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 ΠΡΟΣΕΧΕ ΤΟΝ ΕΛΕΦΑΝΤΑ ΣΟΥ 
ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΦΟΡΤΩΘΕΙΣ ΤΟΝ ΕΓΩΙΣΜΟ ΣΟΥ, ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΣΕΙΣ 

ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 
 

Εισαγωγή 
Αυτή είναι μια Ελληνική περίληψη του βιβλίου  ‘’Πρόσεχε τον Ελεφαντά σου΄΄. Το βιβλίο 
είναι ελεύθερο για download στο ιντερνετ (www.mindyourelephant.org). 
 
 Παρόλο που παρακολουθούμε μεγαλύτερη τεγχνολογική ανάπτυξη από ποτέ και 
παρόλο που το βιωτικό επίπεδο έχει ανέβει για πολλούς, φαίνεται ότι η ευτυχία 
δεν  μετρίεται  σε  χρήμα.  Εν  ολίγοις  τρία  πράγματα  είναι  δυσλειτουργικά:  οι 
άνθρωποι, οι σχέσεις και η κοινωνία. 
 
Δυσλειτουργικοί άνθρωποι 
 Οι  σημερινοί  άνθρωποι  ζουν  καθημερινά  προσπαθώντας  να  επιβιώσουν, 
ανταγωνιζόμενοι  ο  ένας  τον  άλλον,  οδηγούμενοι  αποκλειστικά  από  το 
προσωπικό  τους  συμφέρον.  Ακόμα  και  αν  το  χρήμα  δεν  είναι  το  κέντρο  του 
ενδιαφέροντος,  όπως  είναι  για πολλούς,  τα σπουδαστικά δάνεια,  οι  πιστωτικές 
κάρτες,  οι  υποθήκες  και  οι  μηνιαίοι  λογαριασμοί  πρέπει  να  πληρωθούν.  Αυτό 
έχει  οδηγήσει  πολλούς  σε  μια  κούρσα  ποντικών  που  μονίμως  επιταχύνει. 
Άνθρωποι τρέχουν μανιωδώς από το σπίτι στην δουλειά, όπου θα εξουθενωθούν 
σε  κουραστικές  εργασίες  για  να  γυρίσουν  βιαστικά  για  λίγες  ώρες  στο  σπίτι  πρότου  κοιμηθούν  για  να 
ξυπνήσουν  και  να  τα  κάνουν  όλα  από  την  αρχή.  Οι  περισότεροι  σήμερα  σκέφτονται  τρια  πράγματα  στην 
δουλειά: πότε είναι η επόμενη πληρωμή, πότε θα πάρω την επόμενη αύξηση στον μισθό και πότε θα είναι οι 
επόμενες  διακοπές.  Έχουμε  χαρακτηριστεί  ως  καταναλωτές  και  πράττουμε  αναλόγως.  Νομίζουμε  ότι 
παίρνουμε  και  ένα  κομμάτι  ευτυχίας  αγοράζοντας.  Παρόλαυτα  συχνά  είναι  μόνο  προσωρινή  ικανοποίηση. 
Πολλοί  άνθρωποι  στερούνται  ένος  βαθύτερου  νοήματος  στην  ζωή.  Οι  άνθρωποι  καθοδηγούνται  από  τον 
εγωισμό τους.  
 
Δυσλειτουργικές σχέσεις 
 Οι σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους –τόσο οικείους όσο και ξένους – ραγίζουν όσο ποτέ. Μέλη της ίδιας 
οικογενίας μπορεί να μην διατηρούν σχέσεις μεταξύ τους για χρόνια. Η μοναξία βασανίζει τόσο τους νέους όσο 
και  τους  γέρους˙  δεν  είναι  πλέον  μόνο  οι  νέοι  που  περιθωριοποιούνται  αλλά  και  οι  συνταξιούχοι.  Οι 
εργασιακές σχέσεις είναι συχνά απαθείς, ο τραμπουκισμός παρατηρείται και μεταξύ ενηλίκων και οι άνθρωποι 
είναι  δυσαρεστημένοι  στις  δουλειές  τους.  Συνήθως  δεν  ξέρουν  τους  γείτονες  τους  και  αντεπεξέρχονται 
δύσκολα  σε  διαφορές  μεταξύ  τους.  Ακόμα  και  σε  μεγαλύτερο  επίπεδο  η  κατανόηση μεταξύ  των  ανθρώπων 
φαίνεται  να  απουσιάζει:  κακομεταχείρηση,  εκμετάλλευση,  βια,  διαφθορά  και  ανάλογες  ανώμαλες 
συμπεριφορές είναι αποτελέσμα ακραίου ατομικισμού τυπικού ως προς την κοινωνία μας. Όταν είμαστε τόσο 
απασχολημένοι με τον εγωισμό μας, δεν μπορούμε να νιώσουμε την συνεκτικότητα μεταξύ των ανθρώπων.  
 
