανακάλυψε τη διάσταση του ασυνείδητου και μ' αυτή την εμπλουτισμένη θεώρηση 
έκανε μια πιο συστηματική και πιο ακριβή ανάλυση της διαφοράς ανάμεσα στη 
δραστηριότητα και την παθητικότητα. 
Στην Ηθική του, ο Spinoza κάνει μια διάκριση ανάμεσα στη δραστηριότητα και την 
παθητικότητα (το πράττει και το πάσχει) σαν δύο βασικές πλευρές της διανοητικής 
λειτουργίας. Το πρώτο κριτήριο για το πράττει είναι ότι μια πράξη βγαίνει από την 
ίδια την ανθρώπινη φύση: «Λέω ότι βρισκόμαστε σε δράση, αν για οτιδήποτε 
προκύπτει, είτε μέσα μας είτε έξω από μας, είμαστε εμείς η αιτία: δηλαδή όταν από 
την ίδια μας τη φύση απορρέουν όλα εκείνα πού, είτε γίνονται μέσα μας είτε έξω από 
μας, μόνο μέσα απ' αυτή τη φύση μπορούν να διακριθούν και να κατανοηθούν. Από 
την άλλη μεριά, λέω ότι πάσχουμε (δηλ. σύμφωνα με την έννοια του Spinoza είμαστε 
παθητικοί), όταν οτιδήποτε κι αν γίνεται μέσα μας η οτιδήποτε κι αν απορρέει από τη 
φύση μας, εμείς δεν είμαστε η αιτία του, παρά μόνο κατά ένα μέρος» (Ηθική. 3, όρ. 
2). 

Όλα αυτά είναι δύσκολα για το σύγχρονο αναγνώστη που είναι συνηθισμένος να 
σκέφτεται ότι ο όρος «ανθρώπινη φύση» δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα εμπειρικά 
δεδομένα. Αλλά δε συμβαίνει το ίδιο ούτε για τον Spinoza, ούτε για τον Αριστοτέλη, 
ούτε για μερικούς σύγχρονους νευροφυσιολόγους, βιολόγους και ψυχολόγους. Ο 
Spinoza πιστεύει ότι η ανθρώπινη φύση είναι χαρακτηριστική για τα ανθρώπινα 
πλάσματα, όπως και η αλογίσια φύση είναι χαρακτηριστική για τα άλογα. Ακόμα 
παραπέρα, ότι η καλοσύνη ή η κακία, η επιτυχία ή η αποτυχία, η ευδαιμονία ή το 
πάσχει, η δραστηριότητα ή η παθητικότητα εξαρτιόνται από το βαθμό που οι 
άνθρωποι επιτυγχάνουν την καλύτερη δυνατή πραγμάτωση της φύσης του ανθρώ-
πινου είδους. Όσο πιο κοντά πλησιάζουμε στο πρότυπο της ανθρώπινης φύσης, τόσο 
μεγαλύτερη γίνεται η ελευθερία και η ευδαιμονία μας. 
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Στο πρότυπο που δίνει ο Spinoza για τ' ανθρώπινα πλάσματα, το χαρακτηριστικό της 
δραστηριότητας είναι αξεχώριστο από ένα άλλο: αυτό της λογικής. Στο βαθμό που η 
δράση μας είναι σύμφωνη με τις συνθήκες ύπαρξης μας, και που εμείς έχουμε τη 
συνείδηση ότι αυτές οι συνθήκες είναι πραγματικές και αναγκαίες, τότε μόνο 
μπορούμε να γνωρίσουμε αληθινά τον εαυτό μας. «Το πνεύμα μας άλλοτε δρα κι 
άλλοτε πάσχει. Στο μέτρο που έχει επαρκείς ιδέες αναγκαστικά δρα. Αντίθετα, στο 
μέτρο που έχει ανεπαρκείς ιδέες, αναγκαστικά αδρανεί, πάσχει» (Ηθική, 3, θέση 1). 
Οι επιθυμίες χωρίζονται σε ενεργητικές και παθητικές (actiones και passiones). Οι 
πρώτες είναι ριζωμένες στις συνθήκες της ίδιας μας της ύπαρξης (αναφερόμαστε στις 
φυσικές και όχι στις παθολογικές διαστρεβλώσεις) και οι δεύτερες δε βρίσκονται εκεί 
ριζωμένες, αλλά προκαλούνται από τις εσωτερικές ή εξωτερικές διαστρεβλωμένες 
καταστάσεις. Οι πρώτες ισχύουν στο μέτρο που είμαστε ελεύθεροι. Οι δεύτερες είναι 
το αποτέλεσμα της δράσης μιας εσωτερικής ή εξωτερικής δύναμης. Όλα τα «αποτελέ-
σματα της δράσης» είναι οπωσδήποτε καλά. Τα «πάθη» μπορεί να είναι άλλοτε καλά 
κι άλλοτε κακά. Σύμφωνα με τον Spinoza, η δραστηριότητα, η λογική, η ελευθερία, η 
ευδαιμονία, η χαρά και η τελειοποίηση του εαυτού είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα - 
με τον ίδιο τρόπο, που η παθητικότητα, ο παραλογισμός, η δουλεία, η λύπη, η αδυ-
ναμία και ο αγώνας είναι αντίθετα με τις απαιτήσεις της ανθρώπινης φύσης (Ηθική, 4, 
Παράρτ. 2, 3, 5, θέσ. 40, 42). 
Μπορεί κανείς να καταλάβει σε βάθος τις ιδέες του Spinoza για τα πάθη και την 
παθητικότητα, μόνο αν προχωρήσει ως την τελευταία — και πιο σύγχρονη — 
βαθμίδα της σκέψης του: αυτός που αφήνεται να παρασυρθεί από παράλογα πάθη, 
είναι σίγουρα ψυχικά άρρωστος. Στο βαθμό που επιτυγχάνουμε τη μεγαλύτερη 
δυνατή ανάπτυξη, δεν είμαστε μόνο (σχετικά) ελεύθεροι, δυνατοί, λογικοί και 
χαρούμενοι αλλά και ψυχικά υγιείς. Στο μέτρο που αποτυγχάνουμε να φτάσουμε σ' 
αυτό το στόχο, είμαστε ανελεύθεροι, αδύναμοι, παράλογοι και καταπιεσμένοι.  Ο 
Spinoza, απ' ο,τι τουλάχιστο ξέρω, υπήρξε ο πρώτος σύγχρονος φιλόσοφος που 
διατύπωσε την άποψη ότι η ψυχική υγεία και αρρώστια είναι αποτελέσματα του 
σωστού ή λαθεμένου τρόπου διαβίωσης. 
Για τον Spinoza, η ψυχική υγεία είναι, σε τελευταία ανάλυση, εκδήλωση του σωστού 
τρόπου ζωής. Η ψυχασθένεια είναι ένα σύμπτωμα της αποτυχίας να ζήσει κανείς 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ανθρώπινης φύσης. Αλλά αν ο άπληστος άνθρωπος 
σκέφτεται μόνο τα χρήματα και τ' αποκτήματα του και ο φιλόσοφος μόνο τη δόξα, δε 
μπορούμε βέβαια να τους χαρακτηρίσουμε τρελούς, αλλά μόνο ενοχλητικούς. 
Υπάρχει γενικά μια περιφρόνηση γι' αυτούς. Ουσιαστικά όμως, η απληστία και η 
φιλοδοξία είναι μορφές τρέλας, αν και σπάνια τις θεωρεί κανείς «αρρώστιες» (Ηθική, 
4, θέση 44). Μ' αυτό το συλλογισμό, τόσο ξένο για την εποχή μας, ο Spinoza θεωρεί 
ότι τα πάθη που δε βρίσκονται σε αρμονία με τις ανάγκες της ανθρώπινης φύσης, 
είναι καταστάσεις παθολογικές. Πραγματικά, προχωράει τόσο μακριά, ώστε να τις 
θεωρεί μια μορφή τρέλας. 

Οι απόψεις του Spinoza για τη δραστηριότητα και την παθητικότητα αποτελούν την 
πιο ριζοσπαστική κριτική της βιομηχανικής κοινωνίας. Σ' αντίθεση με τη σημερινή 
άποψη, ότι δηλαδή οι άνθρωποι που κατέχονται από απληστία για χρήματα, 
αποκτήματα ή δόξα είναι φυσιολογικοί και καλά προσαρμοσμένοι, ο Spinoza τους 
θεωρεί ολότελα παθητικούς και ουσιαστικά άρρωστους. Τα δραστήρια άτομα, με την 
έννοια που τους έδωσε ο Spinoza — και που ο ίδιος ακολούθησε το παράδειγμα τους 
στη ζωή του - έχουν γίνει πια εξαιρέσεις, και αρχίζουν να θεωρούνται «νευρωτικά», 
γιατί δε μπορούν να προσαρμοστούν στη δήθεν φυσιολογική δραστηριότητα. 
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Ο Marx έγραφε (στα Οικονομικά και Φιλοσοφικά Χειρόγραφα) ότι η «ελεύθερη 
συνειδητή δραστηριότητα» (δηλ. η ανθρώπινη δραστηριότητα) είναι «το χαρακτηρι-
στικό του ανθρώπινου είδους». Η εργασία αντιπροσωπεύει γι' αυτόν την ανθρώπινη 
δραστηριότητα και η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι η ίδια η ζωή. Το κεφάλαιο, από 
την άλλη μεριά, αντιπροσωπεύει για τον Marx κάτι το συσσωρευμένο, το περασμένο 
και σε τελευταία ανάλυση κάτι το νεκρό (Grundrisse). Δε μπορούμε να καταλάβουμε 
σε βάθος τη σημασία που είχε για τον Marx η πάλη ανάμεσα στο κεφάλαιο και τη 
μισθωτή εργασία, παρά μόνο αν θεωρήσουμε ότι γι' αυτόν ήταν μια πάλη ανάμεσα 
στη ζωή και το θάνατο, του παρόντος ενάντια στο παρελθόν, των ανθρώπων ενάντια 
στα πράγματα, του είναι ενάντια στο έχει. Για τον Marx το καίριο ερώτημα ήταν το 
εξής: Ποιος θα κυβερνά ποιόν - η ζωή θα κυβερνούσε τα νεκρά ή τα νεκρά θα 
θριάμβευαν πάνω στη ζωή;  Ο σοσιαλισμός ήταν γι' αυτόν μια κοινωνία, όπου η ζωή 
θα είχε τελειωτικά νικήσει το θάνατο. 
Ολόκληρη η κριτική του Marx για τον καπιταλισμό και το δράμα του για το 
σοσιαλισμό έχουν τις ρίζες τους στην αντίληψη ότι η ανθρώπινη αυτενέργεια 
παραλύει ολότελα μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα. Ο στόχος είναι γι' αυτόν η 
αποκατάσταση του ανθρωπισμού, πράγμα που θα γίνει μόνο με την αποκατάσταση 
της δραστηριότητας σ' όλες τις σφαίρες της ζωής. 

Παραλές τις γνώμες, που διατυπώθηκαν κάτω από την επίδραση των κλασικών 
οικονομολόγων, το κλισέ ότι ο Marx ήταν ντετερμινιστής και θεωρούσε τους 
ανθρώπους παθητικά αντικείμενα της ιστορίας, στερώντας τους κάθε δραστηριότητα, 
είναι ακριβώς το αντίθετο απ' αυτά που ο ίδιος πραγματικά σκεφτόταν.  Ο καθένας 
που διαβάζει τον ίδιο τον Marx και όχι μερικές φράσεις ξεκομμένες από το όλο 
περιεχόμενο, μπορεί να πειστεί γι' αυτά. Οι θέσεις του Marx δε θα μπορούσαν να 
εκφραστούν καλύτερα απ' ο,τι στην ακόλουθη πρόταση: Η Ιστορία δεν κάνει τίποτα. 
Δε διαθέτει κολοσσιαία πλούτη, «δεν κάνει κανένα αγώνα".  Ο άνθρωπος — ο 
πραγματικά ζωντανός άνθρωπος — αντίθετα είναι εκείνος που δρα, κατέχει κι έχει τη 
δύναμη να παλεύει. Δεν είναι η «Ιστορία» που χρησιμοποιεί τον άνθρωπο σαν μέσο 
πραγματοποίησης των σκοπών της, σα να ήταν κάποιος ξεκομμένος από την πραγμα-
τικότητα. Η Ιστορία δεν είναι τίποτα άλλο, παρά οι δραστηριότητες των ανθρώπων 
που αγωνίζονται για τους σκοπούς τους» (Marx και Engels Η Αγία Οικογένεια). 
Από τους φιλόσοφους της εποχής μας, κανένας εκτός από τον Albert Schweitzer δεν 
είχε τόσο βαθιά αντίληψη του παθητικού χαρακτήρα της σύγχρονης δραστηριότητας. 
Στη μελέτη του για την παρακμή και την παλινόρθωση του πολιτισμού, είδε το 
σύγχρονο άνθρωπο σαν ανελεύθερο, χωρίς πληρότητα, χωρίς συγκέντρωση, 
παθολογικά εξαρτημένο και «τέλεια παθητικό». 

Το Είναι σαν Πραγματικότητα 
Μέχρι τώρα, περιέγραψα τη σημασία του είναι αντιπαραθέτοντας το στο έχει. Αλλά 
μια δεύτερη, το ίδιο σπουδαία σημασία του είναι, αποκαλύπτεται αν το αντιπαρα-
θέσουμε στην επίφαση (το φαίνεσθε). Αν φαίνομαι ότι είμαι καλός, ενώ η καλοσύνη 
μου είναι μόνο μια μάσκα που κρύβει την τάση μου για εκμετάλλευση των άλλων - 
αν φαίνομαι γενναίος, ενώ είμαι αφάνταστα ματαιόδοξος ή ακόμα και τύπος που 
θέλει ν' αυτοκτονήσει — αν φαίνομαι ότι αγαπάω την πατρίδα μου ενώ φροντίζω για 
τα ατομικά μου συμφέροντα, τότε η εμφάνιση, δηλαδή η ανοικτή συμπεριφορά μου, 
βρίσκεται σε έντονη αντίθεση με τις πραγματικές δυνάμεις που με κυβερνούν. Η 
συμπεριφορά μου είναι διαφορετική από το χαρακτήρα μου. Η δομή του χαρακτήρα 
μου, τα αληθινά κίνητρα της συμπεριφοράς μου, αυτά είναι που αποτελούν το 
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πραγματικό μου είναι. Η συμπεριφορά μου μπορεί να καθρεφτίζει ένα κομμάτι από το 
είναι μου, αλλά συνήθως είναι μια μάσκα που έχω και τη φορώ για δικούς μου 
σκοπούς. Ο μπηχαβιορισμός ασχολείται μ' αυτή τη μάσκα σα να ήταν ένα αξιόπιστο 
επιστημονικό στοιχείο: η πραγματική ενόραση συγκεντρώνεται στην εσωτερική 
πραγματικότητα, που δεν είναι συνήθως ούτε συνειδητή ούτε κάτω από άμεση 
παρατήρηση. Αυτή η έννοια του είναι σαν «απόσπαση του προσωπείου», όπως 
εκφράζεται από τον Eckhart, είναι η κεντρική ιδέα του Spinoza και του Marx καθώς 
και η βασική ανακάλυψη του Freud. 

Το κύριο επίτευγμα της ψυχανάλυσης είναι αυτή η κατανόηση της ασυμφωνίας 
ανάμεσα στη συμπεριφορά και το χαρακτήρα, ανάμεσα στη μάσκα μου και την 
πραγματικότητα που κρύβει. Βρήκε μια μέθοδο (ελεύθερο συνειρμό, ανάλυση 
ονείρων, μεταβίβαση και αντίσταση), που σκόπευε να ξεσκεπάσει τις ενστικτώδεις 
(βασικά σεξουαλικές) επιθυμίες που είχαν καταπιεστεί νωρίς στην παιδική ηλικία. 
Ακόμα και όταν οι κατοπινές εξελίξεις της ψυχαναλυτικής θεωρίας και θεραπείας 
έδωσαν περισσότερη έμφαση σε τραυματικά γεγονότα που γίνονταν στον τομέα των 
πρώτων διαπροσωπικών σχέσεων παρά στο ένστικτο, η αρχή παρέμεινε η ίδια. Ό,τι 
καταπιέζεται είναι οι πρώιμες και —όπως εγώ πιστεύω— οι κατοπινές επιθυμίες και 
φόβοι.  Ο δρόμος για τη θεραπεία από τα συμπτώματα ή από μια γενικότερη 
αδιαθεσία, βρίσκεται στην αποκάλυψη αυτού του καταπιεσμένου υλικού. Με άλλα 
λόγια, αυτά που καταπιέζονται είναι τα παράλογα, νηπιακά και ατομικά στοιχεία της 
εμπειρίας. 
Από την άλλη μεριά, οι λογικές απόψεις ενός φυσιολογικού, δηλαδή κοινωνικά 
προσαρμοσμένου, πολίτη θεωρούνταν λογικές, δε χρειάζονταν ανάλυση σε βάθος. 
Αλλά αυτό δεν είναι καθόλου αληθινό. Οι συνειδητές μας ιδέες, πεποιθήσεις και 
κίνητρα είναι ένα κράμα από ψεύτικες πληροφορίες, προκαταλήψεις, παράλογα πάθη 
και ορθολογισμούς, όπου επιπλέουν μερικά κομματάκια αλήθειας, δίνοντας τη 
σιγουριά, ψεύτικη βέβαια, ότι ολόκληρο το μίγμα είναι πραγματικό και αληθινό. Η 
λειτουργία της σκέψης προσπαθεί να οργανώσει αυτό τo τέλμα των ψευδαισθήσεων 
σύμφωνα με τους νόμους ης λογικής και της ευλογοφάνειας. Αυτό το επίπεδο τη, 
συνειδητότητας υποτίθεται ότι καθρεφτίζει την πραγματικότητα- είναι ο χάρτης που 
χρησιμοποιούμε για να οργανωθούμε τη ζωή μας. Αυτός ο ψεύτικος χάρτης δεν είναι 
καταπιεσμένος. Αυτό που είναι καταπιεσμένο είναι η γνώση της πραγματικότητας, η 
γνώση του τι είναι αληθινό. Αν ρωτήσουμε τότε: Τι είναι το ασυνείδητο; Η απάντηση 
πρέπει να είναι: έξω από τα παράλογα πάθη, σχεδόν ολόκληρη η γνώση της 
πραγματικότητας. Το ασυνείδητο καθορίζεται βασικά από την κοινωνία, που 
δημιουργεί το παράλογα πάθη και τροφοδοτεί τα μέλη της με διάφορους μύθους: μ' 
αυτό τον τρόπο υποχρεώνει την αλήθεια να φυλακίζεται στην υποτιθέμενη λογική. 
Λέγοντας ότι η αλήθεια καταπιέζεται, παίρνουμε σαν βάση, φυσικά, ότι ξέρουμε αυτή 
την αλήθεια και καταπιέζουμε αυτή τη γνώση. Με άλλα λόγια, ότι υπάρχει «ασυ-
νείδητη γνώση». Οι εμπειρίες μου στην ψυχανάλυση - δικές μου και των άλλων- 
βεβαιώνουν ότι αυτό είναι πραγματικά αληθινό. Αντιλαμβανόμαστε την 
πραγματικότητα και δε μπορούμε να μην την αντιληφθούμε. Όπως ακριβώς οι 
αισθήσεις μας είναι οργανωμένες να βλέπουν, ν' ακούν, να μυρίζουν, ν' αγγίζουν όταν 
ερχόμαστε σ' επαφή με την πραγματικότητα, έτσι και το λογικό μας είναι οργανωμένο 
ν’ αναγνωρίζει την πραγματικότητα, δηλαδή να βλέπει τα πράγματα όπως είναι, ν' 
αντιλαμβάνεται την αλήθεια. Δεν αναφέρομαι βέβαια στο κομμάτι εκείνο της 
πραγματικότητας που έχει ανάγκη από επιστημονικά εργαλεία ή μεθόδους για να 
γίνει αντιληπτό. Αναφέρομαι σε ο,τι αναγνωρίζεται μ' ένα προσεκτικό, 
συγκεντρωμένο «κοίταγμα» και ειδικότερα στην πραγματικότητα που βρίσκεται μέσα 
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μας και μέσα στους άλλους. Καταλαβαίνουμε πότε συναντάμε έναν άνθρωπο 
επικίνδυνο και πότε συναντάμε κάποιον που μπορούμε απόλυτα να τον 
εμπιστευθούμε. Καταλαβαίνουμε πότε μας λένε ψέματα, πότε μας εκμεταλλεύονται, 
μας ξεγελάνε, πότε ξεγελάμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Καταλαβαίνουμε σχεδόν όλα 
όσα έχουν σχέση με την ανθρώπινη συμπεριφορά, ακριβώς όπως οι προγονοί μας εί-
χαν μια αξιοθαύμαστη γνώση για τις κινήσεις των αστεριών. Αλλά ενώ αυτοί 
αντιλαμβάνονταν τη γνώση τους και τη χρησιμοποιούσαν, εμείς καταπιέζουμε τη 
γνώση μας αμέσως, γιατί αν γινόταν συνειδητή, θα μας έκανε τη ζωή πολύ δύσκολη 
και — όπως πείθουμε τον εαυτό μας — πολύ «επικίνδυνη». 
Η απόδειξη αυτής της θεωρίας είναι εύκολο να βρεθεί. Υπάρχει μέσα σε πολλά 
όνειρα, όπου φανερώνεται μια εκπληκτική ενόραση μέσα στη φύση άλλων ανθρώπων 
και του εαυτού μας, ενόραση που δεν την έχουμε καθόλου όταν είμαστε ξύπνιοι. (Στη 
Ξεχασμένη Γλώσσα ανέφερα παραδείγματα «ονείρων ενόρασης»). Αποδεικτικές για 
την ύπαρξη της ενόρασης είναι εκείνες οι αντιδράσεις, που δοκιμάζουμε όταν 
βλέπουμε κάποιον κάτω από άλλο φως και τότε νιώθουμε σα να είχαμε από πάντα 
αυτή τη γνώση. Βρίσκεται ακόμα στο φαινόμενο της αντίστασης, όταν μια οδυνηρή 
αλήθεια απειλεί να βγει στην επιφάνεια: σε παραδρομές της γλώσσας, σε άκαιρες 
εκφράσεις, σε μια κατάσταση έκστασης, ή σε περιπτώσεις που ένα άτομο λέει κάτι — 
σα να μιλάει μόνο του — που είναι ακριβώς αντίθετο από κείνο που δηλώνει ότι 
πιστεύει και μετά από ένα λεπτό μοιάζει να το ξεχνάει. Τελικά, χρησιμοποιούμε με-
γάλο μέρος από την ενεργητικότητα μας για να κρύψουμε από τον εαυτό μας αυτό 
που ξέρουμε, κι ο βαθμός αυτής της καταπιεσμένης γνώσης είναι πραγματικά 
ανυπολόγιστος. Ένας μύθος του Ταλμούδ έχει εκφράσει αυτή την αντίληψη της 
καταπίεσης της αλήθειας μ' ένα ποιητικό σχήμα: όταν γεννιέται ένα παιδί, ένας 
άγγελος αγγίζει το κεφάλι του για να ξεχάσει τη γνώση της αλήθειας που έχει τη 
στιγμή της γέννησης. Αν το παιδί δεν ξέχναγε, η ζωή του θα γινόταν ανυπόφορη. 

Ας γυρίσουμε στο κύριο θέμα μας: Το είναι αναφέρεται στο πραγματικό, σε αντίθεση 
με την ψεύτικη εικόνα της αυταπάτης. Μ' αυτή την έννοια, κάθε προσπάθεια να πλα-
τύνουμε τον τομέα του είναι σημαίνει μια πλατύτερη εμβάθυνση στην 
πραγματικότητα του εαυτού μας, των άλλων, του κόσμου γύρω μας. Οι βασικοί 
σκοποί του Ιουδαϊσμού και του Χριστιανισμού —το ξεπέρασμα της απληστίας και 
του μίσους — δε μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς έναν άλλο παράγοντα, που 
είναι κεντρικός στο Βουδισμό και παίζει κάποιο ρόλο στον Ιουδαϊσμό και το 
Χριστιανισμό: για να επιτύχει κανείς το είναι, πρέπει να διαπεράσει την επιφάνεια και 
να εμβαθύνει στην πραγματικότητα. 

Η Θέληση να Δίνεις, να Μοιράζεις και να Θυσιάζεσαι 
Στη σύγχρονη κοινωνία θεωρούμε ότι ο τρόπος ύπαρξης στη βάση του έχει είναι 
ριζωμένος στην ανθρώπινη φύση και γι΄ αυτό είναι αδύνατο ν' αλλάξει. Η ίδια ιδέα 
εκφράζεται στο δόγμα ότι οι άνθρωποι βασικά είναι τεμπέληδες, παθητικοί από τη 
φύση τους, ότι δε θέλουν να δουλέψουν ή να κάνουν κάτι άλλο παρά μόνο όταν τους 
σπρώχνει το ελατήριο του υλικού κέρδους.... ή η πείνα... ή ο φόβος της τιμωρίας. 
Αυτό το δόγμα δεν αμφισβητείται σχεδόν από κανένα και καθορίζει τις μεθόδους της 
μόρφωσης και της δουλειάς μας. Αλλά δεν είναι τίποτα άλλο παρά η έκφραση της 
επιθυμίας ν' αποδείξουμε την αξία της κοινωνικής μας τοποθέτησης, υποστηρίζοντας 
ότι αυτή η τοποθέτηση ακολουθεί τις ανάγκες της ανθρώπινης φύσης. Σε ανθρώπους 
που ζουν ή έζησαν σε διαφορετικές κοινωνίες, η ιδέα του έμφυτου εγωισμού και της 
τεμπελιάς θα φαινόταν τόσο απίστευτη, όσο το αντίθετο φαίνεται σ' εμάς. 
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Η αλήθεια είναι ότι και οι δυο τρόποι ζωής, με βάση το είναι και με βάση το έχει, 
βρίσκονται μέσα στις δυνατότητες της ανθρώπινης φύσης: η βιολογική μας ορμή για 
επιβίωση δυναμώνει την τάση του έχει, αλλά ο εγωισμός και η τεμπελιά δεν είναι οι 
μοναδικές έμφυτες ροπές στα ανθρώπινα πλάσματα. 

Εμείς οι άνθρωποι έχουμε μια έμφυτη και βαθιά ριζωμένη επιθυμία να υπάρχουμε: να 
εκφράζουμε τις ικανότητες μας, να είμαστε δραστήριοι, να δημιουργούμε σχέσεις με 
τους άλλους, να ξεφεύγουμε από τη φυλακή του εγωισμού. Η αλήθεια αυτής της 
θεωρίας αποδεικνύεται από τόσες πολλές μαρτυρίες, που θα μπορούσε εύκολα να 
γεμίσει ένας ολόκληρος τόμος. 
 Ο D. Ο. Hebb διατύπωσε την ουσία του προβλήματος στον πιο γενικό του τύπο, 
δηλώνοντας ότι το μοναδικό πρόβλημα συμπεριφοράς είναι η έλλειψη δραστηριότητας 
και όχι η δραστηριότητα. Τα σχετικά στοιχεία που ακολουθούν αποδεικνύουν αυτή τη 
γενική θέση: 
1.  Τα στοιχεία από τη συμπεριφορά των ζώων. Πειράματα και  άμεση παρατήρηση 
δείχνουν ότι πολλά είδη ζώων αναλαμβάνουν δύσκολες δουλειές μ' ευχαρίστηση, 
ακόμα και όταν δεν τους προσφέρεται υλική ανταμοιβή. 
2.  Πειράματα νευροφυσιολογίας αποδεικνύουν την έμφυτη δραστηριότητα των 
νευρικών κυττάρων. 
3.  Νηπιακή συμπεριφορά. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι τα μικρά νήπια έχουν την 
ικανότητα και την ανάγκη ν' αντιδρούν ενεργητικά σε πολύπλοκα ερεθίσματα: αυτές 
οι παρατηρήσεις έρχονται σε αντίθεση με τη θεωρία του Freud ότι το νήπιο δέχεται 
τα εξωτερικά ερεθίσματα σαν απειλή και κινητοποιεί την επιθετικότητα του για να 
αποδιώξει αυτή την απειλή. 
4.  Συμπεριφορά της εκμάθησης. Πολλές μελέτες δείχνουν ότι το παιδί κι ο έφηβος 
είναι τεμπέληδες, γιατί το υλικό της μάθησης τους προσφέρεται με τρόπο ξερό και 
νεκρό, που είναι αδύνατο να τους ξυπνήσει πραγματικό ενδιαφέρον. Αν  
εξουδετερωθούν η πίεση και η πλήξη και το υλικό προσφερθεί ζωντανά, τότε 
μπαίνουν σε κίνηση αξιοσημείωτη δραστηριότητα και πρωτοβουλία. 
5.  Συμπεριφορά της εργασίας. Το κλασικό πείραμα του Ε. Mayo έδειξε ότι μια 
δουλειά που είναι από την ίδια της τη φύση πληκτική αποκτά ενδιαφέρον, αν οι 
εργάτες ξέρουν πώς παίρνουν μέρος σ' ένα πείραμα, που το διευθύνει ένα άτομο 
ζωντανό και προικισμένο με την ικανότητα να τους ξυπνήσει την περιέργεια και τη 
συμμετοχή τους. Το ίδιο αποδείχτηκε σε πολλά εργοστάσια στην Ευρώπη και στις 
ΗΠΑ.  Ο διευθυντής έχει για τους εργάτες μια στερεότυπη εικόνα. Οι εργάτες δεν 
ενδιαφέρονται πραγματικά για τη δραστήρια συμμετοχή τους στη δουλειά — εκείνο 
που θέλουν είναι μεγαλύτερα ημερομίσθια. Επομένως, η άμεση συμμετοχή στα κέρδη 
και όχι η συμμετοχή στη δουλειά είναι ένα κίνητρο για μεγαλύτερη παραγωγικότητα. 
Οι διευθυντές μπορεί να έχουν δίκιο σχετικά με τις μεθόδους εργασίας που 
προσφέρουν. Η πείρα όμως έδειξε -κι έπεισε αρκετούς από αυτούς — ότι αν οι 
εργάτες μπορούν να είναι πραγματικά δραστήριοι, υπεύθυνοι και ενήμεροι του ρόλου 
τους, τότε κι αυτοί που πρώτα ήταν αδιάφοροι αλλάζουν  σημαντικά  και  
παρουσιάζουν  εφευρετικότητα, ενεργητικότητα, φαντασία και ικανοποίηση σε 
μεγάλο βαθμό. 
6.   Ο πλούτος των στοιχείων από την κοινωνική και πολιτική ζωή. Η πεποίθηση ότι 
οι άνθρωποι δε θέλουν να κάνουν θυσίες είναι αφάνταστα λαθεμένη. Όταν ο 
Churchill στην αρχή του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου ανάγγειλε ότι αυτό που 
ζητούσε από τους Βρετανούς ήταν αίμα, ίδρωτας και δάκρυα, δεν το έκανε για να 
τους απογοητεύσει:  αντίθετα,  έκανε έκκληση στη βαθιά ριζωμένη επιθυμία των 
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ανθρώπων να κάνουν θυσίες, να δίνουν από ιόν εαυτό τους. Η αντίδραση των 
Βρετανών — και των Γερμανών και των Ρώσων — στο χωρίς διάκριση βομβαρδισμό 
των πυκνοκατοικημένων πόλεων από τους διάφορους εμπόλεμους, αποδεικνύει ότι οι 
κοινές θυσίες δεν αποδυνάμωσαν το πνεύμα τους, αντίθετα δυνάμωσαν την 
αντίσταση τους. Αυτοί που πίστευαν ότι οι τρομοκρατικοί βομβαρδισμοί μπορούσαν 
να σπάσουν το ηθικό του εχθρού και να βοηθήσουν να τελειώσει ο πόλεμος έκαναν 
λάθος. 
Είναι πάντως θλιβερό για τον πολιτισμό μας που ο πόλεμος και ο πόνος κινητοποιούν 
τους ανθρώπους για θυσίες περισσότερο απ' ο,τι η ειρηνική ζωή.  Ο καιρός της 
ειρήνης μοιάζει πάνω απ' όλα να ενθαρρύνει τη φιλαυτία. Ευτυχώς υπάρχουν 
περιστάσεις σε ειρηνικούς καιρούς, όπου η ανθρώπινη προσπάθεια για δόσιμο και 
αλληλεγγύη βρίσκουν την έκφραση τους στη συμπεριφορά των ατόμων. Οι απεργίες 
των εργατών, ιδιαίτερα ως την εποχή του πρώτου παγκόσμιου πολέμου, είναι ένα 
παράδειγμα τέτοιας βασικά μη βίαιης συμπεριφοράς. Οι εργάτες ζητούσαν 
μεγαλύτερα ημερομίσθια, αλλά ταυτόχρονα διακινδύνευαν και υποβάλλονταν 
εκούσια σε ταλαιπωρίες παλεύοντας για την αξιοπρέπεια τους και για την ικανο-
ποίηση από τη βίωση της ανθρώπινης αλληλεγγύης. Η απεργία ήταν ένα φαινόμενο 
το ίδιο «θρησκευτικό» όσο και οικονομικό. Αν και τέτοιες απεργίες γίνονται ακόμα 
και σήμερα, οι περισσότερες είναι για λόγους οικονομικούς — παρόλο που κι αυτές 
που γίνονται για καλύτερες συνθήκες δουλειάς έχουν πρόσφατα αυξηθεί. 

Η ανάγκη που νιώθουν οι άνθρωποι να δώσουν και να μοιραστούν και η προθυμία 
τους να κάνουν θυσίες για τους άλλους υπάρχουν ακόμα ανάμεσα στα μέλη μερικών 
επαγγελμάτων, όπως οι νοσοκόμοι, οι γιατροί, οι μοναχοί και οι μοναχές. Πολλοί, αν 
όχι οι περισσότεροι απ' αυτούς τους επαγγελματίες, μιλάνε μόνο, χωρίς να πιστεύουν, 
στο σκοπό της βοήθειας και της θυσίας. Παρόλα αυτά, ο χαρακτήρας ορισμένων απ' 
αυτούς ανταποκρίνεται στις αξίες που επαγγέλλονται. Τις ίδιες ανάγκες τις βρίσκουμε 
να επιβεβαιώνονται και να εκφράζονται σε πολλά κοινόβια μέσα στους αιώνες, είτε 
θρησκευτικά είτε σοσιαλιστικά είτε ουμανιστικά. Βρίσκουμε την επιθυμία για δόσιμο 
στους ανθρώπους που προσφέρουν το αίμα τους (χωρίς πληρωμή), στις περιπτώσεις 
που οι άνθρωποι διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να σώσουν μια άλλη. Βρίσκουμε τη 
θέληση για δόσιμο να εκδηλώνεται στους ανθρώπους που πραγματικά αγαπούν. Η 
«ψεύτικη αγάπη», δηλαδή ο αμοιβαίος εγωισμός που μοιράζονται δυο άτομα, κάνει 
τους ανθρώπους πιο εγωιστές (κι αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά). Η πραγματική 
αγάπη μεγαλώνει την ικανότητα μας ν' αγαπάμε και να δίνουμε στους άλλους. Αυτός 
που αγαπάει πραγματικά, αγαπάει ολόκληρο τον κόσμο, μέσα από την αγάπη του/της 
για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. 

Αντίστροφα, βλέπουμε ότι αρκετοί άνθρωποι, και ιδιαίτερα οι νέοι, δεν αντέχουν την 
πολυτέλεια και τον εγωιστικό τρόπο ζωής μέσα στις πλούσιες οικογένειες τους. Σε 
αντίθεση με τις προσδοκίες των γονιών τους, που πιστεύουν ότι τα παιδιά τους 
«έχουν ο,τι επιθυμήσουν», οι νέοι αυτοί επαναστατούν ενάντια στη νέκρα και την 
απομόνωση της ζωής τους. Γιατί είναι γεγονός ότι δεν έχουν ο,τι επιθυμούν και 
επιθυμούν αυτό ακριβώς που δεν έχουν. 

Αξιοσημείωτα παραδείγματα τέτοιων ανθρώπων στους παλιούς χρόνους είναι τα 
παιδιά των πλούσιων Ρωμαίων στα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που 
αγκάλιασαν τη θρησκεία της φτώχιας και της αγάπης. Άλλο παράδειγμα είναι ο 
Βούδας: σαν πρίγκιπας που ήταν, μπορούσε να δοκιμάσει κάθε απόλαυση και 
πολυτέλεια που ήθελε, αλλά ανακάλυψε ότι η απόκτηση και η κατανάλωση υλικών 
αγαθών έφερνε δυστυχία και θλίψη. Ένα πιο πρόσφατο παράδειγμα (στο δεύτερο 
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μισό του 19ου αιώνα) είναι τα παιδιά της ανώτερης τάξης της Ρωσίας, οι 
Ναρόντνικοι. Μη αντέχοντας το περιβάλλον της νωθρότητας και αδικίας, που μέσα 
του είχαν μεγαλώσει, οι νέοι αυτοί άνθρωποι έφυγαν από τα σπίτια τους και πήγαν να 
ζήσουν μαζί με τους φτωχούς χωριάτες, βάζοντας έτσι τα θεμέλια του επαναστατικού 
αγώνα στη Ρωσία. 
Το ίδιο φαινόμενο μπορούμε να διαπιστώσουμε ανάμεσα στα παιδιά, αγόρια και 
κορίτσια, των πλούσιων οικογενειών των ΗΠΑ και της Γερμανίας, που βλέπουν τη 
ζωή τους μέσα στο πλούσιο οικογενειακό τους περιβάλλον πληκτική και χωρίς 
νόημα. Αλλά πέρα απ' αυτό, βρίσκουν ανυπόφορη τη σκληρότητα του κόσμου 
απέναντι στους φτωχούς και την απειλή του πυρηνικού πολέμου για λόγους κύρους 
μερικών ατόμων. Έτσι φεύγουν από το οικογενειακό τους περιβάλλον, -ψάχνοντας 
για ένα νέο τρόπο ζωής — και μένουν ανικανοποίητοι γιατί καμιά δημιουργική 
προσπάθεια δεν καταλήγει σε επιτυχία. Πολλοί από αυτούς τους νέους ήταν αρχικά οι 
πιο ιδεαλιστές, οι πιο ευαίσθητοι της νέας γενιάς, τους έλειπε όμως η παράδοση, η 
ωριμότητα, η πείρα και η πολιτική γνώση: το αποτέλεσμα είναι ότι πέφτουν τώρα 
στην απελπισία, υπερεκτιμούν ναρκισσιστικά τις ικανότητες και τις δυνατότητες που 
έχουν κι αγωνίζονται να επιτύχουν το αδύνατο με τη χρήση βίας. Φτιάχνουν τις δήθεν 
επαναστατικές ομάδες και ζητούν να σώσουν τον κόσμο με πράξεις τρομοκρατίας και 
καταστροφής, χωρίς ν' αντιλαμβάνονται ότι το μόνο που κάνουν είναι να μεγαλώνουν 
τη γενική τάση για βία και απανθρωπιά. Έχουν χάσει την ικανότητα ν' αγαπούν και 
την αντικατάστησαν με την επιθυμία να θυσιάσουν τη ζωή τους. (Η αυτοθυσία είναι 
συχνά η λύση για τα άτομα που θέλουν με πάθος ν' αγαπήσουν, αλλά έχουν χάσει 
αυτή την ικανότητα και βλέπουν στη θυσία της ίδιας τους της ζωής τη βίωση της 
αγάπης στην πιο απόλυτη μορφή). Αλλά αυτοί οι νέοι που αυτοθυσιάζονται, είναι 
πολύ διαφορετικοί από τους μάρτυρες της αγάπης, που θέλουν να ζήσουν γιατί 
αγαπούν τη ζωή, και που δέχονται το θάνατο μόνο όταν είναι αναγκασμένοι να 
πεθάνουν για να μην προδώσουν τον εαυτό τους. Οι σημερινοί μας νέοι που 
θυσιάζουν τη ζωή τους είναι οι κατηγορούμενοι αλλά συνάμα και οι κατήγοροι. Είναι 
οι ίδιοι μια απόδειξη ότι στο κοινωνικό μας σύστημα μερικοί από τους καλύτερους 
νέους ανθρώπους καταντούν τόσο απομονωμένοι και απελπισμένοι, που σαν 
μοναδική διέξοδο από την απελπισία τους βρίσκουν μόνο την καταστροφή και το 
φανατισμό. 

Η ανθρώπινη επιθυμία για ένωση με άλλους ανθρώπους, είναι ριζωμένη στις ειδικές 
συνθήκες ύπαρξης που χαρακτηρίζουν το ανθρώπινο είδος, και είναι ένα από τα 
δυνατότερα κίνητρα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Συνδυάζοντας την ελάχιστη, 
ενστικτώδη αποφασιστικότητα και τη μέγιστη ανάπτυξη της λογικής ικανότητας, 
εμείς οι άνθρωποι χάσαμε την αρχέγονη ενότητα με τη φύση. Για να μη νιώθουμε 
τέλεια απομονωμένοι — πράγμα που θα μας καταδίκαζε στην τρέλα - χρειαζόμαστε 
μια νέα ενότητα: με τους συνανθρώπους μας, με τη φύση. Αυτή η ανθρώπινη ανάγκη 
για ενότητα με άλλους ανθρώπους πραγματώνεται με πολλούς τρόπους: μέσα από το 
συμβιωτικό δεσμό με τη μητέρα, μ' ένα είδωλο, με τη φυλή του καθενός, το έθνος 
του, την τάξη του, τη θρησκεία του, το σύλλογο του, την επαγγελματική του 
οργάνωση. Συχνά βέβαια, αυτοί οι δεσμοί μπλέκονται μεταξύ τους και παίρνουν μια 
μορφή έκστασης - όπως συμβαίνει στα μέλη ορισμένων θρησκευτικών δογμάτων ή 
στον όχλο που ετοιμάζεται να λυντσάρει κάποιον, ή στα ξεσπάσματα της εθνικής 
υστερίας σε περίπτωση πολέμου. Για παράδειγμα, όταν άρχισε ο πρώτος παγκόσμιος 
πόλεμος, συνέβη μια από τις πιο δραστικές μορφές της «ένωσης». Ξαφνικά, από τη 
μια μέρα στην άλλη, οι άνθρωποι εγκατέλειψαν χρονών πεποιθήσεις για ειρήνη, 
αντιμιλιταρισμό, σοσιαλισμό. Οι επιστήμονες ξέχασαν τη μακρόχρονη παιδεία τους 
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γι' αντικειμενικότητα, κριτική σκέψη και αμεροληψία, για να ενωθούν με το μεγάλο 
Εμείς. 
Η επιθυμία για ένωση με τους άλλους, φανερώνεται τόσο στους πιο ποταπούς τύπους 
συμπεριφοράς π.χ. σε πράξεις σαδισμού και καταστροφής, όσο και στους πιο 
υψηλούς, όπως στην αλληλεγγύη που στηρίζεται σ' ένα ιδανικό ή μια πεποίθηση. 
Είναι ακόμα η βασική αιτία της ανάγκης για προσαρμογή. Τ' ανθρώπινα πλάσματα 
φοβούνται μην καταντήσουν απόβλητοι της κοινωνίας, περισσότερο και από τον ίδιο 
τους το θάνατο. Το κρίσιμο σημείο σε κάθε κοινωνία είναι το είδος της ενότητας και 
της αλληλεγγύης που δημιουργεί, καθώς και το είδος που μπορεί να προωθήσει κάτω 
από τις δοσμένες συνθήκες της κοινωνικοοικονομικής της δομής. 

Αυτές οι θεωρήσεις δείχνουν ότι και οι δύο τάσεις υπάρχουν μέσα στους ανθρώπους: 
η μια, το έχει —η κατοχή - που σε τελευταία ανάλυση χρωστάει τη δύναμη της στο 
βιολογικό παράγοντα της επιθυμίας· για επιβίωση. Η άλλη, το είναι — η τάση για 
δόσιμο και θυσία— που χρωστάει τη δύναμη της στις ειδικές συνθήκες της 
ανθρώπινης ύπαρξης και στην έμφυτη ανάγκη του κάθε ανθρώπου να ξεπερνάει την 
απομόνωση του και να γίνεται ένα με τους άλλους. Αφού αυτές οι δυο αντιφατικές 
δυνάμεις υπάρχουν σ' όλους τους ανθρώπους, είναι επόμενο ότι η κοινωνική δομή με 
τις αξίες και τους κανόνες της αποφασίζει ποια από τις δύο θα υπερισχύσει. Οι 
πολιτισμοί που καλλιεργούν την απληστία γι' αποκτήματα, δηλαδή τον τρόπο ζωής με 
βάση το έχει, έχουν τη ρίζα τους στη μια από αυτές τις ανθρώπινες δυνάμεις. Οι 
πολιτισμοί που υποθάλπουν το είναι και την κοινοκτημοσύνη είναι ριζωμένοι στην 
άλλη δύναμη. Πρέπει ν' αποφασίσουμε ποια από τις δυο θέλουμε να καλλιεργήσουμε, 
ξέροντας πάντως ότι η απόφαση μας θα καθοριστεί βασικά από την κοινωνικοοι-
κονομική δομή της συγκεκριμένης κοινωνίας, που μας σπρώχνει προς τη μια ή την 
άλλη λύση. 
Από τις παρατηρήσεις μου στον τομέα της ομαδικής συμπεριφοράς, έχω βγάλει το 
συμπέρασμα ότι οι δυο ακραίες ομάδες, που εκδηλώνουν βαθιά ριζωμένους και 
σχεδόν αναλλοίωτους τους τύπους του έχει και του είναι, δεν αποτελούν παρά μια 
μικρή μειοψηφία. Στη μεγάλη πλειοψηφία και οι δυο δυνατότητες είναι πραγματικές: 
ποια θα κυριαρχήσει και ποια θα καταπιεστεί, εξαρτάται από τους παράγοντες του 
περιβάλλοντος. 
Αυτή η θεωρία έρχεται σε αντίθεση με την πλατιά παραδοχή του ψυχαναλυτικού 
δόγματος, ότι το περιβάλλον δημιουργεί ουσιαστικές αλλαγές στην ανάπτυξη της 
προσωπικότητας κατά τη νηπιακή και την πρώτη παιδική ηλικία. Μετά απ' αυτή την 
περίοδο, ο χαρακτήρας έχει καθοριστεί και δύσκολα αλλάζει κάτω από την επίδραση 
εξωτερικών γεγονότων. Αυτό το ψυχαναλυτικό δόγμα έγινε αποδεκτό, γιατί οι 
βασικές συνθήκες της παιδικής ηλικίας συνεχίζονται και στην κατοπινή ζωή των 
περισσότερων ανθρώπων, αφού γενικά εξακολουθούν να υπάρχουν και οι ίδιες 
κοινωνικές συνθήκες. Υπάρχουν όμως πολλά παραδείγματα, που δείχνουν ότι μια 
δραστική αλλαγή στο περιβάλλον οδηγεί σε μια βασική αλλαγή στη συμπεριφορά π.χ. 
στην περίπτωση που παύουν να τροφοδοτούνται οι αρνητικές δυνάμεις, ενώ αντίθετα 
καλλιεργούνται και ενθαρρύνονται οι θετικές. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η συχνότητα και η έκταση της επιθυμίας για 
μοίρασμα, δόσιμο και θυσία, δεν είναι κάτι που μας παραξενεύει, αν συλλογιστούμε 
τις συνθήκες ύπαρξης του ανθρώπινου είδους. Εκείνο που παραξενεύει είναι ότι αυτή 
η ανάγκη έχει τόσο καταπιεστεί, που τελικά οι εγωιστικές πράξεις είναι κανόνας στις 
βιομηχανικές (και άλλες) κοινωνίες, ενώ οι πράξεις αλληλεγγύης είναι η εξαίρεση. 
Αλλά κατά ένα παράδοξο τρόπο, αυτό ακριβώς το φαινόμενο προκαλείται από την 
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ανάγκη για ένωση. Μια κοινωνία που έχει σαν αρχές της την κατοχή, το κέρδος και 
την ιδιοκτησία φτιάχνει ένα κοινωνικό χαρακτήρα προσανατολισμένο προς το έχει. 
Από τη στιγμή που το κυρίαρχο σχήμα έχει διαμορφωθεί, κανένας δε θέλει να 
βρίσκεται έξω απ' αυτό, να είναι στην ουσία ένας απόβλητος. Για ν' αποφύγει αυτό 
τον κίνδυνο, το άτομο προσαρμόζεται στην πλειοψηφία, που τα μέλη της έχουν σαν 
μοναδικό κοινό σημείο τον αμοιβαίο τους ανταγωνισμό. 

