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Πρόλογος
"Εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ην προς τον Θεόν, και Θεός ην ο Λόγος.
Ούτος ην εν αρχή προς τον Θεόν. πάντα δι' αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού
εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν. εν αυτώ ζωή ην, και η ζωή ην το φως των
ανθρώπων." (Εν αρχή υπήρχεν ο Λόγος καί ο Λόγος ήτο πρός τόν Θεόν καί
Θεός ήτο ο Λόγος. Αυτός υπήρχε εν αρχή πρός τόν Θεόν. Όλα έγιναν δι'
αυτού καί χωρίς αυτόν τίποτε δέν έγινε από όσα έχουν γίνει. Μέσα εις αυτόν
υπήρχε ζωή καί η ζωή ήτο τό φώς τών ανθρώπων.) (Ιωάν. 1.1-1.4).
Ο Λόγος είναι η αρχή των πάντων κι ο Λόγος είναι ο Θεός. Ο Λόγος συνδέει το Θεό µε
τον άνθρωπο. Τι είναι όµως ο Λόγος; Μέσα σ' αυτόν βρίσκεται το φως και η ίδια η ζωή.
Ο Λόγος είναι το µέσον. Μέσα απ' αυτόν περνά η γνώση του Θεού, που είναι το φως
των ανθρώπων κι εποµένως η ίδια η ζωή. Αυτή η γνώση δίνει στον άνθρωπο τη
δυνατότητα να ζήσει και η έλλειψή της του στερεί τη ζωή. Ο Θεός είναι Πατέρας των
ανθρώπων κι ως τέλειος πατέρας παραδίδει τα πάντα σ' αυτούς δωρεάν. Η γνώση µ'
αυτόν τον τρόπο συνδέεται µε την έννοια της δωρεάς.
Ο άνθρωπος, ο "κατ' εικόνα και καθ' οµοίωσιν" του Θεού, µπορεί να λειτουργήσει µε
τρόπο ανάλογο. Μπορεί να θέσει τον εαυτό του στην υπηρεσία των συνανθρώπων του
και να πραγµατοποιήσει δωρεά. Πάντα αποδέκτης της δωρεάς είναι ο άνθρωπος και
ποτέ ο Θεός. Ο Θεός είναι ο Μέγας Ευεργέτης κι αυτή η ιδιότητα είναι δυνατόν,
τηρουµένων των αναλογιών, ν' αποδοθεί και σ' άνθρωπο. Σ' αυτό το σηµείο µας
ενδιαφέρει το δεύτερο σκέλος, αφού το πρώτο είναι αναµφισβήτητο κι υπαρκτό από τη
στιγµή που υπάρχει ο Λόγος του Υιού του Θεού. Το βιβλίο αυτό, όπως και όλα τα
βιβλία, που έχουν ως στόχο να υπηρετήσουν τον άνθρωπο, είναι µία δωρεά.
Πριν απ' οτιδήποτε άλλο, χρήσιµο είναι να πούµε ορισµένα πράγµατα για τη δωρεά και
να τη συνδέσουµε µε τον άνθρωπο και την κοινωνία. Το δύσκολο σ' αυτήν την
περίπτωση είναι ότι προσπαθούµε να συνδέσουµε µία έννοια, όπως είναι η δωρεά, µε
δύο εντελώς διαφορετικά από λειτουργικής άποψης πράγµατα. Ενώ η δωρεά
απευθύνεται στον άνθρωπο και στην κοινωνία του έχοντας σταθερά χαρακτηριστικά, οι
αποδέκτες δεν είναι της ίδιας φύσης. Ο µεν άνθρωπος από τον καιρό της ∆ηµιουργίας
γεννιέται πάντα µε τα ίδια χαρακτηριστικά, η δε κοινωνία που ζει διαρκώς εξελίσσεται.
Η σχέση του ανθρώπου µε την κοινωνία έχει ως αποτέλεσµα, αυτή η εξέλιξη να
προβάλλεται και στον άνθρωπο-µέλος της δηµιουργώντας σύνθετα φαινόµενα.
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Όλα αυτά τ' αναφέρουµε για το λόγο ότι η έννοια της δωρεάς υπάρχει µόνον, όταν
είναι κατανοητή και το κέρδος που αποφέρει ορατό. Πώς είναι δυνατό να
πραγµατοποιηθεί δωρεά, που θα ευχαριστούσε έναν άνθρωπο, που κατοικούσε στα
σπήλαια κι, εφόσον θεωρούµε ότι αυτός δεν αλλάζει χαρακτηριστικά, η ίδια δωρεά να
ικανοποιεί και το σύγχρονο άνθρωπο; Ο άνθρωπος ικανοποιείται, όταν η δωρεά
καλύπτει ορισµένες ανάγκες του. Τι αξία µπορεί να έχει η δωρεά γνώσης, όταν ο
πρώτος θα ήταν χαρούµενος µ' ένα τσεκούρι, που θα κάλυπτε τις ανάγκες του κι ο
δεύτερος µ' ένα αυτοκίνητο; Ποιος είναι ο καλός ευεργέτης; Αυτός που ανάλογα µε την
εποχή προσφέρει ένα τσεκούρι ή ένα αυτοκίνητο ή αυτός που προσφέρει γνώση;
Μπορεί κάποιος µέσω της γνώσης να εξαλείψει την επιθυµία για τα υλικά αγαθά; Γιατί
θα έπρεπε αυτή να εξαλειφθεί, εφόσον και το τσεκούρι και το αυτοκίνητο είναι χρήσιµα
αγαθά και προσφέρουν στον άνθρωπο; Σ' αυτό το σηµείο φαίνεται η ποιότητα του
ευεργέτη και κατ' επέκταση η ποιότητα της ευεργεσίας.
Ο ευεργέτης που ικανοποιεί στιγµιαία, καθηλώνει τον άνθρωπο σε καταστάσεις που
αυτός ελέγχει και είναι δυνατόν κάτω απ' αυτές τις συνθήκες να προκύψει άσχηµη
εξουσία, που να µετατρέπει τον άνθρωπο σε δούλο. Το να δώσει κάποιος ένα τσεκούρι
ή ένα αυτοκίνητο σ' έναν άνθρωπο, όταν τα έχει ανάγκη, είναι κάτι αναµφισβήτητα
θετικό. Ποιος όµως είναι αυτός που διατηρεί για τον εαυτό του την ξεχωριστή αυτή θέση
και µε ποιο δικαίωµα;
Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι και µε τα ίδια εφόδια. Κανένας δεν εξέρχεται από τη
µήτρα της µητέρας του µε στέµµα ούτε µε µπλοκ επιταγών. Όλα αυτά προκύπτουν στη
συνέχεια. Ευεργέτης σήµερα είναι αυτός που µπορεί να δώσει ένα αυτοκίνητο. Ποιος
όµως µπορεί να βεβαιώσει τον άνθρωπο ότι καλύπτοντας αυτήν την ανάγκη δε θα
σέρνεται σαν δούλος για κάτι άλλο; Από το τσεκούρι πήγαµε στο αυτοκίνητο. Γιατί να
µην ακολουθήσει το αεροπλάνο; Ικανοποιείται ποτέ ο άνθρωπος; Ζητά από τον
ευεργέτη ηλεκτρικό ρεύµα για να βλέπει στο σκοτάδι κι αντί να τ' απολαµβάνει, είναι
δυστυχής, επειδή ανακαλύπτει ότι του χρειάζεται και µία τηλεόραση. Αν δεν είχε
ηλεκτρισµό, θα σκεπτόταν την τηλεόραση; Ο αναγνώστης βλέπει ότι υπάρχει ένας
φαύλος κύκλος στον οποίο η ικανοποίηση µίας ανάγκης δηµιουργεί πολλαπλάσιες, που
µέχρι την κάλυψή της απλά δεν ήταν ορατές.
Επανερχόµαστε και πάλι στην έννοια του ευεργέτη και της δωρεάς. Ποιος είναι ο καλός
ευεργέτης; Είναι αυτός, που καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες, δηµιουργώντας τις
συνθήκες που τον ισχυροποιούν εφόσον θα προκύψουν νέες ή αυτός που θα
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προσπαθήσει, έστω να µάθει στον άνθρωπο να ζει ελεύθερος και να µη γίνεται δούλος
των επιθυµιών του; Το πρόβληµα τώρα σχηµατοποιείται κι αποκαλύπτει αυτό που
πραγµατικά συµβαίνει.