Δυσλειτουργική κοινωνία 
 Οικονομικές  κρίσεις,  σιτιστικές  κρίσεις,  περιβαλλοντική  υποβάθμιση,  πανδημίες,  πολέμοι...  Φαίνεται  ότι 
ολόκληρο το σύστημα βρίσκεται σε κρίση. Το 2% του πληθυσμού ελέγχει το 50% του παγκόσμιου πλούτου. Το 
20%  του παγκόσμιου πληθυσμού εκμεταλλεύται το 80%  των παγκόσμιων πόρων. Η πλειοψηφία των φτωχών 

Στην εισαγωγή του
βιβλίου ο Tomi 
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ανθρώπων ζουν σε πλούσιες σε πόρους χώρες, αλλά το σύστημα τους αρνείται την πρόσβαση. Η αυξανόμενη 
ανεργία, η έλλειψη στέγης και η φτώχεια έχουν αρχίσει να ταλαιπωρούν και τις λεγόμενες Δυτικές κοινωνίες. 
Το  πολιτικό  σύστημα,  ελεγχόμενο από  μια  μικρή  ελίτ,  νίωθει  απόμακρο  από  τον  μέσο  πολίτη  του  οποίου  ο 
μόνος  τρόπος  να  έχει  έναν  αντίκτυπτο  είναι  να ψηφίζει  σε  εκλογές  κάθε  λίγα  χρόνια.  Άνθρωποι  μιλούν  για 
εκμεταλλευτικό  καπιταλισμό.  Νιώθουν  τις  συνέπειες  ενός  νομισματικού  συστήματος  βασισμένου στο  χρέος, 
αλλά  δεν  ξέρουν  πως  λειτουργεί  το  σύστημα.  Εγωκεντικοί  ανθρώποι  ήταν  πολύ  πετυχημένοι  στο  να 
καταπιέζουν άλλους χώρις να ενδιαφέρονται για τις συνέπειες. Μπορεί αυτό να συνεχιστεί; 
 
 
Και λοιπόν; 
Κοίτα αν κάποιες από τις παρακάτω ερωτήσεις τραβούν την προσοχή σου: 

• Νιώθεις συχνά ανήσυχος, μπερδεμένος ή νευρικός; 
• Καταναλώνεις τις σκέψεις σου ανυσηχώντας για το μέλλον ˙ τι πρέπει να κάνεις;       
• Κουβαλάς βάρη από τα παλιά˙ τι έπρεπε να είχες κάνει ή τι δεν έπρεπε να είχες κάνει; 
• Νιώθεις ποτέ μοναξία, άδειος ή αποκομμένος απο τους άλλους; 
• Υπάρχουν άνθρωποι στην ζωή σου που σε τρελαίνουν; Άνθρωποι που απλά δεν καταλαβαίνουν; 
• Νιώθεις συντετριμμένος απο την αυξανόμενη πίεση της κοινωνίας;  
• Νομίζεις ότι θα έπρεπε να υπάρχει κάτι παραπανώ στην ζωή από το να δουλεύεις μέχρι την σύνταξη;  
• Θα ήθελες να βελτιώσεις την κοινότητα σου ( οικογένια, χώρο εργασίας, πόλη, χώρα...); 
• Θα ήθελες να αφήσεις έναν άλλο κόσμο στις επερχόμενες γενιές; 

 
 
Αναμφίβολα  ζούμε  σε  ταραχώδης  εποχές  της  ανθρώπινης  ιστορίας.  Ο  κόσμος  νιώθει  άσχημα.  Οι  σχέσεις 
ραγίζονται.  Ολόκληρος  ο  πλανήτης  μοιάζει  να  είναι  σε  κρίση.  Βέβαια  από  την  άλλη,  παρόλο  που  μερικοί 
βλεπουν  μόνο  την  κρίση,  ένας  νέος  και  καλύτερος  κόσμος  δημιουργείται.  Όλο  και  περισσότεροι  άνθρωποι 
αφυπνίζονται προς την κατανόηση του πραγματικού νοήματος της ζωής.  
 
 
Ubuntu 
 
 Προκειμένου να δημιουργήσουμε μια καλύτερη κοινωνία πρέπει να ξεκινήσουμε την αλλαγή εσωτερικά.  Για 
αυτό, αυτό το κείμενο είναι οργανωμένο σύμφωνα με την Αφρικανική φιλοσοφία του Ubuntu: «Είμαι επειδή 
είσαι επειδή είμαστε». 
 
  Πριν  σώσουμε  τον  κόσμο  πρέπει  να  έχουμε  μια  ανθρωπότητα  που  κατανοεί  την  συνεκτικότητα  όλων  των 
όντων  και  το  γεγονός  ότι  είμαστε  όλοι  στην  ίδια  πλευρά.  Χρειαζόμαστε  ισχυρές  σχέσεις.  Για  να  επιτύχουμε 
αυτή την κατανόηση και αυτές τις σχέσεις πρέπει να εγκαταλείψουμε τον εγωισμό μας και το απλό  ιδιωτικό 
συμφέρον. Η αλλαγή πρέπει να ξεκινήσει απο ένα άτομο.  
 
 Το  πρώτο  κεφάλαιο  επικεντρώνεται  στο  άτομο:  ‘’Είμαι’’.  Πρόκειται  για  την  ανεύρεση  του  ‘’πραγματικού 
εαυτού’’ μου πέρα από την ψεύτικη εγωκεντρική αίσθηση του ευατού. Στοχεύει να απαντήσει ερωτήσεις όπως 
‘’Πως μπορώ να κατανοήσω τον εγωισμό μου’’, ‘’Πως μπορώ να δω αν έχω εγώ τον έλεγχο’’ και ‘’Ποιος είμαι αν 
όχι ο εγωισμός μου’’. 
 
 Στο δεύτερο μέρος το Ubuntu επεκτείνεται στις σχέσεις: ‘’Είμαι γιατί είσαι’’. Αρνειταί τον τεχνητό διαχωρισμό 
μεταξύ των ανθρώπων και οδηγεί στην κατανόηση της συνεκτικότητας. Σχετίζεται με την σύνδεση με κάποιον 



3 

χωρίς τον εγωισμό στην μέση. Απαντάει σε ερωτήσεις όπως ‘’Γιατί να νοιαστώ για τους άλλους’’, ‘’Πως μπορώ 
να βελτιώσω τις σψέσεις μου’’ και ‘’Πως μπορω να πάω από τον διαχωρισμό στην συνεκτικότητα’’. 
 