Σαν αποτέλεσμα της κυρίαρχης θέσης που έχει πάρει ο εγωισμός, τα ηγετικά στελέχη 
της κοινωνίας μας πιστεύουν ότι οι άνθρωποι δραστηριοποιούνται μόνο με την 
προσδοκία υλικών αποκτημάτων π.χ. με ανταμοιβές, και δε θ' ανταποκριθούν σε μια 
έκκληση γι' αλληλεγγύη και θυσίες. 

Έτσι, μ' εξαίρεση τον καιρό του πολέμου, αυτές οι εκκλήσεις δε γίνονται παρά 
σπάνια και οι ευκαιρίες να παρατηρήσουμε τα πιθανά τους αποτελέσματα πηγαίνουν 
χαμένες. Μόνο μια ριζικά διαφορετική κοινωνικοοικονομική δομή και μια ριζικά 
διαφορετική εικόνα της ανθρώπινης φύσης, μπορούν να δείξουν ότι η δωροδοκία δεν 
είναι ο μοναδικός (ή ο καλύτερος) τρόπος να επηρεάσουμε τους ανθρώπους. 
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VI 

Άλλες Απόψεις του Έχει και του Είναι 

Ασφάλεια — Ανασφάλεια 
Είναι μεγάλος πειρασμός να μην προχωρούμε, να μένουμε εκεί που βρισκόμαστε, να 
πισωδρομούμε, με άλλα λόγια να βασιζόμαστε σ' αυτά που έχουμε, γιατί ο,τι έχουμε, 
το γνωρίζουμε. Μπορούμε να στηριχτούμε σ' αυτό, να αισθανθούμε ασφαλείς μέσα 
του. Φοβόμαστε, κι έτσι αποφεύγουμε να κάνουμε ένα βήμα προς το άγνωστο, το 
αβέβαιο. Γιατί πραγματικά, αν το βήμα μπορεί να μη μας φανεί ριψοκίνδυνο αφού το 
κάνουμε, πριν το κάνουμε οι προοπτικές μας φαίνονται πολύ ριψοκίνδυνες, και κατά 
συνέπεια τρομακτικές. Μόνο το παλιό, το δοκιμασμένο δίνει την αίσθηση της 
ασφάλειας· ή έτσι τουλάχιστο φαίνεται. Κάθε καινούργιο βήμα έχει μέσα του τον 
κίνδυνο της αποτυχίας, και αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι άνθρωποι 
φοβούνται τόσο πολύ την ελευθερία. 

Βέβαια, σε κάθε στάδιο της ζωής μας το παλιό και το συνηθισμένο είναι διαφορετικά. 
Όταν είμαστε βρέφη, έχουμε μόνο το σώμα μας και το στήθος της μητέρας μας 
(αρχικά μη διαφοροποιημένα). Έπειτα αρχίζουμε να προσανατολιζόμαστε προς τον 
κόσμο, ξεκινώντας τη διαδικασία που χρειάζεται για να βρούμε μια θέση και για τον 
εαυτό μας μέσα σ' αυτόν. Αρχίζουμε να θέλουμε να έχουμε πράγματα· έχουμε τη 
μητέρα μας, τον πατέρα, τ' αδέρφια, τα παιχνίδια. Αργότερα, αποκτάμε γνώσεις, 
δουλειά, κοινωνική θέση, σύζυγο, παιδιά, και τότε έχουμε ένα είδος μετα-ζωής, όταν 
πια αποκτάμε ένα τάφο, μια ασφάλεια ζωής και κάνουμε τη «διαθήκη» μας. 

Παρόλη όμως την ασφάλεια του έχει, οι άνθρωποι συνήθως θαυμάζουν εκείνους που 
ανοίγουν καινούργια μονοπάτια, που έχουν το κουράγιο να προχωρούν. Στη μυθο-
λογία, αυτός ο τρόπος ύπαρξης αντιπροσωπεύεται συμβολικά από τον ήρωα. Ήρωες 
είναι  εκείνοι που έχουν το θάρρος ν' αφήσουν ο,τι έχουν —τη γη τους, την 
οικογένεια τους, την περιουσία τους — και να φύγουν, όχι χωρίς φόβο αλλά και 
χωρίς να υποκύπτουν στο φόβο τους. Στη βουδιστική παράδοση, ο Βούδας είναι ο 
ήρωας που αφήνει όλη του την περιουσία, όλη τη σιγουριά που υπάρχει στην 
ινδουιστική θεολογία –τη θέση του, την οικογένεια του — και προχωράει σε μια ζωή 
πέρα από δεσμεύσεις. Ο Αβραάμ και ο Μωυσής είναι ήρωες στην εβραϊκή παράδοση. 
Ο Χριστιανός ήρωας είναι ο Ιησούς, που δεν είχε τίποτα και — στα μάτια του κόσμου 
— δεν ήταν τίποτα. Η δράση του όμως βγαίνει μέσα από την πληρότητα που του δίνει 
η αγάπη του για όλα τα ανθρώπινα πλάσματα. Οι Έλληνες έχουν κοσμικούς ήρωες, 
που σκοπός τους είναι η ικανοποίηση της αλαζονείας τους, η κυριαρχία. Παρόλα 
αυτά, όμοια με τους πνευματικούς ήρωες, ο Ηρακλής και ο Οδυσσέας  προχωρούν 
χωρίς να δειλιάζουν μπροστά στους κινδύνους που τους περιμένουν. Οι ήρωες των 
παραμυθιών λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο: φεύγουν, τραβάνε μπροστά και 
υπομένουν την ανασφάλεια. 
Θαυμάζουμε αυτούς τους ήρωες, γιατί βαθιά μέσα μας αισθανόμαστε ότι θα θέλαμε 
να είμαστε σαν κι αυτούς - αν βέβαια μπορούσαμε. Αλλά με το φόβο που έχουμε, 
πιστεύουμε ότι δε μπορούμε να γίνουμε έτσι, μόνο οι ήρωες μπορούν. Οι ήρωες 
γίνονται είδωλα. Προβάλλουμε σ' αυτούς τη δική μας ικανότητα κίνησης, και μετά 
μένουμε εκεί που ήμασταν —«γιατί δεν είμαστε ήρωες». 
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Όλη αυτή η ανάλυση ίσως φαίνεται να υπονοεί ότι το να είσαι ήρωας είναι 
επιθυμητό, είναι όμως ταυτόχρονα ανόητο και ενάντια στο συμφέρον σου. Δεν είναι 
όμως έτσι τα πράγματα. Τα άτομα τα επιφυλακτικά, τα κτητικά άτομα απολαμβάνουν 
την ασφάλεια, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ ανασφαλή. Εξαρτιόνται από 
αυτά που έχουν: χρήματα, κύρος, το εγώ τους — δηλαδή από πράγματα που είναι έξω 
απ' αυτούς. Τι θα γίνουν όμως αν χάσουν ο,τι έχουν; Γιατί, πραγματικά, οτιδήποτε κι 
αν έχει κανείς μπορεί να χαθεί. Είναι πιθανό ότι η περιουσία μπορεί να χαθεί -και 
μαζί της τόσο η θέση όσο και οι φίλοι — και σε κάθε στιγμή ο καθένας μπορεί, και 
αργά ή γρήγορα θα υποχρεωθεί, να χάσει τη ζωή του. 
Αν είμαι ο,τι έχω κι αν ό,τι έχω χαθεί, τότε ποιος είμαι; Τίποτ' άλλο, από μια νικημένη, 
άδεια, αξιολύπητη μαρτυρία ενός λαθεμένου τρόπου ζωής. Επειδή μπορεί να χάσω 
ο,τι έχω, είμαι αναγκαστικά συνεχώς ανήσυχος ότι θα χάσω αυτά που έχω. Φοβάμαι 
τους κλέφτες, τις οικονομικές αλλαγές, τις επαναστάσεις, τις αρρώστιες, το θάνατο · 
φοβάμαι ακόμα την αγάπη, την ελευθερία, την ανάπτυξη, την αλλαγή, το άγνωστο. 
Έτσι είμαι συνέχεια ανήσυχος, υποφέροντας από χρόνια υποχονδρία, που δε 
συνεπάγεται μόνο την απώλεια της υγείας μου αλλά και οποιουδήποτε άλλου 
αποκτήματος μου. Γίνομαι άνθρωπος αμυντικός, σκληρός, καχύποπτος, μοναχικός, 
που παρασύρομαι από την ανάγκη να έχω όλο και περισσότερα για να νιώθω 
μεγαλύτερη ασφάλεια. Ο Ίψεν έχει δώσει μια ωραία περιγραφή αυτού του 
εγωκεντρικού ανθρώπου στον Πέερ Γκύντ. Ο ήρωας είναι γεμάτος μόνο από τον 
εαυτό του. Μέσα στον απέραντο εγωισμό του πιστεύει ότι αυτός είναι ο εαυτός του, 
γιατί αυτός είναι ένα «σύμπλεγμα από επιθυμίες». Στο τέλος της ζωής του 
αναγνωρίζει, ότι, επειδή όλη του η ύπαρξη ήταν χτισμένη πάνω στην ιδιοκτησία του, 
δεν κατάφερε ποτέ να είναι ο εαυτός του. Ένιωθε ότι ήταν ένα κρεμμύδι χωρίς ψίχα, 
ένας μισοτελειωμένος άνθρωπος που ποτέ δεν υπήρξε ο εαυτός του. 
Η αγωνία και η ανασφάλεια που προκαλείται από τον κίνδυνο να χάσει κανείς ό,τι 
έχει, δεν υπάρχει στους ανθρώπους που προσπαθούν να είναι.  Αν είμαι αυτός που 
είμαι και όχι αυτό που έχω, τότε κανένας δε μπορεί να μου στερήσει ή να με 
απειλήσει για την ασφάλεια και την αίσθηση της ταυτότητας μου. Το κέντρο μου 
είναι μέσα μου, η δυνατότητα μου να υπάρχω και να εκφράζω τις βασικές μου 
δυνάμεις είναι κομμάτι της δομής του χαρακτήρα μου και εξαρτάται από εμένα. Αυτό 
βέβαια αληθεύει σε φυσιολογικές συνθήκες ζωής, όχι σε περιπτώσεις αρρώστιας, 
αναπηρίας, βασανισμού ή άλλες συνθήκες ισχυρών εξωτερικών περιορισμών. 
Ενώ το έχει βασίζεται σε κάποιο πράγμα που φθείρεται με τη χρήση, το είναι 
αναπτύσσεται με την εξάσκηση. (Η «φλεγόμενη βάτος» που δεν καίγεται είναι ο 
βιβλικός συμβολισμός γι' αυτό το παράδοξο). Οι δυνάμεις της λογικής, της αγάπης, 
της καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, όλες οι βασικές δυνάμεις 
αναπτύσσονται μέσα από τη διαδικασία της έκφρασης τους. Ο,τι ξοδεύεται δεν πάει 
χαμένο, αντίθετα ο,τι φυλάγεται είναι χαμένο. Όταν προσπαθώ να είμαι, ή μόνη 
απειλή για την ασφάλεια μου βρίσκεται μέσα μου: στην έλλειψη πίστης στη ζωή και 
στις δημιουργικές μου ικανότητες, στις τάσεις πισωδρόμησης, στην εσωτερική 
μαλθακότητα και στην προθυμία ν' αφήσω τους άλλους ν' αναλάβουν τη ζωή μου. 
Αλλά αυτοί οι, κίνδυνοι εξαφανίζονται, δεν είναι συστατικά του είναι, ενώ ο κίνδυνος 
της απώλειας είναι έμφυτος στο έχει. 

Αλληλεγγύη — Ανταγωνισμός 
Η εμπειρία του ν' αγαπάει κανείς, ν' απολαμβάνει κάτι χωρίς όμως να θέλει να το έχει, 
είναι αυτό ακριβώς που αναφέρει ο Suzuki, όταν κάνει τη διάκριση ανάμεσα στο 
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γιαπωνέζικο και το αγγλικό ποίημα (βλέπε κεφάλαιο Ι). Πραγματικά δεν είναι 
καθόλου εύκολο για το σύγχρονο δυτικό άνθρωπο να βιώνει την απόλαυση ξέχωρα 
από την απόκτηση και την κατοχή πραγμάτων. Πάντως, κανένα από τα δύο δεν είναι 
ολότελα ξένο σε μας. Το παράδειγμα του Suzuki με το λουλούδι δε θα είχε σημασία, 
αν ο διαβάτης αντί να κοιτάει το λουλούδι κοίταζε ένα βουνό, ένα λιβάδι ή οτιδήποτε 
άλλο που δε μπορεί να μετακινηθεί. Είναι βέβαιο ότι πολλοί, ή οι περισσότεροι 
άνθρωποι, δε θα 'βλεπαν πραγματικά το βουνό, παρά σαν κάτι το πολύ κοινό. Αντί να 
το βλέπουν, θα ήθελαν να ξέρουν το όνομα του, το ύψος του ή θα ήθελαν να κάνουν 
ορειβασία, πράγμα που μπορεί να θεωρηθεί σαν μια άλλη μορφή κατοχής του. 
Μερικοί όμως μπορούν και να βλέπουν το βουνό και να το χαίρονται. Το ίδιο 
μπορούμε να πούμε και για την απόλαυση της μουσικής: δηλαδή, το ν' αγοράσει 
κάποιος ένα δίσκο που του αρέσει, είναι ταυτόχρονα μια πράξη κατοχής του έργου, 
και ίσως οι περισσότεροι άνθρωποι που απολαμβάνουν την τέχνη στην 
πραγματικότητα να την «καταναλώνουν». Μια μειοψηφία, όμως, ίσως μπορεί ακόμα 
ν' ανταποκρίνεται στη μουσική και την τέχνη με γνήσια χαρά και χωρίς καμιά 
κτητική παρόρμηση. 

Καμιά φορά μπορεί κανείς να διαβάσει τις αντιδράσεις των ανθρώπων στην έκφραση 
που παίρνει το πρόσωπο τους. Στη διάρκεια ενός έργου που είδα πρόσφατα στην 
τηλεόραση και που παρουσίαζε τους καταπληκτικούς ακροβάτες και 
ταχυδακτυλουργούς του κινέζικου τσίρκου, ή κάμερα επανειλημμένα στράφηκε 
στους θεατές για να καταγράψει τις αντιδράσεις τους. Τα περισσότερα πρόσωπα ήταν 
ξαναμμένα, ζωντανεμένα, είχαν γίνει πραγματικά όμορφα στην ανταπόκριση τους 
στη χαριτωμένη, ζωντανή παράσταση. Μόνο μια μειοψηφία φαινόταν ψυχρή και 
ασυγκίνητη. 

Ένα άλλο παράδειγμα απόλαυσης χωρίς την τάση κατοχής είναι η ανταπόκριση μας 
απέναντι στα μικρά παιδιά. Κι εδώ ακόμα υποψιάζομαι ότι υπάρχει μια μεγάλη δόση 
απατηλής συμπεριφοράς - απατηλής και για μας τους ίδιους — γιατί στην 
πραγματικότητα θέλουμε να δούμε τους εαυτούς μας στο ρόλο ανθρώπων που 
πραγματικά αγαπούν τα παιδιά. Αλλά κι αν ακόμα υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας, 
πιστεύω ότι η αυθεντική, ζωντανή ανταπόκριση προς τα παιδιά δεν είναι καθόλου 
σπάνια. Αυτό μπορεί να συμβαίνει κατά ένα τουλάχιστο μέρος γιατί - αντίθετα με τα 
συναισθήματα για τους έφηβους και τους ενήλικες - οι περισσότεροι άνθρωποι δε 
φοβούνται τα παιδιά κι έτσι αισθάνονται ελεύθεροι να εκφράσουν την αγάπη τους, 
πράγμα που δε μπορεί να γίνει όταν υπάρχει στη μέση φόβος. 

Το πιο σχετικό παράδειγμα απόλαυσης χωρίς την επιθυμία κατοχής αυτού που 
απολαμβάνει κανείς, μπορούμε να το βρούμε στις διαπροσωπικές σχέσεις. Ένας 
άντρας και μια γυναίκα μπορεί ν' απολαμβάνουν ο ένας τον άλλο σε πολλά επίπεδα: 
στον καθένα από τους δυο μπορεί ν' αρέσει η στάση του άλλου απέναντι στα διάφορα 
πράγματα, τα γούστα, οι ιδέες, το ταμπεραμέντο ή ολόκληρη η προσωπικότητα του 
άλλου. Κι όμως, μόνο σ' εκείνους που πρέπει να έχουν ό,τι τους αρέσει, αυτή η 
αμοιβαία ευχαρίστηση καταλήγει συχνά στην επιθυμία για σεξουαλική κατοχή. Οι 
άνθρωποι που θέλουν να είναι, νιώθουν ότι το άλλο άτομο είναι ευχάριστο και ακόμα 
ερωτικά επιθυμητό, αλλά δε νιώθουν την ανάγκη να το «ξεριζώσουν» —όπως 
αναφέρει ο Tennyson στο ποίημα του - για να το χαρούν. 

Οι άνθρωποι που το συνολικό τους ενδιαφέρον εντοπίζεται στην απόκτηση και 
κατοχή πραγμάτων, θέλουν να έχουν το άτομο που τους αρέσει ή θαυμάζουν. Αυτό 
μπορούμε να το δούμε στις σχέσεις των γονιών με τα παιδιά τους, των δασκάλων με 
τους μαθητές τους, αλλά ακόμα και ανάμεσα σε φίλους. Κανένας από τους δυο 
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συντρόφους που έχουν μια τέτοια σχέση δεν ικανοποιείται με το ν' απολαμβάνει 
απλώς τον άλλο. Ο καθένας θέλει να έχει τον άλλο για τον εαυτό του/της. Έτσι 
ζηλεύουν αυτούς που θέλουν να «έχουν» το πρόσωπο που οι ίδιοι επιθυμούν. 
Αποζητάει ο ένας τον άλλο, όπως ένας ναυαγός αποζητάει μια σανίδα για να 
επιζήσει. Ουσιαστικά, οι σχέσεις που στηρίζονται στην «κατοχή» είναι βαριές, φορ-
τικές, γεμάτες ζήλια και συγκρούσεις. 

Γενικότερα, τα βασικά στοιχεία στη σχέση των κτητικών ατόμων είναι η άμιλλα, ο 
ανταγωνισμός και ο φόβος. Το ανταγωνιστικό στοιχείο βρίσκεται στη ρίζα μιας 
τέτοιας σχέσης.  Αν η τάση γι' απόκτηση και κατοχή είναι η βάση της αίσθησης της 
ταυτότητας μου, γιατί «είμαι ό,τι έχω», η επιθυμία να έχω οδηγεί στην επιθυμία να 
έχω πολλά, να έχω περισσότερα, να έχω τα περισσότερα. Μ' άλλα λόγια, η απληστία 
είναι το φυσικό αποτέλεσμα ενός τέτοιου προσανατολισμού. Μπορεί να πρόκειται για 
την απληστία του φιλάργυρου ή την απληστία του ανθρώπου που κυνηγάει τα κέρδη 
ή για την απληστία του άντρα που κυνηγάει γυναίκες, ή της γυναίκας που κυνηγάει 
άντρες. Οποιαδήποτε κι αν είναι η ρίζα της απληστίας του, ο άπληστος δε μπορεί 
ποτέ να έχει αρκετά, δε μπορεί ποτέ να «ικανοποιηθεί». Σε αντίθεση με τις φυσικές 
ανάγκες —όπως είναι η πείνα— που έχουν συγκεκριμένα σημεία κορεσμού, 
καθορισμένα από τη φυσιολογία του σώματος, η πνευματική απληστία —και όλη η 
απληστία είναι πνευματική, ακόμα και αυτή που ικανοποιείται μέσα από το σώμα - 
δεν έχει σημείο κορεσμού, αφού η ικανοποίηση της δε γεμίζει την εσωτερική 
κενότητα, την ανία, τη μοναξιά και την κατάθλιψη που προορίζεται να καλύψει. 
Ακόμα παραπέρα, αφού το καθετί που έχει ο καθένας μπορεί σε μια στιγμή, με τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο, να χαθεί, πρέπει αυτός να συσσωρεύει όλο και περισσότερα 
για να ισχυροποιήσει την ύπαρξη του ενάντια σ' ένα τέτοιο κίνδυνο.  Αν ο καθένας 
θέλει να έχει συνεχώς περισσότερα, σίγουρα θα φοβάται την επιθετική τάση του 
διπλανού του να του πάρει όλα αυτά που έχει. Για να μπορέσει να εμποδίσει μια 
τέτοια επίθεση, πρέπει να γίνει πιο δυνατός και προκαταβολικά επιθετικός. 
Παράλληλα, αφού η παραγωγή, όσο μεγάλη κι αν είναι, δε μπορεί ποτέ να συμβαδίζει 
με τις απεριόριστες επιθυμίες, τότε ο ανταγωνισμός εμφανίζεται να είναι. 
απαραίτητος ανάμεσα στα άτομα, μέσα στην πάλη τους ν' αποκτήσουν όσο το δυνατό 
περισσότερα. Και ο αγώνας αυτός θα συνεχιζόταν ακόμα κι αν μπορούσε να 
επιτευχθεί μια κατάσταση απόλυτης αφθονίας. Αυτοί που υστερούν οι φυσική υγεία, 
ελκυστικότητα, χαρίσματα και ταλέντα θα ζηλεύουν βαθιά αυτούς που θα έχουν 
«περισσότερα». 

Το γεγονός ότι το έχει και η συνακόλουθη απληστία οδηγούν αναπόφευκτα σε 
διαπροσωπικό ανταγωνισμό, ισχύει όχι μόνο για τους ανθρώπους, αλλά και για τα 
διάφορα κράτη. Γιατί όσο τα κράτη αποτελούνται από ανθρώπους που η κυρία 
απασχόληση τους είναι η κατοχή πραγμάτων και η απληστία, δε μπορούν ν' 
αποφύγουν τον πόλεμο. Αναπόφευκτα, επιθυμούν ό,τι έχει το άλλο κράτος και 
προσπαθούν να πάρουν αυτά που θέλουν με πόλεμο, οικονομική πίεση ή απειλές. Θα 
χρησιμοποιήσουν, στην αρχή, αυτές τις μεθόδους ενάντια ατά πιο αδύνατα κράτη και 
θα κάνουν συμμαχίες ισχυρότερες από το κράτος που θέλουν να χτυπήσουν. Ακόμα 
κι αν υπάρχει μια μόνο λογική πιθανότητα να νικήσει ένα κράτος, θα επιδιώξει τον 
πόλεμο, όχι γιατί υποφέρει οικονομικά, αλλά γιατί η επιθυμία ν' αποκτήσει 
περισσότερα και να κατακτήσει είναι βαθιά ριζωμένη μέσα στον κοινωνικό χαρα-
κτήρα. 

Φυσικά υπάρχουν περίοδοι ειρήνης. Αλλά θα πρέπει να μπορεί κανείς να διακρίνει 
ανάμεσα σε μια ειρήνη που διαρκεί και μια ειρήνη που είναι φαινόμενο μεταβατικό· 
μια περίοδος δηλαδή, που ένα κράτος μαζεύει δυνάμεις, επανδρώνει καλύτερα τη 
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βιομηχανία και εξοπλίζει το στρατό του. Θα πρέπει, μ' άλλα λόγια, να διακρίνουμε 
ανάμεσα στην ειρήνη που είναι μια διαρκής κατάσταση αρμονίας και στην ειρήνη 
που είναι βασικά μια ανακωχή.  Αν και ο 19ος και ο 20ός αιώνας είχαν περιόδους 
ανακωχής, χαρακτηρίζονται βασικά από μια κατάσταση χρόνιου πολέμου ανάμεσα 
στους πρωταγωνιστές της ιστορικής αυτής φάσης. Η ειρήνη σαν μια κατάσταση 
διαρκών αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα κράτη είναι δυνατή, όταν η δομή του έχει 
αντικατασταθεί με τη δομή του είναι. Η ιδέα ότι μπορεί κάποιος να επιδιώξει και ν' 
αποκαταστήσει την ειρήνη, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνει τις τάσεις για κατοχή και 
κέρδος, είναι μια αυταπάτη, και μάλιστα επικίνδυνη, γιατί στερεί τους ανθρώπους 
από την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν ότι αντιμετωπίζουν δύο ξεκάθαρες εν-
αλλακτικές λύσεις: η μια ριζοσπαστική αλλαγή του χαρακτήρα τους ή τη διαιώνιση 
του πολέμου. Αυτή η εναλλακτική λύση είναι πραγματικά πολύ παλιά. Οι ηγέτες κή-
ρυσσαν τον πόλεμο και ο λαός τους ακολουθούσε. Σήμερα και αύριο, με την 
απίστευτη άνοδο της καταστροφικότητας των καινούργιων όπλων, η προοπτική που 
διαγράφεται δεν είναι πια ο πόλεμος — αλλά η αμοιβαία αυτοκτονία. 
Όσα ισχύουν για τις διεθνείς διενέξεις, ισχύουν και για την ταξική πάλη. Η πάλη 
ανάμεσα στις τάξεις, βασικά ανάμεσα στους εκμεταλλευτές και τους 
εκμεταλλευόμενους, υπήρχε πάντα στις κοινωνίες που ήταν θεμελιωμένες στην αρχή 
της απληστίας. Η ταξική πάλη δεν εμφανίστηκε εκεί όπου δεν υπήρχε η ανάγκη ή η 
πιθανότητα είτε για εκμετάλλευση είτε για άπληστο κοινωνικό χαρακτήρα. Αλλά 
ακόμα και οι, πλουσιότερες κοινωνίες είναι αναγκαστικά χωρισμένες σε τάξεις, στο 
βαθμό που κυριαρχεί σ' αυτές ο κτητικός κοινωνικός χαρακτήρας. Όπως αναφέρθηκε 
και πρωτύτερα, με δοσμένες τις απεριόριστες επιθυμίες, ακόμα και η μεγαλύτερη 
παραγωγή δε μπορεί να συμβαδίσει με φαντασίωση που έχει ο καθένας ν' αποκτήσει 
περισσότερα από το διπλανό του. Αναπόφευκτα, αυτοί που είναι δυνατότεροι, 
εξυπνότεροι ή όσοι ευνοούνται από τις διάφορες περιστάσεις, θα προσπαθήσουν να 
εξασφαλίσουν μια προνομιακή θέση για τον εαυτό τους και να επωφεληθούν από 
τους άλλους -πού είναι πιο αδύνατοι— χρησιμοποιώντας είτε τη δύναμη και τη βία 
είτε την πειθώ. Οι καταπιεσμένες τάξεις θα γκρεμίσουν τους καταπιεστές τους, κ.ο.κ. 
Η ταξική πάλη μπορεί να γίνει λιγότερο βίαιη, αλλά δε μπορεί να εξαφανιστεί όσο 
κυριαρχεί η απληστία στην ανθρώπινη καρδιά. Η ιδέα της αταξικής κοινωνίας σ' ένα 
δήθεν σοσιαλιστικό κόσμο, γεμάτο με το πνεύμα της απληστίας είναι τόσο απατηλή -
κι επικίνδυνη- όσο και η ιδέα της διαρκούς ειρήνης ανάμεσα στα άπληστα κράτη. 
Αντίθετα, στη βάση του είναι, ή ατομική ιδιοκτησία δεν έχει και τόσο μεγάλη 
σημασία: δε χρειάζομαι να κατέχω κάτι για να τo χαρώ ή ακόμα και να το 
χρησιμοποιήσω. Έτσι, περισσότεροι από ένας άνθρωποι -στην πραγματικότητα 
εκατομμύρια ανθρώπων- μπορούν να μοιραστούν την ευχαρίστηση που τους δίνει το 
ίδιο αντικείμενο, αφού κανείς δε χρειάζεται —ή δεν επιθυμεί— να το έχει σαν 
προϋπόθεση για να το χαρεί. Αυτό όχι μόνο εμποδίζει τις διαμάχες, αλλά και 
δημιουργεί μια από τις πιο βαθιές μορφές της ανθρώπινης ευτυχίας: του να 
μοιράζονται οι άνθρωποι την απόλαυση. Τίποτα δεν ενώνει τους ανθρώπους 
περισσότερο (χωρίς να περιορίζει την ατομικότητα τους) από το να μοιράζονται το 
θαυμασμό και την αγάπη τους για ένα πρόσωπο ή μια ιδέα, ένα μουσικό κομμάτι, ένα 
πίνακα ζωγραφικής, ένα σύμβολο, ή ακόμα το να συμμετέχουν σε μια τελετουργία ή 
να μοιράζονται τη λύπη. Η εμπειρία αύτη κρατάει τη σχέση ανάμεσα σε δυο ανθρώ-
πους ζωντανή. Αποτελεί τη βάση όλων των μεγάλων θρησκευτικών, πολιτικών και 
φιλοσοφικών ρευμάτων. Φυσικά, αυτό συμβαίνει μόνο όταν και στο βαθμό που οι 
άνθρωποι νιώθουν γνήσια αγάπη ή θαυμασμό. Όταν τα θρησκευτικά και πολιτικά 
ρεύματα αποστεώνονται, όταν η γραφειοκρατία διευθύνει τους ανθρώπους μέσα από 
την υποβολή και τις απειλές, η εμπειρία της κοινής ευτυχίας τελειώνει. 
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Ενώ η φύση έχει επινοήσει το πρωτότυπο —ή ίσως το σύμβολο - της κοινής 
απόλαυσης στη σεξουαλική πράξη, στην πραγματικότητα η σεξουαλική πράξη δε 
συνεπάγεται απαραίτητα και κοινή απόλαυση. Οι δύο άνθρωποι είναι συχνά τόσο 
ναρκισσιστές, εγωπαθείς και κτητικοί, που τελικά μπορούμε να πούμε ότι 
αισθάνονται ταυτόχρονη αλλά όχι και κοινή ευχαρίστηση. 
Από μια άλλη άποψη, η φύση προσφέρει ένα λιγότερο διφορούμενο σύμβολο 
διάκρισης ανάμεσα στο έχει και το είναι. Η στύση του πέους είναι απόλυτα 
λειτουργική. Ο άντρας δεν έχει τη στύση σαν ιδιοκτησία, ή σαν μια μόνιμη ιδιότητα 
(αν και το πόσοι άντρες θα επιθυμούσαν να την έχουν, μπορεί εύκολα να το μαντέψει 
κανείς). Το πέος είναι σε κατάσταση στύσης, όσο ο άντρας είναι σε κατάσταση 
διέγερσης, όσο επιθυμεί το άτομο που του δημιούργησε αυτή τη διέγερση.  Αν, για 
τον ένα ή τον άλλο λόγο, παρεμβληθεί κάτι σ' αυτή την κατάσταση διέγερσης, τότε ο 
άντρας δεν έχει τίποτα. Και σ' αντίθεση μ' όλα τ' άλλα είδη συμπεριφοράς, η στύση 
δεν είναι κάτι που μπορεί να παραποιηθεί. Ο George Groddek, ένας από τους σπου-
δαιότερους ψυχαναλυτές — αν και σχετικά άγνωστος — συνήθιζε να λέει ότι κατά 
βάθος ο άντρας είναι άντρας μόνο για λίγα λεπτά. Τον περισσότερο καιρό είναι ένα 
μικρό αγόρι. Ο Groddek, βέβαια, δεν εννοούσε ότι ο άντρας γίνεται ολοκληρωτικά 
παιδί, αλλά ειδικά σ' εκείνη την πλευρά που για τους περισσότερους άντρες αποτελεί 
απόδειξη ότι είναι άντρες. (Βλέπε την εργασία που έγραψα [1943] πάνω στο θέμα Σεξ 
και Χαρακτήρας). 

Χαρά - Απόλαυση 
Ο Meister Eckhart δίδαξε ότι η ζωντάνια οδηγεί στη χαρά. Ο σύγχρονος αναγνώστης 
συνήθως δε δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη λέξη «χαρά», και τη διαβάζει σαν ο Eckhart 
να είχε γράψει «απόλαυση». Παρόλα αυτά, η διάκριση ανάμεσα στη χαρά και την 
απόλαυση είναι ουσιαστική, ειδικά στο βαθμό που αναφέρεται στη διάκριση έχει και 
είναι. Δεν είναι εύκολο να εκτιμήσουμε τη διαφορά αφού ζούμε σ' ένα κόσμο 
«άχαρων απολαύσεων». 

Τι είναι απόλαυση; Παρόλο που η λέξη χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους, αν 
πάρουμε την τρέχουσα έννοια της, θα την ορίσουμε σαν την ικανοποίηση μιας 
επιθυμίας που δεν απαιτεί δραστηριότητα (με την έννοια της ζωντάνιας) για να 
ικανοποιηθεί. Μια τέτοια απόλαυση μπορεί να είναι: η ευχαρίστηση για την 
κοινωνική επιτυχία, την απόκτηση χρημάτων ή την τύχη στο λαχείο. Ακόμα 
παραπέρα, η συμβατική σεξουαλική ευχαρίστηση, το να τρώει κανείς «μέχρι 
σκασμού», το να κερδίζει σ' έναν αγώνα δρόμου, η ευφορία που φέρνει το πιοτό ή τα 
ναρκωτικά, η ικανοποίηση του σαδισμού κάποιου ή του πάθους του να σκοτώνει ή να 
διαμελίζει ο,τι είναι ζωντανό. 
Βέβαια, για να γίνουν οι άνθρωποι πλούσιοι ή διάσημοι πρέπει να είναι πολύ 
δραστήριοι με την έννοια της απασχόλησης, αλλά όχι με την έννοια της 
«ένδογέννησης». Όταν πετύχουν το στόχο τους, μπορεί να είναι «συγκινημένοι», 
«έντονοι ικανοποιημένοι» και να αισθάνονται ότι έφτασαν σ' ένα «κορύφωμα». Αλλά 
ποιο κορύφωμα; Ίσως το κορύφωμα μιας έξαρσης, μιας ικανοποίησης, μιας εκ-
στατικής ή οργιαστικής κατάστασης, σπρωγμένοι από τα πάθη τους, που αν και 
ανθρώπινα είναι εντούτοις παθολογικά, στο βαθμό που δεν οδηγούν σε ικανοποιητική 
λύση της ανθρώπινης κατάστασης. Αυτά τα πάθη δεν οδηγούν σε μεγαλύτερη 
ανθρώπινη ανάπτυξη και δύναμη, αλλά αντίθετα στην ανθρώπινη αναπηρία. Οι 
απολαύσεις των ριζοσπαστικών ηδονιστών, η ικανοποίηση όλο και περισσότερων 
καινούργιων επιθυμιών, οι απολαύσεις της σύγχρονης κοινωνίας συνεπάγονται 
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διαφορετικούς βαθμούς έξαρσης. Αλλά με κανένα τρόπο δεν οδηγούν στη χαρά. Στην 
πραγματικότητα, η απουσία της χαράς δημιουργεί την επιτακτική ανάγκη όλο και 
καινούργιων, όλο και πιο πολλών απολαύσεων. 
Μ' αύτη την έννοια, η σύγχρονη κοινωνία βρίσκεται στην ίδια κατάσταση που 
βρίσκονταν οι Εβραίοι τρεις χιλιάδες χρόνια πριν. Μιλώντας στο λαό του Ισραήλ για 
μια από τις χειρότερες αμαρτίες τους ο Μωυσής είπε: «Οὐκ ἐλάτρευσας Κυρίω τῶ 
Θεῶ σου ἐν εὐφροσύνη καί αγαθῆ διάνοια διά τό πλῆθος πάντων» (Δευτερονόμιο 
ΚΗ': 47). Η χαρά (ευφροσύνη) είναι το απαραίτητο συστατικό της παραγωγικής 
δραστηριότητας. Δεν είναι η «κορύφωση μιας εμπειρίας» που αναπτύσσεται και 
τελειώνει ξαφνικά, αλλά μάλλον ένα επίπεδο, μια συναισθηματική κατάσταση που 
συνοδεύει την παραγωγική έκφραση των ουσιαστικών ανθρώπινων χαρακτηριστικών. 
Η χαρά δεν είναι μια στιγμιαία εκστατική φωτιά. Η χαρά είναι μια λάμψη που 
συνοδεύει την ύπαρξη. 

Η απόλαυση και η συγκίνηση οδηγούν στη λύπη, μετά τη δήθεν κορύφωση τους. 
Γιατί η συγκίνηση μπορεί να έχει βιωθεί, αλλά το δοχείο δε γέμισε. Οι εσωτερικές δυ-
νάμεις του ανθρώπου δεν αναπτύχθηκαν. Απλώς έγινε μια προσπάθεια να σπάσει η 
ανία της αντιπαραγωγικής δραστηριότητας και για μια στιγμή ενεργοποιούνται όλες 
οι δυνάμεις —εκτός από τη λογική και την αγάπη. Ο άνθρωπος προσπάθησε κάποια 
στιγμή να γίνει υπεράνθρωπος πριν ακόμα γίνει άνθρωπος. 'Ίσως κάποια στιγμή — 
στιγμή θριάμβου — να νομίσει ότι το κατάφερε, αλλά ο θρίαμβος ακολουθείται από 
μια βαθιά λύπη: κι αυτό γιατί τίποτα δεν άλλαξε μέσα στον άνθρωπο. Η παροιμία 
«Μετά τη συνουσία το ζώο είναι λυπημένο» («Post coitum animal triste est») 
εκφράζει το ίδιο φαινόμενο αναφορικά με το σεξ χωρίς αγάπη, που είναι βέβαια μια 
«κορύφωση εμπειρίας», μια έντονη έξαρση - πράγμα συγκινητικό και ευχάριστο - 
αλλά που αναπόφευκτα ακολουθείται, όταν τελειώνει, από απογοήτευση. Η χαρά στο 
σεξ υπάρχει μόνο όταν συνυπάρχει η συναισθηματική μαζί με τη σωματική 
εξοικείωση. 

Όπως θα περίμενε κανείς, η χαρά παίζει κεντρικό ρόλο σ' εκείνα τα θρησκευτικά και 
φιλοσοφικά ρεύματα που ισχυρίζονται ότι το είναι είναι ο σκοπός της ζωής. Ο 
Βουδισμός, ενώ απορρίπτει την απόλαυση, θεωρεί την κατάσταση Νιρβάνα σαν μια 
κατάσταση χαράς, πράγμα που φαίνεται στις αναφορές και τις εικόνες που υπάρχουν 
από το θάνατο του Βούδα. (Χρωστάω χάρη στον D. Τ. Suzuki που μου υπέδειξε αυτό 
το πράγμα σε μια περίφημη εικόνα του θανάτου του Βούδα). 

Η Παλαιά Διαθήκη και η νεότερη εβραϊκή παράδοση, ενώ προειδοποιούν ενάντια 
στις απολαύσεις που ξεκινούν από την ικανοποίηση της απληστίας, βλέπουν στη 
χαρά τη διάθεση που συνοδεύει την ύπαρξη. Οι Ψαλμοί τελειώνουν με μια ενότητα 
δεκαπέντε Ψαλμών που αποτελούν ένα τεράστιο ύμνο στη χαρά, και οι δυναμικοί 
Ψαλμοί αρχίζουν με φόβο και λύπη για να καταλήξουν στη χαρά και την αγαλλίαση. 
Το Σάββατο είναι μέρα χαράς και στη Μεσσιανική Εποχή η χαρά είναι η διάθεση που 
κυριαρχεί. Η προφητική λογοτεχνία έχει άφθονα κομμάτια που εκφράζουν χαρά και 
αγαλλίαση. Τέτοιο απόσπασμα είναι το παρακάτω: «Τότε θέλει χαρῆ ἡ παρθένος ἐν 
τῶ χορῶ, καί οἱ νέοι καί οἱ γέροντες ὁμοῦ καί θέλω στρέψει το πένθος αὐτῶν εἰς 
χαράν» (Ιερεμίας ΛΑ': 13) καθώς «καί ἐν εὐφροσύνη θέλετε ἀντλήσει ὕδωρ» 
(Ησαΐας IB': 3). Ο Θεός ονομάζει την Ιερουσαλήμ «ἡ πόλις τῆς εὐφροσύνης μου» 
(Ιερεμίας Νθ': 25). 
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Την ίδια έμφαση βρίσκουμε και στο Ταλμούδ. «Η χαρά από ένα μιτζβά (mitzvah) (η 
εκπλήρωση του θρησκευτικού καθήκοντος) είναι ο μόνος τρόπος που θα μας 
βοηθήσει να βρούμε το άγιο πνεύμα» («Μπερακόθ 31,α). Η χαρά είναι τόσο 
ουσιαστική για τον Ταλμουδικό νόμο, που το πένθος για ένα κοντινό συγγενή που 
πέθανε πριν μια βδομάδα, πρέπει να διακόπτεται από τη χαρά του Σαββάτου. 
Το Χασιδικό κίνημα, που το σύνθημα του «Υπηρέτησε το Θεό με χαρά» ήταν μια 
στροφή από τους Ψαλμούς, δημιούργησε ένα τρόπο ζωής, όπου η χαρά ήταν από τα 
πιο σημαντικά στοιχεία. Η λύπη και η κατάθλιψη θεωρούνται σημεία κάποιου 
πνευματικού λάθους, αν όχι μεγάλης αμαρτίας. 
Στη χριστιανική εξέλιξη, ακόμα και το όνομα των Ευαγγελίων -Χαρμόσυνη Αγγελία - 
δείχνει την κεντρική σημασία της χαράς και της αγαλλίασης. Στην Καινή Διαθήκη, η 
χαρά είναι ο καρπός της παραίτησης από το έχει, ενώ η λύπη εκφράζει τη διάθεση 
αυτού που κρέμεται από τα αποκτήματα του. (Βλέπε, για παράδειγμα Ματθαίος ΙΓ': 
44 και ΙΘ': 22). Σε πολλές από τις ομιλίες του Ιησού, η χαρά θεωρείται απαραίτητο 
στοιχείο του είναι. Στον τελευταίο του λόγο στους αποστόλους, ο Ιησούς δίνει στη 
χαρά την τελική της μορφή: «Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἡ χαρά ἡ ἐμή ἐν ὑμῖν μείνη 
καί ἡ χαρά ὑμῶν πληρωθῆ». (Ιωάννης ΙΕ': 11). 

Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, η χαρά παίζει επίσης σπουδαιότατο ρόλο στη 
σκέψη του Meister Eckhart. Στα παρακάτω λόγια του φαίνεται μια από τις πιο όμορ-
φες και ποιητικές εκφράσεις της ιδέας της δημιουργικής δύναμης του γέλιου και της 
χαράς: «Όταν γελάει ο Θεός στην ψυχή και η ψυχή στέλνει πίσω το γέλιο της στο 
Θεό, τότε γεννιούνται τα πρόσωπα της Τριάδας. Μιλώντας με υπερβολή, όταν ο 
Πατέρας γελάει στο γιο και ο γιος γελάει στον Πατέρα, αυτό το γέλιο δίνει 
ευχαρίστηση, αυτή ή ευχαρίστηση δίνει χαρά, αυτή ή χαρά συνεπάγεται αγάπη και ή 
αγάπη δημιουργεί τα πρόσωπα (της Τριάδας) που ένα από αυτά είναι το Άγιο 
Πνεύμα» (Blakney, σ. 245). 

Ο Spinoza δίνει στη χαρά την πιο σημαντική θέση μέσα στο ανθρωπολογικό-ηθικό 
σύστημα του. Η «χαρά — λέει — είναι το μονοπάτι που οδηγεί τον άνθρωπο από τη 
μικρότερη στη μεγαλύτερη τελειότητα. Η λύπη είναι το μονοπάτι που οδηγεί τον 
άνθρωπο από τη μεγαλύτερη στη μικρότερη τελειότητα» (Ηθική, 3, όρ. 2, 3). 
Οι απόψεις του Spinoza μπορούν να κατανοηθούν μόνο αν τις τοποθετήσουμε στο 
πλαίσιο του συνολικού συστήματος της σκέψης του. Για να μην πέσουμε σε 
παρακμή, πρέπει ν' αγωνιζόμαστε συνεχώς για να πλησιάσουμε το «πρότυπο της 
ανθρώπινης φύσης», δηλαδή πρέπει να είμαστε όσο το δυνατό περισσότερο 
ελεύθεροι, λογικοί, δραστήριοι. Πρέπει να γίνουμε αυτό που μπορούμε να είμαστε. 
Αυτό πρέπει να το θεωρήσουμε σαν το καλό που είναι δυναμικά ενσωματωμένο στη 
φύση μας. Ο Spinoza αντιλαμβάνεται το «καλό» σαν «καθετί που είμαστε βέβαιοι ότι 
είναι ένας τρόπος όλο και μεγαλύτερης προσέγγισης στο πρότυπο της ανθρώπινης 
φύσης που έχουμε βάλει μπροστά μας». Ο ίδιος αντιλαμβάνεται το «κακό» σαν 
«αντίθετα,... καθετί που είμαστε βέβαιοι ότι μας εμποδίζει να φτάσουμε αυτό το 
πρότυπο». (Ηθική, 4, Πρόλογος). Η χαρά είναι κάτι καλό. Η λύπη (tristitia, καλύτερα 
μεταφρασμένη σαν «θλίψη», «μελαγχολία») είναι κάτι κακό. Η χαρά είναι αρετή. Η 
λύπη είναι αμαρτία. 

