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>>> ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΕΙΣΤΕ <<< 

<•> Επιλέξτε σε ποια από τις τέσσερις ομάδες θέλετε να είστε!
Με ένα σύντομο παράδειγμα θα φανεί τι απάντηση δίνει η ηθική για 

μια ζωή με πνευματικό προσανατολισμό και την προοπτική που αυτή 
δίνει στη δράση του βιολογικού σώματος. Η απάντηση πλησιάζει σε 
αυτή που θα δίναμε με τη γνωστή αλληγορία του σπηλαίου, όπως ο 
Πλάτωνας εξέφρασε υπέροχα,  με ένα υποδειγματικό  συνδυασμό δη-
μιουργικής σκέψης, λογικής και μαζί ποιητικής τέχνης. Εμείς εδώ θα 
φανταστούμε μια σχέση με ομήρους και δούλους. Στη θέση των κατα-
πιεστών και των εξουσιαστών μπορούμε να φανταστούμε το κράτος, 
αλλά και τον αισθητό κόσμο: 

1) Οι όμηροι αντιδρούν βιαστικά, βίαια και επιθετικά, χωρίς να λο-
γαριάσουν τις  συνέπειες.  (Καμία ηθική, απολίτιστη και  απερίσκεφτη 
συμπεριφορά και ανευθυνότητα). 

2) Οι όμηροι δεν αντιδρούν, πειθαρχούν και αναμένουν με υπομονή 
μια ευκαιρία ή ευνοϊκές συνθήκες για να δραπετεύσουν.  (Δειλία και 
άδολος συμβιβασμός). 

3) Οι όμηροι όχι μόνο πειθαρχούν, αλλά προσφέρονται για να εξυ-
πηρετήσουν τους  εξουσιαστές  τους,  γίνονται  καταδότες  και  σε κάθε 
ευκαιρία προσπαθούν να κερδίσουν την καλή εκτίμηση αυτών και να 
γίνουν συνεργάτες τους. Μερικοί δεν έχουν αντιληφθεί ότι είναι θύμα-
τα εκμετάλλευσης ή ονειρεύονται να βρεθούν στην άλλη πλευρά μαζί 
με  τους  καταπιεστές.  (Συμβιβασμός,  δόλος  και  περιπτώσεις  μαζί  με 
δειλία και ανευθυνότητα). 

4) Οι όμηροι πειθαρχούν προσποιητά, προσφέρονται να εξυπηρετή-
σουν τους εξουσιαστές τους με τις όποιες ικανότητές τους, για να δη-
μιουργήσουν  ευκαιρίες  και  για  να  εκμεταλλευτούν πληροφορίες  και 
μετά να αποδράσουν. (Ηθική με δόλο, με σχέδιο και υπομονή). Η τέ-
ταρτη περίπτωση είναι πιο κοντά στη δική μας επιλογή. Μήπως έτσι 
πρέπει να σκεφτούμε και για τον πολιτικό αγώνα; Επιλέξτε σε ποια από 
τις τέσσερις ομάδες θέλετε να είστε! 
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Η αθόρυβη υπομονή, η αόρατη προνοητικότητα, η φαντασία και η 
σκέψη αποδεικνύονται το ίδιο, αν όχι περισσότερο απαραίτητα, με την 
πειθαρχία,  την ευρυθμία και  τη γενναιοψυχία που επιδεικνύονται.  Ο 
εσωτερικός προσανατολισμός της ζωής είναι μία ήσυχη επανάσταση, 
που γίνεται με σκέψεις, με αμφισβητήσεις, με τη διαμόρφωση απόψεων 
και με την ανάλογη αντίσταση στις δελεαστικές εμπειρίες. Ενώ στρε-
φόμαστε πνευματικά στον εαυτό μας, αυτός ο τρόπος ζωής αποτρέπει 
και ανατρέπει το εγωκεντρικό τέρας στους άλλους, μέσα από τις σχέ-
σεις και με τις δραστηριότητές μας. Η επίγνωση της μεγάλης άγνοιας, η 
συγκρατημένη δράση, η αμερόληπτη σκέψη και η δύναμη της λογικής 
είναι τα εκρηκτικά μας. Ηθική και αντίδραση δεν είναι ασυμβίβαστα 
και η αντίδραση με ηθική δεν είναι τυφλή. Είναι έξυπνη αντίδραση και 
στρέφεται κατά της αδικίας, στο ψέμα, σε δράσεις που χρησιμοποιούν 
το ψέμα και  σε συνεργασίες που συντηρούν ή εκμεταλλεύονται  την 
αδικία.  Να,  λοιπόν,  ο  απαραίτητος  και  πρωταγωνιστικός  ρόλος  της 
Ηθικής (με εσωτερικό προσανατολισμό και σε σύζευξη με τη σκέψη) 
και γιατί ο εσωτερικός προσανατολισμός της δεν πρέπει να ερμηνευτεί 
ως αντικοινωνικό φαινόμενο. Χρειάζεται να είμαστε καλοί με επίγνω-
ση πώς συμπεριφέρεται και διανοείται ένας κακός και έτοιμοι να αντι-
δράσουμε με γενναιότητα και σκληρότητα όταν χρειαστεί. Όχι καλοί 
από ανοησία και από δειλία. 
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> Μην πεις ότι δεν ήξερες 
     >  Μάθε πριν σου τύχει 
            >  Σκέψου καλύτερα, δράσε λιγότερο
       >  Δραπέτευσε από τις φαντασιώσεις σου 
     > Τα χειρότερα δεν θα τα αποφύγεις όσο έξυπνα και να δράσεις

Ενοποιημένη Απάντηση, δηλαδή: 

Ηθική Ψυχολογική Λογική Πολιτική Κοσμολογική



Σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Νόμους και τους Διεθνείς  Κανονισμούς για την 
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προηγούμενη άδεια του δημιουργού. Για τα συγκεκριμένα αποσπάσματα και τις περι-
λήψεις, ο δημιουργός δεν απαιτεί να ζητηθεί γραπτή άδεια για την αντιγραφή, την ανα-
δημοσίευση, τη μετάφραση και για την εκτύπωση αυτών, υπό το σαφή όρο να γίνεται 
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