 Το  τρίτο  κεφάλαιο  εξετάζει  το  σύνολο  της  κοινωνίας.  ‘’Είμαι  γιατί  είσαι  γιατί  είμαστε’’.  Εμβαθύνει  στην 
ανέγερση ενός καλύτερου κόσμου μέσω της αυξημένης κοινοχρησίας. Δίνει στοιχεία στο γιατί η κοινωνία μας 
δυσλειτουργεί,  τι  πρόκειται  να  γίνει  και  τι  μπορεις  να  κάνεις  σήμερα ώστε  το  αύριο  να  είναι  καλύτερο  για 
όλους.  
 
 Αυτές δεν είναι πρωτότυπες  ιδέες ενός συγκεκριμένου ατόμου. Η σοφία έχει συλλεχθεί απο τους Βουδισμό, 
Ταοϊσμό, Ινδουισμό, Χριστιανισμό, Καμπάλλα, Μπαχά`ι, Γνωστικισμό και ελεύθερα σκεπτόμενούς όπως και της 
μοντέρνας  επιστήμης,  σχεδιασμού  και  τεγχονολόγιας.  Είναι  εκπληκτικό  το ότι  οι  ίδιες  ιδεές  εμφανίζονται  σε 
ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό είναι κάπως ένα κομμάτι της συλλογικής συνείδησης του ανθρώπινου είδους που η 
επιστήμη δεν μπορεί ακόμα να εξηγήσει.  
 
 Η  ιστορία εξελίσσεται  γύρω απο  την συνάντηση  της Anna Were  και  ενός μυστηριώδους Δασκάλου που μας 
οδηγεί στην χώρα των ελεφάντων.  
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“ Έφτασε ο καιρός να ξυπνήσουμε από τον λήθαργο και για αυτό το σωστό 
μήνυμα πρέπει να φτάσει στην καρδιά μας και να ανυψώσει το πνεύμα 

μας.” 
‐Ervin Laszlo στην Εισαγωγή του βιβλίου‐ 
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Κεφάλαιο  1: Πρόσεχε τον ελέφαντα σου 
 
 
 Παρόλο που ήταν αρκετά κοινωνική απο την φύση της, η  Anna Were πάντα ένιωθε σαν ένας μοναχικός λύκος 
– οτι στο τέλος ήταν μόνη της στον κόσμο. Είχε πάρει την μοίρα στα χέρια της, αποφοίτησε με τους καλύτερους 
βαθμούς από ένα αξιοσέβαστο πανεπηστήμιο και τελικά... έμεινε άνεργη. 
 
 Μια ηλιόλουστη ημέρα η Anna αποφάσισε να πάει μια βαρκάδα προκειμένου να καθαρίσει  τις σκέψεις της. 
Εκεί  συνάντησε  μια  ντελικάτη  φιγούρα  με  μια  λαμπερή  ρόμπα  που  προτιμούσε  να  την  φωνάζουν  δάσκαλο. 
Αμέσως αφού συστήθηκαν, ο δάσκαλος έκανε στην Anna μια ισχυρή ερώτηση: ‘’Πως κατάφερες να μεγαλώσεις 
τόσο τον ελέφαντα σου;’’. Έτσι ξεκίνησε η κουβέντα τους.  
 Α: Πως; Σε τι αναφέρεσαι; 

‐ Ο ελέφαντας σου... Πως έγινε τόσο ογκώδης; 
Α: Ποιος ελέφαντας; 

‐ Αυτός με τον οποίο ταξιδεύεις. 
Α: Εεεε... Δεν έχω ελέφαντα. 

‐ Κι όμως έχεις. Φαίνεται ότι δεν τον έχεις παρατηρήσει. Δεν είχες γνώση της ύπαρξης του. 
Α: Γιατί να έχω έναν ελέφαντα; 

‐ Εσύ θα μου πεις. Αυτή είναι μια πραγματικά καλή ερώτηση: γιατί συνεχίζεις να τον κουβαλάς μαζί σου; 
 
 
 Η Anna ακόμα δεν μπορούσε να καταλάβει τι μουρμουρούσε ο δάσκαλος. Σκέφτηκε ότι ήταν απλά γέρος και 
ανόητος. Καθώς έμενε σιωπηλή, ο δάσκαλος αποφάσισε να την διαφωτίσει. 
      ‐     Δεν σου φαίνεται ότι η ζωή σου ήταν αρκετά δράματική; 
Α: Έτσι υποθέτω. Έχω περάσει από πολλά σκατά. 

‐ Εγώ θα τα έλεγα κοπριά ελεφάντων. 
Α: Τι; 

‐ Θα φτάσουμε σ’ αυτό αργότερα. Είχες πολλές ανησυχίες, άνθρωποι ήταν άδικοι μαζί σου και χρειάστηκε 
να ανέχεσαι κάθε είδους αρνητικότητα. Αλλά τώρα επιτέλους τα κατάφερες, έτσι; 

Α: Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα κατάφερα αλλά σίγουρα είμαι πολύ καλύτερα από ότι ήμουν παλιά.  
‐ Είσαι περήφανη για τα κατορθωματά σου, έτσι δεν είναι; 

Α: Αμέ... 
‐ Αλλά ακόμα φαίνεσαι μπερδεμένη. 