Η χαρά λοιπόν είναι όλα αυτά που αισθανόμαστε όσο πλησιάζουμε το σκοπό της 
αυτοπραγμάτωσης μας. 
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Αμαρτία και Συγγνώμη 
Στην κλασική της έννοια — όπως τη βρίσκουμε στην εβραϊκή και τη χριστιανική 
θεολογική σκέψη - η αμαρτία είναι ουσιαστικά ταυτόσημη με την ανυπακοή στο 
θέλημα του Θεού. Αυτό φαίνεται καθαρά στη γνωστή πηγή της πρώτης αμαρτίας, την 
ανυπακοή του Αδάμ. Η εβραϊκή παράδοση δε θεωρούσε αυτή την πράξη σαν 
«πρωταρχική» αμαρτία, που την κληρονόμησαν όλοι οι απόγονοι του Αδάμ — όπως 
αναφέρει η χριστιανική παράδοση — παρά μόνο σαν την πρώτη αμαρτία, που δε 
βρίσκεται απαραίτητα στους απόγονους του Αδάμ. 

Παρόλα αυτά, το κοινό στοιχείο είναι η άποψη ότι η ανυπακοή στις προσταγές του 
Θεού είναι αμαρτία, οποιεσδήποτε κι αν είναι αυτές οι προσταγές. Αυτό δεν προκαλεί 
έκπληξη, αν σκεφτούμε ότι η εικόνα του Θεού σ' αυτό το μέρος της βιβλικής 
ιστορίας, είναι μια εικόνα αυστηρής εξουσίας που ταίριαζε στο πρότυπο ενός 
ανατολίτη Βασιλιά των Βασιλιάδων. Δεν είναι ακόμα εντυπωσιακό αν σκεφτούμε ότι 
η εκκλησία, σχεδόν από την αρχή της ύπαρξης της, προσαρμόστηκε σε μια κοινωνική 
δομή -τότε στη φεουδαρχία και τώρα στον καπιταλισμό- που απαιτούσε για τη 
λειτουργία της αυστηρή υπακοή των ανθρώπων στους νόμους, τόσο σ' εκείνους που 
εξυπηρετούν τα πραγματικά τους συμφέροντα όσο και σ' εκείνους που δεν τα 
εξυπηρετούν. Το πόσο καταπιεστικοί ή φιλελεύθεροι είναι οι νόμοι και ποια μέτρα 
παίρνονται για την επιβολή τους, έχει μικρή σημασία σε σχέση με το κεντρικό θέμα: 
οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να φοβούνται την εξουσία όχι μόνο στο πρόσωπο των 
αξιωματούχων, που «επιβάλλουν το νόμο» γιατί οπλοφορούν. Αυτός ο φόβος δεν 
αποτελεί εγγύηση για την ομαλή λειτουργία του κράτους. Ο πολίτης πρέπει να 
εσωτερικεύσει αυτό το φόβο και να μετατρέψει την υπακοή σε ηθική και 
θρησκευτική κατηγορία: την αμαρτία. 
Οι άνθρωποι σέβονται τους νόμους όχι μόνο γιατί φοβούνται, αλλά γιατί αισθάνονται 
ένοχοι για την ανυπακοή τους. Το αίσθημα αυτό της ένοχης μπορεί να ξεπεραστεί με 
τη συγχώρεση, που μόνο η εξουσία μπορεί να δώσει. Οι συνθήκες για μια τέτοια 
συγχώρεση είναι: ο αμαρτωλός μετανοεί, τιμωρείται και με την αποδοχή της τιμωρίας 
ξαναυποτάσσεται. Η ακολουθία: αμαρτία (ανυπακοή)        ·  αίσθημα ενοχής          νέα 
υποταγή (τιμωρία)       · συγχώρεση, είναι ένας φαύλος κύκλος, στο βαθμό που κάθε 
πράξη ανυπακοής οδηγεί σε μεγαλύτερη υπακοή. Μόνο λίγοι μπορούν να ξεφύγουν 
απ' αυτό τον κύκλο. Ο Προμηθέας είναι ο ήρωας τους. Παρόλη τη σκληρή τιμωρία 
που του επιβάλλει ο Δίας, ο Προμηθέας ούτε υποτάσσεται ούτε αισθάνεται ενοχή. 
Ήξερε ότι κλέβοντας τη φωτιά από τους θεούς και δίνοντας την στους ανθρώπους 
έκανε μια πράξη ευσπλαχνίας. Υπήρξε ανυπάκουος, αλλά δεν αμάρτησε. Είχε, όπως 
και πολλοί άλλοι αγαπητοί ήρωες (μάρτυρες) της ανθρώπινης φυλής, καταστρέψει 
την εξίσωση ανάμεσα στην ανυπακοή και την αμαρτία. 

Η κοινωνία όμως δεν αποτελείται από ήρωες. Όσο τα τραπέζια ήταν στρωμένα μόνο 
για μια μειοψηφία, και η πλειοψηφία έπρεπε να υπηρετεί τους σκοπούς της 
μειοψηφίας και να ικανοποιείται με τ' αποφάγια, υπήρχε η ανάγκη να καλλιεργείται η 
έννοια της ανυπακοής σαν αμαρτίας. Τόσο το κράτος όσο και η εκκλησία το 
καλλιέργησαν και συνεργάστηκαν για να προφυλάξουν η καθεμιά τη δική της 
ιεραρχία. Το κράτος χρειαζόταν τη θρησκεία για ν' αποκτήσει μια ιδεολογία που θα 
συγχώνευε την ανυπακοή με την αμαρτία. Η εκκλησία χρειαζόταν πιστούς που ήταν 
ήδη εκπαιδευμένοι από το κράτος στις αρετές της υπακοής. Και οι δυο 
χρησιμοποίησαν το θεσμό της οικογένειας, που η λειτουργία της ήταν να εκπαιδεύσει 
το παιδί στην υπακοή από την πρώτη στιγμή που θα εκδηλωνόταν η δική του θέληση 
(συνήθως, το αργότερο, με την αρχή της εκπαίδευσης στην ατομική καθαριότητα). Η 
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θέληση του παιδιού έπρεπε να σπάσει για να προετοιμαστεί έτσι που να λειτουργήσει 
σωστά αργότερα σαν πολίτης. 

Η αμαρτία στη συμβατική θεολογική και κοσμική έννοια είναι μια ιδέα που 
χρησιμοποιείται σε αυταρχικές δομές, και οι δομές αυτές εκφράζουν την τάση του 
έχει. Το κέντρο της ύπαρξης μας δε βρίσκεται μέσα μας, αλλά στην εξουσία όπου 
υποτασσόμαστε. Δε φτάνουμε στην ευδαιμονία μέσα από τη δική μας παραγωγική 
δραστηριότητα, αλλά από την παθητική υπακοή και την επακόλουθη επιδοκιμασία 
της εξουσίας. Έχουμε έναν αρχηγό (κοσμικό ή πνευματικό, βασιλιά/βασίλισσα ή 
Θεό). Σ' αυτόν έχουμε πίστη, έχουμε ασφάλεια... όσο είμαστε - κανένας. Το ότι η 
υποταγή δεν είναι απαραίτητα συνειδητή, ότι μπορεί να είναι ήπια ή αυστηρή, ότι η 
ψυχική και κοινωνική δομή δε χρειάζεται να είναι ολοκληρωτικά εξουσιαστική - 
αλλά μπορεί να είναι μόνο μερικά— δεν πρέπει να μας τυφλώνει μπροστά στο 
γεγονός ότι ζούμε με βάση το έχει, στο βαθμό που εσωτερικεύουμε την αυταρχική δομή 
της κοινωνίας μας. 
Όπως τόνισε ο Alfons Auer πολύ συνοπτικά, η έννοια που δίνει ο Θωμάς Άκινάτος 
στην εξουσία, στην ανυπακοή και την αμαρτία είναι ανθρωπιστική: δηλαδή η 
αμαρτία δεν είναι ανυπακοή σε μια παράλογη εξουσία, αλλά αποτελεί παραβίαση της 
ανθρώπινης ευδαιμονίας. Λέει ο Άκινάτος: «Ο Θεός δε μπορεί ποτέ να προσβληθεί 
από μας, εκτός κι αν εμείς οι ίδιοι δρούμε ενάντια στην ευδαιμονία μας». Για να 
καταλάβουμε αυτή τη θέση, πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι για τον Άκινάτο το 
ανθρώπινο καλό (bonwn humanum) δεν καθορίζεται ούτε αυθαίρετα από τις καθαρά 
υποκειμενικές, ούτε από τις ενστικτώδεις επιθυμίες («φυσικές» με τη στωική έννοια) 
αλλά ούτε και από την αυθαίρετη θέληση του Θεού. Καθορίζεται από τη δική μας 
λογική κατανόηση της ανθρώπινης φύσης και των κανόνων, που βασισμένοι σ' αυτή 
τη φύση, οδηγούν στην καλύτερη δυνατή ανάπτυξη και στην ευδαιμονία. (Πρέπει να 
σημειωθεί ότι σαν υπάκουος γιος της εκκλησίας και υποστηρικτής της κατεστημένης 
κοινωνικής τάξης, ενάντια στα επαναστατικά δόγματα, ο Θωμάς Άκινάτος δε θα 
μπορούσε ποτέ να είναι καθαρός εκπρόσωπος μιας μη αυταρχικής ηθικής. Ο τρόπος 
που χρησιμοποιεί τη λέξη «ανυπακοή» και για τα δύο είδη της ανυπακοής, συσκότισε 
την ενδογενή αντίφαση της θέσης του). 

Ενώ η αμαρτία με την έννοια της ανυπακοής είναι στοιχείο της αυταρχικής δομής — 
δηλαδή της δομής του έχει — αποκτά μια ολότελα διαφορετική σημασία για τη μη 
αυταρχική δομή, που έχει τις ρίζες της στο είναι. Αύτη η άλλη σημασία υπονοείται 
στη Βιβλική αφήγηση της Πτώσης και μπορούμε να την καταλάβουμε αν ερμηνεύ-
σουμε διαφορετικά αυτή την αφήγηση. Ο Θεός έβαλε τον Άνθρωπο στον κήπο της 
Εδέμ και τον προειδοποίησε να μη δοκιμάσει τους καρπούς ούτε του Δέντρου της 
Ζωής, ούτε του Δέντρου της Γνώσης του Καλού και του Κακού. Βλέποντας ότι «δεν 
ήταν καλό για τον Άντρα να είναι μόνος του», ο Θεός δημιούργησε τη Γυναίκα. Ο 
Άντρας και η Γυναίκα θα γίνονταν ένα. Και οι δυο ήταν γυμνοί και «δεν ντρέπονταν 
ο ένας τον άλλο». Αυτή η φράση συνήθως ερμηνεύεται με τους όρους των 
συμβατικών σεξουαλικών ηθών, που θεωρούν αυτονόητο ότι ένας άντρας και μια 
γυναίκα σίγουρα θα ντρέπονταν ο ένας τον άλλο αν άφηναν τα γεννητικά τους 
όργανα ακάλυπτα. Αλλά το κείμενο έχει να πει και κάτι παραπέρα από όλα αυτά. Σ' 
ένα βαθύτερο επίπεδο, η φράση αυτή θα υπονοούσε ότι παρόλο που ο Άντρας και η 
Γυναίκα είδαν ο ένας τον άλλο άμεσα και συνολικά, δεν αισθάνθηκαν και δε μπο-
ρούσαν να αισθανθούν ντροπή, γιατί δεν αντιμετώπιζαν ο ένας τον άλλο σαν ξένοι, 
ούτε σαν ξεχωριστά άτομα, αλλά σαν «ένα». 
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Αυτή η προανθρώπινη κατάσταση αλλάζει ριζικά με την Πτώση όταν πια ο Άντρας 
και η Γυναίκα γίνονται ολότελα ανθρώπινοι, δηλαδή αποκτούν το χάρισμα της λογι-
κής, τη συνείδηση του καλού και του κακού, τη συνείδηση ότι είναι δυο ξεχωριστά 
πλάσματα, τη συνείδηση ότι η αρχική τους ενότητα έχει σπάσει και έχουν γίνει πια 
ξένοι μεταξύ τους. Βρίσκεται ο ένας κοντά στον άλλο, κι όμως αισθάνονται ότι είναι 
ξέχωροι και απομακρυσμένοι. Αισθάνονται τη βαθύτερη ντροπή: τη ντροπή ν' 
αντιμετωπίζεις «γυμνό» το συνάνθρωπο σου. Ταυτόχρονα, αρχίζουν να βιώνουν την 
αμοιβαία αποξένωση τους, την αδυσώπητη άβυσσο που τους χωρίζει. «Κάλυψαν τον 
εαυτό τους», προσπαθώντας μ' αυτό τον τρόπο ν' αποφύγουν την όλο-κληρωμένη 
ανθρώπινη επαφή, τη γύμνια που βλέπει ο ένας στον άλλο. Αλλά η ντροπή, όπως και 
η ενοχή, δεν ξεπερνιούνται με το κρύψιμο. Δε μπορούσαν να φτάσουν ο ένας τον 
άλλο μέσα από την αγάπη. Επιθυμούσαν ίσως σωματικά ο ένας τον άλλο, αλλά η 
σωματική ένωση δε γιατρεύει την ανθρώπινη αποξένωση. Το γεγονός ότι δεν 
αγαπιούνται φαίνεται από τη στάση τους: Η Εύα δεν προσπαθεί να προστατέψει τον 
Αδάμ και ο Αδάμ προσπαθεί ν' αποφύγει την τιμωρία κατηγορώντας την Εύα σαν 
ένοχη αντί να την υπερασπίσει. 

Ποίο είναι το αμάρτημα που έκαναν; Το ότι αντιμετώπισαν ο ένας τον άλλο σαν 
ξεχωριστά, απομονωμένα, εγωιστικά πλάσματα που δε μπορούσαν να ξεπεράσουν 
αυτό το διαχωρισμό τους με την αγάπη που θα τους οδηγούσε στην ένωση. Αυτή η 
αμαρτία είναι ριζωμένη βαθιά στην ίδια μας την ανθρώπινη ύπαρξη. Έχοντας χάσει 
την αρχική αρμονία που μας έδενε με τη φύση — κάτι που χαρακτηρίζει τα ζώα που 
η ζωή τους καθορίζεται από τα ένστικτα- έχοντας αποκτήσει το χάρισμα της λογικής 
και της αυτοσυνείδησης, δε μπορούμε παρά να βιώνουμε συνέχεια τον απόλυτο 
διαχωρισμό μας από κάθε άλλο ανθρώπινο πλάσμα. Στην Καθολική θεολογία αυτή η 
υπαρξιακή κατάσταση του απόλυτου διαχωρισμού και της αποξένωσης από τους 
άλλους, που δε γεφυρώνεται με την αγάπη, αποτελεί τον ορισμό της «Κόλασης». 
Είναι κάτι το αφόρητο για μας. Πρέπει να ξεπεράσουμε το βασανιστήριο του 
απόλυτου διαχωρισμού με κάποιο τρόπο: με την υποταγή ή την κυριαρχία ή 
προσπαθώντας να αποκοιμίσουμε τη λογική και τη συνείδηση. Όλοι αυτοί όμως οι 
τρόποι επιτυγχάνουν μόνο παροδικά, κλείνοντας το δρόμο που οδηγεί στην 
πραγματική λύση. Δεν υπάρχει παρά μόνο ένας τρόπος για να σώσουμε τον εαυτό 
μας απ' αυτή την κόλαση: να εγκαταλείψουμε τη φυλακή του εγωκεντρισμού μας, να 
βγούμε από τον εαυτό μας και να γίνουμε ένα με τον κόσμο.  Αν ο εγωκεντρικός 
διαχωρισμός από τους άλλους είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα, τότε η αμαρτία 
εξιλεώνεται μέσα από την αγάπη. Η λέξη εξιλέωση (στ' αγγλικά atonement) εκφράζει 
μια έννοια και ετυμολογικά έχει τις ρίζες της στη μεσοαγγλική έκφραση για την 
ένωση atonement. Αφού η αμαρτία του διαχωρισμού από τους άλλους ανθρώπους δεν 
είναι πράξη ανυπακοής, δε χρειάζεται να συγχωρεθεί, αλλά να επουλωθεί. Και η 
αγάπη, όχι η αποδοχή της τιμωρίας, είναι το θεραπευτικό μέσο. 
Ο Rainer Funk μου υπέδειξε ότι η έννοια της αμαρτίας σαν διάσπασης, έχει 
εκφραστεί από ορισμένους πατέρες της εκκλησίας που ακολούθησαν τη μη 
αυταρχική αντίληψη του Χριστού για την αμαρτία, και παραθέτει τα ακόλουθα 
παραδείγματα (παρμένα από τον Henri de Lubac): Ο 'Ωριγένης λέει: «Όπου 
υπάρχουν αμαρτίες, υπάρχει ποικιλία. Αλλά εκεί όπου κυβερνάει ή αρετή, υπάρχει 
μοναδικότητα, υπάρχει ενότητα». Ο Μάξιμος ο Ομολογητής λέει ότι μέσα από το 
αμάρτημα του Αδάμ, η ανθρώπινη φυλή «πού θα μπορούσε να ζει αρμονικά χωρίς 
συγκρούσεις ανάμεσα στο δικό μου και το δικό σου, μεταβλήθηκε σ' ένα σύννεφο 
κονιορτού». Ανάλογες σκέψεις για την καταστροφή της πρωταρχικής ενότητας στον 
Αδάμ μπορούμε να βρούμε στις ιδέες του Αγίου Αυγουστίνου και όπως λέει, ο Δρ 
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Auer στη διδασκαλία του Θωμά Ακινάτου. Ο de Lubac αναφέρει 
ανακεφαλαιώνοντας: «Σαν λειτουργία  αποκατάστασης" (Wiederherstellung) το 
γεγονός της λύτρωσης είναι απαραίτητο για να κερδηθεί η χαμένη ενότητα, για ν' 
αποκατασταθεί η υπερφυσική ενότητα με το Θεό και ταυτόχρονα η ενότητα των 
ανθρώπων μεταξύ τους». (Η μετάφραση δική μου βλέπε επίσης το κεφάλαιο Η 
Έννοια της Αμαρτίας και της Μετάνοιας στο Και Ως Θεοί Ἔσεσθε για μια 
ολοκληρωμένη εξέταση του προβλήματος της αμαρτίας). 
Σαν συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι με βάση το έχει και κατ' επέκταση την 
αυταρχική δομή, η αμαρτία είναι ανυπακοή και μπορεί να ξεπεραστεί με μεταμέλεια 
|—       τιμωρία           καινούργια υποταγή. Με βάση το είναι, τη μη αυταρχική δομή, 
η αμαρτία είναι μια άλυτη αποξένωση και μπορεί να ξεπεραστεί με την ολόπλευρη 
ανάπτυξη της λογικής και της αγάπης μέσα από μια διαδικασία ενότητας. 

Πραγματικά λοιπόν, μπορεί κανείς να ερμηνεύσει την ιστορία της Πτώσης και με 
τους δύο τρόπους, γιατί η ίδια η ιστορία είναι ένα μίγμα αυταρχικών και 
φιλελεύθερων στοιχείων. Αλλά οι, έννοιες της αμαρτίας καθαυτές σαν ανυπακοή και 
σαν αποξένωση, είναι διαμετρικά αντίθετες. 

Η ιστορία του Πύργου της Βαβέλ, στην Παλαιά Διαθήκη, φαίνεται να περιέχει την 
ίδια ιδέα. Η ανθρώπινη φυλή έφτασε εκεί σε μια κατάσταση ένωσης που 
συμβολίζεται με το γεγονός ότι όλη η ανθρωπότητα έχει μια και μόνο γλώσσα. Από 
την ίδια τους όμως τη φιλοδοξία γι' απόκτηση δύναμης, από τη μανία τους να έχουν 
το μεγάλο πύργο, οι άνθρωποι καταστρέφουν την ενότητα τους και διασκορπίζονται. 
Με μια έννοια, η ιστορία του Πύργου είναι η δεύτερη «Πτώση», η αμαρτία της 
ιστορικής ανθρωπότητας. Η ιστορία περιπλέκεται από το φόβο του Θεού για την 
ανθρώπινη ενότητα και τη συνακόλουθη δύναμή της. «Ἰδού γένος ἕν καί χεῖλος ἕν 
πάντων, καί τοῦτο ἥρξαντο ποιῆσαι καί νῦν οὐκ ἐκλείψει ἀπ' αὐτῶν πάντα, ὅσα ἄν 
ἐπιθυμῶνται ποιεῖν. Δεῦτε καί καταβάντες συγχέωμεν αὐτῶν ἐκεῖ την γλῶσσαν, 
ἵνα μή ἀκούσωσιν ἕκαστος τήν φωνήν τοῦ πλησίον» (Γένεσις ΙΑ': 6-7). Η ίδια 
βέβαια δυσκολία υπάρχει και στην ιστορία της Πτώσης. Εκεί ο Θεός φοβάται τη 
δύναμη που θα μπορούσαν ν' ασκήσουν ο Άντρας και η Γυναίκα αν έτρωγαν τους 
καρπούς των δύο δέντρων. 

Ο Φόβος τον Θανάτου Η Επιβεβαίωση της Ζωής 
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ο φόβος ότι μπορεί να χάσουμε τ' αποκτήματα μας είναι 
αναπόφευκτη συνέπεια ενός αισθήματος ασφάλειας που στηρίζεται σ' αυτά που 
έχουμε. Θα ήθελα να προχωρήσω αυτή τη σκέψη λίγο περισσότερο. 
Μπορεί να καταφέρουμε να μη δεθούμε με την ιδιοκτησία κι έτσι να μη φοβόμαστε 
ότι θα τη χάσουμε. Αλλά τί γίνεται με το φόβο μήπως χάσουμε την ίδια τη ζωή —το 
φόβο του θανάτου; Αυτός ο φόβος υπάρχει μόνο στους γέρους ή τους άρρωστους; Η 
όλοι φοβούνται το θάνατο; Μήπως το γεγονός ότι μια μέρα θα πεθάνουμε διαποτίζει 
ολόκληρη τη ζωή μας; Μήπως ο φόβος του θανάτου γίνεται πιο έντονος και πιο 
συνειδητός μονάχα όταν φτάνουμε στην άκρη της ζωής, είτε από γηρατειά είτε από 
αρρώστια; 

Χρειαζόμαστε πλατιές και συστηματικές μελέτες από ψυχαναλυτές που θα 
ερευνήσουν αυτό το φαινόμενο από την παιδική ηλικία ως τα γεράματα και θ' 
αντιμετωπίσουν τόσο τις ασυνείδητες όσο και τις συνειδητές εκδηλώσεις του φόβου 
του θανάτου. Αυτές οι μελέτες δε χρειάζεται να περιοριστούν σε ατομικές 
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περιπτώσεις: μπορούν να εξετάζουν μεγάλες ομάδες, χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες 
μεθόδους της κοινωνιοψυχανάλυσης. Μια και τέτοιες μελέτες δεν υπάρχουν τώρα, θα 
πρέπει να βγάλουμε μερικά δοκιμαστικά συμπεράσματα από πολλά σκόρπια στοιχεία. 
Ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η βαθιά χαραγμένη επιθυμία για αθανασία, που 
εκδηλώνεται μέσα από τις πολλές τελετουργίες και δοξασίες που έχουν σαν σκοπό τη 
διατήρηση του ανθρώπινου σώματος. Από την άλλη μεριά, η σύγχρονη, ειδικά η 
αμερικανική, άρνηση του θανάτου με την «ωραιοποίηση» του σώματος φανερώνει το 
ίδιο καθαρά την καταπίεση του φόβου του θανάτου με το καμουφλάρισμα του. 

Υπάρχει μονάχα ένας τρόπος — αυτός που δίδαξαν ο Βούδας, ο Ιησούς, οι Στωικοί, ο 
Meister Eckhart - για να ξεπεράσουμε πραγματικά το φόβο του θανάτου: αυτός ο 
τρόπος είναι να μη γαντζωνόμαστε στη ζωή, να μην αισθανόμαστε τη ζωή σαν κτήμα 
μας. Ο φόβος του θανάτου δεν είναι στην πραγματικότητα αυτό που μοιάζει να είναι, 
ο φόβος δηλαδή ότι, θα πάψουμε να ζούμε. Ο θάνατος δε μας αφορά, είπε ο 
Επίκουρος, «γιατί όσο υπάρχουμε ο θάνατος δεν είναι ακόμα εδώ: αλλά όταν ο 
θάνατος είναι εδώ εμείς δεν υπάρχουμε πια» (Διογένης ο Λαέρτιος). Βέβαια, μπορεί 
να έχουμε το φόβο ότι θα υποφέρουμε και θα πονέσουμε πριν πεθάνουμε, αλλά αυτός 
ο φόβος είναι διαφορετικός από το φόβο του θανάτου. Γιατί ενώ έτσι ο φόβος του 
θανάτου μοιάζει παράλογος, αν η ζωή βιώνεται σαν απόκτημα δεν είναι καθόλου 
παράλογος. Τότε ο φόβος δεν είναι για το θάνατο, αλλά γιατί χάνω αυτό που έχω: 
είναι ο φόβος ότι χάνω το σώμα μου, το εγώ μου, την περιουσία μου και την 
ταυτότητα μου · είναι ο φόβος ν' αντιμετωπίσω την άβυσσο της μη ταυτότητας, το να 
χαθώ. 
Στο μέτρο που ζούμε για να έχουμε, αναγκαστικά φοβόμαστε το θάνατο. Καμιά 
λογική εξήγηση δε θα μας απαλλάξει από αυτό το φόβο. Αλλά μπορεί να ελαττωθεί, 
ακόμα και την ώρα του θανάτου, όταν διεκδικήσουμε ξανά το δεσμό μας με τη ζωή, 
όταν ανταποκριθούμε στην αγάπη των άλλων, που θα ξυπνήσει τη δική μας αγάπη. Η 
προσπάθεια ν' αποβάλουμε το φόβο του θανάτου δεν πρέπει ν' αρχίσει σαν 
προετοιμασία για τον ίδιο το θάνατο, αλλά σαν μια προσπάθεια να εξαφανίσουμε το 
έχει και ν' αναπτύξουμε το είναι. Όπως λέει ο Spinoza, οι σοφοί σκέφτονται τη ζωή 
και όχι το θάνατο. 

Οι οδηγίες για το πώς να πεθάνουμε είναι ακριβώς οι ίδιες για το πώς να ζήσουμε. 
Όσο πιο πολύ ελευθερωνόμαστε από την επιθυμία για κατοχή σε όλες της τις μορφές, 
και ειδικά από την εγωμανία μας, τόσο πιο αδύνατος γίνεται ο φόβος του θανάτου, 
αφού δεν υπάρχει πια τίποτα να χάσουμε. 

Εδώ και Τώρα — Παρελθόν και Μέλλον 
Το είναι λειτουργεί μονάχα στο εδώ και τώρα (hie et nunc). To έχει λειτουργεί 
μονάχα στο χρόνο: στο παρελθόν, παρόν και μέλλον. 

Όταν έχουμε είμαστε δεμένοι σ' ό,τι έχουμε μαζέψει στο παρελθόν: χρήμα, γη, φήμη, 
κοινωνική θέση, γνώσεις, παιδιά, αναμνήσεις. Σκεφτόμαστε το παρελθόν και με την 
ενθύμηση νιώθουμε αισθήματα (ή ό,τι μοιάζει με αισθήματα) από το παρελθόν (αυτή 
είναι και η ουσία του συναισθηματισμού). Είμαστε το παρελθόν. Μπορούμε να 
πούμε: «Είμαι ό,τι ήμουνα». 
Το μέλλον είναι η προσδοκία του τι θα γίνει το παρελθόν, βιώνεται ακριβώς όπως το 
παρελθόν κι εκφράζεται όταν κάποιος λέει: «Αυτός ο άνθρωπος έχει μέλλον», υπο-
νοώντας ότι αυτό το άτομο θα έχει πολλά πράγματα ακόμα κι αν δεν τα έχει τώρα. Το 
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διαφημιστικό σλόγκαν της εταιρίας Φορντ «Υπάρχει ένα Φορντ στο μέλλον σας», 
τόνιζε το έχει στο μέλλον, όπως σε μερικές εμπορικές συναλλαγές πουλάνε κι 
αγοράζουν «εμπορεύματα του μέλλοντος». Η θεμελιακή κτητική εμπειρία είναι η ίδια 
είτε για το παρελθόν είτε για το μέλλον. 

Το παρόν είναι το σημείο που ενώνονται παρελθόν και μέλλον, ένας συνοριακός 
σταθμός στο χρόνο, αλλά που δε διαφέρει ποιοτικά από τις δύο περιοχές που συνδέει. 

Το είναι δε βρίσκεται αναγκαστικά έξω από το χρόνο, αλλά ο χρόνος δεν είναι η 
διάσταση που το κυβερνάει. Ο ζωγράφος παλεύει με τα χρώματα, το μουσαμά και τα 
πινέλα, ο γλύπτης με την πέτρα και τη σμίλη. Η δημιουργική πράξη, όμως, το 
«δράμα» που θα δημιουργήσουν ξεπερνάει το χρόνο. Έρχεται σαν αστραπή, σαν 
πολλές αστραπές, αλλά ο χρόνος δε βιώνεται μέσα στο δράμα. Το ίδιο συμβαίνει και 
με τους φιλόσοφους. Η καταγραφή των ιδεών μας γίνεται μέσα στο χρόνο, αλλά η 
σύλληψη αυτών των ιδεών είναι ένα δημιουργικό γεγονός έξω από το χρόνο. Αυτό 
γίνεται σε κάθε εκδήλωση του είναι. Η εμπειρία της αγάπης, της χαράς, της αλήθειας 
δε συμβαίνει μέσα στο χρόνο, αλλά εδώ και τώρα. Το εδώ και τώρα είναι ή 
αιωνιότητα, δηλαδή πέρα από κάθε έννοια χρόνου (άχρονα). Αλλά η αιωνιότητα δεν 
είναι, όπως έχει γενικά παρεξηγηθεί, ο χρόνος που παρατείνεται απεριόριστα. 
Σ' ό,τι αφορά όμως τη σχέση με το παρελθόν, θα πρέπει να γίνει μια σημαντική 
διευκρίνιση. Εδώ αναφέρομαι στην ενθύμηση του παρελθόντος, στη σκέψη και την 
αναπόληση του παρελθόντος. Με βάση το έχει, το παρελθόν είναι νεκρό. Αλλά 
μπορεί κανείς να φέρει το παρελθόν στη ζωή. Μπορεί να ζήσει μια κατάσταση του 
παρελθόντος με την ίδια φρεσκάδα σα να συνέβη εδώ και τώρα: δηλαδή, μπορούμε 
να ξαναδημιουργήσουμε το παρελθόν, να το φέρουμε στη ζωή (ν' αναστήσουμε τους 
νεκρούς, με συμβολική έννοια). Στο βαθμό που το κάνουμε, το παρελθόν παύει να 
είναι παρελθόν: Είναι το εδώ και τώρα. 
Μπορούμε ακόμα να βιώσουμε το μέλλον σα να ήταν εδώ και τώρα. Αυτό γίνεται 
όταν μια μελλοντική κατάσταση βιώνεται με τέτοια πληρότητα που είναι πια μελ-
λοντική μόνο «αντικειμενικά», δηλαδή σε εξωτερικά γεγονότα, όχι όμως στην 
υποκειμενική μας εμπειρία. Αύτη είναι η φύση της γνήσιας ουτοπιστικής σκέψης (σε 
αντίθεση με την ουτοπιστική ονειροπόληση). Είναι η βάση της γνήσιας πίστης που δε 
χρειάζεται την εξωτερική πραγματοποίηση στο «μέλλον» για να γίνει η εμπειρία 
πραγματική. 

Η συνολική αντίληψη του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, δηλαδή του 
χρόνου, διαπερνάει τη ζωή μας χάρη στη σωματική μας ύπαρξη: την περιορισμένη 
διάρκεια της ζωής μας, τις αδιάκοπες απαιτήσεις του σώματος μας για φροντίδα, τη 
φύση του κόσμου γύρω μας που πρέπει να χρησιμοποιούμε για να συντηρήσουμε 
τους εαυτούς μας. Στην πραγματικότητα, δε μπορούμε να ζήσουμε αιώνια: αφού 
είμαστε θνητοί, δε μπορούμε ν' αγνοήσουμε το χρόνο ή να του ξεφύγουμε. Ο ρυθμός 
της μέρας και της νύχτας, του ύπνου και του ξύπνιου, η ανάπτυξη και τα γηρατειά, η 
ανάγκη να εξασφαλίζουμε τα απαραίτητα με τη δουλειά μας και να υπερασπίζουμε 
τους εαυτούς μας, όλοι αυτοί οι παράγοντες μας αναγκάζουν να σεβόμαστε το χρόνο 
αν θέλουμε να ζήσουμε, και το σώμα μας μας κάνει να θέλουμε να ζήσουμε. Αλλά, 
άλλο είναι να σεβόμαστε το χρόνο και άλλο να υποτασσόμαστε σ' αυτόν. Με βάση το 
είναι, σεβόμαστε το χρόνο, αλλά δεν υποτασσόμαστε σ' αυτόν. Με βάση το έχει, 
αυτός ο σεβασμός στο χρόνο γίνεται υποταγή. Τότε, όχι μόνο τα πράγματα είναι 
πράγματα, αλλά ό,τι είναι ζωντανό γίνεται πράγμα, και ο χρόνος γίνεται ο δυνάστης 
μας. Το είναι σημαίνει ότι ο χρόνος χάνει το θρόνο του: δεν είναι πια το είδωλο που 
κυβερνάει τη ζωή μας. 
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Στη βιομηχανική κοινωνία ο χρόνος κυριαρχεί απόλυτα. Ο σύγχρονος τρόπος 
παραγωγής απαιτεί κάθε δραστηριότητα να είναι «χρονομετρημένη» με ακρίβεια. Δεν 
είναι μόνο η ατέλειωτη αλυσίδα παραγωγής που ρυθμίζεται από το χρόνο, αλλά με 
μια λιγότερο ωμή έννοια οι περισσότερες από τις δραστηριότητες μας. Ακόμα 
παραπέρα, ο χρόνος δεν είναι μόνο χρόνος, «ο χρόνος είναι χρήμα». Η μηχανή πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί στο ανώτατο σημείο απόδοσης. Έτσι η μηχανή επιβάλλει το δικό 
της ρυθμό πάνω στον εργάτη. 
Μέσα από τη μηχανή, ο χρόνος έγινε ο δυνάστης μας. Μόνο για τις ελεύθερες ώρες 
μας φαίνεται να έχουμε κάποιο δικαίωμα εκλογής, αλλά και πάλι οργανώνουμε τον 
ελεύθερο χρόνο μας όπως οργανώνουμε τη δουλειά μας· ή επαναστατούμε ενάντια 
στον τύραννο χρόνο με το να μένουμε απόλυτα αδρανείς. Μη κάνοντας τίποτα άλλο 
από το να δείχνουμε ανυπακοή στις απαιτήσεις του χρόνου, έχουμε την -
ψευδαίσθηση ότι είμαστε ελεύθεροι, ενώ στην πραγματικότητα έχουμε μόνο 
απολυθεί με εγγύηση από τη φυλακή του χρόνου. 
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VII 

Θρησκεία, Χαρακτήρας και Κοινωνία 
Αυτό το κεφάλαιο ασχολείται με τη θέση ότι ανάμεσα στην κοινωνική αλλαγή και 
τον κοινωνικό χαρακτήρα υπάρχει αμοιβαία αλληλεπίδραση· ότι οι «θρησκευτικές» 
παρορμήσεις προσφέρουν την απαραίτητη ενέργεια που κάνει τους ανθρώπους να 
επιτυγχάνουν δραστικές κοινωνικές αλλαγές. Έτσι, μια νέα κοινωνία μπορεί να 
δημιουργηθεί μόνο αν γίνει μια βαθιά αλλαγή στην ανθρώπινη καρδιά - αν δηλαδή 
ένα καινούργιο αντικείμενο λατρείας πάρει τη θέση του σημερινού. 

Τα Θεμέλια τον Κοινωνικού Χαρακτήρα 
Το πρωταρχικό σημείο γι' αυτούς τους συλλογισμούς είναι η αρχή ότι η 
χαρακτηρολογική δομή του μέσου ανθρώπου και η κοινωνικοοικονομική δομή της 
κοινωνίας στην οποία ανήκει βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση. Αυτό το δέσιμο της 
ατομικής ψυχικής σφαίρας και της κοινωνικοοικονομικής δομής το αποκαλώ 
κοινωνικό χαρακτήρα. (Παλιότερα, το 1932, χρησιμοποίησα την έκφραση «λιμπιντική 
δομή της κοινωνίας» για να χαρακτηρίσω αυτό το φαινόμενο). Η 
κοινωνικοοικονομική δομή μιας κοινωνίας πλάθει τον κοινωνικό χαρακτήρα των 
μελών της έτσι που να θέλουν να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Ταυτόχρονα ο 
κοινωνικός χαρακτήρας επηρεάζει την κοινωνικοοικονομική δομή της κοινωνίας, 
ενεργώντας είτε σαν τσιμέντο που δίνει μεγαλύτερη σταθερότητα στην κοινωνική 
δομή, είτε, σε ειδικές περιστάσεις, σαν δυναμίτης που προσπαθεί να ανατινάξει αυτή 
την ίδια τη δομή. 

Ο Κοινωνικός Χαρακτήρας Απέναντι στην Κοινωνική Δομή 
Η σχέση ανάμεσα στον κοινωνικό χαρακτήρα και την κοινωνική δομή δεν είναι ποτέ 
στατική, γιατί και τα δυο στοιχεία αυτής της σχέσης είναι ατελείωτες διαδικασίες. 
Μια αλλαγή σ' έναν από τους δυο παράγοντες, σημαίνει αλλαγή και στους δυο. 
Πολλοί επαναστάτες πολιτικοί πιστεύουν ότι πρέπει στην αρχή ν' αλλάξει ριζικά η 
πολιτική και οικονομική δομή για ν' αλλάξει, σ' ένα δεύτερο και σχεδόν απαραίτητο 
βήμα, και η ανθρώπινη σκέψη ότι η νέα κοινωνία, μόλις εγκαθιδρυθεί, θα 
δημιουργήσει σχεδόν αυτόματα το καινούργιο ανθρώπινο πλάσμα. Δεν καταλα-
βαίνουν ότι η νέα ελίτ, που διατηρεί όλα τα κίνητρα του παλιού της χαρακτήρα, θα 
ξαναδημιουργήσει τις συνθήκες της παλιάς κοινωνίας μέσα στους καινούργιους 
κοινωνικοπολιτικούς θεσμούς που έστησε η επανάσταση· ότι η νίκη της επανάστασης 
θα είναι η ήττα της σαν επανάστασης - αν και δε θα πάψει να είναι μια ιστορική φάση 
που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνικοοικονομική εξέλιξη. Μόνο που αυτή η εξέλιξη 
δε θα φτάσει ποτέ στην ολοκλήρωση. Τόσο η γαλλική όσο και η ρώσικη επανάσταση 
είναι κλασικά παραδείγματα. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Λένιν, που δεν πίστευε ότι η 
ποιότητα του χαρακτήρα είχε σημασία για την επαναστατική δραστηριότητα του 
άνθρωπου, άλλαξε ριζικά γνώμη τον τελευταίο χρόνο της ζωής του. Τότε είδε καθαρά 
τα ελαττώματα στο χαρακτήρα του Στάλιν και απαίτησε στη διαθήκη του να μη γίνει 
ο Στάλιν διάδοχος του, ακριβώς εξαιτίας αυτών των ελαττωμάτων του. 
Από την άλλη μεριά, υπάρχουν αυτοί που υποστηρίζουν ότι πρέπει πρώτα ν' αλλάξει 
η φύση των ανθρώπων —η συνειδητότητά τους, οι αξίες τους, ο χαρακτήρας τους: 
μόνο τότε μπορεί να φτιαχτεί μια πραγματικά ανθρώπινη κοινωνία. Η ιστορία της 
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ανθρώπινης φυλής αποδεικνύει ότι κάνουν λάθος. Η καθαρά ψυχική αλλαγή έχει 
παραμείνει πάντα σε ατομική σφαίρα, έχει περιοριστεί σε μικρές οάσεις ή δεν έχει 
φέρει το παραμικρό αποτέλεσμα όταν το κήρυγμα των πνευματικών αξιών 
συνδυάζεται με την πρακτική εφαρμογή αντίθετων αξιών. 

Κοινωνικός Χαρακτήρας και «Θρησκευτικές» Ανάγκες 
Ο κοινωνικός χαρακτήρας έχει μια μεγαλύτερη και σπουδαιότερη λειτουργία πέρα 
από το να υπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας για έναν ορισμένο τύπο χαρακτήρα και 
να ικανοποιεί τις ανάγκες συμπεριφοράς του ατόμου που καθορίζονται από το 
χαρακτήρα του. Ο κοινωνικός χαρακτήρας πρέπει να ικανοποιεί τις έμφυτες 
θρησκευτικές ανάγκες όλων των ανθρώπων. Κάνω τη διευκρίνιση ότι η "θρησκεία" - 
όπως χρησιμοποιώ τη λέξη εδώ- δεν αναφέρεται στην ιδέα του Θεού ή στα είδωλα, ή 
ακόμα σ' ένα σύστημα που αντιμετωπίζεται σαν θρησκεία. Αναφέρεται σε 
οποιοδήποτε ομαδικό  σύστημα σκέψης και πρακτικής που προσφέρει στο άτομο ένα 
πλαίσιο προσανατολισμού κι ένα αντικείμενο λατρείας. Πραγματικά, μ' αυτή την 
πλατιά έννοια της λέξης, κανένας πολιτισμός, σύγχρονος ή παλιός, και νομίζουμε και 
κανένας πολιτισμός στο μέλλον, δεν είχε θρησκεία. 

Αυτός ο ορισμός της «θρησκείας» δε μας λέει τίποτα για το ειδικό της περιεχόμενο. 
Οι άνθρωποι μπορεί να λατρεύουν ζώα, άλογα, είδωλα από χρυσάφι ή πέτρα, έναν 
αόρατο θεό, έναν άγιο ή ένα σατανικό αρχηγό. Μπορεί να λατρεύουν τους προγόνους 
τους, το έθνος τους, την τάξη τους ή το κόμμα τους, το χρήμα ή την ευτυχία. Η θρη-
σκεία τους μπορεί να τους σπρώχνει στην καταστροφή ή την αγάπη, στην κυριαρχία 
ή την αλληλεγγύη. Μπορεί να επεκτείνει τη δύναμη του λογικού τους ή να το 
παραλύσει. Μπορεί ν' αντιλαμβάνονται ότι το σύστημα τους είναι θρησκευτικό και 
διαφέρει από άλλα κοσμικά συστήματα. Μπορεί ακόμα να φαντάζονται ότι δεν έχουν 
θρησκεία και να ερμηνεύουν την αφοσίωση τους σε μερικούς υποτιθέμενους 
κοσμικούς στόχους, όπως είναι η δύναμη, το χρήμα ή η ευτυχία, σαν ένα ενδιαφέρον 
για το πρακτικό και το ωφέλιμο. Το ερώτημα δεν είναι θρησκεία ή όχι; αλλά τι είδους 
θρησκεία; - δηλαδή, αν είναι μια θρησκεία που βοηθάει την ανθρώπινη εξέλιξη και 
την αποκάλυψη της ανθρώπινης δύναμης ή μια θρησκεία που παραλύει την 
ανθρώπινη ανάπτυξη. 
Μια συγκεκριμένη θρησκεία, στο βαθμό που είναι αποτελεσματική σαν κίνητρο 
συμπεριφοράς, δεν είναι μονάχα το σύνολο δογμάτων και πεποιθήσεων. Βρίσκεται 
ριζωμένη μέσα στην ειδική χαρακτηρολογική δομή του ατόμου, και αν πρόκειται για 
τη θρησκεία μιας ομάδας μέσα στον κοινωνικό χαρακτήρα. Έτσι, οι θρησκευτικές 
μας θέσεις μπορεί να θεωρηθούν σαν μια άποψη της δομής του χαρακτήρα μας, γιατί 
είμαστε εκείνο που λατρεύουμε, και ό,τι λατρεύουμε είναι το κίνητρο γ ία τη 
συμπεριφορά μας. Συχνά όμως τα άτομα δεν αντιλαμβάνονται ποια είναι τα 
πραγματικά αντικείμενα της προσωπικής τους λατρείας και παίρνουν τις «επίσημες» 
πεποιθήσεις τους για την πραγματική αν και μυστική τους θρησκεία. Αν π.χ. ένας 
άνθρωπος λατρεύει τη δύναμη, ενώ επαγγέλλεται μια θρησκεία αγάπης, η θρησκεία 
της δύναμης είναι η μυστική του θρησκεία ενώ η δήθεν επίσημη θρησκεία του, π.χ. ο 
Χριστιανισμός, δεν είναι παρά μια ιδεολογία. 
Η θρησκευτική ανάγκη είναι ριζωμένη στις θεμελιακές συνθήκες ύπαρξης του 
ανθρώπινου είδους. Το δικό μας είδος είναι μοναδικό, όπως μοναδικό είναι το είδος 
του χιμπαντζή ή του αλόγου ή του χελιδονιού. Κάθε είδος καθορίζεται από τα ειδικά 
φυσικά και ανατομικά του χαρακτηριστικά. Για το ανθρώπινο είδος υπάρχει μια 
γενική συμφωνία στους βιολογικούς όρους. Θεωρώ ότι το ανθρώπινο είδος — 
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δηλαδή η ανθρώπινη φύση — μπορεί να καθοριστεί και ψυχικά. Στη βιολογική 
εξέλιξη του ζωικού βασιλείου, το ανθρώπινο είδος ξεπροβάλλει όταν συναντιούνται 
δυο τάσεις στη ζωική εξέλιξη. Η μια τάση είναι της συμπεριφοράς που παύει σιγά-σιγά 
να καθορίζεται από τα ένστικτα (ή λέξη «ένστικτα» δε χρησιμοποιείται εδώ με την 
ξεπερασμένη έννοια που δηλώνει ότι το ένστικτο αποκλείει τη μάθηση, αλλά με την 
έννοια των οργανικών ορμών). Ακόμα αν δεχτούμε τις πολλές αντίθετες απόψεις για 
τη φύση των ενστίκτων, είναι γενικά αποδεκτό ότι, όσο πιο ψηλά ένα ζώο ανεβαίνει 
στα στάδια της εξέλιξης, τόσο λιγότερο καθορίζεται η συμπεριφορά του από τα 
φυλογενετικά προγραμματισμένα ένστικτα. 
Η διαδικασία της μείωσης του καθορισμού της συμπεριφοράς από τα ένστικτα μπορεί 
να αποδοθεί σχηματικά μ' ένα συνεχές φάσμα: στο μηδέν θα βρούμε τις κατώτερες 
μορφές της ζωικής ανάπτυξης και τον υψηλότερο βαθμό ενστικτώδικου καθορισμού 
της συμπεριφοράς. Αυτό ελαττώνεται όσο προχωράει η ζωική εξέλιξη και φτάνει σ' 
ένα ορισμένο επίπεδο στα θηλαστικά. Ελαττώνεται ακόμα περισσότερο όσο η εξέλιξη 
φτάνει στα ανθρωποειδή, κι εδώ ακόμα βρίσκουμε ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στους 
πιθήκους και τους ανθρωποειδείς πιθήκους (όπως έδειξαν στην κλασική τους έρευνα 
οι R. Μ. και Α. V. Yerkes, το 1929). Στο είδος Homo, οι. αποφάσεις που 
καθορίζονται από τα ένστικτα έχουν φτάσει στο ελάχιστο. 