Αιώνες τώρα πονηροί άνθρωποι υπόσχονται στους ανθρώπους ν' απολαύσουν αυτά που
οι ίδιοι απολαµβάνουν σέρνοντάς τους σαν δούλους. Υπόσχονται στον άνθρωπο
αυτοκίνητο, όταν οι ίδιοι ήδη το απολαµβάνουν και το δίνουν, όταν αυτοί
απολαµβάνουν τ' αεροπλάνο. ∆ηµιουργούν πρότυπα που βάζουν σε πειρασµό τους
ανθρώπους και τους µετατρέπουν σε δούλους. Όταν ο άνθρωπος µάθει να φέρεται σαν
δούλος, µπορεί να ελέγχεται απόλυτα. Μπορούν να του υπόσχονται παλάτια και να τον
γκρεµίζουν στα σπήλαια. Όταν δεν µπορεί ν' αντιδράσει σ' αυτό, του προσφέρουν µία
παράγκα και τους θεωρεί ευεργέτες. Μ' αυτόν τον τρόπο λειτουργεί η κοινωνία των
ανισοτήτων και της αδικίας. Οι "εκλεκτοί" της κοινωνίας διαρκώς ψευδοευεργετούν και
οι απλοί άνθρωποι νοµίζουν ότι επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Όταν ο άνθρωπος
είναι δούλος, ο "εκλεκτός" είναι φεουδάρχης. Όταν πάρει γη και νοµίσει ότι κατάφερε
κάτι σπουδαίο, ο "εκλεκτός" είναι εργοστασιάρχης. Όταν στη συνέχεια αποκτήσει το
εργοστάσιο, διαπιστώνει ότι ο "εκλεκτός" κατέχει τη γνώση που απαιτεί το εργοστάσιο
για τη λειτουργία του.
Μέσα απ' αυτήν την περιγραφή των διαδοχικών καταστάσεων διαπιστώνουµε ότι από
την εποχή της ∆ηµιουργίας µέχρι σήµερα, µέσα από µία διαρκώς εξελισσόµενη πορεία,
ξεκινάµε και καταλήγουµε στο ίδιο ακριβώς πράγµα: ο άνθρωπος χρειάζεται γνώση. Η
κατοχή της γνώσης καταστρέφει τα είδωλα, είτε πρόκειται για γη είτε για εργοστάσια είτε
γι' αυτοκίνητα. Γνώση χρειάζεται ο άνθρωπος για να διαπιστώσει την ποιότητα του
ευεργέτη και γνώση παίρνει απ' αυτόν. Μέσω της γνώσης µπορεί να απελευθερωθεί,
επειδή αυτή του εξασφαλίζει την ελευθερία. Μέσω της γνώσης µπορεί να ζήσει µ'
αξιοπρέπεια και να διεκδικήσει αυτά που του ανήκουν και τίποτε λιγότερο ή
περισσότερο. Αν σέρνεται έξω από τα παλάτια των "εκλεκτών" µόνον αποφάγια και
κουρέλια µπορεί ν' απολαύσει. Επειδή ακριβώς σέρνεται, αυτά τα παλάτια παραµένουν
ισχυρά µέσα στους αιώνες. Ο ελεύθερος άνθρωπος ζητά πάντα γνώση. Είσαι ευεργέτης;
∆ε θέλω το τσεκούρι σου ως δώρο. Θέλω τη γνώση για να το φτιάχνω µόνος µου, όταν
εγώ το θέλω κι όταν εγώ το έχω ανάγκη. ∆ώσε µου γνώση κι είσαι ευεργέτης µου. Το
τσεκούρι σου δεν το θέλω, γιατί δεν επιθυµώ κύριο που θα µε κάνει δούλο.
Η σηµερινή εποχή είναι η πιο κρίσιµη και η πιο σηµαντική για τον άνθρωπο, γιατί η
σηµασία της γνώσης µπορεί να γίνει απ' όλους αντιληπτή. Έπρεπε να περάσουν
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χιλιάδες χρόνια για να γίνει ορατό αυτό, που ήταν γνωστό από την εποχή της
∆ηµιουργίας. Σήµερα όλοι αντιλαµβάνονται ότι το κεφάλαιο είναι η γνώση. ∆ίνουµε
γνώση σε κάποιον και γίνεται πλούσιος. Αυτό κατά το Μεσαίωνα δεν ήταν δυνατό να
συµβεί, γιατί ο πλούτος ήταν το φέουδο. Ο φτωχός, είτε είχε γνώση είτε όχι, βρισκόταν
στο έλεος του φεουδάρχη. Τι µπορούσε να κάνει ο άνθρωπος σ' εκείνες τις συνθήκες
µέσω της γνώσης, όταν κύριός του ήταν η κοιλιά του; Αν αρνιόταν να γίνει δούλος, δεν
ήταν δυνατό να επιβιώσει. Αυτή η άσχηµη και σχεδόν ανίκητη κατάσταση δεν προέκυψε
ως διά µαγείας, αλλά ήταν αποτέλεσµα των ψευδοευεργετών και των ανθρώπων που
δεν µπορούσαν να τους κρίνουν, όταν αυτό ήταν αναγκαίο. Κάποιοι κάποτε προτίµησαν
το τσεκούρι και δεν απαίτησαν τη γνώση. Έχτισαν για τους άθλιους παλάτια κι από τότε
µέχρι σήµερα σέρνονται έξω απ' αυτά.
Σήµερα η κατάσταση είναι εξαιρετικά σύνθετη και φαινοµενικά ανίκητη. Λέµε
φαινοµενικά, γιατί, ενώ είναι δυνατό να λειτουργεί επ' άπειρον, χωρίς ν' απειλούνται οι
εκλεκτοί, έχει την "Αχίλλειο πτέρνα" της. Επ' άπειρον µπορεί να λειτουργεί, γιατί οι
εκλεκτοί δεν είναι πλέον ορατοί ως εχθροί και µπορούν να λειτουργούν εκ του
ασφαλούς ως ευεργέτες. Παλαιότερα όταν αυτοί ήταν φεουδάρχες ή εργοστασιάρχες,
υπήρχε πρόβληµα, γιατί υπήρχε ορατότητα. Η επανάσταση εναντίον τους ήταν δυνατή,
γιατί οι συνθήκες δεν τους προστάτευαν. Σήµερα που το κεφάλαιο είναι η γνώση, δεν
υπάρχει ουσιαστική απειλή, επειδή ο φτωχός, που είναι δυνατό ν' απειλήσει, γίνεται
αυτόµατα κεφαλαιοκράτης.
Οι άνθρωποι και πάλι ακολουθούν σαν τα πρόβατα, εφόσον δεν αντιλαµβάνονται τι
συµβαίνει. Το τσεκούρι τώρα έγινε θεωρία, στυλ, τρόπος ζωής. Οι άνθρωποι
ακολουθώντας τους ψευδοευεργέτες νοµίζουν ότι κάνουν κάτι σηµαντικό κι αγνοούν ότι
δεν έχουν κάνει την παραµικρή πρόοδο. Κάποτε µέσα στην κοινωνία υπήρχαν
ψευδοευεργέτες που δηµιουργούσαν οµάδες ευεργετούµενων. Άλλοι ακολουθούσαν
αυτούς που έδιναν τσεκούρια κι άλλοι αυτούς που έδιναν τόξα.