Α: Είμαι. Δεν ξέρω ποια κατεύθυνση να πάρω. 
‐ Τι θα έλεγες για προς τα μέσα; Είσαι έτοιμη να γνωρίσεις τον ελέφαντα σου; 

 
 
Το πράγμα συνέχιζε να γίνεται όλο και πιο περίεργο.  ‘’Υπάρχει ένας ελέφαντας μέσα μου;’’ σκέφτηκε η Anna. 
Μπορεί να αναρωτήθηκε φωναχτά γιατί ο δάσκαλος της απάντησε.  
 

‐ Ναι  υπάρχει.  Κάποιοι  το  αποκαλούν  εγωισμό˙  άλλοι  το  λένε  εαυτό  και  οι  υπόλοιποι  το  ονομάζουν 
σκεπτόμενο  νου.  Εγώ  το  λέω  ελέφαντα.  Είναι  μια  πολύ  πιο  ακριβής  έκφραση  απο  τους  πιο 
επαγγελματικούς αλλά διφορούμενους όρους. 

Α: Κατάλαβα. 
‐ Κατάλαβες; 

Α: Όχι πραγματικά. Πες μου κι άλλα.     
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‐ Από την στιγμή που γεννήθηκες τελείς υπό την επιρροή της δεσπόζουσας κουλτούρας. Η πολιτιστική σου 
προσαρμογή ξεκίνησε. Και ποια σκέφτεσαι ότι ήταν η δεσπόζουσα  κουλτούρα; 

Α: Ο Δυτικός πολιτισμός; 
‐ Σωστά, αλλά δεν εννοούσα αυτό. Η ερώτηση είχε έναν υπαινιγμό: Ποια σκέφτεσαι; 

Α: Η κουλτούρα του εγώ; Ο πολιτισμός του υψηλού βαθμού  ανεξαρτησίας; 
‐ Επίσης σωστό. Φτάνουμε. Άλλη μια μαντεψιά. Κοίτα την ερώτηση: Τι σκέφτεσαι; 

Α: Σκέφτομαι; 
‐ Σωστά. 

Α: Τι; 
‐ Γεννήθηκες στην εποχή της σκέψης. 

      
 
Για λίγο η Anna νόμιζε ότι κάτι είχε βρει αλλά τώρα ένιωθε ακόμα πιο μπερδεμένη. Τι σχέση είχε αυτό με τους 
ελέφαντες; 

‐ Έτσι  λοιπόν,  ήσουν  ένα  αθώο  μικρό  κορίτσι  που  μεγάλωνε  και  μάθαινε  καινούργια  πράγματα  κάθε 
μέρα.... απομακρυνόμενη συνεχώς από την Πηγή. Και τότε οι γονείς σου ή κάποιος άλλος σου έκανε την 
ερώτηση: Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις; 

Α: Ναι. 
‐ Λοιπόν, τι απάντησες; 

Α: Ήθελα να γίνω αυτό που αποκαλούσα μια πολυλειτουργική γυναίκα. Δεν είχα μια δουλειά των ονείρων μου. 
Ήθελα να κάνω πολλά διαφορετικά πράγματα.  
   ‐ Εντάξει, λοιπόν ποια ήταν η επίδραση της ερώτησης; 
Α: Η επίδραση; Υποθέτω ότι με έκανε πιο συνειδητοποιημένη για το τι μου επιφυλλάσει το  μέλλον˙ ότι έπρεπε 
να γίνω κάτι.  

‐ Ακριβώς.  Εγώ  θα  έλεγα  ότι  έγινες  λιγότερο  συνειδητοποιημένη  γιατί  η  πολιτιστική  σου  προσαρμογή 
έλεγε ότι έπρεπε να αρχίσεις να ανησυχείς για το μέλλον.  

Α: Δεν είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνω τι εννοείς.  
‐ Πόσο προσανατολισμένη στο μέλλον είσαι τώρα; 

Α: Λοιπόν, είμαι. Έχω μεγάλες φιλοδοξίες. Θέτω στόχους και κάνω ότι μπορώ για να τους πετύχω.  
‐ Εντάξει. Αυτό λέγεται μακροπρόθεσμη σκέψη. Πιθανότατα κάποιος σου είπε ότι είναι καλό για σένα. Και 

είναι, αν δεν αναλώνεσαι συνέχεια στο μέλλον. 
Α: Το κάνω. Νίωθω ανήσυχη. Ανησυχω πολύ, ακόμα και για το κοντινό μέλλον. Συχνά νίωθω ότι το σήμερα δεν 
μου φτάνει. Σκέφτομαι ήδη τι θα πρέπει να γίνει αύριο. Υποθέτω ότι καταλαβαίνω τι λες. Θα έπρεπε να είμαι 
περισσότερο στο τώρα, περισσότερο στην παρούσα στιγμή. 

‐ Πολύ έξυπνο. Αλλά μην λες τι θα πρέπει να είσαι. Απλά να είσαι. 
Α: Κατάλαβα. Και ισχύει το ίδιο για το παρελθόν, έτσι; 

‐ Σωστά.  Θεωρώ  ότι  είσαι  ένα  αρκέτα  ανοικτό  άτομο.  Είναι  εύκολο  να  σε  γνωρίσουν  σε  προσωπικό 
επίπεδο. Έχω δίκιο; 

Α: Σίγουρα. 
‐ Λοιπόν, πως συστήνεις τον εαυτό σου όταν γνωρίζεις καινούργιους ανθρώπους με τους οποίους πρέπει 

να δουλεψεις, για παράδειγμα; 
Α: Τους ανοίγω την καρδιά μου. Τους λέω την ιστορία της ζωής μου˙ με όλα τα σκαμπανεβά‐σματα της. Πιστεύω 
ότι  είναι  ένας  καλός  τρόπος  να  θέσεις  το  παράδειγμα  για  τους  άλλους˙  να  καθαρίζεις  τον  αέρα  και  να 
δημιουργείς μια ατμόσφαιρα ειλικρίνιας και εμπιστοσύνης. 