Η άλλη τάση που βρίσκεται στη ζωική εξέλιξη είναι ή ανάπτυξη του εγκεφάλου και 
Ιδιαίτερα του νεοφλοιού. Κι εδώ πάλι μπορούμε να σχεδιάσουμε την εξέλιξη σαν ένα 
συνεχές φάσμα: στη μια άκρη, τα κατώτερα πλάσματα, με την πιο πρωτόγονη 
νευρική δομή κι ένα σχετικά μικρό αριθμό νεύρων. Στην άλλη, ο Homo Sapiens με 
μεγαλύτερη και πιο πολύπλοκη εγκεφαλική δομή: ιδιαίτερα με νεοφλοιό τρεις φορές 
μεγαλύτερο απ' αυτόν που είχαν οι ανθρωποειδείς προγονοί μας και μ' ένα 
πραγματικά φανταστικό αριθμό ενδονευρικών συνδέσεων. 
Με βάση αυτά τα στοιχεία, το ανθρώπινο είδος μπορεί να καθοριστεί σαν το 
ανθρωποειδές εκείνο πλάσμα, που ξεπρόβαλε σ' εκείνο το σημείο της εξέλιξης, που ο 
ενστικτώδης καθορισμός των αποφάσεων είχε φτάσει στο κατώτατο όριο και ή 
ανάπτυξη τον εγκεφάλου στο ανώτατο. Αυτός ο συνδυασμός του ελάχιστου 
ενστικτώδους καθορισμού των αποφάσεων και της ανώτατης ανάπτυξης του 
εγκεφάλου, δεν είχε ποτέ προηγούμενα συμβεί στη ζωική εξέλιξη και αποτελεί, από 
βιολογική άποψη, ένα ολότελα καινούργιο φαινόμενο. 

Το ανθρώπινο είδος, έχοντας στερηθεί από την ικανότητα να ενεργεί με βάση τις 
εντολές των ενστίκτων και έχοντας οπλιστεί με την αντίληψη, τη λογική και τη φαν-
τασία -καινούργιες ιδιότητες που ξεπερνούν τα όρια της απλής, μηχανιστικής σκέψης 
ακόμα και των πιο έξυπνων ανθρωποειδών— χρειάζεται ένα πλαίσιο 
προσανατολισμού και ένα αντικείμενο λατρείας για να μπορέσει να επιβιώσει. 
Χωρίς ένα χάρτη του φυσικού και κοινωνικού κόσμου — μια εικόνα, δηλαδή, του 
κόσμου και της θέσης του ατόμου σ' αυτόν, μια θέση σταθερά χαραγμένη και με εσω-
τερική συνοχή — τα ανθρώπινα πλάσματα θα είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους: 
δε θα μπορούσαν να δράσουν με σκοπό και συνέπεια, γιατί δε θα είχαν 
προσανατολιστεί ούτε θα είχαν βρει ένα καθαρό σημείο που θα τους επέτρεπε να 
οργανώσουν τις εντυπώσεις που δέχονται. Ο κόσμος μας αποκτά νόημα κι εμείς 
είμαστε σίγουροι για τις ιδέες μας, μέσα από τη σύμφωνη γνώμη αυτών που βρί-
σκονται γύρω μας. Ακόμα κι όταν αυτός ο χάρτης είναι λαθεμένος, μπορεί να 
εκπληρώσει την ψυχολογική του λειτουργία. Αλλά ο χάρτης ποτέ δεν ήταν ολότελα 
λαθεμένος — όπως και ποτέ δεν ήταν ολότελα σωστός. Ήταν πάντα αρκετά κοντά 
στην ερμηνεία των φαινομένων για να εξυπηρετήσει το σκοπό της ζωής. Μόνο στο 
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βαθμό που η πρακτική της ζωής θ' απελευθερωθεί από τις αντιθέσεις της και τον 
παραλογισμό της, θα μπορέσει ο χάρτης ν' ανταποκριθεί στην πραγματικότητα. 

Το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει ούτε πολιτισμός ούτε και άτομο χωρίς ένα τέτοιο 
πλαίσιο προσανατολισμού. Συχνά τα άτομα αρνιούνται ότι έχουν μια τέτοια συνολική 
εικόνα του κόσμου, και πιστεύουν ότι αντιδρούν στα διάφορα φαινόμενα και 
περιστατικά της ζωής τους ανάλογα με την περίπτωση, σα να τους οδηγεί η κρίση 
τους. Αλλά μπορεί εύκολα ν' αποδειχτεί ότι απλώς παίρνουν τη φιλοσοφία τους σαν 
κάτι το δοσμένο, γιατί τη θεωρούν κοινή λογική. Δεν αντιλαμβάνονται ότι όλες οι 
ιδέες τους στηρίζονται σ' ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο αναφοράς. Όταν αυτά τα άτομα 
αντιμετωπίζουν ένα τρόπο ζωής θεμελιακά διαφορετικό από το δικό τους, τον 
κρίνουν σαν «τρελό» ή «παράλογο» ή «παιδιάστικο», ενώ θεωρούν τον εαυτό τους 
σαν το μόνο «λογικό». Αυτή η βαθιά ανάγκη για ένα πλαίσιο αναφοράς είναι 
ιδιαίτερα αισθητή στα μικρά παιδιά. Σε μια ορισμένη ηλικία, τα παιδιά συχνά 
κατασκευάζουν το δικό τους πλαίσιο προσανατολισμού με εφευρετικό τρόπο 
χρησιμοποιώντας τα λίγα στοιχεία που διαθέτουν. 
Αλλά ένας χάρτης δεν είναι αρκετός σαν οδηγός δράσης. Χρειαζόμαστε ακόμα κι ένα 
σκοπό που να μας λέει που πάμε. Τα ζώα δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Το ένστικτο 
τα εφοδιάζει, και με χάρτη και με σκοπούς. Εμείς όμως, χωρίς κανένα ενστικτώδικο 
προκαθορισμό, μ' ένα μυαλό που μας αφήνει να σκεφτούμε πολλούς δρόμους που 
μπορούμε να πάρουμε, χρειαζόμαστε ένα αντικείμενο απόλυτης λατρείας: ένα 
κεντρικό σημείο όπου θα κατευθύνουμε τους αγώνες και μια βάση για όλες τις 
θεμελιακές μας αξίες -και όχι μόνο αυτές που διαφημίζουμε. Χρειαζόμαστε ένα 
τέτοιο αντικείμενο λατρείας για να μπορέσουμε να συντονίσουμε τις ενέργειες μας σε 
μια κατεύθυνση, να ξεπεράσουμε την απομονωμένη μας ύπαρξη- μ' όλες τις 
αμφιβολίες και ανασφάλειες που κλείνει μέσα της - και ν' ανταποκριθούμε στην 
ανάγκη για κάποιο νόημα στη ζωή μας. 

Η κοινωνικοοικονομική δομή, η χαρακτηροδομή και η θρησκευτική δομή είναι όλες 
αξεχώριστες μεταξύ τους.  Αν το θρησκευτικό σύστημα δεν ανταποκρίνεται στον κυ-
ρίαρχο κοινωνικό χαρακτήρα, αν συγκρούεται με την κοινωνική πρακτική της ζωής, 
τότε δεν είναι παρά μια ιδεολογία. Θα πρέπει να κοιτάξουμε πίσω απ' αυτή την ιδεο-
λογία για να βρούμε την πραγματική θρησκευτική δομή, αν και μπορεί να μην τη 
συνειδητοποιούμε μ' αυτό τον τρόπο —εκτός αν η ανθρώπινη δύναμη, που είναι 
έμφυτη στη θρησκευτική δομή του χαρακτήρα, δράσει σαν δυναμίτης και υποσκάψει 
τις υπάρχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Πάντως, όπως υπάρχουν πάντα 
ατομικές εξαιρέσεις στον κυρίαρχο κοινωνικό χαρακτήρα, έτσι υπάρχουν και 
ατομικές εξαιρέσεις στον κυρίαρχο θρησκευτικό χαρακτήρα. Αυτές οι εξαιρέσεις 
είναι συχνά οι ηγέτες των θρησκευτικών επαναστάσεων και οι θεμελιωτές νέων θρη-
σκειών. 

Ο «θρησκευτικός» προσανατολισμός σαν εμπειρικός πυρήνας όλων των «ανώτερων» 
θρησκειών, έχει υποστεί πολλές διαστροφές στη διάρκεια της εξέλιξης αυτών των 
θρησκειών. Ο τρόπος που τα άτομα αντιλαμβάνονται συνειδητά τον προσωπικό τους 
προσανατολισμό δεν έχει σημασία: μπορεί να είναι «θρήσκοι» χωρίς να θεωρούν έτσι 
τον εαυτό τους —ή μπορεί να είναι άθρησκοι και να πιστεύουν ότι είναι Χριστιανοί. 
Δεν έχουμε λέξη που να δηλώνει το εμπειρικό περιεχόμενο της θρησκείας, έξω από τη 
θεωρητική και θεσμική της πλευρά. Έτσι, χρησιμοποιώ εισαγωγικά για ν' αναφέρω τη 
λέξη «θρησκευτικός» στον εμπειρικό, υποκειμενικό προσανατολισμό, άσχετα από τη 
θεωρητική δομή που μέσα της εκφράζεται η «θρησκευτικότητα» ενός ατόμου. 
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Είναι Χριστιανικός ο Δυτικός Κόσμος; 
Σύμφωνα με τα βιβλία της ιστορίας και τη γνώμη πολλών ανθρώπων, η Ευρώπη 
προσηλυτίστηκε στο Χριστιανισμό πρώτα στα πλαίσια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 
από τον Κωνσταντίνο. Αργότερα, τον όγδοο αιώνα, ο Βονιφάτιος, ο «Απόστολος των 
Γερμανών», και μερικοί άλλοι, προσηλύτισαν τους ειδωλολάτρες της Βόρειας 
Ευρώπης. Αλλά ήταν ή Ευρώπη ποτέ αληθινά χριστιανική; Παρά τις καταφατικές 
απαντήσεις που δίνονται συνήθως σ' αυτό το ερώτημα, μια πιο προσεκτική ανάλυση 
δείχνει ότι ο προσηλυτισμός της Ευρώπης στο Χριστιανισμό ήταν, στο μεγαλύτερο 
μέρος του, μια απάτη. Το περισσότερο που θα μπορούσε να πει κανείς, είναι ότι έγινε 
ένας περιορισμένος προσηλυτισμός στο Χριστιανισμό από το δωδέκατο μέχρι το 
δέκατο έκτο αιώνα. Πριν και μετά απ' αυτούς τους αιώνες, ο προσηλυτισμός στάθηκε 
απλά και μόνο μια ιδεολογία και πήρε τη μορφή καθολικής υποταγής στην εκκλησία: 
δεν είχε την έννοια της αλλαγής του τρόπου ζωής, δηλαδή της χαρακτηροδομής, 
εκτός από τα διάφορα αυθεντικά χριστιανικά κινήματα. 

Σ' αυτά τα τετρακόσια χρόνια, η Ευρώπη άρχισε να γίνεται χριστιανική. Η εκκλησία 
προσπάθησε να επιβάλει την εφαρμογή των χριστιανικών αρχών στη διαχείριση της 
ιδιοκτησίας και στη ρύθμιση των τιμών και της βοήθειας στους φτωχούς. 
Παρουσιάστηκαν πολλοί αιρετικοί αρχηγοί και δόγματα, ιδιαίτερα κάτω από την 
επίδραση του μυστικισμού που απαιτούσε την επιστροφή στις αρχές του Χρηστού, 
πράγμα που περιλάμβανε την καταδίκη της ιδιοκτησίας. Ο μυστικισμός, που 
μεσουράνησε με τον Meister Eckhart, έπαιξε αποφασιστικό ρόλο σ' αυτή την αντί-
αυταρχική, ανθρωπιστική κίνηση και δεν ήταν τυχαίο που οι γυναίκες διακρίθηκαν 
σαν δάσκαλοι και σπουδαστές του μυστικισμού. Πολλοί Χριστιανοί φιλόσοφοι 
διατύπωσαν ιδέες για μια παγκόσμια θρησκεία ή για ένα Χριστιανισμό απλό και 
χωρίς δογματισμό: ακόμα και η ιδέα του Θεού της Βίβλου έγινε συζητήσιμη. Οι 
θεολόγοι και οι άλλοι ανθρωπιστές της Αναγέννησης, τόσο στη φιλοσοφία τους όσο 
και στις Ουτοπίες τους, προχώρησαν σύμφωνα με τη γραμμή του δέκατου τρίτου 
αιώνα. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει καθαρή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα 
στα τέλη του Μεσαίωνα (τη «Μεσαιωνική Αναγέννηση») και την πραγματική 
Αναγέννηση. Για να δείξω το πνεύμα που επικρατούσε στο απόγειο και στο τέλος της 
Αναγέννησης, αναφέρομαι στη συνοπτική εικόνα που δίνει ο Frederick Β. Artz: 

Στην κοινωνία, οι μεγάλοι φιλόσοφοι του Μεσαίωνα υποστήριζαν ότι όλοι οι 
άνθρωποι είναι ίσοι μπροστά στο Θεό, κι ακόμα και ο πιο ταπεινός έχει απέ-
ραντη αξία. Στην οικονομία, δίδασκαν ότι η δουλειά είναι πηγή αξιοπρέπειας 
κι όχι εξευτελισμού, ότι κανένας άνθρωπος δε θα 'πρεπε να χρησιμοποιείται 
σε μια δουλειά άσχετη με τον τρόπο ζωής που έχει διαλέξει, κι ότι η 
δικαιοσύνη θα 'πρεπε να αποφασίζει για τους μισθούς και τις τιμές. Στην 
πολιτική, δίδασκαν ότι η λειτουργία της πολιτείας είναι θέμα ηθικής, ότι οι 
νόμοι και η εφαρμογή τους θα 'πρεπε να διαπνέονται από τις χριστιανικές 
ιδέες της δικαιοσύνης, και ότι οι σχέσεις του άρχοντα με τους υπηκόους του 
θα 'πρεπε να είναι θεμελιωμένες πάνω σε αμοιβαίες υποχρεώσεις. Το κράτος, 
η ιδιοκτησία και η οικογένεια είναι υποθήκες του Θεού σ' αυτούς που τα 
ελέγχουν και πρέπει να χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο, που να 
εξυπηρετούν τους θεϊκούς σκοπούς. Τελικά το ιδανικό του Μεσαίωνα 
περιλάμβανε την ακράδαντη πεποίθηση ότι όλα τα έθνη και οι λαοί είναι 
μέρος μιας μεγάλης κοινότητας. Όπως είπε ο Goethe: «Πάνω από τα έθνη 
υπάρχει η ανθρωπότητα», ή όπως έγραψε η Edith Cavell το 1915, στο 
περιθώριο του έργου της η Μίμηση τον Χρίστου (Imitation of Christ) την 
παραμονή της εκτέλεσης της, «Ο πατριωτισμός δεν είναι αρκετός». 
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Πραγματικά αν η ευρωπαϊκή ιστορία συνεχιζόταν μέσα στο πνεύμα του δέκατου 
τρίτου αιώνα, αν είχε αναπτύξει το πνεύμα της επιστημονικής γνώσης και της 
ατομικότητας αργά, αλλά με τρόπο εξελικτικό, θα ήμασταν τώρα σε καλύτερη θέση. 
Αλλά η λογική άρχισε να ξεφτίζει σε χειραγωγημένη εξυπνάδα και η ατομικότητα σε 
εγωισμό. Η σύντομη περίοδος του εκχριστιανισμού τέλειωσε και η Ευρώπη 
ξαναγύρισε στην αρχική της ειδωλολατρία. 

Όσο και να διαφέρουν οι αντιλήψεις, μια είναι η πίστη που καθορίζει όλους τους 
κλάδους του Χριστιανισμού: η πίστη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας, που 
έδωσε τη ζωή του από αγάπη για τους συνανθρώπους του. Ήταν ο ήρωας της αγάπης, 
ένας ήρωας χωρίς εξουσία, που δε χρησιμοποιούσε βία, που δεν ήθελε να κυβερνάει, 
που δεν ήθελε να έχει τίποτα. Ήταν ένας ήρωας που ήθελε να είναι, να δίνει, να 
μοιράζεται. Αυτές οι ιδιότητες άρεσαν πολύ στους φτωχούς Ρωμαίους, αλλά και σε 
μερικούς πλούσιους, που πνίγονταν μέσα στον εγωκεντρισμό τους. Ο Ιησούς μιλούσε 
στις καρδιές των ανθρώπων, αν και από τη μεριά της η διανόηση τον θεωρούσε το 
λιγότερο αφελή. Αυτή η πίστη στον ήρωα της αγάπης κέρδισε χιλιάδες οπαδούς. 
Πολλοί απ' αυτούς άλλαξαν τον τρόπο της ζωής τους ή έγιναν μάρτυρες οι ίδιοι. 

Ο Χριστιανός ήρωας ήταν ο μάρτυρας, γιατί, όπως και στην εβραϊκή παράδοση, η πιο 
σημαντική πράξη στη ζωή ενός ανθρώπου, ήταν να δώσει τη ζωή του για το Θεό ή για 
τους συνανθρώπους του. Ο μάρτυρας είναι ακριβώς το αντίθετο του ειδωλολάτρη 
ήρωα, όπως είχε προσωποποιηθεί από τους Έλληνες και τους Γερμανούς. Οι ήρωες 
αυτοί είχαν σαν σκοπό την κατάκτηση, τη νίκη, την καταστροφή, τη ληστεία. Σκοπός 
της ζωής τους ήταν η αλαζονεία, η δύναμη, η δόξα κι η ικανότητα να σκοτώνουν. (Ο 
Άγιος Αυγουστίνος παρομοίασε τη ρωμαϊκή ιστορία με την Ιστορία μιας συμμορίας 
ληστών). Για τον ειδωλολάτρη ήρωα, η αξία ενός άντρα βρισκόταν στην ικανότητα 
του να αποκτήσει και να κρατήσει την εξουσία, και να πεθάνει ευχαριστημένος στο 
πεδίο της μάχης πάνω στη νίκη. Η Ιλιάδα του Όμηρου, είναι η υπέροχη, ποιητική 
περιγραφή δοξασμένων κατακτητών και ληστών. Τα χαρακτηριστικά του μάρτυρα 
ήταν να είναι, να δίνει να μοιράζεται. Του ήρωα, να έχει, να εκμεταλλεύεται, να 
επιβάλλει τη θέληση του με τη βία. (Θα πρέπει να προστεθεί ότι η δημιουργία του 
ειδωλολατρικού ήρωα συνδέεται με την πατριαρχική νίκη πάνω στην κοινωνία που 
είχε για κέντρο τη μητέρα. Η κυριαρχία των άντρων πάνω στις γυναίκες είναι πράξη 
κατάκτησης και η πρώτη μορφή χρησιμοποίησης της βίας για εκμετάλλευση. Σ' όλες 
τις πατριαρχικές κοινωνίες, μετά τη νίκη των άντρων, αυτές οι αρχές αποτέλεσαν τη 
βάση του αντρικού χαρακτήρα). 

Ποιο από τα δυο ασυμφιλίωτα αντίθετα πρότυπα που καθορίζουν την εξέλιξη μας 
επικρατεί σήμερα στην Ευρώπη;  Αν κοιτάξουμε μέσα μας, τη συμπεριφορά όλων 
σχεδόν των ανθρώπων, τους πολιτικούς μας αρχηγούς, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το 
πρότυπο μας για ο,τι είναι καλό κι έχει αξία είναι ο ειδωλολάτρης ήρωας. Η 
ευρωπαϊκή και η βορειοαμερικανική ιστορία, παρά τον προσηλυτισμό και των δύο 
ηπείρων στην εκκλησία, είναι μια ιστορία κατακτήσεων, αλαζονείας, απληστίας. Οι 
μεγαλύτερες αξίες μας είναι: να είμαστε δυνατότεροι από τους άλλους, νικητές, να 
κατακτάμε και να εκμεταλλευόμαστε τους άλλους. Αυτές οι αξίες είναι ίδιες με το 
ιδανικό του «ανδρισμού»: όποιος δε δείχνει δύναμη στη χρήση βίας είναι αδύνατος, 
δηλαδή «όχι άντρας». 

Δεν είναι ανάγκη ν' αποδείξουμε ότι η ιστορία της Ευρώπης είναι μια ιστορία 
κατακτήσεων, εκμετάλλευσης, βίας και υποταγής. Δεν υπάρχει σχεδόν καμιά 
περίοδος που να μη χαρακτηρίζεται απ' αυτούς τους παράγοντες, καμιά φυλή ή τάξη 
που να εξαιρείται: στην περίπτωση των Ινδιάνων της Αμερικής έχουμε τη γενοκτονία, 
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και οι καθαρά θρησκευτικές επιχειρήσεις, όπως οι Σταυροφορίες, δεν αποτελούσαν 
εξαίρεση στον κανόνα. Αυτή η συμπεριφορά είχε μονάχα εξωτερικά πολιτικά και 
οικονομικά κίνητρα; Οι δουλέμποροι, οι δυνάστες των Ινδιών, οι φονιάδες των 
Ινδιάνων, οι Βρετανοί που υποχρέωσαν τους Κινέζους ν' ανοίξουν την αγορά τους 
στην εισαγωγή του οπίου, οι υποκινητές δυο παγκόσμιων πολέμων, κι αυτοί που 
προετοιμάζουν τον επόμενο, είναι Χριστιανοί στην καρδιά τους; Η ήταν ίσως μόνο οι 
ηγέτες αρπακτικοί ειδωλολάτρες, ενώ η μεγάλη μάζα των ανθρώπων παραμένουν 
Χριστιανοί;  Αν ήταν έτσι, θα νιώθαμε πιο ανακουφισμένοι. Δυστυχώς όμως, δεν 
είναι έτσι. Βέβαια, οι ηγέτες είναι συχνά πιο άπληστοι από τους οπαδούς τους, γιατί 
έχουν περισσότερα να κερδίσουν, αλλά τα σχέδια τους δε θα μπορούσαν να 
πραγματοποιηθούν αν η επιθυμία της κατάκτησης και της νίκης δεν ήταν και δεν 
είναι ακόμα ένα κομμάτι του κοινωνικού χαρακτήρα. 

Φτάνει να θυμηθεί κανείς το παραλήρημα ενθουσιασμού του κόσμου, όταν έπαιρναν 
μέρος στους διάφορους πολέμους των δυο τελευταίων αιώνων -την προθυμία εκατομ-
μυρίων ανθρώπων να διακινδυνέψουν μια εθνική αυτοκτονία για να προστατεύσουν 
την εικόνα της πιο «μεγάλης δύναμης» ή της «τιμής» ή του κέρδους.  Ας δούμε, σαν 
ένα άλλο παράδειγμα, την τρέλα του εθνικισμού που κυριεύει αυτούς που 
παρακολουθούν τους σύγχρονους 'Ολυμπιακούς Αγώνες, που υποτίθεται ότι 
υπηρετούν το σκοπό της ειρήνης. Στην πραγματικότητα το πόσο δημοφιλείς είναι οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες, αποδεικνύει ότι έχουν γίνει μια συμβολική έκφραση της δυτικής 
ειδωλολατρίας. Λατρεύουν τον ειδωλολάτρη ήρωα -το νικητή, τον πιο δυνατό, αυτόν 
που αυτοπροβάλλεται - ενώ παραβλέπουν το βρώμικο ανακάτεμα της επιχείρησης και 
της δημοσιότητας, που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη απομίμηση των ελληνικών 
Ολυμπιακών Αγώνων. Σ' ένα χριστιανικό πολιτισμό, το Έργο των Παθών θα έπαιρνε 
τη θέση των Ολυμπιακών Αγώνων. Παρόλα αυτά, το μοναδικό γνωστό Έργο των 
Παθών που έχουμε είναι το τουριστικό γεγονός στο Όμπεραμεργκάου. 

Αν όλα αυτά είναι σωστά, γιατί οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί δεν εγκαταλείπουν 
το Χριστιανισμό, αφού δεν ταιριάζει στην εποχή μας; Υπάρχουν πολλοί λόγοι: για 
παράδειγμα, η θρησκευτική ιδεολογία είναι απαραίτητη για να κρατάει τους 
ανθρώπους σε μια πειθαρχία, που η έλλειψη της θ' απειλούσε την κοινωνική συνοχή. 
Αλλά υπάρχει ακόμα ένας πιο σημαντικός λόγος: οι άνθρωποι που πιστεύουν 
σταθερά στο Χριστό σαν το μεγάλο προφήτη της αγάπης, σαν το Θεό που θυσίασε 
τον εαυτό του, μπορούν ν' αντιστρέψουν αύτη την πίστη, μ' έναν αλλοτριωμένο 
τρόπο, στην εμπειρία ότι ο Ιησούς αγαπάει γι' αυτούς. Έτσι ο Ιησούς γίνεται είδωλο: η 
πίστη σ' αυτόν γίνεται υποκατάστατο της ίδιας μας της πράξης της αγάπης. Για να το 
διατυπώσουμε μ' ένα απλό υποσυνείδητο σχήμα: «Ο Χριστός αγαπάει για όλους μας. 
Εμείς μπορούμε ν' ακολουθήσουμε το πρότυπο του Έλληνα ήρωα, αλλά ή σωτηρία 
μας είναι σίγουρη γιατί ή αλλοτριωμένη "πίστη" στο Χριστό είναι ένα υποκατάστατο 
της μίμησης του Χρίστου». Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χριστιανική πίστη είναι 
ακόμα ένα φτηνό προπέτασμα για την αρπακτική διάθεση του κάθε ανθρώπου. 
Τελικά, πιστεύω ότι τα ανθρώπινα πλάσματα είναι τόσο βαθιά προικισμένα με την 
ανάγκη γι' αγάπη, που όταν φερόμαστε σαν λύκοι, αποκτάμε αναγκαστικά μια ένοχη 
συνείδηση. Η εκφρασμένη πίστη μας στην αγάπη μας κάνει ως ένα βαθμό αναίσθη-
τους στον πόνο που μας προκαλεί το ασυνείδητο αίσθημα ένοχης γιατί δεν 
αισθανόμαστε αγάπη. 
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«Βιομηχανική Θρησκεία» 
Η θρησκευτική και φιλοσοφική εξέλιξη μετά το τέλος του Μεσαίωνα είναι πολύ 
πολύπλοκη για να αναπτυχθεί στα πλαίσια αυτού του βιβλίου. Μπορεί να 
χαρακτηριστεί από τη διαμάχη ανάμεσα σε δυο αρχές: η μια είναι η χριστιανική 
πνευματική παράδοση με διάφορες θεολογικές ή φιλοσοφικές μορφές. Η άλλη είναι η 
ειδωλολατρική παράδοση της ειδωλολατρίας και απανθρωπιάς που πήρε πολλές 
μορφές μέσα στην εξέλιξη της αποκαλούμενης «θρησκείας της βιομηχανοποίησης και 
της εποχής της κυβερνητικής». 

Ακολουθώντας την παράδοση των τελευταίων χρόνων του Μεσαίωνα, ο 
ανθρωπισμός της Αναγέννησης ήταν η πρώτη μεγάλη άνθηση του «θρησκευτικού» 
πνεύματος μετά το τέλος του Μεσαίωνα. Οι ιδέες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 
ενότητας της ανθρώπινης φυλής, της παγκόσμιας πολιτικής και θρησκευτικής 
ενότητας, βρήκαν στην Αναγέννηση μια τέλεια ανεμπόδιστη έκφραση. Ο 
Διαφωτισμός του δέκατου έβδομου και δέκατου όγδοου αιώνα έδωσε διέξοδο σε μια 
άλλη μεγάλη άνθηση του ανθρωπισμού. Ο Carl Becker (1932) έδειξε σε τι βαθμό η 
φιλοσοφία του Διαφωτισμού εξέφρασε τη «θρησκευτική στάση» που βρίσκουμε 
στους θεολόγους του δέκατου τρίτου αιώνα: «Αν εξετάσουμε τα θεμέλια αυτής της 
πίστης, θα δούμε ότι σε κάθε στροφή οι Φιλόσοφοι αποκάλυψαν το χρέος τους στη 
μεσαιωνική σκέψη, χωρίς να το καταλάβουν». Η γαλλική επανάσταση, που 
γεννήθηκε μέσα από τη φιλοσοφία του Διαφωτισμού, ήταν κάτι περισσότερο από μια 
πολιτική επανάσταση. Όπως σημείωσε ο Toc-queville (σύμφωνα με τον Becker), 
«ήταν μια πολιτική επανάσταση που λειτούργησε μ' ένα τρόπο, και πήρε με κάποια 
έννοια τη μορφή θρησκευτικής επανάστασης (ή υπογράμμιση δική μου). Όπως ο 
Ισλαμισμός, έτσι και ή επανάσταση των Διαμαρτυρόμενων ξεχύθηκε και πέρασε 
μέσα από τα σύνορα χωρών και εθνών και διαδόθηκε με κηρύγματα και 
προπαγάνδα». 
Ο ριζοσπαστικός ανθρωπισμός του δέκατου ένατου και εικοστού αιώνα περιγράφεται 
αργότερα, στην ανάλυση μου για την ανθρωπιστική διαμαρτυρία ενάντια στην ει-
δωλολατρία της βιομηχανικής εποχής. Αλλά πρέπει πρώτα να βάλουμε τη βάση για 
να προχωρήσουμε σ' αυτή την ανάλυση, ρίχνοντας μια ματιά σ' αύτη τη νέα 
ειδωλολατρία που εξελίχτηκε πλάι-πλάι με τον ανθρωπισμό απειλώντας να μας 
καταστρέψει στην τωρινή περίοδο της ιστορίας. 

Η αλλαγή που στάθηκε η πρώτη βάση για την ανάπτυξη της «βιομηχανικής 
θρησκείας» ήταν η εξάλειψη, από τον Λούθηρο, του μητρικού στοιχείου από την 
εκκλησία. Αν και μπορεί να φανεί ότι ξεφεύγω λίγο από το θέμα, νομίζω ότι πρέπει 
να επιμείνω πάνω σ' αυτό το ζήτημα, γιατί είναι ένα σημαντικό σημείο για την 
κατανόηση της εξέλιξης της νέας θρησκείας και του νέου κοινωνικού χαρακτήρα. 
Οι κοινωνίες οργανώθηκαν σύμφωνα με δυο αρχές: την πατροκεντρική (ή 
πατριαρχική) και τη μητροκεντρική (ή μητριαρχική). Η μητροκεντρική αρχή, όπως 
έδειξαν για πρώτη φορά οι J. J. Bachofen και L. Η. Morgan, έχει σαν κέντρο το 
πρόσωπο της μητέρας που αγαπάει. Η μητρική αγάπη είναι η αρχή της χωρίς ορούς 
αγάπης. Η μητέρα αγαπάει τα παιδιά της όχι γιατί την ευχαριστούν, αλλά γιατί είναι 
τα παιδιά της (ή τα παιδιά μιας άλλης γυναίκας). Γι' αυτό το λόγο, η αγάπη της 
μητέρας δε μπορεί ν' αποκτηθεί με την καλή συμπεριφορά των παιδιών, ούτε να χαθεί 
επειδή τα παιδιά αμάρτησαν. Η μητρική αγάπη είναι έλεος και συμπόνια (στα εβραϊκά 
ραχαμίμ [rachamim], από τη ρίζα ρέχεμ [rechem], που σημαίνει «μήτρα»). 
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Η πατρική αγάπη αντίθετα είναι αγάπη κάτω από όρους. Εξαρτάται από τις επιτυχίες 
και την καλή συμπεριφορά του παιδιού. Ο πατέρας αγαπάει περισσότερο εκείνο το 
παιδί που του μοιάζει περισσότερο, δηλαδή εκείνο που αυτός επιθυμεί να του αφήσει 
κληρονομιά την περιουσία του. Η αγάπη του πατέρα μπορεί να χαθεί, μπορεί όμως να 
ξανακερδηθεί με τη μετάνοια και την καινούργια υποταγή. Η αγάπη του πατέρα είναι 
δικαιοσύνη. 
Οι δυο αρχές, η θηλυκή-μητρική και η αρσενική-πατρική ανταποκρίνονται όχι μόνο 
στην ύπαρξη μιας αρσενικής και μιας θηλυκής πλευράς σε όλα τα ανθρώπινα 
πλάσματα αλλά, ειδικότερα, στην ανάγκη για έλεος και δικαιοσύνη που υπάρχει μέσα 
σε κάθε άντρα και κάθε γυναίκα. Ο βαθύτερος πόθος των ανθρώπων μοιάζει να είναι 
ένας αστερισμός, που οι δυο πόλοι του (μητρικό και πατρικό, θηλυκό και αρσενικό, 
έλεος και δικαιοσύνη, συναίσθημα και σκέψη, φύση και πνεύμα) είναι ενωμένοι σε 
μια σύνθεση: σ' αυτή τη σύνθεση και οι δυο πλευρές της πόλωσης χάνουν τον 
ανταγωνισμό τους και διαπλέκονται μεταξύ τους.  Αν και μια τέτοια σύνθεση δε 
μπορεί να φτάσει σε πληρότητα μέσα στην πατριαρχική κοινωνία, εμφανίστηκε 
εντούτοις, σε κάποιο βαθμό, στην Καθολική εκκλησία. Η Παρθένος, η εκκλησία σαν 
μητέρα γεμάτη αγάπη για όλους, ο πάπας και ο κληρικός σαν μητρικά πρόσωπα, 
αντιπροσώπευαν τη μητρική, χωρίς ορούς αγάπη που συγχωρούσε τα πάντα. 
Ταυτόχρονα βρίσκονταν πλάι-πλάι με τα πατρικά στοιχεία μιας αυστηρής, 
πατριαρχικής γραφειοκρατίας με τον πάπα στην κορυφή να κυβερνάει με απόλυτη 
εξουσία. 
Τα μητρικά στοιχεία στο θρησκευτικό σύστημα έβρισκαν ανταπόκριση στη σχέση με 
τη φύση μέσα στη λειτουργία της παραγωγής: η δουλειά του χωρικού και του τεχνίτη 
δεν ήταν μια εχθρική, εκμεταλλευτική επίθεση ενάντια στη φύση. Ήταν μια 
συνεργασία με τη φύση: δε βίαζαν αλλά μεταμόρφωναν τη φύση σύμφωνα με τους 
ίδιους της τους νόμους. 
Ο Λούθηρος ίδρυσε μια καθαρά πατριαρχική μορφή Χριστιανισμού στη Βόρεια 
Ευρώπη που βασιζόταν στην αστική μεσαία τάξη και στους κοσμικούς πρίγκιπες. Η 
ουσία αυτού του καινούργιου κοινωνικού χαρακτήρα είναι η υποταγή στην 
πατριαρχική εξουσία: η δουλειά είναι το μοναδικό μέσο για να κερδίσει κανείς την 
αγάπη και την επιδοκιμασία. 
Πίσω από τη χριστιανική πρόσοψη υψώθηκε μια καινούργια μυστική θρησκεία, η 
«βιομηχανική θρησκεία», που είναι ριζωμένη στη δομή του χαρακτήρα της σύγχρο-
νης κοινωνίας, αλλά που δεν αναγνωρίζεται σαν «θρησκεία». Η βιομηχανική 
θρησκεία είναι πέρα για πέρα ασυμβίβαστη με το γνήσιο Χριστιανισμό. Κάνει τους 
ανθρώπους υπηρέτες της οικονομίας και των μηχανών που φτιάχνουν τα ίδια τους τα 
χέρια. 
Η βιομηχανική θρησκεία είχε τη βάση της σ' ένα καινούργιο κοινωνικό χαρακτήρα. 
Το κέντρο του ήταν ο φόβος και η υποταγή σε μια δυνατή αντρική εξουσία, η 
καλλιέργεια του αισθήματος της ενοχής για κάθε ανυπακοή, η διάλυση των δεσμών 
της ανθρώπινης αλληλεγγύης από την κυριαρχία της ιδιοτέλειας και του αμοιβαίου 
ανταγωνισμού. Παρόλο που μέσα στα όρια των γενικών της αρχών προωθούσε τον 
ατομισμό και την ελευθερία, τα «ιερά» στη βιομηχανική θρησκεία ήταν η δουλειά, η 
ιδιοκτησία, το κέρδος και η δύναμη. Μεταβάλλοντας το Χριστιανισμό σε μια 
θρησκεία αυστηρά πατριαρχική, μπορούσε κανείς πια να εκφράσει τη βιομηχανική 
θρησκεία με όρους χριστιανικούς. 
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Ο «Αγοραστικός Χαρακτήρας» και η «Κυβερνητική Θρησκεία» 
Το πιο σημαντικό γεγονός για την κατανόηση τόσο του χαρακτήρα όσο και της 
μυστικής θρησκείας της σύγχρονης ανθρώπινης κοινωνίας, είναι η αλλαγή του 
κοινωνικού χαρακτήρα που έγινε από μια παλιότερη εποχή του καπιταλισμού ως το 
δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα. Ο αυταρχικός-μονομανής-αποθησαυριστικός 
χαρακτήρας, που είχε αρχίσει ν' αναπτύσσεται το δέκατο έκτο αιώνα και που 
συνέχισε ν' αποτελεί την κυρίαρχη χαρακτηροδομή τουλάχιστο των μεσαίων τάξεων 
μέχρι το τέλος του δέκατου ένατου αιώνα, συνδυάστηκε σιγά-σιγά η 
αντικαταστάθηκε με τον αγοραστικό χαρακτήρα. (Περιέγραψα τους συνδυασμούς των 
διάφορων τάσεων του χαρακτήρα στο βιβλίο μου Ο Άνθρωπος για τον Εαυτό του). 
Ονόμασα αυτό το φαινόμενο αγοραστικό χαρακτήρα γιατί βασίζεται στο ότι ο 
άνθρωπος βιώνει τον εαυτό του σαν ένα εμπόρευμα και την αξία του όχι σαν «αξία 
χρήσης» αλλά σαν «αξία ανταλλαγής». Ο άνθρωπος γίνεται ένα εμπόρευμα στην 
«αγορά προσωπικότητας». Η αρχή της αξιολόγησης είναι η ίδια τόσο στην αγορά 
προσωπικότητας όσο και στην αγορά εμπορευμάτων: στη μια προσφέρονται για 
πούλημα προσωπικότητες, στην άλλη εμπορεύματα. Και στις δυο περιπτώσεις, εκείνο 
που μετράει σαν αξία είναι η αξία ανταλλαγής τους, γι' αυτό το λόγο η «αξία χρήσης» 
είναι μια αναγκαία αλλά όχι αρκετή προϋπόθεση. 

Αν και η αναλογία της ικανότητας και των ανθρώπινων προτερημάτων από τη μια 
μεριά, και της προσωπικότητας από την άλλη διαφέρει σαν προϋπόθεση για την 
επιτυχία, ο «παράγοντας προσωπικότητα» παίζει πάντα αποφασιστικό ρόλο. Η 
ευτυχία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο καλά τα άτομα πουλάνε τον εαυτό 
τους στην αγορά, πόσο καλά προβάλλουν την προσωπικότητα τους, πόσο καλό 
«πακέτο» είναι. Εξαρτάται ακόμα από το αν είναι «χαρούμενοι», «σοβαροί», 
«επιθετικοί», «αξιόπιστοι», «φιλόδοξοι», ποιο είναι το οικογενειακό τους 
περιβάλλον, σε τι λέσχες ανήκουν, κι αν γνωρίζουν τους «κατάλληλους» ανθρώπους. 
Ο τύπος της προσωπικότητας που έχει ζήτηση εξαρτάται, σε κάποιο βαθμό, από τον 
ειδικό τομέα, όπου ένα άτομο θα εργαστεί. Ένας χρηματιστής, ένας πωλητής, μια 
γραμματέας, ένας διοικητικός υπάλληλος σιδηροδρόμων, ένας καθηγητής κολεγίου ή 
ένας διευθυντής ξενοδοχείου, πρέπει να προσφέρει ο καθένας ένα διαφορετικό τύπο 
προσωπικότητας. Αυτός ο τύπος, παρ’ όλες τις διαφορές που θα υπάρχουν, πρέπει να 
εκπληρώνει μια προϋπόθεση: να έχει ζήτηση. 

Αυτό που καθορίζει τη στάση καθενός απέναντι στον εαυτό του είναι το γεγονός ότι η 
ικανότητα και τα προσόντα δεν είναι αρκετά για την απόδοση σε μια δοσμένη 
δουλειά: πρέπει να είναι ικανός να «προβάλλει την προσωπικότητα του», σε 
ανταγωνισμό με πολλούς άλλους για να μπορέσει να επιτύχει.  Αν, για να κερδίσει 
κανείς τη ζωή του, αρκούσε να στηριχτεί σ' ο,τι ξέρει και σ' ο,τι μπορεί να κάνει, η 
αυτοεκτίμηση του θα ήταν ανάλογη με τις ικανότητες του, δηλαδή με την αξία 
χρήσης του. Αλλά αφού η επιτυχία εξαρτάται κύρια από το πώς πουλάει κανείς την 
προσωπικότητα του, τότε κάθε άτομο βιώνει τον εαυτό του σαν εμπόρευμα ή μάλλον 
ταυτόχρονα και σαν πωλητή και σαν εμπόρευμα που πουλάει. Το άτομο δεν 
ασχολείται με τη ζωή και την ευτυχία αλλά με το πώς θα γίνει πιο άξιο για πούλημα. 

Ο σκοπός του αγοραστικού χαρακτήρα είναι η απόλυτη προσαρμογή, έτσι που να 
είναι επιθυμητός κάτω απ' όλες τις συνθήκες στην αγορά της προσωπικότητας. Οι 
προσωπικότητες με αγοραστικό χαρακτήρα δεν έχουν ούτε εγώ (όπως είχαν οι 
άνθρωποι το δέκατο ένατο αιώνα) που να τους ανήκει, που να μην αλλάζει, που να 
μπορούν να κρατηθούν απ' αυτό, γιατί συνέχεια αλλάζουν το εγώ τους σύμφωνα με 
το αξίωμα: «είμαι όπως με επιθυμείς». 
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Τα άτομα που ανήκουν στον αγοραστικό χαρακτήρα δεν έχουν κανένα σκοπό, εκτός 
από το να κινούνται και να δουλεύουν με όσο μεγαλύτερη ικανότητα μπορούν.  Αν 
τους ρωτήσει κανείς γιατί πρέπει να κινούνται τόσο γρήγορα, γιατί πρέπει να 
δουλεύουν με τη μεγαλύτερη ικανότητα, δεν έχουν να δώσουν μια γνήσια απάντηση: 
δίνουν ορθολογικοποιήσεις όπως «για να δημιουργήσουμε περισσότερες δουλειές» ή 
«για να μεγαλώσει περισσότερο η εταιρία». Έχουν ελάχιστο ενδιαφέρον, τουλάχιστο 
συνειδητά, για φιλοσοφικά ή θρησκευτικά προβλήματα, όπως γιατί ζει κανείς και 
γιατί τραβάει σ' αύτη την κατεύθυνση κι όχι σε μια άλλη. Έχουν τα μεγάλα τους εγώ 
που συνέχεια αλλάζουν, αλλά κανένα απ' αυτά δεν έχει έναν εαυτό, ένα πυρήνα, μια 
αίσθηση ταυτότητας. Η «κρίση ταυτότητας» της σύγχρονης κοινωνίας είναι στην 
πραγματικότητα η κρίση που προκαλείται από το γεγονός ότι τα μέλη της έγιναν 
όργανα χωρίς εαυτούς. Η ταυτότητα τους στηρίζεται στη συμμετοχή τους στις 
εταιρίες (ή σε κάποια άλλη γιγάντια γραφειοκρατία). Όπου δεν υπάρχει αυθεντικός 
εαυτός, δεν υπάρχει και ταυτότητα. 

Ο αγοραστικός χαρακτήρας ούτε αγαπάει ούτε μισεί. Αυτές οι «ξεπερασμένες 
συγκινήσεις» δεν ταιριάζουν σε μια χαρακτηροδομή που λειτουργεί σχεδόν 
αποκλειστικά σ' εγκεφαλικό επίπεδο κι αποφεύγει τα αισθήματα, γιατί αυτά τα 
αισθήματα, καλά ή κακά, εμποδίζουν τον κύριο σκοπό των αγοραστικών 
χαρακτήρων: το πούλημα και την ανταλλαγή —ή για να το πούμε καθαρά, τη 
λειτουργία σύμφωνα με τη λογική της «μεγαμηχανής» όπου ανήκουν, χωρίς να 
ρωτάνε τίποτα παρά μόνο πόσο καλά λειτουργεί. Κι αυτό φαίνεται από την πρόοδο 
τους μέσα στη γραφειοκρατία. 