Σήµερα τι διαφορετικό συµβαίνει; Οι ψευδοευεργέτες κατοικούν σε παλάτια και οι
οµάδες δε διακρίνονται από τα τσεκούρια, αλλά από τις διάφορες θεωρίες. Αντί ν'
ανήκει ο άνθρωπος στην οµάδα των κατόχων τσεκουριών, ανήκει στην οµάδα των
φιλελευθέρων. Έτσι, σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι τοξότες θα µπορούσαν να είναι οι
σοσιαλιστές. Τίποτε απολύτως δεν έχει καταφέρει ο άνθρωπος σ' ό,τι αφορά την
προσπάθειά του να ζει ελεύθερος. Οι ψευδοεκλεκτοί ελέγχουν τη γνώση και κάθε φορά
που προκύπτει οτιδήποτε το οικειοποιούνται και το φέρνουν στα µέτρα τους. Οι δούλοι
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άνθρωποι πολεµούν µεταξύ τους κι όλοι είναι ικανοποιηµένοι. Είναι τόσο τροµερή η
παγίδα, ώστε η γνώση σήµερα είναι απολύτως νεκρή µετά τη γέννησή της. Η ευφυ˙α του
ανθρώπου γεννά µία καινούρια θεωρία και πριν αυτή αξιολογηθεί, είναι νεκρή, επειδή
αποτελεί τη βάση για µία νεότερη.
Η ανθρωπότητα αντιλαµβάνεται πλέον την αξία της γνώσης αλλά καταβροχθίζει άπειρες
ποσότητές της ακατέργαστες κι αντί να λυτρώνεται, παραµένει στην ίδια κατάσταση.
Αυτή η χωρίς µέτρο κατανάλωση έχει ως αποτέλεσµα να ισχυροποιείται το σύστηµα,
αφού του δίνει τη δυνατότητα να διαφθείρει τους εχθρούς του. Είναι αδύνατον ακόµα κι
ένας πραγµατικός ευεργέτης, βλέποντας αυτήν την κατάσταση να µην προσπαθήσει ν'
αρπάξει όσο το δυνατόν περισσότερα, στον ελάχιστο χρόνο κατά τον οποίο η γνώση του
είναι ισχυρή. Αυτό έχει ως συνέπεια να γεννιούνται διαρκώς ελπίδες και να
εξανεµίζονται στη συνέχεια διατηρώντας την ισχύουσα κατάσταση. Όταν οι ευεργέτες
κλέβουν, το σύστηµα είναι ισχυρό. Όταν όλοι είτε θύτες είτε θύµατα προσπαθούν να
κλέψουν, η κατάσταση παραµένει σταθερή, επειδή αυτό που ενδιαφέρει είναι να
εξαλειφθεί η κλοπή κι όχι η ταυτότητα του κλέφτη.
Η "Αχίλλειος πτέρνα" σ' αυτήν την κατάσταση είναι η εξής: από τη στιγµή που το
κεφάλαιο είναι η γνώση, υπάρχει περίπτωση να βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος ν'
απειλήσει τις πραγµατικές συνθήκες που δηµιουργούν τα άσχηµα φαινόµενα. Είναι
λοιπόν δυνατό να βρεθεί ένας άνθρωπος µε γνώση —που να µην έχει βραχύβια
χαρακτηριστικά— και να µη δεχτεί τη συνενοχή. Η γνώση µ' αυτά τα χαρακτηριστικά
δεν ωθεί τον κάτοχό της να ενεργήσει όπως οι ψευδοευεργέτες και να εξαργυρώσει
όσο-όσο το κεφάλαιό του.
Η εξαργύρωση στην εποχή µας επιτυγχάνεται πολύ εύκολα εξαιτίας των συνθηκών που
έχουν δηµιουργήσει οι ψευδοευεργέτες µέσα στους αιώνες. Αυτό γίνεται, επειδή το
σύστηµα, όπως κι ο κάθε νέος ευεργέτης, γνωρίζουν ότι η ζωή της κάθε νέας θεωρίας
είναι ελάχιστη. Από την άλλη πλευρά έχουµε µία κοινωνία παντελώς ανοµοιογενή.
Υπάρχουν µέσα της άνθρωποι µε γνώση όµοια του ευεργέτη κι άνθρωποι χωρίς καµία
γνώση. Η πίεση του χρόνου είναι αυτή, που δηµιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες κι
οδηγεί στο ξεπούληµα. Κανένας δεν επιθυµεί να ευεργετήσει τη βάση, δηλαδή τους
φτωχούς ανθρώπους, γιατί αυτό είναι χρονοβόρο. Παραδίδουν τη δωρεά µε τέτοιον
τρόπο, ώστε να δηµιουργεί "εκλεκτούς" και στη βάση φτάνει ως απόηχος ένα σύνθηµα.
Από την ίδια δωρεά υπάρχουν άνθρωποι, που εξασφαλίζουν το µέλλον τους οριστικά κι
υπάρχουν άνθρωποι, που ακολουθούν νέους κυρίους.
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Αυτή ακριβώς είναι η φιλοσοφία του συνθήµατος. ∆ιαχωρίζονται οµάδες µέσα στην
κοινωνία, χωρίς να έχουν την οµοιογένεια που θα περίµενε κάποιος λόγω της κοινής
ευεργεσίας. Αναγνωρίζει ο ένας τον άλλο, όχι όπως οι άνθρωποι ανθρώπους, αλλά
όπως τα ζώα άλλα ζώα που ανήκουν στο ίδιο κοπάδι. Οι κραυγές είναι τα συνθήµατα
και η κοινή εξωτερική εµφάνιση δίνει την ασφάλεια σ' ό,τι αφορά την αναγνώριση.
Όπως ένας ταύρος φαίνεται περίεργος στα πρόβατα, έτσι κι ένας άνθρωπος µε σµόκιν
φαινόταν περίεργος στους κοµµουνιστές του '70, αν προσπαθούσε να συµµετέχει στις
δραστηριότητές τους. ∆εν κρίνουν τον άνθρωπο ως άνθρωπο µέσω της γνώσης.
Αρκούνται στην ασφάλεια που τους προσφέρει η λογική των κοπαδιών.
Η συγκεκριµένη γνώση σ' αυτό το σηµείο διαφοροποιείται. Αντικείµενο της είναι ο
άνθρωπος και η κοινωνία του. ∆εν παραδίδεται σ' "εκλεκτούς", που θα οδηγήσουν
µέσω συνθηµάτων τους νεοφώτιστους σε µία νέα κατάσταση. Αφορά το ίδιο όλους τους
ανθρώπους. Εντοπίζει τα σηµεία, που είναι κοινά για τους ανθρώπους και σ' αυτό το
επίπεδο κινείται. Οι διάφορες θεωρίες που υπήρξαν, δίνοντας προτεραιότητα στους
στόχους που είχαν επιλέξει οι δηµιουργοί τους, εντοπίζουν τις διαφορές µεταξύ των
ανθρώπων κι εκεί στηρίζονται. Ωθούν συγκεκριµένους ανθρώπους µέσα στην κοινωνία
προς µία συγκεκριµένη κατεύθυνση. Ενισχύουν τάσεις, που πρὁπάρχουν, οι οποίες
στη συνέχεια ξεφεύγουν από τα µέτρα του ανθρώπου και τελικά τον σκοτώνουν.
Να ενωθούν οι φτωχοί; Γιατί; Για να κλέψουν; Να ενωθούν οι πλούσιοι; Γιατί; Για να
γίνουν ακόµα πλουσιότεροι; Ποια η διαφορά πλουσίου και φτωχού; Είναι κανένας
ελεύθερος; Ο άνθρωπος προσκυνά την εξουσία για να διατηρήσει το εργοστάσιό του
και προσκυνά για να εργαστεί σ' αυτό. Έχει καµία σηµασία το ποιος προσκυνάει ποιον;
Εντοπίζοντας ως κοινό σηµείο την ανθρώπινη φύση δεν προκαλούνται τα γνωστά
φαινόµενα οι "εκλεκτοί" να προσκυνούν τον ευεργέτη και οι νεοφώτιστοι τους
"εκλεκτούς". Η ανθρώπινη φύση συνδέει απόλυτα τον ευεργέτη και τους
ευεργετούµενους µε σχέση απόλυτα αδερφική, στην οποία ο αλληλοσεβασµός είναι
κάτι το θεµελιώδες. Στον αδερφό ή στο φίλο δίνει κάποιος εξαιτίας της αγάπης και όχι
για να τον µετατρέψει σε δούλο του. Η ευεργεσία ενισχύει την αγάπη κι αυτή η αγάπη
προστατεύει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου.