‐ Μπορεί να είναι και έτσι. Αλλά ταυτόχρονα ταυτοποιείσαι με αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Πιστεύεις ότι 
αυτό είσαι. Χωρίς αυτή την ιστορία δεν θα ήσουν τίποτα, σωστά; 

Α: Φυσικά. 
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‐ Όχι.  Αυτός  είναι  ο  ελέφαντας  σου  στο  προσκήνιο.  Εσύ  είσαι  μόνο  εδώ  και  τώρα.  Δεν  είσαι  αυτές  οι 
ιστορίες από τα παλιά. Ούτε είσαι το μέλλον που φαντάζεσαι. 

 
 
Η  Anna  έμεινε  για  λίγο  χαμένη  στην  σκέψη  της  αλλά  έπρεπε  να  το  παραδεχτεί:  ο  δάσκαλος  είχε  δίκιο. 
Σκέφτηκε:  ‘’Το  κατάλαβα.  Το  κατάλαβα  τελείως.  Όλο  αυτό  τον  καιρό  νόμιζα  ότι  ήμουν  το  μυαλό  μου,  ο 
εγωισμός μου... ο ελέφαντας μου.’’ και συνέχισε: 
Α: Κάποτε ήμουν σε μια κατάσταση σαν αυτή που περιέγραψες πριν, όπου όλοι έλεγαν τις ιστορίες της ζωής 
τους. Αργότερα κάποιος μου είπε ότι  ‘’Ήταν φοβερό να ακούς πόσο δύσκολες ζωές είχαν κάποιοι άνθρωποι, 
εκτός από εσένα που δεν πέρασες και πολύ δύσκολα.’’  
‐ Και; Πως σε έκανε αυτό να νιώσεις; 

Α:  Εκνευρίστηκα. Δεν μπορούσα να πω τίποτα αλλά συνειδητοποίησα ότι ήθελα η  ιστορία  της  ζωής μου να 
είναι όσο δραματική και των άλλων ή και ακόμα περισσότερο... 
‐ Καταλαβαίνεις τώρα ότι ήταν ο ελέφαντας σου που προσεβλήθη; 

Α: Ναι. Φαίνεται λογικό. Είναι τρέλα  να σκέφτεσαι έτσι. 
‐ Είναι τρελό.   

  Α: Δηλαδή, λες ότι ο ελέφαντας μου θέλει να είναι η ζωή μου μίζερη; 
‐ Ναι,  τρέφεται  με  τις  ανησυχίες  και  τα  προβλήματα  που  δημιουργεί.  Στην  περίπτωση  σου  αυτό 

ενισχύθηκε από το γεγονός ότι είσαι τόσο συναισθηματική. Πιθανότατα κάτι συνέβη στο παρελθόν σου 
που σε έκανε να αναζητάς την συμπόνοια των άλλων. 

Α: Είναι αλήθεια. Αλλά ας μην πάμε εκεί. 
‐ Εντάξει. Μπορείς τώρα να μου απαντήσεις την πρώτη ερώτηση: πως κατάφερες να κάνεις  τον ελέφαντα 

σου τόσο μεγάλο; 
Α: Βέβαια. Ο  ελέφαντας μου μεγάλωνε  και μεγάλωνε  γιατι ασυναίσθητα  τον  τάιζα συνέχεια με προβλήματα 
παρελθοντικά και μελλοντικά. Αποσυνδέθηκα από την ζωή – από αυτή την στιγμή. Γιατί δεν το ήξερα. Δεν ήξερα 
ποια πραγματικά ήμουν. 

‐ Πολύ ωραία. Είμαι περήφανος για σένα. 
     
Η βάρκα έφτασε στην ακτή και ο δάσκαλος έμεινε σιωπηλός. Η Anna περίμενε και περίμενε να  της πει κάτι. 
Βγήκαν μαζί και περπάτησαν σε απόλυτη σιωπή. Καθώς έφταναν στο λιμάνι ο δάσκαλος επιτέλους μίλησε: 
      ‐     Αυτή η ταυτοποίηση με το νου σου πρέπει να είχε επίδραση και στις σχέσεις σου με τους 
           άλλους. 
Α: Ω ναι. Πολύ δράμα εκεί. 

‐ Πολύ καλά. Και με την ολοκλήρωση του σκοπού της ζωής σου; Ησούν επιτυχημένη σ’ αυτό; 
Α: Όχι πραγματικά. Ήθελα να αλλάξω τα πράγματα προς το καλύτερο, αλλά ήμουν ανεπιτυχής. Κατηγορούσα 
τους άλλους. Κατηγορούσα την κοινωνία. Κατηγουρούσα ακόμα και ολόκληρο τον κόσμο, αλλά δεν έπαιρνα την 
ευθύνη για μένα. Υποθέτω ότι αυτό ήταν ο ελέφαντας πάλι... 

‐ Χαίρομαι που το βλέπεις τώρα. 
Α: Και εγώ. 
     ‐     Πρεπει να φύγω τώρα. 
 