Στο μέτρο που οι αγοραστικοί χαρακτήρες δεν είναι γερά δεμένοι με τον εαυτό τους ή 
τους άλλους, δεν ενδιαφέρονται για τίποτα — με την πιο βαθιά σημασία της λέξης - 
όχι γιατί είναι τόσο εγωιστές αλλά γιατί οι σχέσεις τους με τους άλλους και τον εαυτό 
τους είναι αδύνατες. Αυτό μπορεί να εξηγήσει το γεγονός γιατί δε νοιάζονται για τους 
κινδύνους μιας πυρηνικής και οικολογικής καταστροφής, ακόμα και όταν ξέρουν όλα 
τα στοιχεία που υπογραμμίζουν αυτούς τους κινδύνους. Θα μπορούσε να υποθέσει 
κανείς ότι δεν ενδιαφέρονται για τον κίνδυνο που απειλεί την προσωπική τους ζωή 
γιατί έχουν μεγάλο θάρρος κι ανιδιοτέλεια. Αλλά η έλλειψη ενδιαφέροντος, ακόμα 
και για τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους αποκλείει μια τέτοια εξήγηση. Η έλλειψη 
ενδιαφέροντος σε όλα αυτά τα επίπεδα είναι το αποτέλεσμα της εξαφάνισης όλων 
των συναισθηματικών δεσμών ακόμα και με τους πιο «κοντινούς» σ' αυτούς. Το 
γεγονός είναι ότι κανένας δεν είναι κοντά σ' αυτούς τους χαρακτήρες. Ούτε οι ίδιοι 
είναι κοντά στον εαυτό τους. 
Η ερώτηση που μας προβληματίζει, γιατί δηλαδή τα σύγχρονα ανθρώπινα πλάσματα 
θέλουν ν' αγοράζουν και να καταναλώνουν κι όμως δένονται τόσο λίγο μ' αυτά που 
αγοράζουν, βρίσκει την πιο αξιόλογη απάντηση στο φαινόμενο του αγοραστικού 
χαρακτήρα. Η ανικανότητα αυτών των χαρακτήρων γι' αφοσίωση τους κάνει 
αδιάφορους και για τ' αντικείμενα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ίσως το κύρος και η 
άνεση που δίνουν τα αντικείμενα, αλλά τα ίδια τα αντικείμενα δεν έχουν καμιά 
υπόσταση. Είναι τόσο αναλώσιμα, όσο είναι και τα φιλικά και τ' αγαπημένα 
πρόσωπα, που είναι κι αυτά αναλώσιμα, αφού δεν υπάρχει βαθύτερος δεσμός με 
κανένα από αυτά. 

Ο στόχος του αγοραστικού χαρακτήρα, «η σωστή λειτουργία» κάτω από δοσμένες 
συνθήκες, κάνει τους ανθρώπους ν' ανταποκρίνονται στον κόσμο γύρω τους κύρια 
εγκεφαλικά. Η λογική με την έννοια της κατανόησης είναι μια αποκλειστική ιδιότητα 
του Homo Sapiens: ή χειραγωγημένη εξυπνάδα σαν εργαλείο για την επίτευξη 
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πρακτικών σκοπών είναι κοινή στα ζώα και τους ανθρώπους. Η χειραγωγημένη 
εξυπνάδα χωρίς λογική είναι επικίνδυνη, γιατί κάνει τους ανθρώπους να κινούνται σε 
κατευθύνσεις που μπορεί να είναι αυτοκαταστροφικές από την άποψη της λογικής. 
Στην πραγματικότητα, όσο πιο λαμπρή είναι η ανεξέλεγκτη χειραγωγημένη 
εξυπνάδα, τόσο πιο επικίνδυνη είναι. 
Ο Charles Darwin είναι ο διάσημος επιστήμονας που έδειξε τις συνέπειες και την 
ανθρώπινη τραγωδία από την καθαρά επιστημονική αλλοτριωμένη διανόηση. Γράφει 
στην αυτοβιογραφία του ότι μέχρι τα τριάντα του χρόνια απολάμβανε έντονα τη 
μουσική, την ποίηση και τη ζωγραφική, αλλά ότι για πολλά χρόνια μετά έχασε κάθε 
ενδιαφέρον γι' αυτά τα θέματα: «Το μυαλό μου μοιάζει να έγινε ένα είδος μηχανής 
για να βγάζει γενικούς νόμους μέσα από μεγάλες συλλογές στοιχείων... Η απώλεια 
αυτών των ενδιαφερόντων είναι ή απώλεια μιας ευτυχίας και μπορεί ίσως να είναι 
βλαβερή για το πνεύμα και, πιο πιθανά, για τον ηθικό χαρακτήρα, γιατί αδυνατίζει 
το συναισθηματικό μέρος της φύσης μας» (αναφέρεται από τον Ε. F. Schumacher). 

Αύτη η λειτουργία που περιγράφει εδώ ο Darwin συνεχίστηκε από τον καιρό του 
μέχρι σήμερα με γρήγορο ρυθμό: ο διαχωρισμός της λογικής από την καρδιά είναι 
σχεδόν απόλυτος. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι αύτη η κατάπτωση της λογικής δε 
συνέβηκε στην πλειοψηφία των μεγάλων ερευνητών στις πιο ακριβείς και 
επαναστατικές επιστήμες —όπως η θεωρητική φυσική. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν 
βαθιά απορροφημένοι σε φιλοσοφικά και πνευματικά προβλήματα. Αναφέρομαι σε 
άτομα όπως οι A. Einstein, Ν. Bohr, L. Szillard, W. Heisenberg, E. Schrodinger. 
Η κυριαρχία της εγκεφαλικής κατευθυνόμενης σκέψης συμβαδίζει με την ατροφία 
της συναισθηματικής ζωής. Στο βαθμό που δεν καλλιεργείται ή δε χρειάζεται, αλλά 
είναι μάλλον εμπόδιο στο ανώτατο όριο απόδοσης που το άτομο βάζει σαν στόχο, η 
συναισθηματική ζωή παραμένει ατροφική και ποτέ δεν ωριμάζει πέρα από το επίπεδο 
ενός παιδιού. Σαν αποτέλεσμα, οι αγοραστικοί χαρακτήρες είναι ιδιαίτερα αφελείς σ' 
ό,τι άφορα τα συναισθηματικά προβλήματα. Μπορεί να ελκύονται από 
«συναισθηματικούς ανθρώπους», αλλά επειδή είναι αφελείς συχνά δε μπορούν να 
κρίνουν αν αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικά καλοί ή απατεώνες. Έτσι εξηγείται το 
γεγονός γιατί τόσοι πολλοί απατεώνες έχουν μεγάλες επιτυχίες στους πνευματικούς 
και θρησκευτικούς τομείς. Εξηγείται ακόμα γιατί οι πολιτικοί που εκφράζουν έντονα 
συναισθήματα ελκύουν τόσο πολύ τον αγοραστικό χαρακτήρα - και γιατί ο 
αγοραστικός χαρακτήρας δε μπορεί να διακρίνει ανάμεσα σ' ένα άτομο με γνήσια 
θρησκευτική πίστη και σ' ένα προϊόν δημοσίων σχέσεων που υποκρίνεται ότι έχει 
έντονα θρησκευτικά συναισθήματα. 
Ο όρος «αγοραστικός χαρακτήρας» δεν είναι ο μοναδικός που υπάρχει για να 
περιγράψουμε αυτό το συγκεκριμένο τύπο άνθρωπου. Μπορούμε να μεταχειριστούμε 
ένα μαρξιστικό όρο, τον αλλοτριωμένο χαρακτήρα: τα άτομα μ' αυτό το χαρακτήρα 
έχουν αποξενωθεί από τη δουλειά τους, από τον εαυτό τους, από τους άλλους 
ανθρώπους και από τη φύση. Στην ψυχιατρική το αγοραστικό άτομο θα μπορούσε ν' 
αποκληθεί σχιζοειδής χαρακτήρας, αλλά ο όρος είναι λίγο παραπλανητικός, γιατί 
ένας σχιζοειδής άνθρωπος που ζει με άλλους σχιζοειδείς ανθρώπους, έχει καλή 
απόδοση στη δουλειά του και είναι επιτυχημένος, δεν έχει καθόλου το αίσθημα της 
ανησυχίας που ο σχιζοειδής χαρακτήρας εμφανίζει σ' ένα πιο «ομαλό» περιβάλλον. 

Όταν έκανα τις τελικές διορθώσεις των χειρογράφων αυτού του βιβλίου, είχα την 
ευκαιρία να διαβάσω την εργασία του Μ. Maccoby The Gamesmen: The New Corpo-
rate Leaders, σε χειρόγραφο. Σ' αυτή τη διεισδυτική μελέτη ο Maccoby αναλύει τη 
δομή του χαρακτήρα διακοσίων πενήντα ανωτέρων υπαλλήλων, διευθυντών και 
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μηχανικών σε δυο από τις μεγαλύτερες και πιο καλά οργανωμένες εταιρίες των ΗΠΑ. 
Πολλά από τα συμπεράσματα του επιβεβαιώνουν τα χαρακτηριστικά που έδωσα στο 
κυβερνητικό άτομο, ιδιαίτερα την κυριαρχία του εγκεφαλικού πεδίου παράλληλα με 
την υπανάπτυξη της συναισθηματικής σφαίρας.  Αν σκεφτεί κανείς ότι οι ανώτεροι 
υπάλληλοι και διευθυντές που περιέγραψε ο Maccoby είναι ή θα είναι ανάμεσα στους 
ηγέτες της αμερικανικής κοινωνίας, η κοινωνική σημασία των συμπερασμάτων του 
συγγραφέα είναι ουσιαστική. 
Τα στοιχεία που ακολουθούν και τα έχει μαζέψει ο Maccoby από τις τρεις μέχρι 
είκοσι προσωπικές συνεντεύξεις με κάθε μέλος της ομάδας που μελέτησε, μας δίνουν 
μια καθαρή εικόνα αυτού του χαρακτηρολογικού τύπου:  
Βαθύ επιστημονικό ενδιαφέρον για κατανόηση,  
δυναμική αίσθηση της δουλειάς, ζωντάνια  0% 
Συγκεντρωμένος, ζωντανός, επιδέξιος, αλλά χωρίς βαθύτερο  
επιστημονικό ενδιαφέρον για τη φύση των πραγμάτων  22 % 
Η ίδια η εργασία δημιουργεί ενδιαφέρον που όμως δεν αυτοδιατηρείται  58% 
Μέτρια παραγωγικός, όχι συγκεντρωμένος. Το ενδιαφέρον για τη  
δουλειά είναι βασικά τεχνητό για να εξασφαλιστεί η σιγουριά, το εισόδημα  18% 
Παθητικός, μη παραγωγικός, συγχυσμένη προσωπικότητα  2% 
Απόρριψη της δουλειάς, απόρριψη του πραγματικού κόσμου        0% 
 100% 

Δυο στοιχεία είναι εντυπωσιακά: 1) Το βαθύ ενδιαφέρον για κατανόηση («λογική») 
απουσιάζει και 2) για τη μεγάλη πλειοψηφία είτε το ερέθισμα της δουλειάς δεν αυτό-
διατηρείται, είτε η δουλειά είναι βασικά ένα μέσο εξασφάλισης της οικονομικής 
σιγουριάς. 

Σε απόλυτη αντίθεση βρίσκεται η εικόνα που ο Maccoby αποκαλεί «κλίμακα 
αγάπης»: 
Γεμάτος αγάπη, θετικός, δημιουργικά παρακινητικός  0% 
Υπεύθυνος, ζεστός, στοργικός, αλλά όχι βαθιά γεμάτος αγάπη  5 % 
Μέτριο ενδιαφέρον για ένα άλλο άτομο, με περισσότερες πιθανότητες αγάπης  40% 
Συμβατικό ενδιαφέρον, αξιοπρεπής, παίζει καλά το ρόλο του  41% 
Παθητικός, χωρίς αγάπη, αδιάφορος  13% 
Απόρριψη της ζωής, σκληρός άνθρωπος        1 % 
 100% 
Κανένας σ' αυτή τη μελέτη δε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν άνθρωπος με βαθιά 
συναισθήματα αγάπης, αν και 5% δείχνουν ότι είναι «ζεστοί και στοργικοί». Όλοι οι 
υπόλοιποι αναφέρονται στον κατάλογο σαν άνθρωποι με μέτριο ή συμβατικό 
ενδιαφέρον η χωρίς αγάπη ή με μια συνολική απόρριψη της ζωής -πραγματικά 
εντυπωσιακή εικόνα συναισθηματικής υπανάπτυξης σε αντίθεση με την προβολή της 
εγκεφαλικότητας. 

Η «κυβερνητική θρησκεία» του αγοραστικού χαρακτήρα ανταποκρίνεται σ' αυτή τη 
συνολική χαρακτηροδομή. Κρυμμένη πίσω από την πρόσοψη του αγνωστικισμού ή 
του Χριστιανισμού, βρίσκεται μια τέλεια ειδωλολατρική θρησκεία, αν και οι 
άνθρωποι σπάνια συνειδητοποιούν αυτό το γεγονός.. Αυτή η ειδωλολατρική 
θρησκεία είναι δύσκολο να περιγραφεί, γιατί βγαίνει μέσα από αυτά που οι άνθρωποι 
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κάνουν (ή δεν κάνουν) και όχι από τις συνειδητές τους σκέψεις για τη θρησκεία ή τα 
δόγματα μιας θρησκευτικής οργάνωσης. Το πιο εντυπωσιακό απ' όλα, στην πρώτη 
ματιά, είναι ότι ο άνθρωπος έκανε τον εαυτό του θεό γιατί απέκτησε την τεχνική 
ικανότητα για μια «δεύτερη δημιουργία» του κόσμου, αντικαθιστώντας την πρώτη 
δημιουργία του Θεού της παραδοσιακής θρησκείας. Μπορούμε να το διατυπώσουμε 
έτσι: κάναμε τη μηχανή θεό και γίναμε όμοιοι με το θεό υπηρετώντας τη μηχανή. Δεν 
έχει σημασία τελικά πώς θα το διατυπώσουμε. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι οι 
άνθρωποι, στην κατάσταση της μεγαλύτερης πραγματικά ανικανότητας τους, 
φαντάζονται παντοδύναμο τον εαυτό τους σε σχέση με την επιστήμη και την τεχνική. 
Αλλά, όσο περισσότερο παγιδευόμαστε μέσα στην απομόνωση μας και στην έλλειψη 
συναισθηματικής ανταπόκρισης με τους άλλους ανθρώπους, τόσο πιο επικίνδυνη 
γίνεται η νέα θρησκεία. Παύουμε να είμαστε οι αφέντες της τεχνικής και γινόμαστε οι 
σκλάβοι της —και η τεχνική, που ήταν κάποτε ένα ζωτικό στοιχείο της δημιουργίας, 
δείχνει το άλλο της πρόσωπο σαν θεά της καταστροφής (όπως η ινδική θεότητα 
Κάλι), όπου άντρες και γυναίκες είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν τον εαυτό τους και τα 
παιδία τους.  Αν και συνειδητά η ανθρωπότητα της κυβερνητικής γαντζώνεται ακόμα 
στην ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον, κρύβει ταυτόχρονα το γεγονός ότι οι άνθρωποι 
έγιναν λάτρες της θεάς της καταστροφής. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ν' αποδειχτεί αυτή η θέση αλλά οι πιο εντυπωσιακοί 
είναι δύο: ότι οι μεγάλες (και μερικές μικρές) δυνάμεις συνεχίζουν να κατασκευάζουν 
πυρηνικά όπλα ολοένα και πιο καταστροφικά και δεν καταλήγουν στη μοναδική 
λογική λύση —την καταστροφή όλων των πυρηνικών οπλών και των εργοστασίων 
ατομικής ενέργειας που παρέχουν τα υλικά για τ' ατομικά όπλα. Ακόμα, τίποτα 
απολύτως δε γίνεται για να μπει ένα τέλος στον κίνδυνο της οικολογικής 
καταστροφής. Με λίγα λόγια, τίποτα σοβαρό δε γίνεται για την επιβίωση της 
ανθρώπινης φυλής. 

Η Ανθρωπιστική Διαμαρτυρία 
Η απανθρωποποίηση του κοινωνικού χαρακτήρα και η άνοδος των βιομηχανικών και 
κυβερνητικών θρησκειών οδήγησαν σ' ένα κίνημα διαμαρτυρίας, στην εμφάνιση ενός 
νέου ανθρωπισμού, που έχει τις ρίζες του στο χριστιανικό και φιλοσοφικό 
ανθρωπισμό του τέλους του Μεσαίωνα και της εποχής του Διαφωτισμού. Αυτή η 
διαμαρτυρία εκφράστηκε τόσο στο θεϊστικό Χριστιανισμό όσο και στα πανθεϊστικά ή 
αθεϊστικά φιλοσοφικά κινήματα. Ξεπήδησε από δυο αντίθετες πλευρές: από τους 
ρομαντικούς, που ήταν πολιτικά συντηρητικοί, και από τους μαρξιστές και άλλους 
σοσιαλιστές (καθώς και μερικούς αναρχικούς). Τόσο οι αριστεροί όσο και οι δεξιοί 
συμφωνούσαν στην κριτική που έκαναν στο βιομηχανικό σύστημα καθώς και στην 
καταστροφή που αυτό προξενούσε στους ανθρώπους. Οι Καθολικοί στοχαστές, όπως 
ο Franz von Baader και οι συντηρητικοί πολιτικοί ηγέτες όπως ο Benjamin Disraeli, 
διατύπωσαν αυτό το πρόβλημα πολλές φορές με τον ίδιο τρόπο που το διατύπωσε ο 
Marx. 
Οι δυο πλευρές διέφεραν στον τρόπο που πίστευαν ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να 
σωθούν από τον κίνδυνο της μεταμόρφωσης τους σε πράγματα. Οι ρομαντικοί, από 
τα δεξιά, πίστευαν ότι ο μόνος τρόπος που υπήρχε ήταν να σταματήσει η ανεξέλεγκτη 
«πρόοδος» του βιομηχανικού συστήματος και να επανέλθουν οι προηγούμενες 
μορφές της κοινωνικής τάξης πραγμάτων, με μερικές όμως τροποποιήσεις. 
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Η διαμαρτυρία από τ' αριστερά μπορεί να ονομαστεί ριζοσπαστικός ανθρωπισμός αν 
και καμιά φορά εκφραζόταν με θεϊστικούς και άλλοτε αθεϊστικούς όρους. Οι 
σοσιαλιστές πίστευαν ότι η οικονομική ανάπτυξη δε μπορούσε να σταματήσει, ότι δε 
μπορούμε να γυρίσουμε σε μια προηγούμενη κοινωνική τάξη πραγμάτων και ότι ο 
μόνος τρόπος για τη σωτηρία θα ήταν να προχωρήσουμε μπροστά και να 
δημιουργήσουμε μια καινούργια κοινωνία που θ' απελευθέρωνε τους ανθρώπους από 
την αποξένωση, την υποταγή στη μηχανή, τη μοίρα του απανθρωπισμού. Ο 
σοσιαλισμός ήταν η σύνθεση της μεσαιωνικής θρησκευτικής παράδοσης και του 
μετα-αναγεννησιακού πνεύματος της επιστημονικής σκέψης και πολιτικής δράσης. 
Ήταν, όπως και ο Βουδισμός, ένα «θρησκευτικό» μαζικό κίνημα, που αν και 
χρησιμοποιούσε κοσμικούς και αθεϊστικούς όρους, είχε σαν στόχο την απελευθέρωση 
του ανθρώπου από την ιδιοτέλεια και την απληστία. 

Χρειάζεται έστω κι ένα σύντομο σχόλιο, για να εξηγήσω τη στάση μου απέναντι στη 
μαρξιστική σκέψη, μπροστά στην τέλεια διαστρέβλωση της από το σοβιετικό 
κομμουνισμό και το ρεφορμιστικό δυτικό σοσιαλισμό και τη μετατροπή της σε 
υλισμό που αποσκοπεί να επιτύχει την εξασφάλιση πλούτου για τον καθένα. Όπως 
ανέφεραν στις προηγούμενες δεκαετίες ο Hermann Cohen, ο Ernst Bloch και μια 
σειρά άλλοι φιλόσοφοι, ο σοσιαλισμός ήταν η κοσμική έκφραση του προφητικού 
Μεσσιανισμού. Ίσως, ο καλύτερος τρόπος να δείξουμε αυτό το πράγμα είναι ν' 
αναφέρουμε μερικά αποσπάσματα από τον Κώδικα του Μαϊμονίδη σχετικά με το 
χαρακτηρισμό που δίνει στη Μεσσιανική Εποχή:  

Οι σοφοί και οι προφήτες δεν επιθυμούσαν τον ερχομό του Μεσσία, που θα 
σήμαινε ότι το Ισραήλ θα ασκούσε κυριαρχία πάνω σ' ολόκληρο τον κόσμο, ή 
θα κυβερνούσε τους ειδωλολάτρες, ή θα το εξυμνούσαν τα άλλα έθνη, ή θα 
έτρωγε, θα έπινε και θα χαιρόταν. Το όραμα τους ήταν ν' απελευθερωθεί το 
Ισραήλ για να αφοσιωθεί στο νόμο και τη σοφία του, έτσι που κανένας να μην 
το καταπιέζει ή να το ενοχλεί, και τότε μόνο θα ήταν άξιο να ζήσει στον 
κόσμο που θα ερχόταν. 

Σ' αυτή την εποχή δε θα υπήρχε ούτε πείνα, ούτε πόλεμος, ούτε ζήλια, ούτε 
ανταγωνισμός. Τα επίγεια αγαθά θα ήταν άφθονα, ανέσεις θα υπήρχαν για 
όλους. Η μόνη ενασχόληση ολόκληρου του κόσμου θα ήταν να γνωρίσει τον 
Κύριο. Τότε οι Ισραηλίτες θα γίνουν πολύ σοφοί, θα μάθουν τα πράγματα που 
τώρα είναι απόκρυφα και θα γνωρίσουν το δημιουργό τους με την πιο τέλεια 
ικανότητα της ανθρώπινης διάνοιας, σύμφωνα με τις γραφές: «Διότι ἡ γῆ 
θέλει εἷσθαι πλήρης τῆς γνώσεως τοῦ Κυρίου, καθώς τα ὕδατα σκεπάζουσι 
τήν θάλασσαν» (Ησαΐας ΙΑ': 9). 

Σ' αυτή την περιγραφή ο σκοπός της ιστορίας είναι να δώσει την ικανότητα στον 
άνθρωπο ν' αφοσιωθεί ολόπλευρα στη μελέτη της σοφίας και της γνώσης του θεού. 
Ούτε εξουσία ούτε πολυτέλεια θα υπάρχει. Η Μεσσιανική Εποχή είναι εποχή 
παγκόσμιας ειρήνης, εποχή όπου δε θα υπάρχει ούτε φθόνος ούτε πολυτέλεια. Η 
εικόνα αυτή είναι πολύ κοντά στην αντίληψη του Marx για το σκοπό της ζωής, που 
εκφράζεται προς το τέλος του τρίτου τόμου του Κεφαλαίου του: 

Το βασίλειο της ελευθερίας δε θ' αρχίσει, μέχρι να ξεπεραστεί το σημείο όπου 
η εργασία γίνεται κάτω από τον καταναγκασμό της αναγκαιότητας και της 
εξωτερικής χρησιμότητας. Είναι μέσα στη φύση των πραγμάτων, το βασίλειο 
αυτό να βρίσκεται πέρα από τη σφαίρα της υλικής παραγωγής με την αυστηρή 
έννοια του όρου. Όπως ακριβώς ο άγριος πρέπει να παλέψει με τη φύση, για 
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να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, για να διατηρήσει τη ζωή του και να την 
αναπαράγει, έτσι κι ο πολιτισμένος άνθρωπος: όλα αυτά πρέπει να τα κάνει 
κάτω από οποιαδήποτε μορφή κοινωνίας και κάτω από όλους τους δυνατούς 
τρόπους παραγωγής. Με την ανάπτυξη του, το πεδίο της φυσικής 
αναγκαιότητας επεκτείνεται, γιατί αυξάνονται οι ανάγκες του. Την ίδια όμως 
στιγμή, οι παραγωγικές δυνάμεις που χρειάζονται για την ικανοποίηση των 
αναγκών του μεγαλώνουν. Η ελευθερία σ' αυτό τον τομέα δεν είναι τίποτα 
άλλο από το γεγονός ότι οι πολιτισμένοι άνθρωποι, οι συνεταιρισμένοι 
παραγωγοί ρυθμίζουν λογικά την ανταλλαγή τους με τη φύση, τη φέρνουν 
κάτω από τον κοινό έλεγχο, αντί να τους κυβερνάει αυτή σα να ήταν κάποια 
τυφλή δύναμη· ότι εκπληρώνουν αυτό το έργο τους με την ελάχιστη σπατάλη 
ενέργειας και σε συνθήκες που είναι οι πιο κατάλληλες και οι πιο αντάξιες της 
ανθρώπινης φύσης τους. Το πεδίο όμως αυτό παραμένει πάντα ένα πεδίο 
αναγκαιότητας. Πέρα από όλα αυτά, αρχίζει εκείνη ή ανάπτυξη δύναμης που 
είναι αυτοσκοπός, ή πραγματική ελευθερία, που μπορεί όμως ν' αναπτυχθεί 
μόνο έχοντας σαν βάση της αυτό το συγκεκριμένο πεδίο της αναγκαιότητας. 
Η ελάττωση των ωρών εργασίας είναι η βασική αρχή (ή υπογράμμιση δική 
μου). 

Ο Marx σαν τον Μαϊμονίδη - και σ' αντίθεση τόσο με τη χριστιανική όσο και μ' άλλες 
εβραϊκές διδασκαλίες για τη σωτηρία — δεν προτείνει μια εσχατολογική λύση. Η 
ασυμφωνία ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση παραμένει, αλλά το πεδίο της 
αναγκαιότητας μπαίνει όσο το δυνατό περισσότερο κάτω από τον ανθρώπινο έλεγχο: 
«Αλλά πάντα παραμένει ένα πεδίο αναγκαιότητας». Ο στόχος είναι «εκείνη ή 
ανάπτυξη της ανθρώπινης δύναμης που είναι αυτοσκοπός, το πραγματικό βασίλειο της 
ελευθερίας» (ή υπογράμμιση δική μου). Η άποψη του Μαϊμονίδη ότι «η ενασχόληση 
όλου του κόσμου θα είναι να γνωρίσουν τον Κύριο» είναι για τον Marx «η ανάπτυξη 
της ανθρώπινης δύναμης... (σαν) αυτοσκοπός». 
Το έχει και το είναι σαν δυο διαφορετικοί τρόποι ύπαρξης αποτελούν την κεντρική 
ιδέα του Marx για την εμφάνιση του νέου ανθρώπου. Μ' αυτούς τους δυο τρόπους, ο 
Marx προχωράει από οικονομικές σε ψυχολογικές και ανθρωπολογικές κατηγορίες, 
που είναι -όπως είδαμε στην ανάπτυξη που κάναμε πάνω στην Παλαιά και Καινή 
Διαθήκη καθώς και τα γραφτά του Meister Eckhart - ταυτόχρονα βασικές 
«θρησκευτικές» κατηγορίες. Ο Marx έγραφε: «Η ατομική ιδιοκτησία μας έχει κάνει 
τόσο ηλίθιους και ατομιστές, που ένα αντικείμενο είναι δικό μας μόνο όταν το 
έχουμε, όταν υπάρχει για μας σαν κεφάλαιο, ή όταν μπορούμε άμεσα να το φάμε, να 
το πιούμε, να το φορέσουμε, να κατοικήσουμε σ' αυτό κλπ., με λίγα λόγια να το 
χρησιμοποιούμε με κάποιο τρόπο... Έτσι όλες οι σωματικές και πνευματικές αισθήσεις 
έχουν αντικατασταθεί με την απλή αποξένωση όλων αυτών των αισθήσεων: την 
αίσθηση του έχει. Ο άνθρωπος έπρεπε να φτάσει σ' αυτή την απόλυτη φτώχια για να 
μπορέσει να δώσει ζωή στον εσωτερικό του πλούτο. (Βλέπε την άποψη του Hess στο 
Einundzwanzig Bogen για την κατηγορία του έχει)». 
Η άποψη του Marx για το είναι και το έχει συνοψίζεται στη φράση: «Όσο λιγότερα 
είσαι και όσο λιγότερο εκφράζεσαι στη ζωή σου —τόσο περισσότερα έχεις και τόσο 
περισσότερο αλλοτριωμένη είναι ή ζωή σου... οτιδήποτε παίρνει από σένα ή 
οικονομία σαν ζωή και ανθρωπιά, σου το ξαναδίνει σαν χρήμα και πλούτο». 
Η «αίσθηση του έχει», όπως την αναφέρει εδώ ο Marx, είναι ακριβώς η ίδια μ' αυτό 
που ο Eckhart ονομάζει «εγωμανία», η άπληστη επιθυμία τόσο για πράγματα όσο και 
για το ίδιο το εγώ. Ο Marx αναφέρεται στον τρόπο ύπαρξης του έχει, όχι με την έννοια 
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των αποκτημάτων αυτών καθαυτών, ούτε της αλλοτριωμένης ιδιοκτησίας καθεαυτής. 
Ο στόχος δεν είναι ούτε πολυτέλεια και πλούτος, ούτε φτώχια. Στην πραγματικότητα, 
ο Marx θεωρεί τόσο την πολυτέλεια όσο και τη φτώχια ελαττώματα. 
Η απόλυτη φτώχια κάποιου είναι η προϋπόθεση για να δώσει ζωή στον εσωτερικό 
του πλούτο. 
Τι σημαίνει να δώσει ζωή; Είναι η ενεργητική, πέρα από κάθε αλλοτρίωση, έκφραση 
της προσωπικότητας μας προς το ανάλογο αντικείμενο. Ο Marx συνεχίζει: «Όλες οι 
ανθρώπινες σχέσεις του (του ανθρώπου) με τον κόσμο —ή όραση, ή ακοή, ή 
όσφρηση, ή γεύση, ή αφή, ή σκέψη, ή παρατήρηση, το συναίσθημα, ή επιθυμία, ή 
δράση, ή αγάπη - με λίγα λόγια όλα τα όργανα της ατομικότητας του... είναι στην 
αντικειμενική τους λειτουργία (λειτουργία σε σχέση με το αντικείμενο) ή ιδιοποίηση 
αυτού του αντικειμένου, ή ιδιοποίηση της ανθρώπινης πραγματικότητας». Αύτη 
είναι η μορφή ιδιοποίησης που ανήκει στον τρόπο του είναι, όχι στον τρόπο του έχει. 
Ο Marx έχει εκφράσει αυτό το είδος της μη αλλοτριωμένης δραστηριότητας στο 
ακόλουθο απόσπασμα: 

Ας υποθέσουμε ότι ο άνθρωπος είναι άνθρωπος και η σχέση του με τον κόσμο 
είναι μια ανθρώπινη σχέση. Τότε η αγάπη μπορεί ν' ανταλλαγεί με αγάπη, η 
εμπιστοσύνη μ' εμπιστοσύνη κλπ. Για ν' απολαύσεις την τέχνη πρέπει να είσαι 
άτομο καλλιεργημένο στην τέχνη. Για να επηρεάζεις τους ανθρώπους, πρέπει 
να είσαι άτομο που ασκεί κάποια διεγερτική κι ενθαρρυντική επίδραση τους 
άλλους. Καθεμιά από τις σχέσεις σου με τους ανθρώπους και τη φύση πρέπει 
να είναι μια ιδιαίτερη έκφραση — ανάλογα με το αντικείμενο της επιθυμίας 
σου — της πραγματικής, ατομικής σου ζωής. Αν αγαπάς χωρίς να ξυπνάς 
αγάπη σ' ανταπόδοση, δηλαδή αν δεν είσαι ικανός να εκφράζεσαι σαν 
άνθρωπος που αγαπάει, να κάνεις τον εαυτό σου αγαπητό, τότε η αγάπη σου 
είναι ανίσχυρη. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια δυστυχία. 

Οι ιδέες όμως του Marx γρήγορα διαστρεβλώθηκαν, ίσως γιατί έζησε εκατό χρόνια 
νωρίτερα απ' ο,τι έπρεπε. Τόσο αυτός όσο και ο Engels πίστευαν ότι ο καπιταλισμός 
είχε ήδη εξαντλήσει όλα του τα περιθώρια, κι έτσι η επανάσταση βρισκόταν κιόλας 
στο δρόμο. Αλλά έκαναν λάθος, πράγμα που παραδέχτηκε ο Engels μετά το θάνατο 
του Marx. Είχαν διατυπώσει την καινούργια θεωρία τους στο απόγειο της 
καπιταλιστικής ανάπτυξης και δεν πρόβλεψαν ότι θα περνούσαν άλλα εκατό χρόνια 
για να κλονιστεί ο καπιταλισμός και ν' αρχίσει η τελική κρίση. Ήταν μια ιστορική 
αναγκαιότητα το γεγονός ότι μια αντικαπιταλιστική ιδέα που προπαγανδίστηκε στο 
απόγειο του καπιταλισμού, έπρεπε τελικά... να συμμορφωθεί με το καπιταλιστικό 
πνεύμα, αν ήθελε να έχει κάποια επιτυχία. Και αυτό ακριβώς έγινε. 
Οι δυτικοί σοσιαλδημοκράτες και οι σύγχρονοι ανταγωνιστές τους, οι κομμουνιστές 
μέσα κι έξω από τη Σοβιετική Ένωση, μετέβαλαν το σοσιαλισμό σε μια καθαρά 
οικονομική θεωρία, που στόχος της ήταν η μεγαλύτερη δυνατή κατανάλωση και η 
μεγαλύτερη δυνατή χρήση των μηχανών. Ο Χρουστσώφ με τη θεωρία του για τον 
κομμουνισμό «γκούλας», με τον απλό και λαϊκό του τρόπο άφησε να του ξεφύγει η 
αλήθεια: Ο στόχος του κομμουνισμού ήταν να δώσει στο σύνολο του πληθυσμού την 
απόλαυση της κατανάλωσης, όπως ο καπιταλισμός την έδινε μόνο σε μια μειοψηφία. 
Ο σοσιαλισμός και ο κομμουνισμός χτίσθηκαν πάνω στην υλιστική αστική αντίληψη. 
Μερικές φράσεις από τα νεανικά έργα του Marx (πού στο σύνολο τους είχαν 
υποτιμηθεί σαν «ιδεαλιστικά» λάθη του νεαρού Marx) αποστηθίζονταν τόσο 
τελετουργικά όπως τα λόγια των Ευαγγελίων στη Δύση. 
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Το γεγονός ότι ο Marx έζησε στο απόγειο της καπιταλιστικής ανάπτυξης είχε και μια 
άλλη συνέπεια: σαν παιδί του καιρού του, ο Marx δε μπορούσε παρά να υιοθετήσει 
την τρέχουσα στάση και τις αντιλήψεις της αστικής σκέψης και πρακτικής. Έτσι, για 
παράδειγμα, ορισμένες αυταρχικές τάσεις της προσωπικότητας του και των γραφτών 
του είχαν διαμορφωθεί περισσότερο με το πατριαρχικό αστικό πνεύμα παρά με το 
πνεύμα του σοσιαλισμού. Ακολούθησε το σχέδιο των κλασικών οικονομολόγων στη 
διατύπωση της θεωρίας του «επιστημονικού» σοσιαλισμού σ' αντίθεση με τον 
«ουτοπικό» σοσιαλισμό. Όπως ακριβώς οι οικονομολόγοι ισχυρίζονταν ότι η 
οικονομία ακολουθούσε τους δικούς της νόμους, ανεξάρτητα από την ανθρώπινη 
θέληση, ο Marx ένιωσε την ανάγκη ν' αποδείξει ότι ο σοσιαλισμός θ' αναπτυσσόταν 
αναγκαστικά σύμφωνα με τους νόμους της οικονομίας. Εστί διατύπωνε, ορισμένες 
φορές, φόρμουλες που μπορούσαν να παρεξηγηθούν σαν ντετερμινιστικές, γιατί δεν 
έδινε έναν επαρκή ρόλο στην ανθρώπινη θέληση και φαντασία μέσα στην ιστορική 
πορεία. Τέτοιες ακούσιες υποχωρήσεις στο πνεύμα του καπιταλισμού διευκόλυναν τη 
διαδικασία διαστρέβλωσης του μαρξιστικού συστήματος σ' ένα σύστημα που 
ουσιαστικά δε διέφερε από τον καπιταλισμό. 

Αν ο Marx είχε διατυπώσει τις ιδέες του σήμερα, που έχει αρχίσει — και ολοένα 
επιταχύνεται — η πτώση του καπιταλισμού, το πραγματικό του μήνυμα θα είχε μια 
πιθανότητα ν' αποκτήσει κάποια επιρροή και ίσως και να κυριαρχούσε, με την 
προϋπόθεση ότι θα μπορούσε κανείς να κάνει μια τέτοια ιστορική υπόθεση. Όπως 
είναι τα πράγματα, οι λέξεις «σοσιαλισμός» και «κομμουνισμός» έχουν χάσει την 
πραγματική σημασία τους. Πάντως, όλα τα σοσιαλιστικά ή τα κομμουνιστικά 
κόμματα που θα ισχυρίζονταν ότι αντιπροσωπεύουν τη μαρξιστική σκέψη, θα έπρεπε 
να βασίζονται στην πεποίθηση ότι τα σοβιετικά καθεστώτα δεν είναι με καμιά έννοια 
σοσιαλιστικά συστήματα, ότι ο σοσιαλισμός είναι ασυμβίβαστος μ' ένα κοινωνικό 
σύστημα που είναι γραφειοκρατικό, πραγματοκεντρικό και προσανατολισμένο στην 
κατανάλωση. Είναι ασυμβίβαστος με τον υλισμό και την εγκεφαλικότητα που 
χαρακτηρίζουν τόσο το σοβιετικό όσο και το καπιταλιστικό σύστημα. 

Η διαφθορά του σοσιαλισμού δίνει μια εξήγηση στο γεγονός ότι η ριζοσπαστική 
ανθρωπιστική σκέψη ξεπηδάει συχνά από ομάδες και άτομα που δεν ταυτίστηκαν με 
τις μαρξιστικές ιδέες ή που ήταν ακόμα αντίθετοι σ' αυτές, πολλές φορές μετά την 
ένταξη τους στο κομμουνιστικό κίνημα. 

Είναι αδύνατο ν' αναφέρουμε εδώ όλους τους ριζοσπαστικούς ανθρωπιστές της μετα-
μαρξιστικής περιόδου, δίνουμε όμως μερικά παραδείγματα της σκέψης τους στις 
επόμενες σελίδες.  Αν και οι θεωρητικοποιήσεις αυτών των ριζοσπαστικών 
ανθρωπιστών διαφέρουν πολύ και καμιά φορά φαίνονται να είναι ολότελα αντίθετες 
μεταξύ τους, συμμερίζονται όλες τις ακόλουθες ιδέες και απόψεις: 

• ότι η παραγωγή πρέπει να εξυπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες των 
ανθρώπων και όχι τις απαιτήσεις του οικονομικού συστήματος 
• ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους και τη 
φύση, μια σχέση συνεργασίας και όχι εκμετάλλευσης 
• ότι ο αμοιβαίος ανταγωνισμός πρέπει ν' αντικατασταθεί με την αλληλεγγύη 
• ότι ο στόχος όλων των κοινωνικών διατάξεων πρέπει να είναι η ανθρώπινη 
ευδαιμονία καθώς και η πρόληψη της δυστυχίας· 
• ότι δεν πρέπει να παλεύουμε για τη μεγαλύτερη δυνατή κατανάλωση αλλά 
για τη λογική κατανάλωση που εντείνει την ευδαιμονία 
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• ότι το άτομο πρέπει να είναι ένα δραστήριο και όχι ένα παθητικό μέλος της 
κοινωνικής ζωής. 

Ο Albert Schweitzer ξεκινάει από τη ριζοσπαστική θέση της ενδογενούς κρίσης του 
δυτικού πολιτισμού. «Είναι φανερό στον καθένα», λέει, «ότι βρισκόμαστε σε μια 
διαδικασία πολιτιστικής καταστροφής. Αυτό που έχει απομείνει δεν είναι πια 
καθόλου σίγουρο. Στέκεται ακόμα όρθιο γιατί δεν έχει εκτεθεί στην καταστροφική 
πίεση, που έχει κάνει όλα τα υπόλοιπα να υποκύψουν. Αλλά κι αυτό είναι χτισμένο 
πάνω σε χαλίκια (Geroll). Η επόμενη κατολίσθηση (Bergrutsch) μπορεί να το 
παρασύρει. Η πολιτιστική ικανότητα του σύγχρονου άνθρωπου έχει ελαττωθεί, γιατί 
οι καταστάσεις που τον τριγυρίζουν τον έχουν εκμηδενίσει και καταστρέψει 
ψυχικά». 
Χαρακτηρίζοντας το βιομηχανικό άνθρωπο σαν «ένα άτομο που δεν είναι ελεύθερο, 
δε μπορεί να συγκεντρωθεί, είναι ανώριμο και κινδυνεύει να χάσει την ανθρωπιά 
του», συνεχίζει: 

Επειδή η κοινωνία με την αναπτυγμένη της οργάνωση ασκεί μια άγνωστη, 
μέχρι τώρα, εξουσία πάνω στον άνθρωπο, η εξάρτηση του ανθρώπου απ' 
αυτήν έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που αυτός έπαψε πια να έχει μια δική του 
πνευματική (geistig) ζωή... Έτσι, μπήκαμε σ' ένα καινούργιο Μεσαίωνα. 
Μέσα από μια γενική αποδοχή, η ελευθερία της σκέψης έπαψε να λειτουργεί, 
γιατί πολλοί σταμάτησαν πια να σκέφτονται σαν ελεύθερα άτομα και άρχισαν 
να καθοδηγούνται από την ομάδα όπου ανήκουν... Θυσιάζοντας την 
ανεξαρτησία της σκέψης έχουμε χάσει - και πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς 
-την πίστη μας στην αλήθεια. Η διανοητική - συναισθηματική ζωή 
αποδιοργανώθηκε. Η υπεροργάνωση των δημόσιων υποθέσεων καταλήγει στην 
οργάνωση της έλλειψης σκέψης» (ή υπογράμμιση δική μου). 

Βλέπει ότι η βιομηχανική κοινωνία δε χαρακτηρίζεται μόνο από έλλειψη ελευθερίας 
αλλά επίσης και από μια «υπερπροσπάθεια» (Uberanstrengung). «Για δυο ή τρεις 
αιώνες πολλοί άνθρωποι έζησαν μόνο σαν εργαζόμενα άτομα και όχι σαν ανθρώπινα 
πλάσματα». Η ανθρώπινη υπόσταση ανακόπηκε, και στην ανατροφή των παιδιών από 
τέτοιους υπανάπτυκτους γονείς λείπει ένας βασικός παράγοντας για την ανθρώπινη 
ανάπτυξη τους. «Αργότερα ο ενήλικος, υποταγμένος καθώς είναι στην 
υπεραπασχόληση, υποκύπτει όλο και περισσότερο στην ανάγκη για επιφανειακή 
διασκέδαση... Η απόλυτη παθητικότητα, ή απόσπαση της προσοχής από τον εαυτό του 
και ή αδιαφορία για το άτομο του γίνονται πια μια φυσική ανάγκη γι' αυτόν» (ή 
υπογράμμιση δική μου). Μετά από όλα αυτά, ο Schweitzer κάνει έκκληση για τη 
μείωση της εργασίας και επιτίθεται ενάντια στην υπερκατανάλωση και την 
πολυτέλεια. 
Ο Schweitzer, ο Προτεστάντης θεολόγος, επιμένει - όπως και ο Eckhart, ο 
Δομινικανός καλόγερος - ότι ο σκοπός του ανθρώπου δεν είναι ν' αποτραβηχτεί σε 
μια ατμόσφαιρα πνευματικού εγωκεντρισμού μακριά από τα θέματα που αφορούν τον 
κόσμο, αλλά να ζήσει μια ζωή δραστήρια προσπαθώντας να συνεισφέρει στην 
πνευματική τελείωση της κοινωνίας.  Αν ανάμεσα στους σύγχρονους ανθρώπους 
υπάρχουν τόσο λίγοι που διατηρούν τα ανθρώπινα και ηθικά τους συναισθήματα 
ανέπαφα, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι θυσιάζουν συνεχώς την προσωπική τους 
ηθική στο βωμό της πατρίδας, αντί να βρίσκονται σε μια συνεχή ζωντανή συνδιαλλαγή 
με το σύνολο και να του δίνουν μια τέτοια δύναμη που να το οδηγήσει στην τελειότητα» 
(ή υπογράμμιση δική μου). 
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Στο τέλος καταλήγει ότι η σύγχρονη πολιτισμική και κοινωνική δομή οδηγεί στην 
καταστροφή, απ' όπου μόνο μια νέα Αναγέννηση «πολύ μεγαλύτερη από την παλιά 
θα ξεπηδήσει». Ακόμα, ότι θα πρέπει ν' ανανεώσουμε τον εαυτό μας με νέα πίστη και 
νέες θέσεις, εκτός αν θέλουμε να εξαφανιστούμε. «Σ' αυτή την Αναγέννηση, θα είναι 
ουσιαστικό το στοιχείο της δραστηριότητας, που μας δίνει η ορθολογιστική σκέψη 
και που είναι η μοναδική λογική και πραγματική αρχή της ιστορικής εξέλιξης του 
ανθρώπου... Έχω εμπιστοσύνη στην πίστη μου ότι αυτή ή επανάσταση θα συμβεί μόνο 
όταν αποφασίσουμε να γίνουμε σκεπτόμενα ανθρώπινα πλάσματα»  (ή υπογράμμιση 
δική μου). 
Είναι πιθανό ότι, επειδή ο Schweitzer ήταν θεολόγος και είναι περισσότερο γνωστός 
τουλάχιστο από φιλοσοφική σκοπιά για τις απόψεις του πάνω στο «σεβασμό της 
ζωής» σαν τη βάση της ηθικής, οι άνθρωποι έχουν γενικά λησμονήσει ότι στάθηκε 
ένας από τους πιο ριζοσπαστικούς κριτικούς της βιομηχανικής κοινωνίας, που 
ξεσκέπασε το μύθο της προόδου και της γενικής ευτυχίας. Αναγνώριζε τον ξεπεσμό 
της ανθρώπινης κοινωνίας και του κόσμου μέσα από τη φθορά της βιομηχανικής 
ζωής. Στην αρχή αυτού του αιώνα, είχε κιόλας δει την αδυναμία και την εξάρτηση 
των ανθρώπων, τα καταστροφικά αποτελέσματα της καταναγκαστικής εργασίας, την 
ανάγκη για λιγότερη δουλειά και λιγότερη κατανάλωση. Διατύπωσε την ανάγκη για 
μια Αναγέννηση της συλλογικής ζωής που θα μπορούσε να οργανωθεί με πνεύμα 
αλληλεγγύης και σεβασμού για τη ζωή. 