Στην εποχή µας τα πάντα γίνονται εκ του πονηρού. Ευεργετεί κάποιος έναν άνθρωπο
για να τον εξουσιάσει κι αυτός δέχεται την ευεργεσία, για να πάρει τη θέση του πρώτου
απέναντι σε κάποιον άλλο. Επειδή ο καταµερισµός της εξουσίας δεν είναι δυνατό να
φτάσει µέχρι τη βάση της κοινωνίας, η εξουσία συνδέεται µε τη γνώση και παύει να
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υπάρχει και δωρεά γνώσης. Ποτέ και κανένας δεν ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους
της βάσης. Βασική µέριµνα είναι να περάσει το σύνθηµα ανάµεσα σ' αυτούς και ν'
ακολουθούν για το διάστηµα κατά το οποίο αυτό είναι δυνατό. Άνθρωποι µε κοινά
προβλήµατα, που βιώνουν κοινές συνθήκες, αλληλοµισούνται εξαιτίας κοσµοθεωριών
που δε γνωρίζουν κι αφορούν τη λύση των προβληµάτων ενός κόσµου που δεν
αντιλαµβάνονται.
Σ' αυτό το σηµείο αποκαλύπτεται το πρόβληµα στις πραγµατικές του διαστάσεις. Οι
άνθρωποι όχι µόνο δεν έχουν γνώση για να κρίνουν και κατά συνέπεια να δεχτούν ή ν'
απορρίψουν λύσεις, αλλά δεν έχουν και γνώση ούτε της ουσίας των προβληµάτων τους.
Αυτό σηµαίνει ότι η δυστυχία και η φτώχεια αποκαλύπτουν µεν την ύπαρξη
προβλήµατος, αλλά δεν υπάρχει γνώση ούτε των αιτιών, που προκαλούν τ' αρνητικά
φαινόµενα, ούτε των επιδιωκοµένων στόχων. Η δυστυχία δεν είναι γνώση. Η δυστυχία
είναι κάτι ανάλογο του πόνου. Το ότι πονά κάποιος δε σηµαίνει ότι γνωρίζει και τι
συµβαίνει. Το ότι πονά επί πολλά χρόνια δε σηµαίνει ότι έχει εµπειρία κι εποµένως τη
δυνατότητα να συµβουλέψει τους οµοιοπαθείς.
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται γνώση. Η γνώση είναι δυνατό να εντοπίσει το πρόβληµα
και µετά να το θεραπεύσει. Όλα αυτά δεν είναι κάτι το αφηρηµένο, αλλά καταστάσεις
που βιώνουµε κάθε µέρα. Υπάρχει παντού δυστυχία και οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται.
Αυτή η δυστυχία δε διαχωρίζει τους νέους από τους πρεσβύτερους ή τους άντρες από τις
γυναίκες. Είναι γελοίο και µόνο να σκεφτεί κάποιος να συµβουλέψει ένα νεότερο µε
µόνο όπλο την εµπειρία. Είναι δε ακόµα γελοιότερο το γεγονός ότι ο δυστυχισµένος
χρησιµοποιώντας την εµπειρία του, όχι µόνο δεν ωθεί τους υπόλοιπους σε άλλους
δρόµους, αλλά και προτείνει τη µίµηση. Ο ελάχιστα δυστυχισµένος νέος για να µη
δυστυχήσει, θα πρέπει να εξοµοιωθεί µε τον πρεσβύτερο, που δε γνωρίζει τίποτε άλλο
παρά τη δυστυχία.
Όλα αυτά είναι αποτελέσµατα άγνοιας στο σύνολο των επιπέδων. Άγνοια σ' ό,τι αφορά
τον άνθρωπο κι άγνοια σ' ό,τι αφορά την κοινωνία. Ποιος φταίει για τη δυστυχία ενός
πλουσίου, όταν η φτώχεια δεν υπάρχει ως πρόβληµα; Ποιος φταίει για τη δυστυχία ενός
φτωχού, όταν συνδυάζονται περισσότεροι παράγοντες; Ν' αγωνιστεί εναντίον της
φτώχειας; ∆εν ξεφεύγει αυτόµατα από τη δυστυχία, γιατί, αν συνέβαινε αυτό, οι
πλούσιοι θα ήταν στο σύνολό τους ευτυχείς. Το πρόβληµα είναι ο εντοπισµός του
εχθρού, που γεννά τη δυστυχία, η οποία στη συνέχεια είναι αυτή, που διατηρεί τις
άσχηµες συνθήκες και γεννά την αδικία, που µε τη σειρά της είναι η αιτία της δυστυχίας.
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Υπάρχει ένας φαύλος κύκλος κι είναι αδύνατο χωρίς γνώση να γίνει διαχωρισµός
µεταξύ αιτιών και αποτελεσµάτων.
Για κάποιους λόγους που θ' αναλύσουµε παρακάτω, ο άνθρωπος µπήκε σε
καταστάσεις, που τον βασανίζουν κι είναι πανίσχυρες. Είναι τόσο τροµερά, όσα
συµβαίνουν, ώστε, κι αν ακόµα εντοπίσει ο άνθρωπος τους εχθρούς του, είναι αδύνατο
χωρίς βοήθεια να καταφέρει το παραµικρό. Αυτή η αδυναµία σε συνδυασµό µε την
τεράστια συγκέντρωση γνώσης από την πλευρά του ανθρώπου έχει ως αποτέλεσµα, όχι
µόνο να µην επιτυγχάνεται η εξασθένιση των εχθρών, αλλά και να συµβαίνει το
ακριβώς αντίθετο. Περιπλέκεται ολοένα και περισσότερο µία κατάσταση, που από τη
φύση της είναι σύνθετη και περίπλοκη.
Παλαιότερα λίγοι διανοούµενοι φώναζαν ότι υπεύθυνο για ό,τι αρνητικό συµβαίνει είναι
το σύστηµα. Σήµερα δεν υπάρχει άνθρωπος, είτε φτωχός είτε πλούσιος είτε
µορφωµένος είτε αµόρφωτος, που να µην έχει την ίδια άποψη. Ποια είναι όµως η
διαφορά; Έγινε τίποτε σηµαντικό εξαιτίας αυτής της ταύτισης; Πράγµατι το σύστηµα
είναι ο εχθρός. Για ό,τι αρνητικό συµβαίνει, αυτό είναι υπεύθυνο. Αυτό για να καλύψει
τις ανάγκες του και να επιβιώσει, σκοτώνει τον άνθρωπο.
Ποιο είναι όµως το σύστηµα; Οι ίδιοι άνθρωποι που βασανίζονται δεν είναι αυτοί που το
συνθέτουν; Θυµώνει ο άνθρωπος, όταν κάποιοι αποφασίζουν για λογαριασµό του, σ'
ό,τι αφορά την ίδια του τη ζωή. Θυµώνει µ' αυτούς που βλέπει να ενσαρκώνουν την
εξουσία. Θέλει να τους αντικαταστήσει µ' άλλους που θεωρεί καλύτερους. Ποιος έδωσε
την εξουσία σ' αυτούς; Όλοι αυτοί είναι ορατοί, γιατί έχουν λόγο. Εκφράζουν το λόγο
που υπηρετεί το σύστηµα. Είναι όµως οι µόνοι; Ο γείτονας µπορεί να µην έχει λόγο,
αλλά από τη στιγµή που κρίνει και προκαλεί φόβο, είναι εξίσου εχθρός. Όσο εχθρός
είναι κάποιος που λέει στον άνθρωπο τι να κάνει, άλλο τόσο είναι και κάποιος που απλά
κρίνει, όταν ο άνθρωπος δεν ενεργεί κατά τον προτεινόµενο τρόπο.
Σύστηµα εποµένως είναι ο εξουσιαστής και σύστηµα είναι κι ο γείτονας. Αυτός που τα
βλέπει όλα αυτά κι αισθάνεται αδικηµένος, τι κάνει; Τίποτε διαφορετικό, αφού κι ο ίδιος
είναι σύστηµα. Όταν παίρνει εξουσία, την προστατεύει κι όταν την υποστηρίζει είναι
ένας γείτονας που κρίνει. Μισούν οι αριστεροί τους φασίστες και πολεµούν το σύστηµα.