Η Anna ξενίστηκε βλέποντας τον δάσκαλο να γυρνά και να φεύγει αργά χωρίς να πει ούτε άλλη μια λέξη. Είχε 
ακόμα  πολλά  αναπάντητα  ερωτήματα  για  τον  ελέφαντά  της,  των  άλλων  και  ολόκληρο  τον  κόσμο  των 
ελεφάντων. ‘’Τι πρέπει να κάνω;’’ φώναξε όταν ο δάσκαλος έφυγε. 
     ‐    Πρόσεχε τον ελέφαντα σου. 
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Δεν είσαι ο ελέφαντας σου 
Συχνά  άνθρωποι  ταλαιπωρούνται  απο  ακατάστατες  και  ανεστίαστες  σκέψεις 
χωρίς  απαραίτητα  να  το  καταλαβαίνουν.  Το  συνεχές  ρεύμα  σκέψεων, 
αχρείαστες  ανησυχίες  και  τετριμμένοι  περισπασμοί  προκαλούν  ένα  κράτος 
ταραχής που συνεχίζεται από μέρα σε μέρα.   Επιπλέον οι άνθρωποι συνήθως 
νομίζουν ότι αυτές είναι δικές τους σκέψεις ή ότι είναι αυτές οι σκέψεις. Αλλά 
είναι δυνατόν να πούμε ότι αυτές είναι οι δικές μου σκέψεις; Αν είναι έτσι, τότε 
ποιος είναι αυτός ο εγώ που έχει αυτές τις σκέψεις; 
 
Ο  εγωισμός  είναι  μια  παραπλανητική  και  διφορούμενη  λέξη  έτσι  ας 
χρησιμοποιήσουμε  την  μεταφορά  ενός  ελέφαντα.  Ο  ελέφαντας  είναι  μια 
νοητική εικόνα αυτού που είσαι. Έχει σχηματιστεί βασισμένο στην προσώπικη 
και πολιτιστική σου διαμόρφωση – ξεκινώντας από την πρώιμη παιδική ηλικία. 
Όταν ρωτάς κάποιον «ποιος είσαι;» η απάντηση είναι συνήθως το όνομα τους, 
η ηλικία τους, τα ενδιαφέροντα τους, το επάγγελμα τους, ο τίτλος τους ή ένας 
συνδυασμός  από  αυτά.  Τίποτα  από  αυτά  δεν  εκφράζουν  ποιοι  πραγματικά 
είμαστε:  είναι  απλά  ταμπέλες  που  προσαρτήσαμε  στους  εαυτούς  μας  με  τον 
καιρό.  Είναι  σχετικά  κοινό  το  ότι  ταυτιζόμαστε  με  αυτην  την  λανθασμένη 
εικόνα του εαυτού. Αν σε καθοδηγεί ο ελέφαντας σου, δεν είσαι εξαίρεση.  
 
Αν τώρα έχεις την αίσθηση ότι αύτο δεν μπορεί να είναι αλήθεια, είναι μια φυσιολογική αμυντική αντίδραση 
του ελέφαντα σου. Καθέ φορά που νιώθει να απειλείται αρχίζει να αμύνεται. Σε κάθε περίπτωση, δεν είσαι ο 
ελέφαντας  σου.  Είσαι  η  πρόσκαιρη  και  μεταβαλλόμενη  συνείδηση  υπέρανω  του  ελέφαντα.  Είσαι  ικανός  να 
παρατηρείς  τον  ελέφαντα  και  να  καθοδηγείς  την  συμπεριφορά  του. Μετά  απο  σκληρή  προπόνηση  μπορείς 
ακόμα και να τον ξεφορτωθείς για πάντα.  
  
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο του
βιβλίου ο  Tomi 
Astikainen εξηγεί: 
− Την δική του έννοια του 
Θεού 
− Την δεσπόζουσα 
κουλτούρα  
− Την διαφορά και την 
σημασία του αρίστερου 
και δεξιού ημισφαιρίου 
− Την έλλειψη στέγης ως 
διδακτική εμπειρία 
− Πως εντοπίζεται η 
συμπεριφορά ενός 
ελέφαντα 
− Πως αντιμετωπίζεται ο 
φόβος 
− Την αγάπη 

“Είμαι αυτό με το οποίο  
         ξέρω ότι είμαι.”  
    ‐Nisargadatta Maharaj‐ 
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Η δυστυχία είναι τροφή ελεφάντων 
Ο  ελέφαντας  απολαμβάνει  τις  ανησυχίες,  τις  λύπες  και  τα  προβλήματα.  Όσο  χειρότερα  είσαι,  τόσο  πιο 
αχαλίνωτος είναι ο ελέφαντας σου. Και αν τα πας καλά ο ελέφαντας σου προσπαθεί να βρει νέα προβλήματα 
προκειμένου να επιβιώσει. 

Η γενιά του ψυχαναγκασμού 
Η κτητικότητα,  η απόλαυση,  ο φόβος,  η  ενασχόληση και η αβεβαιότητα  για  το μέλλον  είναι  χαρακτηριστικά 
άφθονα  στην  σημερινή  κοινωνία.  Νιώθουμε  ότι  πρέπει  να  επιβιώσουμε,  αναγκαζόμαστε  να  πετύχουμε  και 
πρέπει  να  κερδίσουμε.  Αλλά  όλα  αυτά  τα  αισθήματα  προέρχονται  απο  τον  ελέφαντα.  Να  θυμάσαι  ότι  ο 
ελέφαντας σου δεν είχε την πολυτέλεια να αναπάυεται μέσα στο κεφάλι σου αλλά αντίθετα έχει αντιμετωπίσει 
χρόνια προσαρμογή. Αυτό που σκέφτεται ο ελέφαντας σου μπορεί να απέχει πολύ από το τι είναι πραγματικά 
καλό για εσένα, ποιος είσαι και το τι σε κάνει ευτυχισμένο.    