Αυτή η παρουσίαση της σκέψης του Schweitzer δε θα 'πρεπε να κλείσει χωρίς να 
τονίσουμε το γεγονός ότι ο Schweitzer, σ' αντίθεση με τη μεταφυσική αισιοδοξία του 
Χριστιανισμού, ήταν ένας μεταφυσικός πεσιμιστής. Αυτός ήταν ένας από τους 
λόγους που τον έκαναν να νιώθει φανερά γοητευμένος από τη βουδιστική σκέψη, 
όπου η ζωή δεν έχει κανένα νόημα που να το 'δώσε και να το εγγυήθηκε κάποιο 
υπέρτατο πλάσμα. Έφτασε στο συμπέρασμα ότι: «Αν κάποιος πάρει τον κόσμο όπως 
είναι, είναι αδύνατο να του προσδώσει μια σημασία τέτοια που οι στόχοι του ανθρώπου 
και της ανθρωπότητας να έχουν κάποιο νόημα». Ο μοναδικός σημαντικός τρόπος ζωής 
είναι η δραστηριότητα, αλλά μια δραστηριότητα που να κάνει τον άνθρωπο να δίνει 
και να ενδιαφέρεται για τους συνανθρώπους του. Ο Schweitzer έδωσε αύτη την 
απάντηση τόσο με τα γραφτά του όσο και με τον τρόπο ζωής του. 
Υπάρχει μια αξιοσημείωτη συγγένεια ανάμεσα στις ιδέες του Βούδα, του Eckhart, 
του Marx και του Schweitzer: η ριζοσπαστική τους απαίτηση για την εγκατάλειψη 
της τάσης του έχει, ή επιμονή τους στην απόλυτη ανεξαρτησία, ο μεταφυσικός τους 
σκεπτικισμός, η αθεϊστική θρησκευτικότητα τους και το αίτημα τους για κοινωνική 
δραστηριότητα μέσα σε πνεύμα αγάπης και ανθρώπινης αλληλεγγύης. Παρόλα αυτά, 
οι δάσκαλοι αυτοί δεν έχουν πάντα συνείδηση των στοιχείων που χαρακτηρίζουν τη 
σκέψη τους. Για παράδειγμα ο Eckhart δεν έχει συχνά συνείδηση του αθεϊσμού του, 
ούτε και ο Marx της θρησκευτικότητας του. Το πρόβλημα της ερμηνείας, ιδιαίτερα 
του Eckhart και του Marx, είναι τόσο πολύπλοκο που γίνεται σχεδόν αδύνατη η 
ικανοποιητική παρουσίαση της αθεϊστικής θρησκείας που πρεσβεύει τη δραστήρια 
και γεμάτη ενδιαφέρον συμμετοχή στα κοινά: αυτό είναι που κάνει αυτούς τους 
δάσκαλους ιδρυτές μιας νέας μορφής θρησκευτικότητας, που καλύπτει τις ανάγκες 
του νέου ανθρώπου. Σ' ένα επόμενο βιβλίο μου θ' αναλύσω τις ιδέες αυτών των 
δασκάλων. 
Ακόμα και συγγραφείς που θα μπορούσε κανείς να αποκαλέσει ριζοσπαστικούς 
ανθρωπιστές, στο μέτρο που έχουν ξεπεράσει την απρόσωπη, μηχανιστική στάση της 
εποχής μας (όπως είναι οι συγγραφείς που τους είχε αναθέσει μια σειρά άρθρων η 
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Λέσχη της Ρώμης), βλέπουν πια ότι μια εσωτερική ριζοσπαστική αλλαγή είναι η μόνη 
εναλλακτική λύση στην οικονομική καταστροφή. 

Ο Mesarovic και ο Pestel ζητούν μια «νέα παγκόσμια συνείδηση... μια νέα ηθική 
στάση απέναντι στη φύση, που να βασίζεται στην αρμονία και όχι στην κατάκτηση... 
μια αίσθηση ταύτισης με τις επόμενες γενιές... Για πρώτη φορά στη ζωή του 
άνθρωπου, του ασκείται μια πίεση να σταματήσει να κάνει αυτά που μπορεί να κάνει, 
να περιορίσει την οικονομική και τεχνολογική του πρόοδο, ή τουλάχιστο να της 
δώσει μια διαφορετική κατεύθυνση από πριν. Οι μελλοντικές γενιές της γης του 
ζητούν να μοιραστεί την περιουσία του με τους άκληρους όχι μέσα σε πνεύμα 
φιλανθρωπίας αλλά μέσα σε πνεύμα αναγκαιότητας. Του ασκείται μια πίεση να 
συγκεντρώσει τις δυνάμεις του για την οργανική ανάπτυξη του συνολικού 
παγκόσμιου συστήματος. Μπορεί, αν έχει καλή θέληση, να πει όχι; Στο τέλος 
καταλήγουν ότι, χωρίς αυτές τις θεμελιακές ανθρώπινες αλλαγές, «ο Homo Sapiens 
έχει υπογράψει την καταδίκη του». 

Η μελέτη έχει μερικά μειονεκτήματα - για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι δεν 
παίρνει υπόψη της τους πολιτικούς, κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες που 
εμποδίζουν την αλλαγή. Το να υποδείξεις γενικά την τάση για αναγκαίες αλλαγές 
είναι ανώφελο, εκτός κι αν συνοδεύεται από μια σοβαρή προσπάθεια θεώρησης των 
πραγματικών εμποδίων που ανατρέπουν όλες τους τις προτάσεις (ας ελπίσουμε ότι η 
Λέσχη της Ρώμης θα καταπιαστεί με το πρόβλημα όλων αυτών των κοινωνικών και 
πολιτικών αλλαγών που είναι οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση των γενικών 
στόχων). Παρόλα αυτά, παραμένει το γεγονός ότι αυτοί οι συγγραφείς προσπάθησαν 
για πρώτη φορά να δείξουν τις οικονομικές ανάγκες και πηγές ολόκληρου του 
κόσμου, και είναι - όπως έγραψα και στην Εισαγωγή - η πρώτη επίσης φορά που 
διατυπώνεται κάποιο αίτημα για ηθική αλλαγή, όχι σαν αποτέλεσμα ηθικών 
πεποιθήσεων αλλά σαν τη λογική συνέπεια μιας οικονομικής ανάλυσης. 

Τα προηγούμενα χρόνια, πολλά βιβλία, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Γερμανία, 
ασχολήθηκαν με το ίδιο θέμα: την υποταγή της οικονομίας στις ανθρώπινες ανάγκες, 
πρώτα για την απλή επιβίωση μας και υστέρα για μια καλύτερη ζωή. (Προσωπικά 
διάβασα ή εξέτασα κάπου τριάντα πέντε τέτοια βιβλία, αλλά πρέπει να κυκλοφορούν 
σχεδόν τα διπλάσια). Οι περισσότεροι από τους συγγραφείς τους συμφωνούν ότι η 
υλική αύξηση της κατανάλωσης δε σημαίνει αναγκαστικά και καλύτερο τρόπο ζωής. 
Συμφωνούν ακόμα στο ότι μια χαρακτηρολογική και πνευματική αλλαγή πρέπει να 
συμβαδίζει με τις απαραίτητες κοινωνικές αλλαγές, κι ότι μπορούμε σίγουρα να 
προβλέψουμε μια καταστροφή στα επόμενα εκατό χρόνια, εκτός αν σταματήσουμε να 
σπαταλάμε τις φυσικές μας πηγές και να καταστρέφουμε το οικολογικό περιβάλλον, 
το απαραίτητο για την ανθρώπινη επιβίωση. Αναφέρω εδώ μόνο μερικούς από τους 
πιο χαρακτηριστικούς εκπρόσωπους αυτής της ανθρωπιστικής οικονομίας. 

Ο οικονομολόγος Ε. F. Schumacher αναφέρει στο βιβλίο του Το Μικρό Είναι Όμορφο 
(Small is Beautiful) ότι οι αποτυχίες μας είναι το αποτέλεσμα των επιτυχιών μας, και 
ότι η τεχνική μας θα πρέπει να υποταχτεί στις πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες. «Η 
οικονομία σαν περιεχόμενο ζωής είναι μια θανατηφόρα αρρώστια», γράφει, «γιατί η 
απεριόριστη ανάπτυξη δεν ταιριάζει σ' ένα πεπερασμένο κόσμο. Πολλοί μεγάλοι 
δάσκαλοι έχουν διδάξει στο ανθρώπινο γένος, ότι η οικονομία δε θα 'πρεπε να 
αποτελεί το περιεχόμενο της ζωής. Αυτό δε μπορεί να γίνει φανερό σήμερα.  Αν 
κάποιος θελήσει να περιγράψει τη θανατηφόρα αρρώστια με περισσότερες 
λεπτομέρειες, μπορεί να πει ότι μοιάζει με το πάθος για το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά. 
Δεν έχει και τόση σημασία αν αυτό το πάθος εμφανίζεται με μια πιο εγωιστική ή πιο 
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αλτρουιστική μορφή, αν ζητάει ικανοποίηση μόνο μ' ένα χυδαίο υλιστικό τρόπο ή μ' 
ένα καλλιτεχνικά, πολιτιστικά ή επιστημονικά εκλεπτυσμένο τρόπο. Το δηλητήριο 
είναι δηλητήριο ακόμα κι αν είναι τυλιγμένο σε χρυσόχαρτο...  Αν ο πνευματικός 
πολιτισμός, ο πολιτισμός του εσωτερικού ανθρώπου παραμεληθεί, τότε ο εγωισμός 
παραμένει σαν η μοναδική κυρίαρχη δύναμη μέσα στον άνθρωπο. Ένα εγωιστικό 
σύστημα, όπως είναι ο καπιταλισμός, ταιριάζει τότε καλύτερα σ' αυτό τον 
προσανατολισμό από ένα σύστημα αγάπης για τους συνανθρώπους». 
Ο Schumacher υλοποίησε αυτές τις αρχές του με τον έξης τρόπο: επινόησε ένα 
σύστημα μικροτεχνών που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες των μη 
βιομηχανοποιημένων χωρών. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα βιβλία του γίνονται όλο και 
πιο δημοφιλή κάθε χρόνο — και όχι μέσα από διαφωτιστικές εκστρατείες αλλά στόμα 
με στόμα με την προπαγάνδα των αναγνωστών του. 

Ο Paul και η Anne Ehrlich είναι δυο Αμερικανοί συγγραφείς που η σκέψη τους είναι 
παρόμοια με του Schumacher. Στο Πληθυσμός, Πηγές, Περιβάλλον: Θέματα της 
Ανθρώπινης Ογκολογίας (Population, Resources, Environment: Issues in Human 
Ecology), παρουσιάζουν τα ακόλουθα συμπεράσματα για τη «σημερινή παγκόσμια 
κατάσταση»: 
1. Παίρνοντας υπόψη τη σύγχρονη τεχνολογία και τους τρόπους συμπεριφοράς, ο 

πλανήτης μας πάσχει τώρα από φοβερό υπερπληθυσμό. 
2. Ο μεγάλος αριθμός των ανθρώπων και ο ρυθμός της πληθυσμιακής ανάπτυξης 

αποτελούν τα σοβαρότερα εμπόδια για την επίλυση των ανθρώπινων 
προβλημάτων. 

3. Η ανθρώπινη ικανότητα έφτασε σχεδόν στα όρια της παραγωγής τροφίμων με 
συμβατικούς τρόπους. Τα προβλήματα της προμήθειας και της διανομής έχουν 
ήδη σαν αποτέλεσμα τον υποσιτισμό ή την κακή διατροφή σχεδόν της μισής 
ανθρωπότητας. Κάπου 10-20 εκατομμύρια άνθρωποι το χρόνο πεθαίνουν από 
πείνα. 

4. Προσπάθειες που θ' απέβλεπαν στην παραπέρα αύξηση της παραγωγής τροφίμων, 
θα επιταχύνουν την καταστροφή του περιβάλλοντος, που με τη σειρά του θα 
ελαττώσει τελικά την ικανότητα της γης να παράγει τροφή. Δεν είναι ακόμα 
ξεκάθαρο κατά πόσο η καταστροφή του περιβάλλοντος έχει προχωρήσει τόσο 
πολύ που να είναι ανεπανόρθωτη. Είναι πιθανό ότι. έχει χαθεί για πάντα η 
ικανότητα του. πλανήτη να δώσει στους ανθρώπους τα μέσα για να ζήσουν. 
Τέτοιες τεχνολογικές «επιτυχίες», όπως αυτοκίνητα, εντομοκτόνα και λιπάσματα 
από νιτρικά άλατα, αποτελούν τις κυριότερες αιτίες της καταστροφής του 
περιβάλλοντος. 

5. Είναι λογικό να πιστεύει κανείς ότι η πληθυσμιακή ανάπτυξη αυξάνει την 
πιθανότητα για την εμφάνιση μιας θανατηφόρας αρρώστιας σε παγκόσμια κλίμακα 
κι ενός θερμοπυρηνικού πολέμου. Και τα δυο θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια 
«ανεπιθύμητη λύση» στο πληθυσμιακό πρόβλημα. Και οι δυο πιθανότητες 
μπορούν να καταστρέψουν τον πολιτισμό, ακόμα και να οδηγήσουν τον Homo 
Sapiens στην εξαφάνιση.  

6. Δεν υπάρχει καμιά τεχνολογική πανάκεια για το σύνολο των προβλημάτων που 
συνθέτουν την κρίση πληθυσμού-διατροφής-περιβάλλοντος, αν και μια κατάλληλα 
εφαρμοσμένη τεχνολογία σε τομείς όπως η μόλυνση του περιβάλλοντος, οι 
επικοινωνίες και ο έλεγχος των γεννήσεων, μπορούν να προσφέρουν μια βασική 
βοήθεια. Οι ουσιαστικές λύσεις αφορούν τις εντυπωσιακές και γρήγορες αλλαγές στη 
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στάση των ανθρώπων, ειδικά αυτές που σχετίζονται με την παραγωγική 
συμπεριφορά, την οικονομική ανάπτυξη, την τεχνολογία, το περιβάλλον και τη 
λύση της ανθρώπινης διαμάχης (ή υπογράμμιση δική μου). 

To Ende oder Wende (Τέλος ή Αλλαγή) του Ε. Eppler είναι μια άλλη πρόσφατη 
δουλειά που αξίζει ν' αναφερθεί. Οι ιδέες του Eppler είναι παρόμοιες με του 
Schumacher — αν και λιγότερο ριζοσπαστικές — και η θέση του είναι ίσως ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα, γιατί είναι ο ηγέτης του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος του Μπάντεν-
Βούρτεμπεργκ καθώς κι ένας συνεπής Προτεστάντης. Δυο από τα βιβλία που έχω 
γράψει έχουν τον ίδιο προσανατολισμό: Η Υγιής Κοινωνία και Η Επανάσταση της 
Ελπίδας. 
Ακόμα και ανάμεσα στους συγγραφείς του σοβιετικού μπλοκ — όπου η ιδέα του 
περιορισμού της παραγωγής ήταν πάντοτε ταμπού - αρχίζουν ν' ακούγονται μερικές 
προτάσεις για το ότι πρέπει να δοθεί σημασία σε μια οικονομία χωρίς ανάπτυξη. Ο 
W. Harich, ένας αιρετικός μαρξιστής από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας, 
προτείνει μια στατική, παγκόσμια οικονομική ισορροπία, που μόνο αυτή μπορεί να 
εγγυηθεί την ισότητα και ν' αποτρέψει τον κίνδυνο της ανεπανόρθωτης καταστροφής 
της βιόσφαιρας. Ακόμα, το 1972, μερικοί από τους καλύτερους φυσικούς 
επιστήμονες της Σοβιετικής Ένωσης συναντήθηκαν να συζητήσουν το θέμα «ο 
Άνθρωπος και το Περιβάλλον του». 
Είχαν υπόψη τους τ' αποτελέσματα των μελετών της Λέσχης της Ρώμης, που τ' 
αντιμετώπισαν μ' ένα πνεύμα συμπάθειας και κατανόησης τονίζοντας τ' αξιόλογα 
στοιχεία τους, αν και δε συμφωνούσαν απόλυτα μ' αυτά. (Βλέπε στη Βιβλιογραφία το 
Τεχνολογία και Πολιτική [Technology und Politik] που αναφέρεται σ' αυτή τη 
συνάντηση). 

Την πιο σημαντική σύγχρονη ανθρωπολογική και Ιστορική έκφραση του 
ανθρωπισμού, που τη συναντάμε συχνά σ' αυτές τις διάφορες προσπάθειες για την 
ανθρωπιστική-κοινωνική ανοικοδόμηση, θα τη βρούμε στο βιβλίο του L. Mumford 
To Πεντάγωνο της Δύναμης, (The Pentagon of Power) καθώς και σ' όλα τα 
προηγούμενα βιβλία του. 
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VIII 
Οι Όροι της Ανθρώπινης Αλλαγής — 

Τα Χαρακτηριστικά του Νέου Άνθρωπου 
Αν είναι σωστή η αρχή ότι μόνο μια θεμελιακή αλλαγή στον ανθρώπινο χαρακτήρα 
από τον τρόπο του έχει, που επικρατεί σήμερα, στον τρόπο του είναι, μπορεί να μας 
σώσει από μια ψυχολογική και οικονομική καταστροφή, τότε γεννιέται το ερώτημα: 
Είναι δυνατή μια χαρακτηρολογική αλλαγή σε μεγάλη κλίμακα, κι αν είναι πώς θα 
γίνει; 

Κατά τη γνώμη μου, ο ανθρώπινος χαρακτήρας μπορεί ν' αλλάξει αν εκπληρώνονται 
οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
1.   Υποφέρουμε κι έχουμε συνείδηση αυτού του γεγονότος. 
2.   Αναγνωρίζουμε την πηγή της δυστυχίας μας. 
3.   Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει κάποιος τρόπος να ξεπεράσουμε τη δυστυχία μας. 
4.   Δεχόμαστε ότι για να ξεπεράσουμε τη δυστυχία μας πρέπει  ν'   ακολουθήσουμε  
ορισμένους  κανόνες  στη ζωή μας και ν' αλλάξουμε την πρακτική που ακλουθούσαμε 
μέχρι σήμερα. 

Αυτά τα τέσσερα σημεία αντιστοιχούν στις Τέσσερις Αλήθειες, που αποτελούν τη 
βάση της βουδιστικής διδασκαλίας αναφορικά με τις γενικές συνθήκες της 
ανθρώπινης ύπαρξης, χωρίς ν' ασχολούνται ιδιαίτερα με την ανθρώπινη δυστυχία που 
οφείλεται σε συγκεκριμένες ατομικές ή κοινωνικές καταστάσεις. 

Την ίδια αρχή της αλλαγής που χαρακτηρίζει τη βουδιστική μέθοδο τη συναντάμε και 
στην ιδέα του Marx για τη σωτηρία. Για να καταλάβουμε αυτό το πράγμα, πρέπει 
πρώτα να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός ότι για τον Marx - όπως τουλάχιστο έλεγε 
ο ίδιος - ο κομμουνισμός δεν ήταν ο τελικός στόχος, αλλά ένα βήμα στην ιστορική 
εξέλιξη που θ' απελευθέρωνε τους ανθρώπους από κείνες τις κοινωνικοοικονομικές 
και πολιτικές συνθήκες που τους απανθρωποποιούν -τους κάνουν δηλαδή δέσμιους 
των πραγμάτων, των μηχανών και της ίδιας τους της απληστίας. 
Το πρώτο βήμα του Marx ήταν να δείξει στην εργατική τάξη του καιρού του, την πιο 
αλλοτριωμένη κι εξαθλιωμένη τάξη, ότι υπέφερε. Προσπάθησε να καταστρέψει τις 
ψευδαισθήσεις που εμπόδιζαν τους εργάτες να συνειδητοποιήσουν την εξαθλίωση 
τους. Το δεύτερο βήμα του ήταν να δείξει τις αιτίες της δυστυχίας τους, που τις 
τοποθετεί στη φύση του καπιταλισμού καθώς και στην απληστία, τη φιλαργυρία και 
την εξάρτηση που συνεπάγεται το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Αυτή η ανάλυση 
των αιτίων που προκαλούν τη δυστυχία των εργατών (και όχι μόνο τη δική τους) 
αποτέλεσε τον πυρήνα της δουλειάς του Marx, της ανάλυσης της καπιταλιστικής 
οικονομίας. 

Το τρίτο βήμα του ήταν να δείξει ότι η δυστυχία μπορούσε να εξαφανιστεί, στο μέτρο 
που θα άλλαζαν οι συνθήκες που την προκαλούσαν. Σ' ένα τέταρτο βήμα υπέδειξε 
την καινούργια πρακτική της ζωής, το νέο κοινωνικό σύστημα απαλλαγμένο από 
κάθε δυστυχία που γεννούσε αναγκαστικά το παλιό σύστημα. 

Η θεραπευτική μέθοδος του Freud ουσιαστικά ήταν παρόμοια. Οι ασθενείς 
συμβουλεύονταν τον Freud γιατί υπέφεραν και είχαν συνείδηση του ότι υπέφεραν. 
Αλλά συνήθως δεν ήξεραν από τι υπέφεραν. Η πρώτη δουλειά του ψυχαναλυτή ήταν 
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συνήθως να βοηθήσει τους ασθενείς ν' απαλλαγούν από τις ψευδαισθήσεις που έχουν 
για τη δυστυχία τους και να μάθουν τους πραγματικούς λόγους που την προκαλούν. 
Η εξακρίβωση της φύσης μιας ατομικής ή κοινωνικής δυστυχίας είναι περισσότερο 
θέμα ερμηνείας και οι ερμηνευτές μπορεί να έχουν διαφορετικές απόψεις. Η εικόνα 
που δίνουν οι ασθενείς για την κατάσταση τους είναι συνήθως το λιγότερο αξιόπιστο 
στοιχείο για μια διάγνωση. Η ουσία της ψυχαναλυτικής διαδικασίας είναι να 
βοηθήσει τους ασθενείς να συνειδητοποιήσουν τα αίτια της δυστυχίας τους. 
Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας γνώσης είναι ότι οι ασθενείς μπορούν να φτάσουν στο 
επόμενο βήμα: να μπορέσουν να νιώσουν βαθιά μέσα τους ότι η δυστυχία τους 
μπορεί να θεραπευτεί στο βαθμό που θ' απαλλαγούν από τα αίτια που την προκαλούν. 
Για τον Freud αυτό σήμαινε την εξάλειψη της καταπίεσης που ασκούσαν ορισμένα 
γεγονότα της παιδικής ηλικίας. Η παραδοσιακή ψυχανάλυση φαίνεται, παρόλα αυτά, 
να μη συμφωνεί στην αναγκαιότητα του τέταρτου βήματος. Πολλοί ψυχαναλυτές 
φαίνεται να νομίζουν ότι η συνειδητοποίηση των γεγονότων που καταπιέστηκαν 
φέρνει θεραπευτικά αποτελέσματα. Πραγματικά, αυτό συμβαίνει συχνά, ειδικά όταν 
ο ασθενής υποφέρει από καθορισμένα συμπτώματα, όπως είναι τα υστερικά ή τα 
συμπτώματα μονομανίας. Αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί κανείς να πετύχει κάτι το 
διαρκές σε άτομα που αισθάνονται μια γενική δυστυχία και που μια αλλαγή στο 
χαρακτήρα τους είναι απαραίτητη, εκτός αν αλλάζουν την πρακτική της ζωής τους 
σύμφωνα με την αλλαγή του χαρακτήρα που προσπαθούν να πετύχουν. Για 
παράδειγμα, μπορεί κανείς ν' αναλύει την εξάρτηση των ατόμων μέχρι τη δεύτερη 
παρουσία, αλλά όσο κι αν τη συνειδητοποιήσουν, δε θα καταφέρουν τίποτα, αν 
παραμείνουν στην ίδια κατάσταση που ζούσαν πριν αποκτήσουν αυτή τη 
συνειδητοποίηση. Ένα απλό παράδειγμα είναι το έξης: μια γυναίκα που οι ρίζες της 
δυστυχίας της βρίσκονται στην εξάρτηση από τον πατέρα της, ακόμα -κι αν 
συνειδητοποιήσει τις βαθύτερες αιτίες αυτής της εξάρτησης, δε θ' αλλάξει 
ουσιαστικά, εκτός αν αλλάξει την καθημερινή της πρακτική, δηλαδή αποχωριστεί τον 
πατέρα της, πάψει να δέχεται την εύνοια του κι αντιμετωπίσει τη ριψοκίνδυνη κι 
επώδυνη κατάσταση που κρύβουν μέσα τους τα βήματα προς την ανεξαρτησία. Η 
συνειδητοποίηση χωρίς την πρακτική δεν είναι αποτελεσματική. 

Ο Νέος Άνθρωπος 
Η λειτουργία της νέας κοινωνίας είναι να ενθαρρύνει την εμφάνιση του νέου 
ανθρώπου, ενός ατόμου που η χαρακτηροδομή του θα έχει τις ακόλουθες ιδιότητες: 
•  Προθυμία να εγκαταλείψει όλες τις μορφές του έχει για να υπάρξει ολοκληρωτικά. 
•  Ασφάλεια, αίσθηση ταυτότητας κι εμπιστοσύνη που βασίζονται στην πίστη αυτού 
που είναι, στην ανάγκη του για  σχέσεις,  για  ενδιαφέρον,   αγάπη,   αλληλεγγύη   με 
το γύρω κόσμο, στη θέση της επιθυμίας να έχει, να κατέχει, να ελέγχει τον κόσμο κι 
έτσι να γίνεται σκλάβος των αποκτημάτων του. 
•  Παραδοχή του γεγονότος ότι κανένας και τίποτα έξω από τον εαυτό του δε μπορεί 
να δώσει νόημα στη ζωή. Μόνο  αυτή  η  ριζοσπαστική  ανεξαρτησία και  απόρριψη 
των υλικών πραγμάτων μπορεί ν' αποτελέσει την προϋπόθεση  για μια ολοκληρωμένη  
δραστηριότητα  αφιερωμένη στη  φροντίδα και στην κοινοκτημοσύνη  με τους 
άλλους ανθρώπους. 
•  Ολοκληρωμένη παρουσία όπου κι αν βρίσκεται κανείς. 
•  Χαρά που πηγάζει από το συναίσθημα που δοκιμάζει κανείς, όταν δίνει και 
μοιράζεται και όχι όταν αποθηκεύει κι εκμεταλλεύεται. 
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•  Αγάπη και σεβασμός για τη ζωή σ' όλες της τις εκδηλώσεις, που να στηρίζεται στη 
γνώση ότι τα πράγματα και η εξουσία είναι νεκρά, ενώ η ζωή και καθετί που συντελεί 
στην ανάπτυξη της είναι ιερά. 
•  Προσπάθεια να ελαττωθεί η απληστία, το μίσος και οι αυταπάτες όσο γίνεται 
περισσότερο. 
•  Μια ζωή χωρίς τη λατρεία ειδώλων και χωρίς ψευδαισθήσεις, γιατί θα έχει φτάσει 
πια κανείς σ' ένα επίπεδο όπου δε θα υπάρχουν ψευδαισθήσεις. 
•   Ανάπτυξη  της   ικανότητας   που   έχει  ο   καθένας  γι' αγάπη, μαζί με την 
ικανότητα για κριτική, πέρα από συναισθηματισμούς σκέψη. 
•  Απόρριψη του ναρκισσισμού και αποδοχή των τραγικών περιορισμών που 
ενυπάρχουν στην ανθρώπινη φύση. 
•  Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη του καθενός και των συνανθρώπων του να γίνει 
σκοπός ζωής. 
•  Γνώση ότι για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος χρειάζεται πειθαρχία και σεβασμός 
στην πραγματικότητα. 
•  Επίγνωση, ότι η ανάπτυξη τότε μόνο είναι υγιής όταν γίνεται μέσα στην ίδια τη 
δομή, κι επίγνωση ακόμα της διαφοράς  ανάμεσα   στη   δομή   σαν  χαρακτηριστικού  
της ζωής και την «τάξη» σαν χαρακτηριστικού της μη ζωής, του θανάτου. 
•  Ανάπτυξη της φαντασίας όχι σαν φυγής από ανυπόφορες καταστάσεις αλλά σαν 
προσμονής πραγματικών πιθανοτήτων, σαν μέσου για να ξεπεραστούν αυτές οι 
ανυπόφορες καταστάσεις. 
•  Όχι εξαπάτηση των άλλων, αλλά ούτε και εξαπάτηση από τους άλλους. Μπορεί 
κανείς ν' αποκαλείται αθώος, αλλά όχι και αφελής. 
•   Αυτογνωσία όχι  μόνο του  εαυτού που γνωρίζουμε, αλλά και του εαυτού που δε 
γνωρίζουμε - ακόμα κι αν έχουμε ασαφή γνώση αυτού που δεν ξέρουμε. 
•  Αίσθηση της ενότητας μας με όλη τη ζωή, εγκατάλειψη του   στόχου   της   
κατάκτησης,   υποταγής,   εκμετάλλευσης, βιασμού, καταστροφής της φύσης και 
προσπάθεια κατανόησης και συνεργασίας μαζί της. 
• Ελευθερία που δεν είναι αυθαιρεσία αλλά δυνατότητα να γίνουμε ο εαυτός μας όχι 
σαν συνονθύλευμα από άπληστες  επιθυμίες,   αλλά  σαν   μια  ευαίσθητα   
ισορροπημένη δομή που αντιμετωπίζει κάθε στιγμή την προοπτική της ανάπτυξης ή 
της κατάρρευσης, της ζωής ή του θανάτου. 
•  Επίγνωση ότι η κακία και η καταστροφικότατα είναι αναπόφευκτο αποτέλεσμα της 
αποτυχίας γι' ανάπτυξη. 
•  Γνώση ότι μόνο λίγοι κατάφεραν να φτάσουν την τελειότητα σ' όλες αυτές τις 
ιδιότητες. Δεν είχαν όμως τη 
φιλοσοφία να «φτάσουν το στόχο», γιατί ήξεραν ότι μια τέτοια φιλοδοξία είναι απλώς 
μια άλλη μορφή της απληστίας και της κατοχής. 
• Ευτυχία μέσα στη διαδικασία μιας ολοένα αυξανόμενης ζωντάνιας, όποιο κι αν 
είναι το απώτερο σημείο που η μοίρα μας επιτρέπει να φτάσουμε. Το να ζει κανείς με 
όσο μεγαλύτερη πληρότητα μπορεί, είναι τόσο ικανοποιητικό, που τελικά έχει μικρή 
σημασία το αν μπορούμε να καταφέρουμε όλα αυτά που θέλουμε. 

Το να προτείνω όλα αυτά που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι που ζουν στη 
σύγχρονη κυβερνητική γραφειοκρατική βιομηχανοποίηση —είτε στην 
«καπιταλιστική» είτε στη «σοσιαλιστική» της έκδοση — προκειμένου να ξεπεράσουν 
την τάση του έχει και να επιτείνουν την τάση του είναι, δε βρίσκεται μέσα στα 
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πλαίσια αυτού του βιβλίου. Στην πραγματικότητα, θα χρειαζόταν ένα ολόκληρο 
βιβλίο, που ο πιο κατάλληλος τίτλος του θα ήταν Η Τέχνη τον Είναι (The Art of 
Being). 
Αλλά πολλά βιβλία έχουν εκδοθεί τα τελευταία χρόνια γύρω από το θέμα ενός 
καλύτερου τρόπου ζωής, άλλα καλά άλλα αρκετά βλαβερά, γιατί εκμεταλλεύονται τη 
σύγχρονη αγορά που ικανοποιεί την επιθυμία των ανθρώπων να ξεφύγουν από τη 
δυστυχία τους. Μερικά αξιόλογα βιβλία που θα μπορούσαν πραγματικά να 
βοηθήσουν κάποιον που ενδιαφέρεται σοβαρά για το αν μπορεί να βρει ένα καλύτερο 
τρόπο ζωής, δίνονται στη Βιβλιογραφία. 
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IX 

Χαρακτηριστικά της Νέας Κοινωνίας 

Μια Νέα Επιστήμη τον Άνθρωπου 
Η πρώτη απαραίτητη προϋπόθεση για την πιθανή δημιουργία της νέας κοινωνίας 
είναι ότι πρέπει να έχουμε συνείδηση των τρομερών δυσκολιών που θ' 
αντιμετωπίσουμε σε μια τέτοια προσπάθεια. Η αδιόρατη συνειδητοποίηση αυτής της 
δυσκολίας είναι ίσως ένας από τους κύριους λόγους που δεν έχει ως τώρα γίνει καμιά 
αξιόλογη προσπάθεια, που θα έφερνε τις απαραίτητες αλλαγές. Πολλοί σκέφτονται: 
«Γιατί να παλεύουμε για το αδύνατο; Καλύτερα είναι να δρούμε κατά τέτοιο τρόπο 
σαν ο δρόμος που παίρνουμε να μας οδηγούσε στην ασφάλεια και την ευτυχία που 
μας δείχνουν οι χάρτες μας». Αυτοί που υποσυνείδητα απελπίζονται κι όμως 
συνεχίζουν να φορούν τη μάσκα της αισιοδοξίας δεν είναι απαραίτητα και σοφοί. 
Αλλά όσοι δεν εγκατέλειψαν τις ελπίδες τους μπορούν να επιτύχουν μόνο αν είναι 
ωμοί ρεαλιστές, αν αποδιώξουν όλες τους τις αυταπάτες και κατανοήσουν 
πραγματικά τις δυσκολίες. Αυτή η νηφαλιότητα υπογραμμίζει τη διαφορά ανάμεσα 
στους συνειδητούς και τους ονειροπόλους «ουτοπιστές». 
Θ' αναφέρουμε μόνο μερικές από τις δυσκολίες που θα πρέπει να ξεπεράσει η 
οικοδόμηση της νέας κοινωνίας: 
• Θα πρέπει να λύσει το πρόβλημα της συνέχισης του βιομηχανικού τρόπου 
παραγωγής, χωρίς να χρειάζεται ο ολοκληρωτικός συγκεντρωτισμός, χωρίς δηλαδή 
να καταλήξουμε σε φασισμό παλιού τύπου ή πιο πιθανά σ' ένα τεχνολογικό «φασισμό 
με χαμογελαστό πρόσωπο». 
•  Θα πρέπει να συνδυάσει το συνολικό σχεδιασμό  μ' ένα ψηλό βαθμό 
αποκέντρωσης, εγκαταλείποντας την «οικονομία της ελεύθερης αγοράς» που έχει 
γίνει μύθος. 
•  Θα πρέπει να εγκαταλείψει το στόχο της απεριόριστης ανάπτυξης για χάρη της 
εκλεκτικής ανάπτυξης, χωρίς να ριψοκινδυνέψει μια οικονομική καταστροφή. 
•  Θα πρέπει να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες εργασίας κι ένα τέτοιο γενικό πνεύμα, 
που τα κίνητρα δε θα είναι πια οι υλικές απολαβές αλλά η ψυχική ικανοποίηση. 
•  Θα πρέπει να προωθήσει την επιστημονική  πρόοδο και ταυτόχρονα να εμποδίσει 
αυτή την πρόοδο να γίνει επικίνδυνη μέσα από την πρακτική της εφαρμογή στην 
ανθρώπινη φυλή. 
•  Θα πρέπει να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες που οι άνθρωποι να δοκιμάζουν χαρά 
κι ευδαιμονία και όχι ικανοποίηση των ορμών που έχουν σαν στόχο τη μεγαλύτερη 
δυνατή απόλαυση. 
•  Θα πρέπει να παρέχει ουσιαστική ασφάλεια στα άτομα, χωρίς να τα κάνει να 
εξαρτώνται για να ζήσουν από μια γραφειοκρατία. 
•  Θα πρέπει να ξαναδημιουργήσει τις δυνατότητες έκφρασης της ατομικής 
πρωτοβουλίας στη ζωή και όχι στην επιχείρηση (αν φυσικά υπάρχει ακόμα κάτι 
τέτοιο). 
Όπως στην εξέλιξη της τεχνικής μερικές δυσκολίες φαίνονταν αξεπέραστες, έτσι και 
οι δυσκολίες που αναφέραμε πιο πάνω φαίνονται τώρα αξεπέραστες. Αλλά τελικά οι 
δυσκολίες στην τεχνική μπόρεσαν να ξεπεραστούν γιατί ήδη μια νέα επιστήμη είχε 
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εμφανιστεί, που υποστήριζε ότι η αρχή της παρατήρησης και γνώσης της φύσης ήταν 
οι προϋποθέσεις για τον έλεγχο της. (Francis Bacon: Novum Organum, 1620). Αυτή η 
«νέα επιστήμη» του 17ου αιώνα τράβηξε τα πιο λαμπρά μυαλά των 
βιομηχανοποιημένων χωρών μέχρι σήμερα, και οδήγησε στην πραγματοποίηση της 
τεχνολογικής ουτοπίας που τόσο καιρό ονειρευόταν ο ανθρώπινος νους. 
Σήμερα όμως, τρεις μόλις αιώνες αργότερα, χρειαζόμαστε μια εντελώς νέα επιστήμη. 
Χρειαζόμαστε μια Ανθρωπιστική Επιστήμη του Ανθρώπου που θ' αποτελέσει τη 
βάση της Εφαρμοσμένης Επιστήμης και της Τέχνης της Κοινωνικής Ανοικοδόμησης. 

Οι τεχνολογικές Ουτοπίες —ή πτήση για παράδειγμα— επιτεύχθηκαν με την 
καινούργια επιστήμη της φύσης. Η ανθρώπινη Ουτοπία της Μεσσιανικής Εποχής - 
μια νέα ενωμένη ανθρωπότητα που θα ζούσε με αλληλεγγύη και ειρήνη, ελεύθερη 
από τον οικονομικό ντετερμινισμό, τον πόλεμο και την πάλη των τάξεων — μπορεί 
να επιτευχθεί μόνο αν ξοδέψουμε την ίδια ενέργεια, ευστροφία κι ενθουσιασμό για 
την πραγματοποίηση της ανθρώπινης Ουτοπίας, όπως κάναμε κάποτε για να 
πραγματοποιηθούν οι τεχνολογικές Ουτοπίες. Δε μπορεί βέβαια κάποιος να 
κατασκευάσει υποβρύχια διαβάζοντας Ιούλιο Βερν. Ούτε μπορεί κανείς να 
δημιουργήσει μια ανθρωπιστική κοινωνία διαβάζοντας τους προφήτες. 
Κανένας δε μπορεί να πει αν θα πραγματοποιηθεί μια τέτοια αλλαγή, από την 
υπεροχή της φυσικής επιστήμης σε μια καινούργια κοινωνική επιστήμη. Αν ναι, 
έχουμε ακόμα μια πιθανότητα επιβίωσης αλλά κι αυτό εξαρτάται από ένα παράγοντα: 
πόσους έξυπνους, μορφωμένους, πειθαρχημένους και προβληματισμένους άντρες και 
γυναίκες θα προσελκύσει αυτή η νέα πρόκληση στην ανθρώπινη διάνοια. Ακόμα, από 
το γεγονός ότι αυτή τη φορά ο στόχος δεν είναι ο έλεγχος πάνω στη φύση, αλλά ο 
έλεγχος πάνω στην τεχνική και τις παράλογες κοινωνικές δυνάμεις και θεσμούς που 
απειλούν την επιβίωση της δυτικής κοινωνίας, αν όχι της ανθρώπινης φυλής. 
Πιστεύω ότι το μέλλον μας εξαρτάται από το αν - έχοντας συνειδητοποιήσει τη 
σημερινή κρίση — θα κινητοποιηθούν τα λαμπρότερα μυαλά για ν' αφοσιωθούν στη 
νέα ανθρωπιστική επιστήμη του ανθρώπου. Γιατί μονάχα η συντονισμένη τους 
προσπάθεια θα βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος που αναφέραμε και στην 
πραγμάτωση των σκοπών που θα συζητήσουμε αμέσως μετά. 

Σχέδια με γενικούς στόχους όπως «κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής» 
κατέληξαν να γίνουν σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά συνθήματα καλύπτοντας 
ουσιαστικά την απουσία του σοσιαλισμού. Η «δικτατορία του προλεταριάτου» ή μιας 
«διανοούμενης ελίτ» δεν είναι λιγότερο νεφελώδης και παραπλανητική από την 
αντίληψη της «οικονομίας της ελεύθερης αγοράς», ή ακόμα των «ελεύθερων» εθνών. 
Παλιότεροι σοσιαλιστές και κομμουνιστές, από τον Marx μέχρι τον Λένιν, δεν είχαν 
συγκεκριμένα σχέδια για μια σοσιαλιστική ή κομμουνιστική κοινωνία. Αυτό ήταν η 
μεγάλη αδυναμία του σοσιαλισμού. 

Οι νέες κοινωνικές μορφές που θ' αποτελέσουν τη βάση του καινούργιου τρόπου 
ζωής δε θα εμφανιστούν παρά μόνο μέσα από σχέδια, μοντέλα, μελέτες και 
πειράματα που θ' αρχίσουν να γεφυρώνουν το χάσμα ανάμεσα σ' αυτό που είναι 
απαραίτητο και σ' αυτό που είναι δυνατό. Αυτό θα πάρει τελικά τη μορφή ενός 
εκτεταμένου μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και μικροπρόθεσμων προτάσεων για τα 
πρώτα βήματα. Το πρόβλημα είναι η θέληση και το ανθρωπιστικό πνεύμα εκείνων 
που δουλεύουν για όλα αυτά. Παράλληλα, όταν οι άνθρωποι μπορέσουν να δουν 
κάποιο όραμα και καταλάβουν ταυτόχρονα τι μπορεί να γίνει βήμα με βήμα και μ' 
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ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο για να το πετύχουν, τότε θ' αρχίσουν να αισθάνονται 
θάρρος κι ενθουσιασμό αντί για φόβο. 

Αν οι οικονομικοί και πολιτικοί τομείς μιας κοινωνίας πρέπει να υποταχτούν στην 
ανθρώπινη εξέλιξη, το πρότυπο της νέας κοινωνίας θα πρέπει να καθορίζεται από τις 
απαιτήσεις τον μη αλλοτριωμένου ατόμου, που θα έχει προσανατολιστεί προς την τάση 
του είναι. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι δε θα ζήσουν ποτέ πια σε απάνθρωπη 
φτώχια - που είναι ακόμα το βασικότερο πρόβλημα για την πλειοψηφία των 
ανθρώπων — ούτε θα πιέζονται — όπως οι εύποροι του βιομηχανικού κόσμου — να 
γίνουν ένας Homo consumens από τους έμφυτους νόμους της καπιταλιστικής 
παραγωγής, που απαιτεί συνεχή ανάπτυξη της παραγωγής και σαν συνέπεια επιβάλλει 
την αύξηση της κατανάλωσης.  Αν πρόκειται ποτέ οι άνθρωποι να γίνουν ελεύθεροι 
και να σταματήσουν να τροφοδοτούν τη βιομηχανία με την παθολογική κατανάλωση, 
τότε μια ριζική αλλαγή του οικονομικού συστήματος είναι απαραίτητη: πρέπει να 
βάλουμε ένα τέλος στην τωρινή κατάσταση, όπου μία υγιής κοινωνία είναι δυνατή μόνο 
με το αντίτιμο της δημιουργίας άρρωστων πλασμάτων. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια 
υγιή κοινωνία για υγιή άτομα. 

Το πρώτο ουσιαστικό βήμα προς αυτό το στόχο είναι να προσανατολιστεί η παραγωγή 
προς μια «υγιή κατανάλωση». 
Η παραδοσιακή φόρμουλα «Παραγωγή για χρήση και όχι για κέρδος·» είναι 
ανεπαρκής γιατί δεν αξιολογεί το είδος της χρήσης που εννοεί: υγιή ή παθολογική. Σ' 
αυτό το σημείο, δημιουργείται ένα πολύ δύσκολο πρακτικό ερώτημα: Ποιος είναι 
αυτός που θα καθορίσει ποιες ανάγκες είναι υγιείς και ποιες παθογενετικές; Για ένα 
πράγμα τουλάχιστο μπορούμε να είμαστε σίγουροι: το να αναγκάζουμε τους πολίτες 
να καταναλώνουν αυτό που το κράτος αποφασίζει ότι είναι το καλύτερο - είναι εκτός 
συζήτησης. Ο γραφειοκρατικός έλεγχος που θα σταματούσε με τη βία την 
κατανάλωση, το μόνο που θα κατάφερνε θα ήταν να κάνει τους ανθρώπους 
περισσότερο άπληστους για κατανάλωση. Η υγιής κατανάλωση μπορεί να εμφανιστεί 
μόνο όταν ένας ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων θελήσει να αλλάξει τον 
τρόπο κατανάλωσης καθώς και τον τρόπο ζωής του. Και αυτό θα είναι δυνατό μόνο 
όταν οι άνθρωποι γνωρίσουν ένα τύπο κατανάλωσης που είναι πιο ελκυστικός από 
αυτόν που είχαν συνηθίσει. Αυτό βέβαια δε μπορεί να συμβεί από τη μια μέρα στην 
άλλη ή με μια κυβερνητική απόφαση, αλλά μέσα από μια αργή διαδικασία και σ' αυτό 
το σημείο η κυβέρνηση θα πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. 
Η λειτουργία του κράτους είναι να θεσπίζει κανόνες για μια υγιή κατανάλωση σε 
αντίθεση με την παθολογική και ανεξέλεγκτη κατανάλωση. Θεωρητικά, τέτοιοι 
κανόνες μπορούν να ισχύσουν. Ένα καλό παράδειγμα είναι η Αμερικανική Επιτροπή 
Διαχείρισης Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), που καθορίζει ποια τρόφιμα και ποια 
φάρμακα είναι βλαβερά. Η επιτροπή αυτή βασίζει τα πορίσματα της στις γνώμες 
ειδικών επιστημόνων σε διάφορους τομείς, συνήθως μετά από μακρόχρονους 
πειραματισμούς. Με τον ίδιο τρόπο η αξία άλλων αγαθών και υπηρεσιών μπορεί να 
καθοριστεί από μια επιτροπή ψυχολόγων, ανθρωπολόγων, κοινωνιολόγων, 
φιλοσόφων, θεολόγων καθώς και αντιπροσώπων διαφόρων κοινωνικών και 
καταναλωτικών ομάδων. 
Αλλά η εξέταση του τι παρατείνει τη ζωή και τι βλάπτει τη ζωή απαιτεί ένα βάθος 
ερευνάς που είναι ασύγκριτα μεγαλύτερο από αυτό που χρειάζεται για να λυθούν τα 
προβλήματα της FDA. Η ουσιαστική έρευνα πάνω στη φύση των αναγκών έχει πολύ 
λίγο προχωρήσει και είναι βασικά έργο της νέας επιστήμης του ανθρώπου. Θα πρέπει 
να προσδιορίσουμε ποιες ανάγκες είναι πραγματικά οργανικές, ποιες είναι το 
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αποτέλεσμα μιας πολιτικής εξέλιξης, ποιες αποτελούν έκφραση της ατομικής 
ανάπτυξης, ποιες είναι ψεύτικες κι έχουν επιβληθεί στο άτομο από τη βιομηχανία, 
ποιες «ενεργοποιούν» και ποιες «παθητικοποιούν» το άτομο, και τέλος ποιες έχουν τη 
ρίζα τους στην παθολογία και ποιες στη σωματική υγεία. 