Μισούν το σπιούνο της διπλανής πόρτας που τους κατηγορεί. Όµως σε τι διαφέρουν
από τους εχθρούς τους; ∆ιεκδικούν την εξουσία και γίνονται οι ίδιοι οι σπιούνοι της
διπλανής πόρτας. Σ' αυτό το σηµείο αποκαλύπτεται ο φαύλος κύκλος που
προαναφέραµε. Ο άνθρωπος εντοπίζει τον εχθρό, αλλά, επειδή είναι άνθρωπος, που
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γεννήθηκε µέσα στο σύστηµα, κάθε φορά που αποφασίζει να του επιτεθεί, γίνεται ο
ίδιος σύστηµα.
Το σύστηµα δίνει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά στον άνθρωπο κι αυτά το
προστατεύουν. Είτε ο άνθρωπος σφάζει εν ονόµατι του φασισµού είτε εν ονόµατι του
κοµµουνισµού, είναι το ίδιο. Το ζητούµενο είναι να µη γίνεται ο άνθρωπος ζώο. Το
σύστηµα αυτό έχει καταφέρει. Έχει τη δυνατότητα κάθε φορά που απειλείται να
µετατρέπει τον άνθρωπο σε ζώο κι αυτό έχει ως αποτέλεσµα να παγιδεύονται και οι
επόµενες γενιές. Αγωνίζεται ο άνθρωπος για την ελευθερία ακολουθώντας τον κάθε
γελοίο σαν δούλος κι έχει την απαίτηση ν' ακολουθούν και οι υπόλοιποι µε τον ίδιο
τρόπο. Μιλά κάποιος για το δικαίωµα έκφρασης του ανθρώπου, που θεωρεί
θεµελιώδες, κι αν κάποιος άλλος διαφωνήσει µε τα όσα λέει, τον µισεί θανάσιµα.
Ποιος είναι το σύστηµα; Αυτός που αγωνίζεται για τα δικαιώµατα και µισεί αυτούς που
κάνουν χρήση όταν δεν τον συµφέρει ή αυτός που δεν έχει απαίτηση για κανένα
δικαίωµα; Κι οι δύο είναι σύστηµα και, δυστυχώς για τους ανθρώπους, αυτοί οριοθετούν
και το πεδίο, µέσα στο οποίο κινείται ο άνθρωπος. Πάντα το ένα άκρο ζητά και τ' άλλο
αρνείται. Όποιον κι αν ακολουθήσει ο άνθρωπος, είναι αδύνατο να µην παγιδευτεί.
Όλα αυτά συµβαίνουν, γιατί υπάρχει άγνοια. Ο άνθρωπος δεν αντιλαµβάνεται την
κατάσταση, γιατί αγνοεί τον ίδιο του τον εαυτό. Όταν δε γνωρίζει τον εαυτό του, δεν
µπορεί να τον τοποθετήσει µέσα στην κοινωνία και να έχει άποψη γι' αυτήν. Όταν δεν
ξέρει ποιος είναι, τι έχει ανάγκη και τι δικαιούται, δε γνωρίζει πότε υπάρχει αδικία και
πότε όχι. Επειδή αγνοεί τις ανάγκες του, έχει την εντύπωση ότι αδικείται, ακόµα κι όταν
αυτό δε συµβαίνει.
Αυτό που είναι τραγικό για τον άνθρωπο, είναι ότι από την άγνοιά του, σ' ό,τι αφορά τον
εαυτό του, µαθαίνει να κρίνει το διπλανό του. Επειδή λόγω οµοιότητας, τα δεδοµένα
είναι κοινά στο σύνολό τους, βλέπει ότι ο διπλανός του είναι άσχηµος και συνάγει το
συµπέρασµα ότι η κοινωνία είναι άσχηµη, επειδή υπάρχει εκείνος, κι αγνοεί την
οµοιότητα. Κάθε φορά που εκείνος απολαµβάνει κάτι που δε µπορεί να τ' απολαύσει ο
ίδιος, νοµίζει ότι αδικείται. Επειδή δεν αντιλαµβάνεται τις δικές του ανάγκες, νοµίζει ότι
όλοι οι υπόλοιποι απολαµβάνουν σε βάρος του. Λόγω του ότι αυτή η κατάσταση είναι
κοινή για όλους µας, αυτοί που τη δηµιούργησαν και τους ευνοεί, δεν απειλούνται.
Τα όσα αναφέραµε πιο πάνω δεν είναι βέβαια µία ανάλυση των όσων συµβαίνουν στο
βαθµό, που απαιτείται, αλλά είναι άκρως απαραίτητα ως δεδοµένα. Αυτό συµβαίνει,
γιατί πρέπει ν' αντιληφθεί ο αναγνώστης ότι, για να υπάρξει µία πρόταση ως λύση των
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προβληµάτων που αφορούν τους ανθρώπους, θα πρέπει απαραίτητα αυτά τα
προβλήµατα να είναι κοινά. Η ιδιοµορφία σ' αυτήν την περίπτωση προκύπτει από την
άγνοια. Τα προβλήµατα είναι µεν κοινά, αλλά από τη στιγµή που δεν υπάρχει κοινή
αντίληψή τους είναι αδύνατο ν' αντιµετωπιστούν ως τέτοια. ∆εν έχει σηµασία τι
συµβαίνει, αλλά τι είναι αντιληπτό και τι όχι. Αν η λύση όλων των προβληµάτων ήταν
ένας νόµος, αυτό δε σηµαίνει ότι ενδεχόµενη διατύπωσή του θα δηµιουργούσε τις
απαραίτητες εξελίξεις. Το πρόβληµα που θα προέκυπτε, θα ήταν ν' αποδειχθεί η αξία
του απέναντι στο σύνολο των αντιλήψεων, που υπάρχουν ανάµεσα στους ανθρώπους,
σ' ό,τι αφορά τα προβλήµατά τους.
Ενώ για το πρόβληµα η λύση είναι µία και µοναδική, από τη στιγµή που υπάρχουν
περισσότερες από µία αντιλήψεις, αυτό είναι ταυτόχρονα µοναδικό και πολλαπλό.
Μοναδικό είναι, γιατί οι άνθρωποι ανεξάρτητα από τον πλούτο, τη γνώση ή ακόµα και
το χρώµα της επιδερµίδας τους είναι εγκλωβισµένοι σε µία κατάσταση κοινή, που έχει
σχέση µε την ελευθερία. Πολλαπλό είναι, γιατί όλοι οι παραπάνω οµαδοποιούνται µέσα
στην κοινωνία κι αυτό έχει ως αποτέλεσµα να περιµένουν διαφορετικά πράγµατα. Ο
πλούσιος κι ο φτωχός έχουν κοινά προβλήµατα, αλλά, αν πει κάποιος ότι ο πλούτος δεν
παίζει σηµαντικό ρόλο, θα φανεί τουλάχιστον αστείος από την πλευρά του φτωχού.
Βλέπουµε ότι όχι µόνο δεν αρκεί να διατυπωθεί µία λύση στο πρόβληµα, αλλά είναι
απαραίτητο και να δηµιουργηθεί ταυτόχρονα ένα πλαίσιο, µέσα στο οποίο θα είναι
δυνατό να εισαχθούν οι άνθρωποι στο σύνολό τους, ώστε κοινά προβλήµατα ν'
απαιτούν κοινή λύση. Αυτό το πλαίσιο που θα δηµιουργηθεί, δε θ' αφορά µόνον τους
πλούσιους ή µόνον τους φτωχούς, αλλά τους ανθρώπους στο σύνολό τους. Αυτή η
ανάγκη είναι, που καθορίζει και τη µορφή, σ' ό,τι αφορά τη θεµατολογία της
συγκεκριµένης γνώσης.