Η επιδίωξη της ευτυχίας προκαλεί δυστυχία 
Κάθε  είδος  πόθου  και  επιθυμίας  οδηγεί  στην  δυστυχία:  συμπεριλαμβανομένου  και  του  ότι  προσπαθείς  να 
ευτυχίσεις κάποια μέρα στο μέλλον. Αυτό μπορεί να ονομαστεί  ‘’σκέπτικο όταν’’: θα κερδίσω χρόνο από την 
δουλειά όταν πάρω μπόνους, θα γυρίσω τον κόσμο όταν τα παιδιά θα μπορούν να προσέχουν τον εαυτό τους, 
θα καταπιαστώ με την εθελοντική εργασία που αγαπάω όταν... 
 
Η αποδοχή είναι το κλειδί  
Σύμφωνα  με  τον  Βούδα  ο  μόνος  τρόπος  να  ξεφύγεις  από  την  δυστυχία  είναι  να  δεχτείς  ότι  όλα  είναι 
απογοητευτικά, πρόσκαιρα και χωρίς ταυτότητα. Αν δεχτείς ότι ουσιαστίκα δεν υπάρχει τίποτα βάσιμο, ότι δεν 
υπάρχει  τίποτα που να μπορεί  να φέρει  την  ευτυχία,  αρχίζεις  να δέχεσαι ό,τι  σου έρχεται όπως είναι. Όταν 
δέχεσαι τα πάντα σαν δώρο η πρόσκρουση της δυστυχίας ελαχιστοποιείται ή ακόμα και απομακρύνεται.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“ Γιατί είσαι δυστυχίσμένος; Γιατί 
το 99,9 τοις εκατό όσων 

σκέφτεσαι και όσων κάνεις , 
είναι για τον εαυτό σου. Και δεν 

υπάρχει ένα .”  
‐Wei wu Wei‐ 
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Ο ελέφαντας έχει αναλάβει 
Για τους περισσότερους από εμάς είναι συνηθισμένο να ελεγχόμαστε από τους ελέφαντες μας. Αν θέλουμε να 
επανακτήσουμε  τον  έλεγχο  πρέπει  πρώτα  να  μάθουμε  να  εντοπίζουμε  τον  ελέφαντα  και  μετά  πως  να  τον 
ελέγχουμε. 
 
Η ομιλία του ελέφαντα 
Διάφοροι  πόθοι,  ανάγκες,  επιθυμίες  και  επιδιώξεις  έρχονται  από  τον  ελέφαντα.  Πόσο συχνά  παρατηρείς  τα 
παρακάτω  στο  μυαλό  σου:  «χρειάζομαι»,  «θέλω»  ή  «θα  έπρεπε»,  «θα  μπορούσα»,  «θα  έκανα»;  Δεν 
χρειάζεσαι, θέλεις ή επιθυμείς. Είναι ο ελέφαντας σου. Πρόσεξε την γλώσσα που χρησιμοποιείς και είσαι ένα 
βήμα  πιο  κοντά  στο  να  πιάσεις  τον  ελέφαντα  την  ώρα  που  αναλαμβάνει.  Συνήθως  σχέδον  ό,τι  σκέφτεσαι 
έρχεται από τον ελέφαντα και αυτό που νιώθεις μέσα σου είναι ο πραγματικός εαυτός σου. 
 
Σιωπόντας την φλυαρία του μυαλού 
Ο ελέφαντας ζει στο παρελθόν και το μέλλον. Αν συγκεντρωθεις στο να είσαι στο τώρα ο ελέφαντας δεν μένει 
με πολύ περιοχή. Αν είσαι στην αρπάγη του ελέφαντα για πολύ καιρό, ορμώντας από το ένα μέρος στο άλλο 
και ανησυχώντας  για  το  παρελθόν  και  το μέλλον,  πιθανόν  να δυσκολευτείς  να δεχτείς  το  γεγονός ότι η  ζωή 
είναι  εδώ  και  τώρα.  Η  ζωή  σου  συμβαίνει  μόνο  τώρα,  όχι  15  λεπτά  πριν  ή  του  χρόνου.  Εύκολοι  τρόποι  να 
συγκεντρωθείς στην παρούσα στιγμή περιλαμβάνουν  για παράδειγμα  την συγκέντρωση στην αναπνοή ή  την 
κυκλοφορία  στα  άκρα.  Μπορείς  επίσης  να  παρατηρείς  τον  έναστρο  ουρανό  ή  να  κινείσαι  στην  φύση 
παρατηρώντας  τις  λεπτομέρειες  χωρίς  να  ταυτοποιείς  τα  πάντα.    Ο  ελέφαντας  σου  μάλλον  θα  τους 
συμπεριφερθεί ανιαρά ή θα αρχίσει να ταυτοποιεί πραγματα – ‘’και λοιπόν, είναι ένα δέντρο’’ – αλλά αν δεν 
αφήσεις την προκατάληψη να σε καταλάβει μπορείς να αισθανθείς ένα καταπλήκτικο εύρος από χρώματα και 
αρμονία βγαίνοντας από την πόρτα.    
 