Σε αντίθεση με την υπάρχουσα FDA, οι αποφάσεις του νέου σώματος των ειδικών δε 
θα πρέπει να επιβάλλονται με τη βία, αλλά να χρησιμοποιούνται σαν κατευθυντήριες 
γραμμές, που θα υποβάλλονται στους πολίτες για συζήτηση. Ήδη έχουμε αποκτήσει 
συνείδηση του προβλήματος της υγιεινής και της ανθυγιεινής τροφής. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας των ειδικών θα βοηθήσουν στην αύξηση της κοινωνικής 
συνειδητότητας, όσο αφορά το πρόβλημα των υγιών και παθολογικών αναγκών. Οι 
άνθρωποι θα πρέπει να δουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης ενέχει 
παθητικότητα. Θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η ανάγκη για την ταχύτητα και το 
καινούργιο - που μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο με τον καταναλωτισμό — δείχνει 
ανησυχία, δείχνει την εσωτερική φυγή του καθενός μακριά από τον εαυτό του. Θα 
πρέπει τέλος να συνειδητοποιήσουν ότι το άγχος να κάνουν περισσότερα πράγματα, ή 
η αναζήτηση καινούργιων εργαλείων που θα χρησιμοποιήσουν, είναι μόνο ένα μέσο 
για να προστατεύσουν τον εαυτό τους από το να πλησιάσουν έναν άλλο άνθρωπο ή 
ακόμα και τον ίδιο τους τον εαυτό. 

Η κυβέρνηση θα μπορούσε να διευκολύνει πολύ αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία 
χρηματοδοτώντας την παραγωγή επιθυμητών αγαθών και υπηρεσιών, μέχρι που να 
μπορέσουν αυτά να παραχθούν με κάποιο κέρδος. Μια μεγάλη εκπαιδευτική 
εξόρμηση που θα προπαγανδίζει την υγιή κατανάλωση, θα πρέπει να συνοδεύει αυτή 
την προσπάθεια. Είναι επόμενο ότι  μια συντονισμένη προσπάθεια που θ' ανοίξει την 
όρεξη για μια υγιή κατανάλωση, θα αλλάξει, πολύ πιθανό, και τον τρόπο κατανάλωσης. 
Ακόμα κι αν αποφευχθεί η πλύση εγκεφάλου που χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία 
- κι αυτό είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση — φαίνεται αρκετά λογικό να 
περιμένουμε ότι αυτή η προσπάθεια δε θα φέρει λιγότερα αποτελέσματα από αυτά 
που φέρνει η βιομηχανική προπαγάνδα. Μια τυπική αντίρρηση σ' ολόκληρο το 
πρόγραμμα της εκλεκτικής κατανάλωσης (και παραγωγής) σύμφωνα με την αρχή του 
«Τι είναι αυτό που μεγαλώνει την ευδαιμονία;» είναι ότι στην οικονομία της 
ελεύθερης αγοράς οι καταναλωτές παίρνουν ακριβώς αυτά που θέλουν κι έτσι δεν 
υπάρχει ανάγκη για «εκλεκτική» παραγωγή. Αυτό το επιχείρημα βασίζεται στην 
υπόθεση ότι οι καταναλωτές θέλουν ν' αποκτήσουν αυτά που θεωρούν καλά για τον 
εαυτό τους, πράγμα που δεν αληθεύει με κανένα τρόπο (στην περίπτωση των 
ναρκωτικών ή ακόμα και του τσιγάρου κανένας δε θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει 
αυτό το επιχείρημα). Το πιο σημαντικό είναι ότι το επιχείρημα αυτό ολοφάνερα 
αγνοεί ότι οι επιθυμίες του καταναλωτή ρυθμίζονται από τον παραγωγό. Παρά το ότι 
υπάρχουν ανταγωνιζόμενοι κλάδοι, συνολικά η διαφήμιση υποθάλπει την αχόρταγη 
μανία για κατανάλωση. Όλες οι εταιρίες αλληλοβοηθούνται μέσα από τη διαφήμιση 
για την απόκτηση αυτής της επιρροής. Ο αγοραστής μπορεί να ασκήσει μόνο σ' ένα 
δεύτερο επίπεδο το αμφίβολο προνόμιο της επιλογής ανάμεσα στα διάφορα είδη. Ένα 
από τα πιο τυπικά παραδείγματα που δίνουν όλοι αυτοί που θεωρούν ότι οι επιθυμίες 
του καταναλωτή είναι ο καθοριστικός παράγοντας, είναι η αποτυχία της «Έντσελ» 
της εταιρίας Φορντ. Αλλά η αποτυχία της «Έντσελ» δεν αλλάζει το γεγονός ότι 
ακόμα και η διαφημιστική καμπάνια που έγινε γι' αυτό τον τύπο αυτοκινήτου ήταν 
ουσιαστικά καμπάνια για την αγορά αυτοκινήτων — απ' όπου όλοι οι τύποι 
αυτοκινήτων επωφελήθηκαν, εκτός από την άτυχη «Έντσελ». Ακόμα παραπέρα, 
μπορούμε να πούμε ότι η βιομηχανία επηρεάζει τις προτιμήσεις με το να μην παράγει 
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προϊόντα που θα είναι πιο υγιεινά για τους ανθρώπους αλλά λιγότερο επικερδή για 
τους βιομηχάνους. 

Η υγιής κατανάλωση θα είναι δυνατή μόνο όταν μπορέσουμε με δραστήρια μέσα να 
περιορίσουμε το δικαίωμα των μετόχων και της διεύθυνσης των μεγάλων εταιριών να 
καθορίζουν την παραγωγή τους μόνο με βάση το κέρδος και την επέκταση των 
επιχειρήσεων τους. 
Τέτοιες αλλαγές θα μπορούσαν να θεσπιστούν με νόμους χωρίς να χρειαστεί καμιά 
αλλαγή στο σύνταγμα των δυτικών δημοκρατιών (και υπάρχουν πολλοί νόμοι που 
περιορίζουν το δικαίωμα της ιδιοκτησίας προς όφελος του δημοσίου). Αυτό που έχει 
σημασία είναι η κατεύθυνση της παραγωγής και όχι η κατοχή του κεφαλαίου. 
Μακροπρόθεσμα, οι προτιμήσεις των καταναλωτών θα καθορίζουν τι πρέπει να 
παράγεται, στο μέτρο που θα σταματήσει να λειτουργεί η υποβλητική δύναμη των 
διαφημιστικών μεθόδων. Είτε οι υπάρχουσες εταιρίες θα πρέπει να μετατρέψουν τον 
τρόπο παραγωγής τους για να ικανοποιήσουν τις νέες απαιτήσεις ή, όπου αυτό δεν 
είναι δυνατό, η κυβέρνηση θα πρέπει να διαθέσει το απαραίτητο κεφάλαιο για την 
παραγωγή των καινούργιων προϊόντων και για την προσφορά των υπηρεσιών που 
χρειάζονται. 
Όλες αυτές οι αλλαγές μπορούν να γίνουν σταδιακά και με τη συγκατάθεση της 
πλειοψηφίας του πληθυσμού. Είναι σίγουρο όμως ότι τραβάνε σε μια νέα μορφή 
οικονομικού συστήματος που διαφέρει τόσο από το σύγχρονο καπιταλισμό όσο και 
από το σοβιετικό συγκεντρωτικό κρατικό καπιταλισμό και τη σουηδική ευημερούσα 
γραφειοκρατία. 

Είναι φανερό ότι οι μεγάλες εταιρίες θα χρησιμοποιήσουν από την αρχή την 
τρομακτική τους δύναμη για να καταπολεμήσουν τέτοιες αλλαγές. Μόνο η 
συντριπτική επιθυμία των πολιτών για υγιή κατανάλωση θα μπορέσει να σπάσει την 
αντίσταση των εταιριών. 

Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να δείξουν οι πολίτες τη δύναμη του καταναλωτή 
είναι να δημιουργήσουν ένα αγωνιστικό καταναλωτικό κίνημα που θα 
χρησιμοποιήσει σαν όπλο την απειλή των «καταναλωτικών απεργιών».  Ας 
υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι το 20% του πληθυσμού της Αμερικής αποφασίζει 
να μην ξαναγοράσει πια ιδιωτικά αυτοκίνητα, γιατί πιστεύει ότι σε σύγκριση με τα 
εξαιρετικά μέσα μεταφοράς το ιδιωτικό αυτοκίνητο είναι πολυέξοδο, δηλητηριάζει το 
οικολογικό περιβάλλον και δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα -ένα φάρμακο που 
δημιουργεί μια ψεύτικη αίσθηση δύναμης, αυξάνει το φθόνο και βοηθάει τον 
άνθρωπο να ξεφύγει από τον εαυτό του.  Αν και μόνο ένας οικονομολόγος θα 
μπορούσε να καθορίσει πόσο μεγάλη οικονομική απειλή θα ήταν κάτι τέτοιο για τη 
βιομηχανία αυτοκινήτων -και φυσικά την πετρελαιοβιομηχανία - είναι φανερό ότι αν 
γινόταν μια τέτοια «καταναλωτική απεργία», η οικονομία που περιστρέφεται γύρω 
από την παραγωγή αυτοκινήτων θα περνούσε σοβαρή κρίση. Βέβαια κανένας δε 
θέλει να περάσει η αμερικανική οικονομία μια σοβαρή κρίση, αλλά αν γινόταν 
πιστευτή μια τέτοια απειλή, (να σταματήσουν π.χ. να χρησιμοποιούν αυτοκίνητα για 
ένα μήνα), οι καταναλωτές θ' αποκτούσαν τέτοια δύναμη που θα μπορούσαν να 
επιφέρουν αλλαγές στο συνολικό σύστημα της παραγωγής. 
Το μεγάλο πλεονέκτημα των καταναλωτικών απεργιών είναι ότι δεν απαιτούν καμιά 
κυβερνητική δραστηριότητα, είναι δύσκολο να χτυπηθούν (εκτός κι αν η κυβέρνηση 
επέβαλλε στους πολίτες ν' αγοράζουν αυτά που δε θέλουν ν' αγοράζουν) και δε 
χρειάζεται να περιμένει κανείς τη συμφωνία του 51% του πληθυσμού για ν' ασκήσει 
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πίεση στα κυβερνητικά μέτρα. Γιατί πραγματικά, μια μειοψηφία 20% θα μπορούσε να 
είναι εκπληκτικά αποτελεσματική για να προκαλέσει μια αλλαγή. Οι καταναλωτικές 
απεργίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν πάνω από πολιτικές γραμμές και 
συνθήματα. Τόσο οι συντηρητικοί όσο και οι φιλελεύθεροι και οι «αριστεροί» 
ανθρωπιστές θα μπορούσαν να συμμετέχουν, αφού ένα είναι το κίνητρο που τους 
ενώνει: η επιθυμία για μια υγιή και ανθρώπινη κατανάλωση. Σαν πρώτο βήμα για μια 
καταναλωτική απεργία, οι ηγέτες του ριζοσπαστικού ανθρωπιστικού καταναλωτικού 
κινήματος θα έρθουν σε διαπραγματεύσεις με τις γιγάντιες βιομηχανίες (και με την 
κυβέρνηση) για τις απαιτούμενες αλλαγές. Η μέθοδος τους θα είναι βασικά η ίδια μ' 
αυτήν που χρησιμοποιείται για ν' αποτραπεί ή να λήξει μια εργατική απεργία. 

Το πρόβλημα σ' όλα αυτά βρίσκεται στο να συνειδητοποιήσουν οι καταναλωτές (1) 
την κατά ένα μέρος ασυνείδητη διαμαρτυρία τους ενάντια στον καταναλωτισμό και 
(2) την πιθανή δύναμη που μπορούν ν' αποκτήσουν οι ανθρωπιστές καταναλωτές 
όταν οργανωθούν. Ένα τέτοιο καταναλωτικό κίνημα θα είναι έκφραση μιας γνήσιας 
δημοκρατίας: τα άτομα θα εκφράζονται άμεσα και θα προσπαθούν ν' αλλάξουν την 
πορεία της κοινωνικής εξέλιξης μ' ένα δραστήριο κι όχι αλλοτριωμένο τρόπο. Όλα 
αυτά θα στηρίζονται στην προσωπική εμπειρία και όχι στα πολιτικά συνθήματα. 
Αλλά ακόμα κι ένα αποτελεσματικό καταναλωτικό κίνημα μπορεί να μην είναι 
αρκετό όσο η δύναμη των μεγάλων εταιριών παραμένει τόσο μεγάλη όσο είναι 
σήμερα. Γιατί ακόμα και τα υπολείμματα δημοκρατίας που υπάρχουν σήμερα είναι 
καταδικασμένα να υποταχτούν σ' ένα τεχνοκρατικό φασισμό, σε μια κοινωνία 
καλοθρεμμένων, μη σκεπτόμενων ρομπότ - η κοινωνία που είχε προκαλέσει τόσο 
μεγάλο φόβο, με την προσωνυμία «κομμουνισμός» - εκτός αν σπάσει η εξάρτηση της 
κυβέρνησης (πού γίνεται όλο και ισχυρότερη σήμερα) καθώς και του πληθυσμού 
(μέσα από τον έλεγχο της σκέψης με την πλύση εγκεφάλου) από τις γιγάντιες 
εταιρίες. Οι ΗΠΑ έχουν μια παράδοση στον περιορισμό της δύναμης των γιγάντιων 
επιχειρήσεων, που εκφράστηκε με τους νόμους ενάντια στα τραστ. Ένα ισχυρό λαϊκό 
αίσθημα θα μπορούσε να κινητοποιήσει το πνεύμα αυτών των νόμων και να τους 
εφαρμόσει στις υπάρχουσες συνεταιρικές υπερδυνάμεις έτσι που να τις κάνει να 
σπάσουν σε μικρότερες μονάδες. 

Για να δημιουργηθεί μια κοινωνία θεμελιωμένη στο είναι, πρέπει όλοι οι άνθρωποι να 
συμμετέχουν ενεργητικά στην οικονομική λειτουργία σαν πολίτες. Έτσι ή απελευθέρωση 
μας από το έχει είναι δυνατή μόνο μέσα από την ολοκληρωμένη πραγματοποίηση μιας 
βιομηχανικής και πολιτικής δημοκρατίας. 
Αυτό το αίτημα είναι κοινό για όλους τους ριζοσπαστικούς ανθρωπιστές. 
Βιομηχανική δημοκρατία σημαίνει ότι το κάθε μέλος ενός μεγάλου βιομηχανικού ή 
άλλου οργανισμού παίζει δραστήριο ρόλο στη ζωή του οργανισμού, ότι ακόμα ο 
καθένας είναι πλήρως ενημερωμένος και συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων, 
αρχίζοντας από τη διαδικασία της ατομικής του δουλειάς, την υγεία, τα μέτρα 
ασφάλειας (αυτό έχει ήδη γίνει σε μερικές σουηδικές και αμερικανικές επιχειρήσεις) 
μέχρι τη συμμετοχή του στις αποφάσεις που αφορούν τη γενική διεύθυνση της 
επιχείρησης. Είναι πολύ βασικό οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και οι εργάτες ν' 
αντιπροσωπεύουν τον εαυτό τους κι όχι ν' αντιπροσωπεύονται από επίσημους 
συνδικαλιστές των εργατικών ενώσεων, που δε δουλεύουν στην επιχείρηση. 
Βιομηχανική δημοκρατία σημαίνει ακόμα ότι η επιχείρηση δεν είναι ένας 
οικονομικός και τεχνικός οργανισμός, αλλά κι ένας κοινωνικός οργανισμός. Τότε 
μόνο το κάθε μέλος δείχνει δραστηριότητα και ενδιαφέρον για τον τρόπο λειτουργίας 
του. 
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Η ίδια αρχή ισχύει και για την εδραίωση της πολιτικής δημοκρατίας. Η δημοκρατία 
μπορεί ν' αντισταθεί σε μια απειλή ολοκληρωτικού τύπου αν μεταβληθεί από 
«δημοκρατία παθητική» σε «δημοκρατία ενεργητική» όπου οι πολίτες συμμετέχουν 
δραστήρια - όπου τα θέματα που αφορούν την κοινότητα γίνονται τόσο κοντινά και 
αποκτούν τέτοια σημασία για τον καθένα σα να ήταν ιδιωτική του υπόθεση· ή, ακόμα 
καλύτερα, δημοκρατία όπου η ευδαιμονία της κοινότητας γίνεται ατομική υπόθεση 
του κάθε πολίτη. Μέσα από τη συμμετοχή τους στην κοινότητα οι άνθρωποι 
ανακαλύπτουν ότι η ζωή τους αποκτά περισσότερα κίνητρα και μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον. Πραγματικά, μια αληθινή πολιτική δημοκρατία μπορεί να οριστεί σαν 
μια δημοκρατία όπου η ζωή αποκτά ενδιαφέρον. Από την ίδια της τη φύση μια τέτοια 
δημοκρατία - σε αντίθεση με τις «λαϊκές δημοκρατίες» ή τη «συγκεντρωτική 
δημοκρατία» - είναι αντιγραφειοκρατική και δημιουργεί ένα τέτοιο κλίμα που 
αποκλείει από μόνο του την εμφάνιση των δημαγωγών. 
Η επινόηση των μεθόδων για τη δημιουργία μιας «ενεργητικής δημοκρατίας» είναι 
πιθανό πολύ πιο δύσκολη απ' ο,τι ήταν η επεξεργασία ενός συντάγματος το 18ο 
αιώνα. Θα χρειαστούν πολλοί ικανοί άνθρωποι που θα καταβάλουν μια τρομακτική 
προσπάθεια για να επινοήσουν τις νέες αρχές και τις κατάλληλες μεθόδους, τις 
απαραίτητες για την οικοδόμηση μιας τέτοιας δημοκρατίας. Μια από τις πολλές 
πιθανές προτάσεις που θα βοηθούσαν στην πραγμάτωση αυτού του στόχου είναι αυτή 
που έκανα είκοσι χρόνια πριν στο έργο μου Η Υγιής Κοινωνία: ότι θα έπρεπε να 
δημιουργηθούν εκατοντάδες χιλιάδες στενά συνδεδεμένες ομάδες (με πεντακόσια 
περίπου μέλη η καθεμιά), που θα είναι μόνιμα σώματα όπου θα συζητιούνται και θα 
παίρνονται οι αποφάσεις σχετικά με όλα τα βασικά προβλήματα στους τομείς της 
οικονομίας, της εξωτερικής πολιτικής, της υγείας, της παιδείας και της δημιουργίας 
ενός καλύτερου τρόπου ζωής. Αυτές οι ομάδες, που θα τους παρέχονται όλες οι 
σχετικές πληροφορίες (ή φύση αυτών των πληροφοριών περιγράφεται πιο κάτω), θα 
συζητούν αυτές τις πληροφορίες (χωρίς να δέχονται εξωτερικές επιρροές), και θα 
ψηφίζουν για το κάθε θέμα (χάρη στις σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους οι ψήφοι 
τους θα μαζεύονται την ίδια μέρα). Το σύνολο αυτών των ομάδων θ' αποτελούσε τη 
«Μικρή Βουλή», που οι αποφάσεις της μαζί με τις αποφάσεις άλλων πολιτικών 
οργάνων θ' ασκούν αποφασιστική επιρροή στη νομοθεσία. 
«Γιατί να γίνονται όλα αυτά τα περίτεχνα σχέδια;» θα ρωτήσει κάποιος, «όταν οι 
σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης αναλαμβάνουν να φέρουν στο φως τη γνώμη 
ολόκληρου του πληθυσμού στο ίδιο σύντομο χρονικό διάστημα;» Αύτη η αντίρρηση 
αγγίζει μια από τις πιο προβληματικές πλευρές της έκφρασης της γνώμης. Μήπως η 
«γνώμη» που πάνω της βασίζονται οι σφυγμομετρήσεις είναι τίποτα άλλο παρά οι 
απόψεις που έχει ένα άτομο χωρίς επαρκείς πληροφορίες, κριτική σκέψη και 
συζήτηση; Ακόμα παραπέρα, οι άνθρωποι που σφυγμομετρούνται ξέρουν ότι οι 
«γνώμες» τους δε μετράνε κι επομένως δε φέρνουν κανένα αποτέλεσμα. Τέτοιες 
γνώμες αποτελούν μόνο τις συνειδητές ιδέες των ανθρώπων σε μια δοσμένη στιγμή. 
Δε μας λένε τίποτα για τις ασυνείδητες τάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε αντίθετες 
γνώμες αν αλλάξουν οι συνθήκες. Επίσης, οι ψηφοφόροι στις εκλογές ξέρουν ότι, 
αφού ψηφίσουν τον υποψήφιο, από εκεί και πέρα δε μπορούν ν' ασκήσουν καμιά 
ουσιαστική επιρροή στην πορεία των γεγονότων. Κατά κάποιο τρόπο, η έννοια της 
ψήφου στις πολιτικές εκλογές είναι ακόμα χειρότερη από τις σφυγμομετρήσεις της 
κοινής γνώμης, γιατί θολώνει τη σκέψη με μια μισοϋπνωτική τεχνική. Οι εκλογές 
μετατρέπονται σ' ένα συγκινητικό μελόδραμα, όπου δεν παίζονται πια τα πολιτικά 
θέματα, αλλά οι ελπίδες και οι φιλοδοξίες των υποψηφίων. Οι ψηφοφόροι μπορούν 
να συμμετέχουν στο έργο δίνοντας την ψήφο τους στον υποψήφιο της προτίμησης 
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τους. Ακόμα κι αν ένα τεράστιο μέρος του πληθυσμού αρνείται να κάνει αύτη τη 
χειρονομία, οι περισσότεροι άνθρωποι ενθουσιάζονται με αυτά τα σύγχρονα ρωμαϊκά 
θεάματα, όπου οι πολιτικοί μάχονται στην αρένα, στη θέση των μονομάχων. 
Δυο τουλάχιστο προϋποθέσεις είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση μιας γνήσιας 
πεποίθησης: ή επαρκής πληροφόρηση και ή γνώση ότι ή απόφαση τον καθενός φέρνει 
κάποιο αποτέλεσμα. Η γνώμη που έχει ένας αδύνατος παρατηρητής δεν εκφράζει την 
πεποίθηση του/της αλλά είναι ένα παιχνίδι που μοιάζει με την προτίμηση της μιας ή 
της άλλης μάρκας τσιγάρου. Γι' αυτούς όλους τους λόγους, οι γνώμες που 
εκφράζονται στις σφυγμομετρήσεις και στις εκλογές υποδηλώνουν το χειρότερο 
μάλλον παρά το καλύτερο επίπεδο ανθρώπινης κρίσης. Αυτό το γεγονός 
επιβεβαιώνεται από δυο παραδείγματα καλύτερης κρίσης των ανθρώπων, όπου 
φαίνεται ότι οι αποφάσεις των ανθρώπων είναι πολύ ανώτερες από το επίπεδο των 
πολιτικών τους αποφάσεων: (α) στις ιδιωτικές τους υποθέσεις (ειδικά στις 
επιχειρήσεις, όπως απέδειξε ο Joseph Schum-pcter) και (β) όταν είναι ένορκοι. Οι 
ένορκοι είναι μέσοι πολίτες που πρέπει να πάρουν αποφάσεις σε περιπτώσεις που 
είναι συχνά εξαιρετικά πολύπλοκες και δυσνόητες. Έχουν όμως την κατάλληλη 
πληροφόρηση, έχουν την ευκαιρία για εκτενείς συζητήσεις και ξέρουν ότι από την 
κρίση τους εξαρτάται η ζωή και η ευτυχία των ατόμων που δικάζονται. Το 
αποτέλεσμα είναι ότι γενικά οι αποφάσεις τους δείχνουν μια πολύ μεγάλη ενόραση 
και μια αντικειμενικότητα. Αντίθετα, οι ομοιόμορφοι, μισοϋπνωτισμένοι κι αδύνατοι 
άνθρωποι δε μπορούν να εκφράσουν σοβαρές πεποιθήσεις. Χωρίς πληροφόρηση, 
χωρίς σκέψη και χωρίς τη δύναμη να κάνουν τη γνώμη τους αποτελεσματική, η 
δημοκρατικά εκφρασμένη γνώμη δεν είναι τίποτα παραπάνω, από το χειροκρότημα σ' 
έναν αθλητικό αγώνα. 

Η ενεργητική συμμετοχή στην πολιτική ζωή απαιτεί την όσο το δυνατό μεγαλύτερη 
αποκέντρωση τόσο στη βιομηχανία όσο και στην πολιτική. 
Υπάρχει μια λογική σύμφυτη στο σύγχρονο καπιταλιστικό σύστημα που βοηθάει τις 
επιχειρήσεις και την κυβέρνηση να μεγαλώνουν όλο και περισσότερο και τελικά να 
γίνουν γίγαντες που διοικούνται συγκεντρωτικά από τα πάνω μέσα από ένα 
γραφειοκρατικό μηχανισμό. Απαραίτητη προϋπόθεση της ανθρωπιστικής κοινωνίας 
είναι ότι αυτή η διαδικασία του συγκεντρωτισμού θα πρέπει να σταματήσει και ν' 
αρχίσει η αντίθετη πορεία της αποκέντρωσης. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό το 
πράγμα.  Αν η κοινωνία μεταβληθεί σ' αυτό που ο Mumford ονόμασε «μεγαμηχανή» 
(δηλαδή, αν ολόκληρη η κοινωνία μαζί με τους ανθρώπους μοιάζει με μια τεράστια 
μηχανή που κατευθύνεται από κάποιο κέντρο), ο φασισμός είναι μακροπρόθεσμα 
σχεδόν αναπόφευκτος. Κι αυτό γιατί: (α) οι άνθρωποι γίνονται πρόβατα, χάνουν την 
ιδιότητα της κριτικής σκέψης, αισθάνονται αδύνατοι, γίνονται παθητικοί και 
αναγκαστικά ψάχνουν για κάποιο ηγέτη που «ξέρει» τι να κάνει — και καθετί άλλο 
που αυτοί δεν ξέρουν, και (β) η «μεγαμηχανή» μπορεί να μπει μπροστά από τον 
καθένα που θα έχει μια πρόσβαση σ' αυτήν, απλά και μόνο με το χειρισμό των 
κατάλληλων κουμπιών. Η «μεγαμηχανή», όπως και το αυτοκίνητο, ουσιαστικά 
λειτουργεί από μόνη της: δηλαδή, το άτομο που κρατάει το τιμόνι του αυτοκινήτου 
έχει μόνο να πιέσει τα κατάλληλα κουμπιά, να κανονίσει την οδήγηση και το 
φρενάρισμα και να προσέξει μερικές άλλες παρόμοιες λεπτομέρειες. Ό,τι είναι για 
ένα αυτοκίνητο ή για μια άλλη μηχανή οι ρόδες, είναι και για τη μεγαμηχανή τα 
διάφορα επίπεδα της γραφειοκρατικής διοίκησης. Ακόμα κι ένα άτομο μέτριας 
εξυπνάδας και ικανότητας μπορεί εύκολα να διοικήσει ένα κράτος, όταν μπορέσει ν' 
αποκτήσει τη θέση της εξουσίας. 
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Οι λειτουργίες της κυβέρνησης δεν πρέπει ν' ανατεθούν σε πολιτείες - που κι αυτές οι 
ίδιες είναι τεράστιοι σχηματισμοί - αλλά σε σχετικά μικρές επαρχίες όπου οι 
άνθρωποι ξέρουν και μπορούν να κρίνουν ο ένας τον άλλο, μπορούν δηλαδή να 
συμμετέχουν στη ρύθμιση των υποθέσεων της δικής τους κοινότητας. Η 
αποκέντρωση στη βιομηχανία θα πρέπει να δώσει περισσότερη εξουσία σε μικρούς 
τομείς μέσα σε μια επιχείρηση και να σπάσει σε μικρές μονάδες τις γιγάντιες εταιρίες. 

Η δραστήρια και υπεύθυνη συμμετοχή απαιτεί ακόμα την αντικατάσταση της 
γραφειοκρατικής διοίκησης από μια ανθρωπιστική. 
Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ακόμα ότι κάθε διοίκηση μεγάλης κλίμακας 
είναι απαραίτητα «γραφειοκρατική», είναι δηλαδή μια αλλοτριωμένη μορφή 
διοίκησης. Και οι περισσότεροι άνθρωποι φαίνεται να μην έχουν συνείδηση του 
γεγονότος ότι το γραφειοκρατικό πνεύμα απονεκρώνει τα πάντα, παρεμβαίνει σε κάθε 
τομέα της ζωής, ακόμα κι αν δεν το βλέπουμε φανερά, όπως συμβαίνει στις σχέσεις 
του γιατρού με τον ασθενή ή ακόμα και στις συζυγικές σχέσεις. Η γραφειοκρατική 
μέθοδος μπορεί να οριστεί σαν μια μέθοδος που (α) διοικεί τους ανθρώπους σα να 
ήταν πράγματα και (β) διοικεί τα πράγματα μ' ένα τρόπο ποσοτικό κι όχι ποιοτικό για 
να κάνει την ταξινόμηση και τον έλεγχο ευκολότερο και φτηνότερο. Η 
γραφειοκρατική μέθοδος θεμελιώνεται σε στατιστικά στοιχεία: οι γραφειοκράτες 
στηρίζουν τις αποφάσεις τους πάνω σε καθορισμένους κανόνες που βγαίνουν από 
στατιστικά στοιχεία παρά στο κατά πόσο ανταποκρίνονται στους ζωντανούς 
ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά τους. Βγάζουν αποφάσεις σύμφωνα με το τι είναι 
στατιστικά πιθανό να συμβεί με τον κίνδυνο να βλάψουν το 5 ή το 10% αυτών που δε 
μπορούν να προσαρμοστούν σ' αυτό το γραφειοκρατικό σχήμα. Οι γραφειοκράτες 
φοβούνται την ανθρώπινη υπευθυνότητα και καταφεύγουν για περισσότερη σιγουριά 
πίσω από τους κανόνες τους. Η ασφάλεια και η περηφάνια τους εξαρτιόνται από τη 
νομιμοφροσύνη τους στους κανόνες, κι όχι τη νομιμοφροσύνη τους στους νόμους της 
ανθρώπινης καρδιάς. 
Ο Eichmann ήταν μια ακραία περίπτωση γραφειοκράτη. Ο Eichmann δεν έστειλε τις 
εκατοντάδες χιλιάδες των Εβραίων στο θάνατο γιατί τους μισούσε. Ούτε αγαπούσε 
ούτε μισούσε κανένα. Όταν έστελνε τους Εβραίους στο θάνατο έκανε απλώς το 
καθήκον του. Το ίδιο απλά έκανε το καθήκον του όταν κατηγορήθηκε ότι επιτάχυνε 
την αποδημία τους από τη Γερμανία. Το μοναδικό πράγμα που είχε σημασία γι' αυτόν 
ήταν η υπακοή στους κανόνες. Αισθανόταν ένοχος μόνο όταν έδειχνε ανυπακοή σ' 
αυτούς τους κανόνες. Δήλωσε (επιβαρύνοντας τη θέση του μ' αυτό τον τρόπο) ότι 
αισθάνθηκε ένοχος μόνο δυο φορές: για το ότι όταν ήταν παιδί το έσκαγε από το 
σχολείο και για το ότι δεν υπάκουσε στις διαταγές να κρυφτεί σε καταφύγιο στη 
διάρκεια μιας αεροπορικής επιδρομής. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπήρχε ένα στοιχείο 
σαδισμού στο χαρακτήρα του Eichmann και των άλλων γραφειοκρατών, που 
εκφραζόταν με την ικανοποίηση που ένιωθαν όταν ασκούσαν απόλυτο έλεγχο πάνω 
σ' άλλους ανθρώπους. Αυτή όμως η σαδιστική φλέβα ήταν απλώς δευτερεύουσα 
μπροστά στα άλλα πρωταρχικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους γραφειοκράτες: την 
έλλειψη ανθρώπινης ανταπόκρισης και τη λατρεία τους για τους κανόνες. 

Δε θέλω να πω ότι όλοι οι γραφειοκράτες είναι σαν τον Eichmann. Πρώτα απ' όλα, 
πολλοί άνθρωποι που κατέχουν γραφειοκρατικές θέσεις δεν είναι γραφειοκράτες με 
μια χαρακτηρολογική έννοια. Ύστερα, σε πολλές περιπτώσεις η γραφειοκρατική 
στάση δεν κυριεύει ολότελα τους ανθρώπους κι επομένως δε μπορεί να νεκρώσει την 
ανθρώπινη πλευρά του χαρακτήρα τους. Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλοί Eichmann 
ανάμεσα στους γραφειοκράτες, και η μόνη διαφορά είναι ότι δεν ήταν ποτέ 
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αναγκασμένοι να καταστρέψουν χιλιάδες ανθρώπους. Όταν όμως ένας 
γραφειοκράτης σ' ένα νοσοκομείο αρνείται να δεχτεί ένα άτομο σοβαρά άρρωστο, 
γιατί σύμφωνα με τους κανόνες τον άρρωστο θα πρέπει να τον στείλει στο 
νοσοκομείο ένας γιατρός, τότε αυτός ο γραφειοκράτης δεν κάνει τίποτα διαφορετικό 
από αυτό που έκανε ο Eichmann.  Δε διαφέρουν ακόμα και οι κοινωνικοί λειτουργοί 
που αποφασίζουν ν' αφήσουν έναν άνθρωπο να πεθάνει από την πείνα παρά να 
παραβιάσουν κάποιο κανόνα του γραφειοκρατικού τους κώδικα. Αυτή τη 
γραφειοκρατική στάση δεν τη συναντάμε μόνο ανάμεσα στους ανθρώπους που έχουν 
κάποια διοικητική θέση. Υπάρχει και ανάμεσα στους γιατρούς, τις νοσοκόμες, τους 
δασκάλους, τους καθηγητές — όπως και ανάμεσα σε πολλούς άντρες στη σχέση τους 
με τις γυναίκες τους καθώς και σε γονείς στη σχέση τους με τα παιδιά τους. 
Στο βαθμό που ο άνθρωπος κατεβαίνει στο επίπεδο ενός αριθμού, οι πραγματικοί 
γραφειοκράτες μπορούν να κάνουν πράξεις ανείπωτης σκληρότητας, όχι γιατί 
ωθούνται από σκληρότητα ανάλογη με τις πράξεις τους, αλλά γιατί δεν αισθάνονται 
κανέναν ανθρώπινο δεσμό με τους ανθρώπους που εξουσιάζουν.  Αν και είναι 
λιγότερο κακοί από τους σαδιστές, οι γραφειοκράτες είναι πιο επικίνδυνοι γιατί δε 
γίνεται καμιά σύγκρουση μέσα τους ανάμεσα στη συνείδηση και το καθήκον· η 
συνείδηση τους είναι αυτή που εκτελεί το καθήκον. Οι άνθρωποι σαν αντικείμενα 
συμπάθειας και συμπόνιας δεν υπάρχουν γι' αυτούς. 
Ο γραφειοκράτης παλιού τύπου, που είχε την τάση να είναι εχθρικός απέναντι στους 
ανθρώπους, υπάρχει ακόμα σε μερικές παραδοσιακές επιχειρήσεις ή σε μεγάλους 
οργανισμούς, όπως τομείς κοινωνικής πρόνοιας, νοσοκομεία και φυλακές, όπου ένας 
και μόνο γραφειοκράτης ασκεί σημαντική εξουσία πάνω σε φτωχούς ή αδύνατους 
ανθρώπους. Οι γραφειοκράτες μιας σύγχρονης βιομηχανίας δεν είναι τόσο εχθρικοί 
και δεν έχουν ίσως σαδιστική φλέβα μέσα τους, αν και πολλές φορές αντλούνε 
ευχαρίστηση από την εξουσία που ασκούν πάνω στους άλλους ανθρώπους. Πάλι 
όμως μπορούμε ν' ανακαλύψουμε και σ' αυτούς εκείνη τη γραφειοκρατική υποταγή 
στα πράγματα — στην περίπτωση μας στο σύστημα: πιστεύουν σ' αυτό. Η εταιρία 
είναι το σπίτι τους και οι κανόνες της είναι ιεροί γιατί οι κανόνες είναι «λογικοί». 
Ούτε όμως οι παλιοί ούτε οι σύγχρονοι γραφειοκράτες μπορούν να συνυπάρχουν 
μέσα σ' ένα σύστημα ενεργητικής δημοκρατίας γιατί το γραφειοκρατικό πνεύμα είναι 
ασυμβίβαστο με το πνεύμα της δραστήριας συμμετοχής του ατόμου. Οι νέοι 
κοινωνικοί επιστήμονες πρέπει να επινοήσουν σχέδια για νέες μορφές 
αντιγραφειοκρατικής διοίκησης μεγάλης κλίμακας που θα κατευθύνεται από την 
ανταπόκριση της (πού αντανακλάει «υπευθυνότητα») στους ανθρώπους και τις 
καταστάσεις, αντί να είναι μια απλή εφαρμογή κανόνων. Η αντιγραφειοκρατική 
διοίκηση είναι δυνατή, αρκεί να πάρουμε υπόψη μας τη δυνατότητα της αυθόρμητης 
ανταπόκρισης του ανθρώπου που διοικεί και να μην κάνουμε φετίχ το πνεύμα της 
οικονομίας. 
Η επιτυχία της εγκαθίδρυσης μιας κοινωνίας που θα χαρακτηρίζεται από τον τρόπο 
ύπαρξης με βάση το είναι εξαρτάται από πολλούς άλλους παράγοντες. Με την 
ακόλουθη πρόταση που θα κάνω, δε διεκδικώ καμιά πρωτοτυπία για τον εαυτό μου. 
Αντίθετα, με ενθαρρύνει το γεγονός ότι σχεδόν όλες αυτές οι προτάσεις έχουν ήδη 
διατυπωθεί με διάφορους τρόπους από ανθρωπιστές συγγραφείς. 

§ Όλες οι μέθοδοι πλύσης εγκεφάλου στη βιομηχανική και πολιτική διαφήμιση πρέπει 
ν' απαγορευτούν. 
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Αυτές οι μέθοδοι πλύσης εγκεφάλου είναι επικίνδυνες όχι μόνο γιατί μας αναγκάζουν 
έμμεσα ν' αγοράζουμε πράγματα που ούτε χρειαζόμαστε ούτε θέλουμε, αλλά γιατί 
μας καθοδηγούν στο να εκλέξουμε τους πολιτικούς μας αντιπροσώπους που ούτε θα 
χρειαζόμασταν ούτε θα θέλαμε, αν ελέγχαμε πλήρως το μυαλό μας. Αλλά δεν έχουμε 
πλήρη έλεγχο του μυαλού μας, γιατί οι υπνωτικές μέθοδοι μας κάνουν συνεχή 
προπαγάνδα. Για να χτυπήσουμε αυτό τον ολοένα αυξανόμενο κίνδυνο πρέπει να 
εμποδίσουμε τη χρήση αυτών των υπνωτικών μορφών προπαγάνδας, τόσο για τα αγαθά 
που καταναλώνουμε όσο και για τους πολιτικούς. 
Οι υπνωτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στη διαφήμιση και την πολιτική 
προπαγάνδα αποτελούν ένα σοβαρό κίνδυνο για την ψυχική μας υγεία, ειδικά για την 
καθαρή κριτική σκέψη και τη  συναισθηματική ανεξαρτησία.  Δεν αμφιβάλλω ότι 
διάφορες επισταμένες μελέτες θ' αποδείξουν ότι η καταστροφή που προκαλείται από 
τη χρήση των ναρκωτικών δεν είναι παρά ένα μέρος της καταστροφής που γίνεται 
από τις διάφορες μεθόδους πλύσης εγκεφάλου, από τις υποσυνείδητες προτροπές 
μέχρι τα μισοϋπνωτικά τεχνάσματα,  όπως  είναι  η ακατάπαυτη   επανάληψη ή  ο 
αποπροσανατολισμός της λογικής  σκέψης  μέσα  από  μια έκκληση στη σεξουαλική 
επιθυμία («είμαι η Λίντα, πέταξε μαζί μου!»). Ο βομβαρδισμός με καθαρά 
υποβλητικές μεθόδους στη  διαφήμιση, και ειδικά στις διαφημίσεις των προϊόντων 
από την τηλεόραση, είναι μια καθαρή γελοιοποίηση. Αυτή η επίθεση ενάντια στη 
λογική και στην αίσθηση της πραγματικότητας καταδιώκει παντού το άτομο κάθε 
μέρα, κάθε στιγμή: την ώρα που οι άνθρωποι βλέπουν τηλεόραση ή όταν οδηγούν 
στις λεωφόρους, ή στη διάρκεια της πολιτικής προπαγάνδας των υποψηφίων και τόσα 
άλλα. Το ιδιαίτερο αποτέλεσμα αυτών των υποβλητικών  μεθόδων είναι ότι  
δημιουργούν στο  άτομο την αίσθηση ότι δεν είναι εντελώς ξύπνιο, ότι πιστεύει και 
δεν πιστεύει, ότι χάνει την αίσθηση της πραγματικότητας. 
Η κατάργηση της μαζικής υποβολής θα προκαλέσει ένα αίσθημα απόσπασης στους 
καταναλωτές, που δε θα διαφέρει και πολύ από την εμπειρία των ναρκομανών όταν 
σταματούν να παίρνουν ναρκωτικά. 

§ Το χάσμα ανάμεσα στα φτωχά και τα πλούσια έθνη πρέπει να κλείσει. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συνέχιση και το παραπέρα βάθεμα αυτού του χάσματος 
θα οδηγήσει στην καταστροφή. Τα φτωχά έθνη σταμάτησαν να θεωρούν την 
οικονομική  εκμετάλλευση από το βιομηχανικό κόσμο σαν θεόσταλτο γεγονός. 
Ακόμα κι αν η Σοβιετική Ένωση συνεχίζει να εκμεταλλεύεται τους δορυφόρους της 
με τον ίδιο αποικιοκρατικό τρόπο, χρησιμοποιεί και ενισχύει τη διαμαρτυρία των 
άποικιοκρατούμενων περιοχών σαν πολιτικό όπλο ενάντια στη Δύση. Η αύξηση της 
τιμής του πετρελαίου ήταν η αρχή —και ένα  σύμβολο— της απαίτησης των 
αποικιοκρατούμενων λαών να μπει ένα τέλος στο σύστημα που τους ανάγκαζε να 
πουλάνε φτηνά τις πρώτες ύλες και ν' αγοράζουν ακριβά τα βιομηχανικά προϊόντα. 
Με τον ίδιο τρόπο, ο πόλεμος του Βιετνάμ ήταν ένα σύμβολο που έδειξε την αρχή 
του τέλους της πολιτικής και οικονομικής κυριαρχίας της Δύσης πάνω στους 
αποικιοκρατούμενους λαούς. Τι θα συμβεί όμως αν δε γίνει καμιά ουσιαστική  
προσπάθεια  για να  κλείσει  αυτό  το χάσμα; Είτε επιδημίες θα ξαπλωθούν και θα 
φτάσουν μέχρι το φρούριο της λευκής κατοικίας είτε η πείνα θα οδηγήσει τους λαούς 
των φτωχών εθνών σε τέτοια απόγνωση, που ίσως με τη βοήθεια μερικών 
συμπαθούντων από το βιομηχανικό κόσμο να κάνουν πράξεις καταστροφής, ακόμα 
και να  χρησιμοποιήσουν μικρά  πυρηνικά ή  βιολογικά όπλα που θα φέρουν το χάος 
στο λευκό φρούριο. 
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Αυτή η πιθανότητα της καταστροφής μπορεί ν' αποφευχθεί μόνο αν η πείνα, η 
στέρηση κι οι αρρώστιες μπουν κάτω από κάποιο έλεγχο -και για να γίνει αυτό η 
βοήθεια από τα βιομηχανικά έθνη είναι ζωτικά απαραίτητη. Οι μέθοδοι για μια τέτοια 
βοήθεια θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες από κάθε συμφέρον για κέρδη ή πολιτικά 
προνόμια από τη μεριά των πλούσιων χωρών. Αυτό σημαίνει ακόμα ότι θα πρέπει ν' 
απελευθερωθούν από την ιδέα ότι οι οικονομικές και πολιτικές αρχές του 
καπιταλισμού θα πρέπει να μεταφερθούν στην Αφρική και την Ασία. Φυσικά, ο πιο 
κατάλληλος τρόπος προσφοράς οικονομικής βοήθειας (για παράδειγμα από 
υπηρεσίες ή μέσα από επενδύσεις κεφαλαίων) είναι θέμα των ειδικών 
οικονομολόγων. 

Αλλά μόνο αυτοί που έχουν τα πραγματικά προσόντα ειδικών επιστημόνων μπορούν 
να υπηρετήσουν αυτό το σκοπό: άνθρωποι που δεν έχουν μόνο λαμπρό μυαλό αλλά 
και ανθρώπινη καρδιά που να τους σπρώχνει να δρουν την καλύτερη δυνατή λύση. 
Για να μπορέσουν να κληθούν αυτοί οι ειδικοί και για να γίνουν δεκτές οι συστάσεις 
τους, θα πρέπει η τάση του έχει να εξασθενίσει και να εμφανιστεί η αίσθηση της 
αλληλεγγύης και της φροντίδας (όχι του οίκτου) για τους άλλους ανθρώπους. Το 
ενδιαφέρον και η φροντίδα δε θα απευθύνονται μόνο στους συνανθρώπους μας πάνω 
στη γη, αλλά και στους απογόνους μας. Πραγματικά, δεν υπάρχει τίποτα πιο 
αποκαλυπτικό για τον εγωισμό μας από το γεγονός ότι λεηλατούμε τις πρώτες ύλες, 
δηλητηριάζουμε τη γη και ετοιμάζουμε πυρηνικό πόλεμο. Δε διστάζουμε καθόλου ν' 
αφήσουμε αυτή τη λεηλατημένη γη σαν κληρονομιά στους απογόνους μας. 
Θα γίνει ποτέ αυτή η εσωτερική αλλαγή; Κανένας δεν ξέρει. Αλλά ένα πράγμα που 
θα έπρεπε να ξέρει ο κόσμος είναι ότι αυτή η σύγκρουση ανάμεσα στα φτωχά και 
πλούσια έθνη θα είναι ασυγκράτητη. 

§ Πολλά από τα κακά των σύγχρονων καπιταλιστικών και κομμουνιστικών 
κοινωνιών θα εξαφανίζονταν με τη θέσπιση ενός εγγυημένου ετήσιου εισοδήματος. 