Θα ήταν αδύνατο να προταθεί οτιδήποτε, χωρίς να προηγηθεί µία ανάλυση γύρω από
θέµατα, που αφορούν τον άνθρωπο και την κοινωνία του. Αυτό είναι κάτι, που έχει
συµβεί στο παρελθόν και τα αποτελέσµατά του ήταν τραγικά για τους ανθρώπους. Οι
χριστιανοί πήραν γνώση, που είναι ικανή να λύσει τα προβλήµατά τους αλλά
αδυνατώντας να την εκτιµήσουν, βιώνουν άσχηµες συνθήκες. Ο Χριστός έκανε αυτό
ακριβώς το πράγµα. Πρότεινε τις τέλειες λύσεις, χωρίς προηγουµένως να έχει δώσει
γνώση για την κοινωνία. Παρέδωσε γνώση, που είναι δυνατό να βοηθήσει τον άνθρωπο
µόνο στην περίπτωση που υπάρχει αυτογνωσία. Ενώ είναι κατανοητή κι είναι δυνατό να
γίνει αποδεκτή από τον καθένα, ακολουθεί τις αντιλήψεις και δεν τις ξεριζώνει. Είναι
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όµοια µ' ένα κόσµηµα τέλειο και πανάκριβο, που δεν απαιτεί από αυτόν που το παίρνει
να ντυθεί ανάλογα. Το πρόβληµα βρίσκεται σ' αυτήν τη δυσαρµονία, που παρουσιάζεται
µεταξύ κοσµήµατος κι ενδυµάτων, µεταξύ της τέλειας λύσης και της ατελούς αντίληψης
των προβληµάτων. Είναι ανάγκη οι άνθρωποι ν' αποκτήσουν κοινή αντίληψη για τα
προβλήµατά τους, ώστε να έχει αξία η δωρεά. Για να συµβεί αυτό, θα πρέπει να γίνει
διαχωρισµός µεταξύ των πραγµατικών προβληµάτων και των υπολοίπων, που
προκύπτουν από ένα µεγάλο αριθµό εσφαλµένων αντιλήψεων πάνω σε θέµατα, που
δεν έχουν σχέση µε τις πραγµατικές ανάγκες του ανθρώπου.
Μία άλλη σηµαντική ιδιοµορφία αυτού του βιβλίου είναι ο τρόπος ανάπτυξης του. Όπως
θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, δε διαχωρίζονται τα προβλήµατα κατά το γνωστό τρόπο.
∆εν ταξινοµούνται κατά τρόπο όµοιο µ' αυτόν που γνωρίζουµε από τις µέχρι τώρα
πρακτικές. ∆εν υπάρχουν διαχωρισµένα τα οικονοµικά, τα κοινωνικά ή τα πολιτικά
προβλήµατα µε τις αντίστοιχες λύσεις τους. Ακολουθείται µία πρακτική όµοια µε το
κτίσιµο ενός ναού. Σαν θεµέλιο λαµβάνεται ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά κι όλοι µαζί
αποτελούν το επίπεδο, πάνω στο οποίο δοµείται ο ναός. Ξεκινάµε την ανάλυση από τον
άνθρωπο και από το περιβάλλον στο οποίο αυτός γεννιέται και καταλήγουµε στο
πανίσχυρο κοινωνικό σύστηµα. Ξεκινάµε από την οικογένεια, που είναι το κύτταρο, και
καταλήγουµε στην κοινωνία, που είναι το σώµα. Παρακολουθούµε τον άνθρωπο από τη
στιγµή που γεννιέται τέλειος, γυµνός κι ελεύθερος µέχρι τη στιγµή που συνειδητά πλέον
επιλέγει τη δουλεία. Αναλύουµε το σύνολο των εξωτερικών επεµβάσεων, που έχουν ως
αποτέλεσµα τη µετατροπή του θνητού κι όµορφου ανθρώπου σ' άσχηµο δούλο —
κύτταρο µίας αθάνατης δοµής—. Ο ναός κατ' αυτόν τον τρόπο αρχίζει κι υψώνεται.
Ενώ οι άνθρωποι είναι ίσοι στο επίπεδο στο οποίο υπάρχει ελευθερία, για κάποιους
λόγους ο ένας υποτάσσεται στον άλλο κι απ' αυτήν την υποταγή εµφανίζονται
ανισότητες. Ανισότητα υπάρχει, όταν αντιπροσωπεύει κάποιος τον εαυτό του, την ίδια
στιγµή που κάποιος άλλος είναι δυνατό ν' αντιπροσωπεύσει οµάδες ανθρώπων. Ο
τρόπος µε τον οποίο εξετάζουµε τα συµβαίνοντα, σ' αυτό το σηµείο αποκαλύπτει την
αξία του. Προσκολλάται στην ανθρώπινη φύση και περιγράφει µία αλλαγή. Περιγράφει
πώς ο άνθρωπος, ο γεννηµένος ελεύθερος, γίνεται δούλος. Το σύνολο των υπολοίπων
απλά προκύπτουν. Επειδή υπάρχουν δούλοι, υπάρχει ανισότητα. Επειδή υπάρχει
ανισότητα, υπάρχει αδικία και φτώχεια. Επειδή, τέλος, υπάρχει συγκεντρωµένος
πλούτος, είναι θέµα χρόνου να εφευρεθούν οι διάφορες ψευδοθεωρίες, που
προστατεύουν τα κεκτηµένα. Το θέµα είναι να γίνει αντιληπτό, γιατί υπάρχουν δούλοι
και πώς γεννιούνται. Είναι το ίδιο πράγµα, είτε αυτοί υπάρχουν λόγω εθνικισµού είτε
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κοµµουνισµού είτε εξαιτίας οποιασδήποτε άλλης ιδεολογίας. Είναι θέµα χρόνου να
εµφανιστούν τα πάντα ως θεωρία, από τη στιγµή που υπάρχει εξουσία, που αγωνιά για
την επιβίωσή της κι άνθρωποι που είναι έτοιµοι να υψώσουν τα λάβαρα του πρώτου
τυχόντα.
Οι θεωρίες στο σύνολό τους, που έχουν κατά καιρούς αναπτυχθεί, είναι από γενέσεώς
τους καταδικασµένες, γιατί διαµερισµατοποιούν έναν ενιαίο χώρο. ∆εν παίρνουν ως
βάση τον άνθρωπο κι ως πρόβληµα την εξουσία που τον κάνει δούλο. Επιλέγουν
ανάµεσα στους ανθρώπους συγκεκριµένες οµάδες. Άλλοι χρησιµοποιούν τους φτωχούς
ως βάση, έχοντας ως αντίπαλο τους πλούσιους, άλλοι τους µαύρους, έχοντας ως
αντίπαλο τους λευκούς. Κατ' αυτόν τον τρόπο περιορίζουν τον ορίζοντά τους κι, ενώ
αντιλαµβάνονται τα προβλήµατα, προκαλούν τριβές µεταξύ των φορέων της εξουσίας —
που είναι µισητή— µ' αποτέλεσµα τελικά να την ισχυροποιούν. Όταν ο άνθρωπος
ακολουθεί σαν δούλος τον εθνικιστή, για να µην τον κάνει δούλο ο κοµµουνιστής, η
εξουσία δεν ενοχλείται καθόλου. Από τη στιγµή που υπάρχουν δούλοι, που υπηρετούν
τα διάφορα υποσυστήµατα, οι κλέφτες στην κορυφή τους αλληλοπροστατεύονται,
συνωµοτώντας σε βάρος των ανθρώπων.
Το βιβλίο αυτό έχοντας ως στόχο τη δωρεά πλήρους γνώσης κινείται στο σύνολο του
φάσµατος αυτής. Μέσα σ' αυτό υπάρχουν γνώσεις όλων των ειδών. Γνώσεις
οικονοµικές, κοινωνικές, τεχνολογικές, αλλά και γνώσεις για τα µυστήρια και τον
αποκρυφισµό. Η θεµατολογία του ακολουθεί συγκεκριµένη σειρά, ώστε να είναι δυνατό
να συνυπάρξουν και να λειτουργήσουν υπέρ του ανθρώπου γνώσεις, που τις
περισσότερες φορές είναι εχθρικές µεταξύ τους. Μέσα από τη συγκεκριµένη σειρά και
µόνον είναι δυνατόν έννοιες, όπως η τεχνολογία και η επιστήµη να µην έρχονται σε
σύγκρουση µ' έννοιες, όπως τα µυστήρια και τα θαύµατα.