Η ουσία αυτής της ιδέας είναι ότι όλα τα άτομα, ανεξάρτητα από το αν εργάζονται ή 
όχι, θα έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα να μην πεθαίνουν από την πείνα ούτε από 
έλλειψη στέγης. Δε θα παίρνουν περισσότερα απ' όσα χρειάζονται βασικά για να 
συντηρηθούν αλλά ούτε και λιγότερα. Αυτό το δικαίωμα εκφράζει μια καινούργια 
σημερινή αντίληψη — αν και το βρίσκουμε σε παλιούς κανόνες, τότε που το 
ζητούσαν οι Χριστιανοί και το ασκούσαν πολλές «πρωτόγονες» φυλές- ότι οι 
άνθρωποι έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα να ζήσουν άσχετα με το αν εκπληρώνουν το 
«κοινωνικό τους καθήκον». Είναι το δικαίωμα που αναγνωρίζουμε στα ζώα μας αλλά 
όχι στους συνανθρώπους μας. 
Το βασίλειο της προσωπικής μας ελευθερίας θα επεκτεινόταν τρομακτικά μ' ένα 
τέτοιο νόμο. Κανένας άνθρωπος που είναι οικονομικά εξαρτημένος από κάποιον 
άλλο (π.χ. γονιό, σύζυγο, αφεντικό) δε θα είναι πια αναγκασμένος να υποτάσσεται 
στον εκβιασμό της λιμοκτονίας. Οι προικισμένοι άνθρωποι που θέλουν να 
προχωρήσουν σ' ένα διαφορετικό τρόπο ζωής θα μπορούσαν να το κάνουν με την 
προϋπόθεση ότι θα ήταν πρόθυμοι να κάνουν τη θυσία να ζήσουν για ένα διάστημα 
στη φτώχια. Τα σύγχρονα κράτη, που παρέχουν κοινωνική ασφάλιση, έχουν 
παραδεχτεί αυτή την αρχή —σχεδόν... πράγμα που στην ουσία σημαίνει «όχι 
πραγματικά». Μια γραφειοκρατία «διοικεί» ακόμα τους ανθρώπους, τους ελέγχει και 
τους ταπεινώνει. Αλλά ένα σίγουρο εισόδημα δε θα χρειάζεται «απόδειξη» της 
ανάγκης που έχει ένας άνθρωπος, για ν' αποκτήσει ένα απλό δωμάτιο ή την ελάχιστη 
τροφή που του χρειάζεται. Έτσι η γραφειοκρατία δε θ' αναγκαζόταν να εφαρμόζει 
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προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, που είναι συνυφασμένα με τη σπατάλη και τις 
παραβιάσεις της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

Το σίγουρο ετήσιο εισόδημα θα ήταν εγγύηση για πραγματική ελευθερία κι 
ανεξαρτησία. Γι' αυτό το λόγο, δεν έχει γίνει αποδεκτό από κανένα σύστημα που 
στηρίζεται στην εκμετάλλευση και τον έλεγχο, πράγμα που ισχύει στις διάφορες 
μορφές δικτατορίας. Είναι χαρακτηριστικό του σοβιετικού συστήματος ότι ακόμα και 
προτάσεις για τις απλούστερες μορφές ελεύθερης απόκτησης ορισμένων αγαθών (για 
παράδειγμα, ελεύθερη διακίνηση με τα μεταφορικά μέσα ή ελεύθερη αγορά 
γάλακτος) συνεχώς απορρίπτονται. Η ελεύθερη ιατρική περίθαλψη αποτελεί 
εξαίρεση, αλλά μόνο φαινομενική, αφού κι εδώ η ελεύθερη εξυπηρέτηση 
ανταποκρίνεται σε μια ξεκάθαρη προϋπόθεση: πρέπει να είσαι άρρωστος. 
Αν σκεφτούμε τα σημερινά έξοδα συντήρησης μιας γραφειοκρατικής μηχανής 
παροχής υπηρεσιών —τα έξοδα για τη θεραπεία σωματικών και, ειδικά, 
ψυχοσωματικών ασθενειών, της εγκληματικότητας και του εθισμού στα ναρκωτικά 
(όλα αυτά είναι εκτεταμένες μορφές διαμαρτυρίας ενάντια στον καταναγκασμό και 
την ανία) — φαίνεται λογικό ότι τα χρήματα που θα μπορούσαν να πάρουν οι 
άνθρωποι, αν είχαν ένα εξασφαλισμένο ετήσιο εισόδημα, θα ήταν λιγότερα απ' όσα 
χρησιμοποιεί το σημερινό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Η ιδέα αύτη μπορεί να 
φανεί απραγματοποίητη ή επικίνδυνη σ' εκείνους που πιστεύουν ότι «οι άνθρωποι 
είναι από τη φύση τους νωθροί». Κι όμως, αυτή η κοινοτυπία δεν έχει καμιά βάση. 
Είναι απλούστατα ένα σλόγκαν που χρησιμοποιούν εκείνοι που δε θέλουν να 
παραδώσουν την εξουσία στους αδύνατους. 

§ Οι γυναίκες πρέπει ν' απελευθερωθούν απ' την πατριαρχική κυριαρχία. 
Η απελευθέρωση των γυναικών από την πατριαρχική κυριαρχία είναι ένας βασικός 
παράγοντας για τον εξανθρωπισμό της κοινωνίας. Η κυριαρχία των αντρών πάνω στις 
γυναίκες άρχισε πριν έξι χιλιάδες χρόνια περίπου, σε διάφορα μέρη του κόσμου, όταν 
το πλεόνασμα από την καλλιέργεια άνοιξε το δρόμο για το νοίκιασμα και την 
εκμετάλλευση εργατών, την οργάνωση κρατών και την οικοδόμηση πανίσχυρων 
πόλεων-κρατών. Από τότε, όχι μόνο οι κοινωνίες της Μ. Ανατολής και της Ευρώπης, 
αλλά και οι περισσότεροι από τους πολιτισμούς του κόσμου κατακτήθηκαν από τους 
«συνεταιρισμένους αρσενικούς» που υπέταξαν τις γυναίκες. Αυτή η νίκη του 
αρσενικού πάνω στο θηλυκό στηρίχτηκε στην οικονομική δύναμη των αντρών καθώς 
και στη στρατιωτική μηχανή που κατασκεύασαν. 
Ο πόλεμος των δύο φύλων είναι τόσο παλιός όσο και η πάλη των τάξεων, αλλά οι 
μορφές του είναι πιο περίπλοκες, γιατί οι άντρες χρειάζονταν τις γυναίκες όχι μόνο 
σαν ζώα εργασίας, αλλά και σαν μητέρες, ερωμένες και παρηγορήτρες. Ο πόλεμος 
ανάμεσα στα δύο φύλα είναι συχνά ανοικτός και ωμός αλλά τις περισσότερες φορές 
είναι καλυμμένος. Οι γυναίκες υποτάχτηκαν στην ανώτερη δύναμη, αλλά πολέμησαν 
κι αυτές με τα δικά τους όπλα. Το κυριότερο από αυτά ήταν η γελοιοποίηση των 
αντρών. 

Η υποδούλωση της μισής ανθρώπινης φυλής από το άλλο μισό έκανε, και κάνει 
ακόμα, τεράστιο κακό και στα δύο φύλα: οι άντρες εσωτερικεύουν τα 
χαρακτηριστικά του νικητή και οι γυναίκες του θύματος. Καμιά σχέση ανάμεσα σ' 
έναν άντρα και μια γυναίκα, ακόμα και σήμερα, και ακόμα ανάμεσα σ' αυτούς που 
συνειδητά διαμαρτύρονται ενάντια στην αντρική υπεροχή, δεν είναι απαλλαγμένη 
από μια κατάρα: οι άντρες να έχουν την αίσθηση της ανωτερότητας και οι γυναίκες 
την αίσθηση της κατωτερότητας. (Ο Freud, που πίστευε απόλυτα στην αντρική 
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υπεροχή, έβγαλε δυστυχώς το συμπέρασμα ότι η αίσθηση της αδυναμίας που νιώθουν 
οι γυναίκες οφείλεται στην υποθετική λύπη τους γιατί δεν έχουν πέος. Πίστευε ακόμα 
ότι οι άντρες αισθάνονται ανασφαλείς, γιατί νιώθουν έναν υποθετικό «φόβο 
ευνουχισμού» σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό που θα μας απασχολήσει στο 
συγκεκριμένο φαινόμενο είναι τ' αποτελέσματα του πολέμου ανάμεσα στα δύο φύλα 
και όχι οι βιολογικές και ανατομικές διαφορές). 

Πολλά στοιχεία δείχνουν ότι ο έλεγχος που ασκούν οι άντρες πάνω στις γυναίκες 
μοιάζει με τον έλεγχο που ασκεί μια συγκεκριμένη ομάδα πάνω σε ανυπεράσπιστους 
πληθυσμούς.  Ας σκεφτούμε σαν παράδειγμα την ομοιότητα ανάμεσα στην εικόνα 
που έδιναν οι μαύροι του Νότου της Αμερικής εκατό χρόνια πριν, και την εικόνα των 
γυναικών της ίδιας εποχής, πράγμα που μπορούμε να πούμε ότι συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα. Οι μαύροι και οι γυναίκες παρομοιάζονταν με παιδιά. Τους θεωρούσαν 
συναισθηματικούς, αφελείς, χωρίς καμιά αίσθηση της πραγματικότητας, έτσι που 
κανένας δε θα μπορούσε να τους θεωρήσει ικανούς να πάρουν αποφάσεις. Τους 
θεωρούσαν ανεύθυνους αλλά γοητευτικούς. (Ο Freud πρόσθεσε σ' αυτό τον κατάλογο 
ότι οι γυναίκες είχαν μια λιγότερο αναπτυγμένη συνείδηση [υπερεγώ] από τους 
άντρες και ήταν περισσότερο ναρκισσίστριες). 
Η άσκηση εξουσίας πάνω στους πιο αδύνατους αποτελεί την ουσία της πατριαρχίας, 
όπως ακόμα αποτελεί και την ουσία της κυριαρχίας πάνω στα μη βιομηχανοποιημένα 
κράτη, τα παιδιά και τους έφηβους. Το κίνημα για την απελευθέρωση της γυναίκας 
που αναπτύσσεται όλο και περισσότερο έχει τεράστια σημασία, γιατί αποτελεί μια 
απειλή ενάντια στην αρχή της εξουσίας που είναι η βάση της σύγχρονης κοινωνίας 
(τόσο της καπιταλιστικής όσο και της κομμουνιστικής), στο βαθμό τουλάχιστο που οι 
γυναίκες με την απελευθέρωση δεν εννοούν να μοιραστούν την κυριαρχία που 
ασκείται από τους άντρες πάνω σε άλλες ομάδες, όπως είναι π.χ. η κυριαρχία πάνω 
στους αποικιοκρατούμενους λαούς.  Αν το κίνημα για την απελευθέρωση της 
γυναίκας μπορεί να προσδιορίσει το ρόλο και τη λειτουργία του σαν κινήματος 
«αντιεξουσιαστικού», τότε σίγουρα οι γυναίκες θα επηρεάσουν σημαντικά τον αγώνα 
για τη νέα κοινωνία. 
Βασικές απελευθερωτικές αλλαγές έχουν ήδη γίνει. Ένας μεταγενέστερος ιστορικός 
ίσως αναφέρει κάποτε ότι το πιο επαναστατικό γεγονός του 20ού αιώνα ήταν η αρχή 
της απελευθέρωσης της γυναίκας και της πτώσης της αντρικής υπεροχής. Αλλά η 
μάχη για την απελευθέρωση των γυναικών έχει μόλις αρχίσει και δε μπορούμε 
επομένως να υποτιμήσουμε την αντίσταση των αντρών. Το σύνολο των σχέσεων τους 
με τις γυναίκες (ακόμα και οι σεξουαλικές τους σχέσεις) είναι βασισμένες στην 
υποθετική υπεροχή τους κι έχουν ήδη αρχίσει να αισθάνονται ανησυχία και άγχος 
απέναντι στις γυναίκες που αρνιούνται να δεχτούν το μύθο της αντρικής υπεροχής. 
Στενά συνδεδεμένη με το γυναικείο απελευθερωτικό κίνημα είναι η αντιαυταρχική 
στροφή που πήραν οι νεότερες γενιές. Αυτός ο αντιαυταρχισμός βρέθηκε στο απόγειο 
του στο τέλος της δεκαετίας του '60. Τώρα μέσα από ορισμένες αλλαγές, πολλοί από 
εκείνους που επαναστάτησαν ενάντια στο «κατεστημένο» ξανάγιναν «καλοί». Η 
παλιά όμως λατρεία της γονεϊκής ή άλλης μορφής εξουσίας άρχισε να χάνει τη λάμψη 
της, και είναι μάλλον σίγουρο ότι ο παλιός «σεβασμός» στην εξουσία δε θα 
ξαναεπιστρέψει. 

Παράλληλη μ' αυτή τη χειραφέτηση από τον αυταρχισμό είναι και η απελευθέρωση 
από τα δεσμά της ενοχής που δημιουργούσε η σεξουαλική πράξη: το σεξ φαίνεται ότι 
έπαψε να είναι μια πράξη αμαρτωλή, που κανένας δεν τολμούσε να μιλήσει γι' αυτήν. 
Όσο και να διαφωνούν οι άνθρωποι πάνω στις σχετικές αξίες των διάφορων πλευρών 
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της σεξουαλικής επανάστασης, ένα πράγμα είναι σίγουρο: το σεξ δεν τρομάζει πια 
τους ανθρώπους. Δε μπορεί πια να χρησιμοποιηθεί σαν μέσο δημιουργίας 
συμπλεγμάτων ενοχής και συνεπώς να επιβάλει την υποταγή. 
§ Πρέπει να δημιουργηθεί ένα Ανώτατο  Πολιτιστικό Συμβούλιο, που θα αναλάβει να 

συμβουλεύει την κυβέρνηση, τους πολιτικούς και τους πολίτες πάνω σ' όλα τα 
θέματα για τα όποια απαιτείται πληροφόρηση. 

Τα μέλη του πολιτιστικού συμβουλίου θα είναι εκπρόσωποι των διανοούμενων και 
καλλιτεχνών της χώρας, άντρες και γυναίκες με αναμφισβήτητη ακεραιότητα 
χαρακτήρα. Θα καθορίζουν τη σύσταση της νέας πλατιάς μορφής της FDA (Επιτροπή 
Διαχείρισης Τροφίμων και Φαρμάκων) και θα διαλέγουν τους ανθρώπους που θα 
είναι υπεύθυνοι για την παροχή πληροφοριών. 
Υπάρχει μια ουσιαστική ταύτιση γνωμών πάνω στο ποίοι είναι οι εξέχοντες 
αντιπρόσωποι των διάφορων πολιτιστικών κλάδων και πιστεύω ότι θα μπορούσαν 
εύκολα να βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι για ένα τέτοιο συμβούλιο. Είναι βέβαια 
αποφασιστικής σημασίας το γεγονός ότι αυτό το συμβούλιο θ' αντιπροσωπεύει κι 
εκείνους που διαφωνούν με τις καθιερωμένες απόψεις: για παράδειγμα, τους 
«ριζοσπάστες» και τους «αναθεωρητές» στους τομείς της οικονομίας, της ιστορίας 
και της κοινωνιολογίας. Δύσκολο δεν είναι το να βρεθούν τα μέλη αυτού του 
συμβουλίου, αλλά το να διαλεχτούν, γιατί βέβαια δε μπορούν να εκλεγούν από το 
λαό, ούτε να διοριστούν από την κυβέρνηση. Μπορούν όμως να βρεθούν άλλοι 
τρόποι εκλογής τους.  Για παράδειγμα, θα ξεκινήσει ένας πυρήνας τριών ή τεσσάρων 
ατόμων και θ' αναπτυχθεί  σταδιακά σε μια ομάδα από πενήντα μέχρι εκατό άτομα. 
Αυτό το πολιτιστικό συμβούλιο θα πρέπει να χρηματοδοτείται πλατιά για να μπορεί ν' 
αναθέτει μελέτες πάνω σε διάφορα προβλήματα. 

§ Πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα αποτελεσματικής διάδοσης της ουσιαστικής 
πληροφόρησης. 

Η πληροφόρηση είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο στη δημιουργία μιας αποτελεσματικής 
δημοκρατίας. Η απόκρυψη ή η παραποίηση των γεγονότων για χάρη του 
συμφέροντος της «εθνικής ασφάλειας» πρέπει να σταματήσει. Αλλά ακόμα και χωρίς 
αυτή την παράνομη απόκρυψη των πληροφοριών, υπάρχει το πρόβλημα ότι η 
ποσότητα της πραγματικής και αναγκαίας πληροφόρησης που δίνεται στο μέσο 
πολίτη σήμερα είναι μηδαμινή. Όπως αναφέραμε εκτεταμένα πιο πάνω, οι 
περισσότεροι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, τα μέλη της κυβέρνησης, οι αρχηγοί των 
ενόπλων δυνάμεων και οι διευθυντές των επιχειρήσεων είναι άσχημα 
πληροφορημένοι και σε μεγάλο βαθμό λαθεμένα πληροφορημένοι από τις αναλήθειες 
που διαδίδουν οι διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες και επαναλαμβάνουν τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης. Δυστυχώς, οι περισσότεροι από αυτούς τους ίδιους ανθρώπους 
διαθέτουν, στην καλύτερη περίπτωση, μια καθαρά χειραγωγημένη εξυπνάδα. Δεν 
έχουν την ικανότητα να κατανοήσουν τις δυνάμεις που λειτουργούν κάτω από την 
επιφάνεια, κι έτσι κάνουν ηχηρές δηλώσεις για μελλοντικές εξελίξεις, για να μην 
αναφέρουμε πάλι τον εγωκεντρισμό και την έλλειψη τιμιότητας από τη μεριά τους. 
Αλλά ακόμα κι αν ένας γραφειοκράτης είναι τίμιος κι έξυπνος, αυτό δεν αρκεί για να 
λύσει το πρόβλημα ενός κόσμου που αντιμετωπίζει την καταστροφή. 
Έκτος από ορισμένες «μεγάλες» εφημερίδες, ακόμα και η πληροφόρηση πάνω σε 
πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα είναι πολύ περιορισμένη. Οι λεγόμενες 
μεγάλες εφημερίδες έχουν καλύτερη πληροφόρηση αλλά μπορούν και να 
παραποιήσουν καλύτερα τα γεγονότα: με το να μη βγάζουν στη δημοσιότητα όλες τις 
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ειδήσεις με αμεροληψία, με το να αλλοιώνουν τους τίτλους και με το να γράφουν 
τίτλους που συχνά δεν έχουν καμιά σχέση με το κείμενο που ακολουθεί, με το να 
μεροληπτούν στα κύρια άρθρα τους, που γράφονται μ' ένα τρόπο φαινομενικά λογικό 
και μια γλώσσα ηθικοπλαστική. Στην πραγματικότητα, οι εφημερίδες, τα περιοδικά, η 
τηλεόραση και το ραδιόφωνο παράγουν ένα προϊόν: τις ειδήσεις, χρησιμοποιώντας 
σαν πρώτη ύλη τα γεγονότα. Μόνο οι ειδήσεις πουλιούνται, και τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης καθορίζουν ποια γεγονότα θα γίνουν ειδήσεις και ποια όχι. Στην 
καλύτερη περίπτωση η πληροφόρηση είναι ετοιμοπαράδοτη, αναφέρεται μόνο στην 
επιφάνεια των γεγονότων και πολύ σπάνια δίνει την ευκαιρία στους πολίτες να 
διεισδύσουν μέσα από την επιφάνεια και να καταλάβουν τις πραγματικές αιτίες των 
γεγονότων. Στο βαθμό που η διάθεση των ειδήσεων είναι μια επιχείρηση, κανένας δε 
μπορεί να εμποδίσει τις εφημερίδες και τα περιοδικά να κυκλοφορούν ειδήσεις που 
θα τους αφήνουν κέρδη (πολλές φορές και μ' αδίστακτο τρόπο) και που δε θα 
δυσαρεστήσουν τους διαφημιστές. 

Το πρόβλημα της πληροφόρησης πρέπει να λυθεί με διαφορετικό τρόπο για να 
υπάρχουν στο μέλλον γνώμες και αποφάσεις θεμελιωμένες στα γεγονότα. Πάνω σ' 
αυτό θ' αναφέρω ένα παράδειγμα: μια από τις πρώτες και πιο σημαντικές λειτουργίες 
του Ανώτατου Πολιτιστικού Συμβουλίου θα είναι να μαζεύει και να διανέμει όλες τις 
πληροφορίες που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες ολόκληρου του πληθυσμού και που θα 
χρησιμεύουν ειδικότερα σαν βάση για συζήτηση ανάμεσα στις μικρές ομάδες που 
συμμετέχουν άμεσα στη δημοκρατία. Αυτού του είδους η πληροφόρηση θα περιέχει 
ουσιαστικά γεγονότα και ουσιαστικές εναλλακτικές λύσεις σ' όλους τους τομείς όπου 
παίρνονται οι πολιτικές αποφάσεις. Είναι αποφασιστικής σημασίας το γεγονός ότι σε 
περίπτωση διαφωνίας, τόσο η άποψη της μειοψηφίας όσο και της πλειοψηφίας θα 
πρέπει να δημοσιεύονται. Αυτή η πληροφόρηση θα πρέπει να δίνεται στον κάθε 
πολίτη και ειδικά στις ομάδες που λειτουργούν πρόσωπο με πρόσωπο. Το Ανώτατο 
Πολιτιστικό Συμβούλιο θα είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της δουλειάς που θα 
κάνει αυτό το νέο σώμα των δημοσιογράφων. Το ραδιόφωνο και η τηλεόραση θα 
παίζουν βέβαια ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη διάδοση αυτής της πληροφόρησης. 
§ Η επιστημονική ερευνά πρέπει να διαχωριστεί από τη βιομηχανία και την εθνική 

άμυνα. 
Αν και θα ήταν πραγματικά ανασταλτικό για την ανθρώπινη εξέλιξη το να μπουν 
περιορισμοί στη γνώση που μπορεί ν' αποκτήσει κανείς, είναι εντούτοις τρομακτικά 
επικίνδυνο το να χρησιμοποιούμε στην πράξη όλα τα πορίσματα της επιστημονικής 
σκέψης. Όπως έχουν τονίσει πολλοί παρατηρητές, ορισμένες ανακαλύψεις στη 
γενετική, στη χειρουργική του εγκεφάλου, στα ψυχοφάρμακα και σε πολλούς άλλους 
τομείς μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τρόπο απόλυτα καταστροφικό για τον 
άνθρωπο. Αυτό είναι αναπόφευκτο στο βαθμό που τα βιομηχανικά και στρατιωτικά 
συμφέροντα έχουν πλήρη ελευθερία στο να χρησιμοποιήσουν όλες τις νέες 
θεωρητικές ανακαλύψεις, όπως αυτά νομίζουν. Το κέρδος και η στρατιωτική 
σκοπιμότητα πρέπει να σταματήσουν να καθορίζουν την εφαρμογή της 
επιστημονικής ερευνάς. Αυτό απαιτεί τη δημιουργία μιας επιτροπής ελέγχου που 
μόνο με την άδεια της θα μπορούν να εφαρμοστούν πρακτικά οι νέες θεωρητικές 
ανακαλύψεις. Είναι βέβαια αυτονόητο ότι μια τέτοια επιτροπή ελέγχου πρέπει να 
είναι —νομικά και ψυχολογικά — εντελώς ανεξάρτητη από τη βιομηχανία, την 
κυβέρνηση και το στρατό. Το Ανώτατο Πολιτιστικό Συμβούλιο θα έχει την εξουσία 
να διορίζει και να επιβλέπει αυτή την επιτροπή έλεγχου. 
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§ Αν και οι προτάσεις που ήδη κάναμε στις προηγούμενες σελίδες είναι αρκετά 
δύσκολο να πραγματοποιηθούν, οι δυσκολίες μας γίνονται σχεδόν αξεπέραστες 
με την προσθήκη μιας άλλης απαραίτητης προϋπόθεσης για τη δημιουργία της 
νέας κοινωνίας: τον πυρηνικό αφοπλισμό. 

Ένα από τα πιο άρρωστα στοιχεία της οικονομίας μας είναι ότι χρειάζεται μια μεγάλη 
πολεμική βιομηχανία. Ακόμα και σήμερα, οι ΗΠΑ, η πλουσιότερη χώρα του κόσμου, 
πρέπει να περικόβουν τις δαπάνες από τους τομείς της υγείας, κοινωνικής πρόνοιας 
και παιδείας για να μπορέσουν να σηκώσουν το βάρος του αμυντικού 
προϋπολογισμού. Όταν το κράτος φτωχαίνει συνέχεια με την παραγωγή πολεμικών 
οπλών που είναι χρήσιμα μόνο σαν μέσα αυτοκτονίας, δε μπορεί ν' αναλάβει τα έξοδα 
κοινωνικών πειραματισμών. Ακόμα παραπέρα, το πνεύμα της ατομικότητας και της 
δραστηριότητας δε μπορεί να επιζήσει σε μια ατμόσφαιρα, όπου η στρατιωτική 
γραφειοκρατία, καθώς κερδίζει περισσότερη δύναμη μέρα με τη μέρα, συνεχίζει να 
εντείνει το φόβο και την υποταγή. 

Η Νέα Κοινωνία: Υπάρχει Λογική Δυνατότητα; 
Αν αναλογιστούμε τη δύναμη των εταιριών, την απάθεια κι αδυναμία της πλατύτερης 
μάζας του πληθυσμού, την ανικανότητα των πολιτικών ηγετών σ' όλες σχεδόν τις 
χώρες, τον κίνδυνο ενός πυρηνικού πολέμου, τους οικολογικούς κινδύνους, για να μη 
μιλήσουμε για φαινόμενα όπως οι κλιματολογικές αλλαγές, που από μόνες τους θα 
μπορούσαν να φέρουν λιμούς σε τεράστιες περιοχές του κόσμου, δημιουργείται το 
ερώτημα: υπάρχει καμιά λογική πιθανότητα σωτηρίας;  Αν το θέμα αφορούσε μια 
επιχειρησιακή συναλλαγή, δε θα υπήρχε καμιά τέτοια πιθανότητα. Κανένας λογικός 
άνθρωπος δε θα στοιχημάτιζε την περιουσία του με πιθανότητες κάπου δύο τοις 
εκατό να κερδίσει, ούτε θα επένδυε τεράστια κεφάλαια σε μια επιχειρησιακή 
περιπέτεια, όπου πάλι θα υπήρχε μικρή πιθανότητα κέρδους. Όταν όμως πρόκειται 
για ένα ζήτημα ζωής και θανάτου τότε η «λογική πιθανότητα» γίνεται «πραγματική 
·πιθανότητα» όσο μικρή κι αν είναι αύτη. 

Η ζωή δεν είναι ούτε τυχερό παιχνίδι, ούτε επιχειρησιακή συμφωνία, και πρέπει να 
ψάξουμε να βρούμε έναν άλλο τρόπο εκτίμησης των πραγματικών πιθανοτήτων για 
τη σωτηρία: σαν παράδειγμα αναφέρουμε τη θεραπευτική τέχνη της ιατρικής.  Αν 
κάποιος άρρωστος έχει ακόμα και μια ελάχιστη πιθανότητα να ζήσει, κανένας 
υπεύθυνος γιατρός δε θα πει, «Ας εγκαταλείψουμε την προσπάθεια», ούτε θα 
χρησιμοποιήσει μόνο καταπραϋντικά. Αντίθετα, θα γίνει καθετί που είναι δυνατό για 
να σωθεί η ζωή του αρρώστου. Μια άρρωστη κοινωνία δε μπορεί να περιμένει τίποτα 
λιγότερο. 

Είναι χαρακτηριστικό του πνεύματος μιας επιχειρησιακής κοινωνίας, ότι οι άνθρωποι 
τοποθετούν τις πιθανότητες σωτηρίας της στο επίπεδο στοιχημάτων ή επιχειρησιακών 
συναλλαγών κι όχι στο επίπεδο ενός ζωτικού προβλήματος. Πραγματικά είναι 
τρομερό να σκεφτεί κανείς πόσο λίγη λογική υπάρχει στη σύγχρονη τεχνοκρατική 
άποψη, που θεωρεί ότι, δεν είναι πολύ κακό το ν' απασχολούμαστε συνέχεια με τη 
δουλειά ή τη διασκέδαση, το να μη νιώθουμε τίποτα, ότι ακόμα κι αν είναι κακό, ο 
τεχνοκρατικός φασισμός δεν είναι στο κάτω-κάτω και τόσο άσχημος. Όλα αυτά όμως 
είναι ευσεβείς πόθοι. Ο τεχνοκρατικός φασισμός οδηγεί σίγουρα στην καταστροφή. Ο 
απανθρωποποιημένος άνθρωπος θα γίνει τόσο παρανοϊκός, που μακροπρόθεσμα δε 
θα είναι ικανός να στηρίξει μια βιώσιμη κοινωνία, και κοντοπρόθεσμα δε θα 
μπορέσει ν' αποφύγει τον πειρασμό να χρησιμοποιήσει πυρηνικά ή βιολογικά όπλα. 
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Παρόλα αυτά, υπάρχουν μερικοί παράγοντες που μπορούν κάπως να μας 
ενθαρρύνουν. Ο πρώτος είναι ότι ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων 
αναγνωρίζουν τώρα πια την αλήθεια που διατύπωσαν οι Mesarovic και Pestel, οι 
Ehrlich και άλλοι: ότι σ' ένα καθαρά οικονομικό επίπεδο, μια νέα ηθική, μια νέα 
στάση απέναντι στη φύση, η ανθρώπινη αλληλεγγύη και συνεργασία είναι 
απαραίτητες προϋποθέσεις, αν δε θέλουμε να εξοντωθεί ολόκληρος ο δυτικός 
κόσμος. Αύτη η έκκληση στη λογική, ακόμα και πέρα από συναισθηματικούς ή 
ηθικούς υπολογισμούς, μπορεί να κινητοποιήσει τη σκέψη μερικών ανθρώπων. Η 
έκκληση δε θα 'πρεπε να παρθεί επιπόλαια, αν και ιστορικά τα κράτη έχουν 
επανειλημμένα δράσει ενάντια στα ζωτικά τους συμφέροντα, ακόμα κι ενάντια στο 
ένστικτο της επιβίωσης. Αυτό έγινε γιατί οι άνθρωποι πείθονταν από τους ηγέτες τους 
κι έπειθαν τον εαυτό τους ότι η επιλογή ανάμεσα στο «είναι και μη είναι» δεν 
αφορούσε τους ίδιους.  Αν είχαν όμως δει την αλήθεια, θα ήταν φυσικό να συμβεί 
κάποια νευροφυσιολογική αντίδραση: η συνειδητοποίηση αυτών των ζωτικών 
απειλών θα είχε κινητοποιήσει την κατάλληλη αμυντική δράση. 
Ένα άλλο ελπιδοφόρο στοιχείο είναι η ολοένα αυξανόμενη δυσαρέσκεια που νιώθουν 
οι άνθρωποι για το σημερινό κοινωνικό σύστημα. Όλο και περισσότεροι άνθρωπο 
νιώθουν τη malaise du siecle: αισθάνονται κατάθλιψη πράγμα που το έχουν 
συνειδητοποιήσει παρ’ όλες τις προσπάθειες που κάνουν για να την καταπνίξουν. 
Αισθάνονται τη δυστυχία της απομόνωσης τους, την κενότητα της 
«συντροφικότητας» τους. Αισθάνονται την ανικανότητα τους, το ανούσιο της ζωής 
τους. Πολλοί τα αισθάνονται όλα αυτά ξεκάθαρα και συνειδητά. Άλλοι δεν τα 
αισθάνονται τόσο ξεκάθαρα αλλά τα συνειδητοποιούν όταν κάποιος άλλος τα 
διατυπώνει. 

Σ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας η ζωή που στηρίζεται στην κούφια απόλαυση ήταν 
δυνατή μόνο για μια μικρή ελίτ, που παράμενε όμως βασικά υγιής, γιατί ήξερε ότι 
είχε δύναμη κι ότι θα έπρεπε να σκέφτεται συνεχώς και να ενεργεί με τέτοιο τρόπο 
που να μη χάσει ποτέ την εξουσία. Σήμερα, την άδεια ζωή της κατανάλωσης την 
κάνει ολόκληρη η μεσαία τάξη, που δεν έχει οικονομική ούτε πολιτική δύναμη, ούτε 
ακόμα ατομική υπευθυνότητα. Το μεγαλύτερο μέρος του δυτικού κόσμου γνωρίζει τα 
οφέλη της καταναλωτικής ευτυχίας κι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι βρίσκουν 
λειψή αύτη την ευτυχία. Αρχίζουν ν' ανακαλύπτουν ότι το έχει δε συνεπάγεται 
ευδαιμονία: η παραδοσιακή ηθική διδασκαλία μπήκε σε δοκιμασία κι επικυρώθηκε 
από την εμπειρία. 

Μόνο αυτοί που ζουν χωρίς τα υλικά προνόμια της μεσαίας αστικής τάξης έχουν 
διατηρήσει ανέπαφη την παλιά αυταπάτη: τα κατώτερα, δηλαδή, στρώματα της 
μεσαίας τάξης στη Δύση κι η τεράστια πλειοψηφία των ανθρώπων που ζουν στις 
«σοσιαλιστικές» χώρες. Πραγματικά, η αστική ελπίδα για «ευτυχία μέσα από την 
κατανάλωση» δε ζει πια, παρά μόνο στις χώρες που δεν έχουν ακόμα 
πραγματοποιήσει το αστικό όνειρο. 

Μια από τις σοβαρότερες αντιρρήσεις στις πιθανότητες που υπάρχουν για να 
ξεπεραστούν η απληστία κι ο φθόνος, το ότι δηλαδή είναι σύμφυτα με την ανθρώπινη 
φύση, αποδυναμώνεται αν την εξετάσουμε καλύτερα. Η απληστία κι ο φθόνος είναι 
πολύ δυνατά συναισθήματα όχι γιατί έχουν μια έμφυτη ένταση αλλά γιατί δύσκολα 
προβάλλουν αντίσταση στην πίεση που ασκείται στο άτομο να γίνει λύκος με τους 
λύκους.  Αν αλλάξει το κοινωνικό κλίμα, οι αξίες που επιδοκιμάζονται ή 
αποδοκιμάζονται, τότε δε θα είναι δύσκολο να γίνει η αλλαγή από την ιδιοτέλεια στον 
αλτρουισμό. 
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Έτσι φτάνουμε πάλι στην αρχή ότι η τάση του είναι αποτελεί ένα ισχυρό δυναμικό 
της ανθρώπινης φύσης. Μόνο μια μειοψηφία είναι κατακυριευμένη από το έχει, ενώ 
μια άλλη μικρή μειοψηφία έχει ολότελα αποδεχτεί τον τρόπο του είναι. Το καθένα απ' 
τα δυο μπορεί να επικρατήσει, αλλά αυτό εξαρτάται από την κοινωνική δομή. Σε μια 
κοινωνία βασικά προσανατολισμένη προς το είναι, οι τάσεις του έχει 
αποδυναμώνονται, ενώ αντίθετα ισχυροποιείται το είναι. Σε μια κοινωνία σαν τη δική 
μας, συμβαίνει το αντίθετο. Αλλά ο νέος τρόπος ζωής βρίσκεται πάντα γύρω μας — 
αν και καταπιεσμένος. Ο Σαούλ δε θα γινόταν ποτέ Παύλος, αν δεν ήταν ήδη Παύλος 
πριν από την αλλαγή του. 
Η ζυγαριά κλίνει από το έχει στο είναι, όταν με την κοινωνική αλλαγή, το καινούργιο 
ενθαρρύνεται και το παλιό αποθαρρύνεται. Έξαλλου, δε μιλάμε για ένα νέο άνθρωπο 
που θα διαφέρει από τον παλιό όσο ο ουρανός διαφέρει από τη γη. Είναι θέμα 
αλλαγής κατεύθυνσης. Κάθε βήμα προς τη νέα κατεύθυνση θα συνοδεύεται από το 
επόμενο, κι αν αυτά τα βήματα γίνονται προς τη σωστή κατεύθυνση, σημαίνουν 
πολλά. 
Μια άλλη ενθαρρυντική άποψη είναι, κατά παράδοξο τρόπο, ο βαθμός της 
αλλοτρίωσης που χαρακτηρίζει την πλειοψηφία των ανθρώπων, μαζί με τους ηγέτες 
τους. Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, στην ανάλυση του «αγοραστικού 
χαρακτήρα», η απληστία κάποιου να κατέχει, ν' αποθηκεύει, έχει αλλάξει σε μια 
προσπάθεια να λειτουργήσει καλύτερα, ν' ανταλλάσσει τον εαυτό του σαν ένα 
εμπόρευμα που είναι —το τίποτα. Είναι ευκολότερο για τον αλλοτριωμένο 
αγοραστικό χαρακτήρα ν' αλλάξει απ' ό,τι για τον αποθησαυριστικό χαρακτήρα που 
είναι προσκολλημένος με μανία στ' αποκτήματα του και ιδιαίτερα στο εγώ του. 
Εκατό χρόνια πριν, οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν «ανεξάρτητοι», το μεγαλύτερο 
εμπόδιο για την αλλαγή ήταν ο φόβος κι η αντίσταση ενάντια στην απώλεια της 
περιουσίας και της οικονομικής ανεξαρτησίας. Ο Marx έζησε την εποχή που η 
εργατική τάξη ήταν η μόνη μεγάλη εξαρτημένη τάξη και, όπως νόμιζε ο Marx, η πιο 
αλλοτριωμένη. Σήμερα, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εξαρτημένοι. Σχεδόν όλοι οι 
άνθρωποι που δουλεύουν είναι υπάλληλοι (σύμφωνα με μια στατιστική έρευνα που 
έγινε στις ΗΠΑ το 1970, μόνο το 7,82 του συνολικού εργαζόμενου πληθυσμού είναι 
ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή «ανεξάρτητοι»). Άλλωστε -τουλάχιστο στις ΗΠΑ- 
οι εργάτες είναι αυτοί που διατηρούν ακόμα τον παραδοσιακό μεσοαστικό 
αποθησαυριστικό χαρακτήρα, και κατά συνέπεια είναι λιγότερο δεκτικοί σε μια 
αλλαγή απ' ό,τι η σημερινή αλλοτριωμένη μεσαία αστική τάξη. 

Όλα αυτά έχουν μια πολύ σημαντική συνέπεια: ενώ ο σοσιαλισμός πάλευε για την 
απελευθέρωση όλων των τάξεων — πάλευε δηλαδή για μια αταξική κοινωνία — 
απευθυνόταν ουσιαστικά στην «εργατική τάξη», δηλαδή στους χειρώνακτες εργάτες. 
Σήμερα, η εργατική τάξη αποτελεί (με σχετικούς ορούς) μια ακόμα μικρότερη 
δύναμη απ' ό,τι εκατό χρόνια πριν. Τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα για να κερδίσουν 
δύναμη χρειάζονται τις ψήφους πολλών μελών της μεσαίας αστικής τάξης και για να 
το πετύχουν αναγκάστηκαν ν' αλλάξουν το πρόγραμμα τους και αντί να υπόσχονται 
το σοσιαλιστικό δράμα, σήμερα προσφέρουν φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις. Από την 
άλλη μεριά, προσδιορίζοντας την εργατική τάξη σαν το μοχλό της ανθρωπιστικής 
αλλαγής, ο σοσιαλισμός βρέθηκε σε ανταγωνισμό με όλες τις άλλες τάξεις που 
πίστευαν ότι οι εργάτες θα έπαιρναν τις περιουσίες και τα προνόμια τους. 
Σήμερα, η νέα κοινωνία απευθύνεται σ' όλους αυτούς που υποφέρουν από την 
αλλοτρίωση, που δουλεύουν σαν υπάλληλοι και δε φοβούνται ότι θα χάσουν την 
ιδιοκτησία τους. Μ' άλλα λόγια, άφορα την πλειοψηφία των ανθρώπων, κι όχι απλώς 
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μια μειοψηφία. Δεν απειλεί ότι θα πάρει την ιδιοκτησία κανενός, κι όσο άφορα το 
εισόδημα θ' ανυψώσει το βιοτικό επίπεδο αυτών που είναι φτωχοί. Δε θα χρειαστεί να 
χαμηλώσουν οι ψηλοί μισθοί των ανώτατων υπαλλήλων, αλλά αν το σύστημα 
λειτουργήσει σωστά αυτοί οι ίδιοι δε θα θέλουν να είναι σύμβολα περασμένων 
εποχών. 
Ακόμα παραπέρα, τα ιδανικά της νέας κοινωνίας θα διαπερνούν όλες τις κομματικές 
γραμμές: πολλοί συντηρητικοί δεν έχουν χάσει τα ηθικά και θρησκευτικά τους 
ιδανικά (ο Eppler τους αποκαλεί «συντηρητικούς με αξίες»), το ίδιο ισχύει και για 
πολλούς φιλελεύθερους κι αριστερούς. Κάθε πολιτικό κόμμα εκμεταλλεύεται τους 
ψηφοφόρους, προσπαθώντας να τους πείσει ότι αντιπροσωπεύει τις αληθινές αξίες 
του ανθρωπισμού. Κι όμως πίσω απ' όλα τα πολιτικά κόμματα υπάρχουν δυο 
στρατόπεδα: αυτοί που ενδιαφέρονται κι αυτοί που δεν ενδιαφέρονται.  Αν όλοι αυτοί 
που ενδιαφέρονται μπορούσαν ν' απαλλαγούν από την κομματική φρασεολογία και 
να καταλάβουν ότι έχουν όλοι τους ίδιους στόχους, η πιθανότητα για μια αλλαγή θα 
ήταν ακόμα μεγαλύτερη... Ακόμα παραπέρα, βλέπουμε ότι οι πιο πολλοί πολίτες 
αρχίζουν πια να χάνουν κάθε ενδιαφέρον για την υπακοή στο κόμμα και τα 
κομματικά συνθήματα. Οι άνθρωποι σήμερα αποζητούν άτομα που έχουν σοφία και 
δικές τους πεποιθήσεις και το θάρρος να δρουν σύμφωνα με τις πεποιθήσεις τους. 

Ακόμα και μ' όλους αυτούς τους ελπιδοφόρους παράγοντες που αναφέραμε, οι 
πιθανότητες για την απαραίτητη ανθρώπινη και κοινωνική αλλαγή φαίνονται πολύ 
ισχνές. Η μόνη μας ελπίδα βρίσκεται στην ελκυστικότητα αυτού του νέου οράματος. 
Το να προτείνει κανείς τη μια ή την άλλη μεταρρύθμιση που δεν αλλάζει το σύστημα, 
είναι ανώφελο μακροπρόθεσμα γιατί αυτή η μεταρρύθμιση δε μπορεί να έχει μέσα 
της κανένα ισχυρό κίνητρο. Ο «ουτοπικός» στόχος είναι πιο ρεαλιστικός απ' ο,τι ο 
«ρεαλισμός» των σημερινών ηγετών. Η πραγμάτωση της νέας κοινωνίας και του νέου 
ανθρώπου είναι δυνατή μόνο αν τα παλιά κίνητρα του κέρδους, της εξουσίας και της 
διανόησης αντικατασταθούν με νέα: με την τάση του είναι, του δοσίματος, της 
κατανόησης, αν δηλαδή ο αγοραστικός χαρακτήρας αντικατασταθεί με τον 
παραγωγικό, το γεμάτο αγάπη χαρακτήρα, αν η κυβερνητική θρησκεία 
αντικατασταθεί με το νέο ριζοσπαστικό — ανθρωπιστικό πνεύμα. 

Πραγματικά, γι' αυτούς που έχουν βαθύς δεσμούς με τη θεϊστική θρησκεία, το 
ουσιαστικό πρόβλημα είναι να δεχτούν μια ανθρωπιστική «θρησκευτικότητα» που 
προετοιμαζόταν πολύ καιρό από το κίνημα της αθεϊστικής θρησκευτικότητας, από 
τον Βούδα μέχρι τον Marx. Δεν αντιμετωπίζουμε την εκλογή ανάμεσα στον 
εγωιστικό υλισμό και την αποδοχή της χριστιανικής έννοιας του θεού. Η ίδια η 
κοινωνική ζωή - σ' όλες τις πλευρές, στη δουλειά, στον ελεύθερο χρόνο, στις 
προσωπικές σχέσεις - θα είναι η έκφραση αυτού του «θρησκευτικού» πνεύματος, έτσι 
που να μη χρειάζεται μια ξεχωριστή θρησκεία. Αυτό το αίτημα για μια νέα, 
αθεϊστική, χωρίς θεσμούς «θρησκευτικότητα» δεν αποτελεί χτύπημα ενάντια σ' όλες 
τις θρησκείες που υπάρχουν σήμερα. Σημαίνει όμως ότι η Καθολική εκκλησία, 
αρχίζοντας από τη γραφειοκρατία της Ρώμης, πρέπει να μετασχηματίσει τον εαυτό της 
σύμφωνα με το πνεύμα των Ευαγγελίων. Δε σημαίνει ότι οι «σοσιαλιστικές» χώρες 
πρέπει ν' «αποσοσιαλιστικοποιηθούν», αλλά ότι ο ψεύτικος σοσιαλισμός τους θα 
πρέπει ν' αντικατασταθεί από ένα γνήσιο ανθρωπιστικό σοσιαλισμό. 

Ο πολιτισμός στα τέλη του Μεσαίωνα άνθησε γιατί οι άνθρωποι ακολούθησαν το 
όραμα της Πολιτείας του Θεού. Η σύγχρονη κοινωνία άνθησε γιατί οι άνθρωποι 
δραστηριοποιήθηκαν από το όραμα της ανάπτυξης της Επίγειας Πολιτείας της 
Προόδου. Στον αιώνα μας όμως, αυτό το όραμα κατέληξε σαν τον Πύργο της Βαβέλ, 
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που αρχίζει κόρα να καταρρέει και που θα θάψει τελικά όλο τον κόσμο κάτω από τα 
ερείπια του. Αν η Πολιτεία του Θεού και η Επίγεια Πολιτεία ήταν θέση και αντίθεση, 
η νέα σύνθεση είναι η μόνη εναλλακτική λύση μπροστά στο χάος: η σύνθεση 
ανάμεσα στον πνευματικό πυρήνα του τέλους του Μεσαιωνικού κόσμου και στην 
ανάπτυξη της ορθολογιστικής σκέψης κι επιστήμης από την Αναγέννηση και πέρα. 
Αυτή η σύνθεση είναι η Πολιτεία του Είναι. 
 