Τα θέµατα που παρουσιάζονται µέσα στο βιβλίο είναι πέντε. Το πρώτο έχει σχέση µε το
µυστήριο των αριθµών. Σ' αυτό αποκαλύπτεται αυτό, που στην εισαγωγή θεωρείται
δεδοµένο κι είναι η άγνοια. Εκατοµµύρια άνθρωποι αγωνίστηκαν µέσα στους αιώνες,
αγνοώντας την ουσία των πραγµάτων. Έκτισαν πολιτισµούς, θυσιάστηκαν γι' αυτούς,
χωρίς ν' αντιλαµβάνονται ότι τα πάντα είναι προµελετηµένα. Μάτωσαν, νοµίζοντας ότι
ανοίγουν και χαράζουν νέους δρόµους, τη στιγµή που αυτοί υπήρχαν χαραγµένοι από
τον καιρό της ∆ηµιουργίας. Αποδεικνύεται ότι ανάµεσα στους ανθρώπους υπήρξαν
άνθρωποι, που γνώριζαν τα πάντα κι έδρασαν µ' ένα συγκεκριµένο τρόπο, υπηρετώντας
µία ειδική στρατηγική.
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Το δεύτερο µέρος είναι µία κοσµοθεωρία, που προτείνει λύσεις στα προβλήµατα του
ανθρώπου της σύγχρονης εποχής, αναζητώντας την αλήθεια σε λόγους ειπωµένους
χιλιάδες χρόνια πριν. ∆ε µάχεται τους λόγους των µεγάλων ευεργετών της
ανθρωπότητας, αλλά τους επιβεβαιώνει. Το σύνολο των όσων διαφορών προκύπτουν,
έχει σχέση µε τη φιλοσοφία, πάνω στη διασπορά της ήδη υπάρχουσας γνώσης. Είναι
εντελώς διαφορετικό πράγµα να παραδοθεί η γνώση του Χριστού ή του Μωυσή ή του
Μωάµεθ απευθείας στους ανθρώπους, από το να παραδίδεται στη διαχείριση των
ιερατείων. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να ζήσει µε την κληρονοµιά του Λόγου του
Θεού. Ακολουθώντας τους δούλους, που δρουν ως κληρονόµοι, ζει µόνον όταν αυτοί
το επιτρέπουν^ εποµένως ποτέ, αφού αυτοί είναι δούλοι, που αγωνιούν για τις εξουσίες
τους.
Ο τρόπος µε τον οποίο είναι γραµµένη αυτή η κοσµοθεωρία είναι ιδιόµορφος για δύο
βασικούς λόγους: ο πρώτος είναι, γιατί εξετάζεται ο άνθρωπος πάντα σε σχέση µε την
εξουσία. Αντικείµενο µελέτης είναι ο άνθρωπος και το πρόβληµα είναι η εξουσία, που
τον κάνει δούλο. Αυτό που µας ενδιαφέρει είναι ο τρόπος µε τον οποίο παγιδεύεται ο
άνθρωπος κι όχι η γνώση που έχουν στην κατοχή τους οι εξουσιαστές. Πάνω σ' αυτήν
τη βάση είναι το ίδιο πράγµα, είτε ο εξουσιαστής είναι ο µάγος της φυλής —που χορεύει
το χορό της βροχής— είτε ένας εξωπραγµατικά µορφωµένος δικτάτορας.
Ο δεύτερος λόγος έχει σχέση µε τη φύση, του ανθρώπου και τα χαρακτηριστικά που
αναπτύσσει, όταν ζει µέσα σ' άσχηµες συνθήκες. Ο φυσικός άνθρωπος, που είναι
ελεύθερος, είναι καλόπιστος κι ανοιχτός σ' ό,τι αφορά τα εξωτερικά ερεθίσµατα. Ο
σηµερινός µέσος άνθρωπος που βλέπουµε γύρω µας είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι
ταµπουρωµένος στο µικρόκοσµο που έχει πλάσει µέσα στο µυαλό του κι είναι
εξαιρετικά καχύποπτος. Επειδή είναι διαρκώς το θύµα του συνόλου των καταστάσεων,
έχει µάθει ν' αµφισβητεί ακόµα κι όταν δεν πρέπει. Είναι πολύ κουρασµένος κι έχει
µατώσει άπειρες φορές ακολουθώντας κάθε φορά αυτούς, που έχουν κάνει επάγγελµα
το µεσσιανισµό. Κανένας δε µπορεί να κατηγορήσει τους ανθρώπους γι' αυτήν την
αλλαγή, γιατί κανένας δε µπορεί να τους δώσει πίσω τα παιδιά που έχασαν στους
πολέµους, όπως και τα χαµένα χρόνια µέσα στα εργοστάσια των εκµεταλλευτών.
Με σεβασµό σ' αυτήν την υπαρκτή κατάσταση το µόνο που είµαστε σε θέση να
κάνουµε, είναι να την εκµεταλλευτούµε όσο το δυνατόν περισσότερο υπέρ των
ανθρώπων, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολη η κατανόηση των όσων
ακολουθούν. Αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι θα ήταν λογικό να κάνουµε µία ανάλυση των
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όσων συµβαίνουν σήµερα στην κοινωνία και να προτείνουµε µία λύση. Λόγω των
παραπάνω όµως, αυτό είναι αδύνατο. Οι λόγοι που ακολουθούν είναι πραγµατικά
σκληροί κι ο σύγχρονος άνθρωπος έχει συνηθίσει στην κολακεία που του προσφέρουν
οι γελοίοι, οι οποίοι τον εκµεταλλεύονται. Ζει σ' έναν κόσµο τροµερά σκληρό, του
οποίου τ' αδιέξοδα δίνουν αξία στην κολακεία. Είναι άπειρα ταλαιπωρηµένος για να
δεχτεί και το βάρος µίας κρίσης, που όµως είναι απαραίτητη. Είναι αδύνατο σ' έναν
κόσµο άσχηµο κι επικίνδυνο να φταίνε µόνον οι λίγοι που φαίνονται κι όχι το σύνολο.
Ακόµα κι ο πιο φτωχός κι ο πιο δυστυχισµένος έχει το µερίδιό του σ' αυτήν την
ασχήµια. Αν επιχειρήσει κάποιος να πει το σύνολο της αλήθειας, το βέβαιο είναι ότι θα
µισηθεί ακόµα κι απ' αυτούς, που έχουν συµφέρον να τον ακούσουν. Αν προσπαθήσει
να συµβιβάσει τ' ασυµβίβαστα, δε θα είναι αποτελεσµατικός, γιατί διατηρώντας τα
θύµατα αυτού του κόσµου στο απυρόβλητο, δεν αλλάζει τίποτε. Το να κατηγορεί
κάποιος τους πλούσιους ή τους κοµµουνιστές, είναι εύκολο κι έχει ξαναγίνει. Το
δύσκολο είναι να κατηγορεί τον άνθρωπο, που είναι δούλος, γιατί γρήγορα θα
διαπιστώσει ότι πλησιάζει έναν καθρέφτη κι αυτό που πρόκειται ν' αντικρίσει, δε θα του
αρέσει καθόλου.
Η ιδιοµορφία σ' ό,τι αφορά τον τρόπο γραφής αυτής της κοσµοθεωρίας, βρίσκεται στην
παραπάνω ανάγκη. ∆ιατηρεί τον άνθρωπο µακριά απ' αυτόν τον καθρέφτη κι
εκµεταλλεύεται τη συνήθειά του να κρίνει την ασχήµια των άλλων. Με τη σταδιακή λήψη
γνώσης, την κρίσιµη ώρα που θα πρέπει να δει το είδωλό του, δε θα αιφνιδιαστεί κι
εποµένως δε θα θυµώσει. Θα γνωρίζει τι περίπου πρόκειται να δει, εφόσον
διατηρώντας σταθερές τις παραµέτρους που µας ενδιαφέρουν, αυτό που περιγράφεται
ως µεταβλητό, είναι οι µέθοδοι που ακολουθεί το σύστηµα για να διατηρεί την
κατάσταση η οποία το συµφέρει. Για να γίνει αυτό κατορθωτό, θα πρέπει να
ξεκινήσουµε τη µελέτη µας από τις πιο καθυστερηµένες κοινωνίες, συνεπώς από τις
σκληρότερες. Η εκµετάλλευση αυτού, που αναφέραµε ως συνήθεια του ανθρώπου να
κρίνει, έχει το νόηµα ότι σήµερα ακόµα κι ο πιο δυστυχισµένος άνθρωπος στον κόσµο,
ακόµα κι ο πιο αδικηµένος, αν διαβάσει για την κοινωνία της Βαβυλώνας ή για το
Μεσαίωνα, νοµίζει ότι δεν τον αφορά κι επειδή δεν αντιλαµβάνεται τι συνέβη τότε, δεν
εκτιµά σωστά την κατάσταση. Αντλεί γνώση από την υπάρχουσα και κάνει το σφάλµα να
υποτιµά τους ανθρώπους εκείνης της εποχής µ' αποτέλεσµα να υπερεκτιµά τον εαυτό
του. Όλοι σήµερα νοµίζουν ότι, αν ζούσαν σε συνθήκες Μεσαίωνα, θα ήταν κάτι
ανάλογο του Ρουσσώ. Αυτό βέβαια δε συµβαίνει, αλλά είναι εκµεταλλεύσιµο, γιατί
µελετώντας εκείνες τις κοινωνίες ο άνθρωπος είναι δυνατό να µένει στην απαιτούµενη
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απόσταση και να κρίνει συνολικά µία κατάσταση. Από εκείνο το σηµείο κι έπειτα είναι
εύκολο ν' αρχίσει η σύνθεση, ώστε να έρθουµε στη σηµερινή κατάσταση.
Το δύσκολο —και στόχος µας— είναι να ξεκολλήσει ο άνθρωπος από το επίπεδο της
Γης και να δει την κατάσταση από διαφορετική οπτική γωνία, όπως περίπου τη βλέπει
ένας Θεός. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγµα να βγει κάποιος και να πει ότι όλοι
ανεξαιρέτως οι χριστιανοί σταυρώνουν το Χριστό κατά τη διάρκεια των αιώνων, από το
να µελετήσει την περίπτωση των Ιουδαίων και ν' αποδείξει ότι οι χριστιανοί είναι όµοιοί
τους. Στην πρώτη περίπτωση προκαλεί το θυµό και το µίσος, ενώ στη δεύτερη τον
προβληµατισµό, εφόσον ωθεί προς την αυτοκριτική. Είναι αδύνατο να δεχτεί κάποιος
να τον αποκαλούν βασανιστή. Είναι δυνατόν όµως, όταν υπάρχουν "βασανιστές" κοινώς
αποδεκτοί, µέσω της δωρεάς γνώσης, ν' αποδειχτεί ότι αυτοί διαρκώς αναπαράγονται
µέσα στη χριστιανική κοινωνία, χωρίς ν' αλλάζουν τα βασικά τους χαρακτηριστικά.
Αυτό που κάνουµε παρακάτω είναι να διατηρούµε σταθερές τις δύο βασικές
παραµέτρους, που είναι ο άνθρωπος και η εξουσία και ν' αναζητούµε τον τρόπο, µε τον
οποίο πραγµατοποιείται η αλλαγή του ανθρώπου από ελεύθερο σε δούλο. Σ' αυτό το
επίπεδο είναι το ίδιο, είτε ο άνθρωπος είναι δούλος του πατέρα του είτε του
κοσµοκράτορα. Αυτά τα δύο όρια προσδιορίζουν απλά την πορεία µελέτης. Μορφές
κοινωνίας είναι και η οικογένεια και η παγκόσµια κοινωνία των εθνών. ∆εν είναι
δυνατόν ένας άνθρωπος να είναι ελεύθερος µέσα στην οικογένειά του και να είναι
δούλος µέσα στην κοινωνία και το αντίστροφο. Το πρόβληµα είναι κοινό, απλά οι
αναλογίες αλλάζουν. Οι φιλόσοφοι συνήθως σφάλλουν, γιατί εξετάζουν µόνον την
κοινωνία, αγνοώντας ότι η προετοιµασία γίνεται µέσα στην οικογένεια. Γίνεται πλέον
αντιληπτό ότι είναι αρχικά απαραίτητο να εξετάσουµε την ιουδἀκή οικογένεια την οποία
κατηγόρησε ο Χριστός. Απ' αυτή καταλήγουµε στη σύγχρονη οικογένεια που, όπως θα
δούµε, διαφέρει ελάχιστα. Στη συνέχεια βλέπουµε µε τον ίδιο τρόπο την αντίστοιχη
κοινωνία και παρακολουθούµε την κατάληξή της, που είναι η δική µας κοινωνία. Οι
σταθερές παράµετροι έχουν αξία, γιατί έχουµε πάντα υπόψη µας το ζητούµενο^ πώς ο
άνθρωπος γίνεται δούλος, τι παρήγαγε η φαινοµενικά ξεπερασµένη οικογένεια και τι
παράγει η σύγχρονη^ πώς εκµεταλλευόταν για την επιβίωσή της η εξουσία εκείνους τους
ανθρώπους εκείνης της εποχής και πώς κάνει το ίδιο σήµερα. Αν όλα αυτά γίνουν
κατανοητά, η λύση που προτείνεται στο τέλος, µπορεί να θεωρηθεί ευνόητη.
Το τρίτο µέρος του βιβλίου εξετάζει τα πράγµατα από µία άλλη πλευρά, αυτή του
µυστηρίου. Όταν αντιληφθεί ο αναγνώστης πώς λειτουργεί η κοινωνία, θα δει ότι
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υπάρχει εξωτερική επέµβαση. Όλα αυτά που βιώνει, δεν προέκυψαν, ως διά µαγείας,
αλλά ακολουθήθηκε µία συγκεκριµένη στρατηγική. Οι άνθρωποι δεν µπήκαν στο
Μεσαίωνα, επειδή έπεσαν θύµατα των αθλίων και της πονηριάς τους. Οι άνθρωποι
ακολούθησαν την άσχηµη µοίρα τους, επειδή ο Θεός επιδίωκε ορισµένα πράγµατα.
Από τα σπήλαια φτάσαµε στους ουρανοξύστες, µέσω µίας απόλυτα ελεγµένης και
ακριβούς πορείας. Συγκεκριµένοι άνθρωποι έδρασαν µε συγκεκριµένο τρόπο σ' επίσης
συγκεκριµένους χρόνους και χώρους. Στο ίδιο αυτό µέρος περιγράφεται και το
Μυστήριο της Μεγάλης Πυραµίδας. Η Μεγάλη Πυραµίδα, όπως αποκαλύπτεται, δεν
είναι τίποτε άλλο, παρά µία πέτρινη βίβλος. Ό,τι περιγράφεται στο τρίτο µέρος µε λέξεις,
είναι αποτυπωµένο µέσα στους διαδρόµους της.
Το τέταρτο και πέµπτο µέρος αποδεικνύουν την αλήθεια και την ακρίβεια του
σχεδιασµού. Αποκαλύπτεται ότι τα πάντα ήταν γνωστά, πριν ακόµα τεθούν σ' εφαρµογή.
Η ιστορία των σύγχρονων ανθρώπων είχε δοθεί πλήρως µε τη µορφή προφητείας
χιλιάδες χρόνια πριν. Οι άνθρωποι γνώριζαν για τον Υιό του Θεού, το Χριστό, χιλιάδες
χρόνια πριν την εµφάνισή Του. Άλλοι άνθρωποι πήραν γνώση αιώνες πριν, για τα
σύγχρονα προβλήµατα των σύγχρονων ανθρώπων, οι οποίοι είναι µέλη µίας κοινωνίας
που έστειλε ανθρώπους της στο φεγγάρι.
Το τέταρτο µέρος είναι η ερµηνεία της Αποκάλυψης στην οποία περιγράφεται το σύνολο
των όσων βίωσε η ανθρωπότητα, από την εποχή περίπου που αυτή δόθηκε µέχρι
σήµερα. Είναι η γνώση, που δόθηκε στους Ιουδαίους µαθητές του Χριστού, που
αποβλήθηκαν από τον ιουδἀκό κορµό.
Το πέµπτο µέρος είναι η ερµηνεία των Οµηρικών Επών, στα οποία αποδεικνύεται ότι οι
Έλληνες είχαν γνώση των όσων συνέβησαν και συµβαίνουν, αιώνες πριν τη γέννηση
της κορωνίδας του πολιτισµού τους, του αθηνἀκού πολιτισµού.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥ
∆ηµιουργός της θεωρίας του Υ∆ΡΟΧΟΟΥ
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