Αντικατέστησε τον φόβο με την αγάπη 
Όλα  τα  ανθρώπινα  αισθήματα  προέρχονται  από  δύο  θεμελιώδη  αισθήματα:  τον  φόβο  και  την  αγάπη.  Τα 
λεγόμενα αρνητικά αισθήματα είναι απλά παραλλάγες του φόβου και κατά συνέπεια τα ευχάριστα αισθήματα 
πηγάζουν  από  την  αγάπη.    Δέξου  ότι  ο  ελέφαντας  σου  φοβάται.  Όποτε,  ένας  σχετικά  εύκολος  τροπος  να 
ξεφορτωθείς  τον  ελέφαντα  σου  είναι  να  επικεντρωθείς  στην  αγάπη.  Παίρνει  λίγο  χρόνο  και  εξάσκηση  αλλά 
μπορείς να το κάνεις.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Για κάποιους, ο διάλογος της 
φλυαρίας του μυαλού μας τρέχει 
τόσο γρήγορα που μετά βιας 
προλαβαίνουμε αυτό που 

σκεφτόμαστε.”  
‐Jill Bolte Taylor‐ 
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Κεφάλαιο 2: Οδοντίατρος κροκοδείλων 
 
Η Anna ήταν ξαπλωμένη στο γρασίδι και χάζευε τα σύννεφα καθώς περνούσαν αργά από τον ήλιο. Χαμογέλασε 
και ανάσανε χαλαρά. Είχαν περάσει μερικοί μήνες από την συνάντηση της με τον δάσκαλο. Είχε καταλάβει τι 
συνέβαινε  με  τον  ελέφαντα  της:  είχε  βρει  την  γαλήνη  του  νου.  Η  γαλήνια  στιγμή  ξαφνικά  διεκόπη.  Η Anna 
ξαφνιάστηκε παρατηρώντας κάποιον ξαπλωμένο δίπλα της κοιτώντας τον ουρανό. Ήταν ο δάσκαλος. 
Α: Θεέ μου, με τρόμαξες. Πως εμφανίστηκες χωρίς να παρατηρήσω τίποτα; 

‐ Δεν με συνοδεύει ο ελέφαντας μου και έτσι δεν ενοχλώ τους άλλους. 
Α: Φυσικα. 
 
Η  Anna  χαμογέλασε  παρόλο  που  σκέφτηκε  ότι  ο  δάσκαλος  είχε  πολύ  στεγνή  αίσθηση  του  χιούμορ.  Ήταν 
χαρούμενη  που  ο  δάσκαλός  είχε  γυρίσει.  Αυτός  της  έκανε  άλλη  μια  ισχυρή  ερώτηση:  ‘’Χρειάζεται  ένας 
κροκόδειλος να πάει στον οδοντίατρο;’’ 
Α: Τι; Σταμάτα με τους γρίφους σου. Περίμενα ότι θα ήθελες να ακούσεις πως χρησιμοποίησα την γνώση που 
μου έδωσες. Σκέφτηκα την προσωπική μου ιστορία και τις επιδράσεις που είχε ο ελέφαντας.  

‐ Συνέχισε. Είμαι όλος αυτιά. 
Α: Εντάξει. Μερικά χρόνια πριν πίστευα ότι όλα έπρεπε να πηγαίνουν όπως θέλω. Είχα υπερτιμήσει τον εαυτό 
μου  και  ήμουν  αλαζόνικη.  Η  επιτυχία  φαινόταν  να  γεννά  και  άλλη  επιτυχία  και  ο  εγωισμός  μου  –  που  εσύ 
αργότερα ονόμασες ελέφαντα – μεγάλωνε και μεγάλωνε. 

‐ Και πως αυτό επερέαζε την συμπεριφορά σου; 
Α: Η κοινωνική μου συμπεριφορά ήταν σχεδόν απαράδεκτη εξαιτίας της διαστρεβλωμένης εικόνας που είχα για 
τον εαυτό μου.  Στην πραγματικότητα δεν ήταν ποτέ μια εικόνα του εαυτού μου – ήταν μια αντανάκλαση του 
ελέφαντα μου. Αλλά δεν το έβλεπα γιατί μου άρεσε όπως ήταν. Σωστά; 

‐ Ακούγεται σαν έκανες τα μαθηματά σου. Συνέχισε. 
Α: Τότε αντιμετώπισα απογοήτευσεις. Άρχισα να αποτυγχάνω – που ήταν ανήκουστο για εμένα. Οπώς σου είπα 
και  πριν,  δεν  δεχόμουν  την  ευθύνη  για  τις  αποτυχίες  αλλά  κατηγορούσα  τους άλλους.  Αν  δεν  μπορούσα  να 
κατηγορήσω άτομα κατηγορούσα θεσμούς ή ακόμα και ολόκληρο τον κόσμο. Χρειάστηκε πολλές απογοητεύσεις 
και ένα πολύ γεναίο άτομο που με έκανε να δω ότι έφταιγα εγώ – εγώ ήμουν αυτή που έπρεπε να αλλάξει. 
 
Ο δάσκαλος είχε δελεαστεί με την ιστορία. 
      ‐     Λοιπόν, τι έγινε; 
Α: Ήμουν ευγνώμων σε αυτό το άτομο – ακόμα είμαι – και ξεκίνησα να φτιάχνω τον καινούργιο εαυτό μου με 
μια πιο ταπεινή συμπεριφορά. 

‐ Τι έκανες; 
Α:  Έθεσα  στόχους  προσωπικής  ανάπτυξης,  σύλλεξα  επικοδομητική  κριτική  για  την  συμπεριφορά  μου,  έκανα 
τεστ προσωπικότητας, διάβασα πολλά βιβλία για το πως να βοηθήσεις τον εαυτό σου, διευκρίνησα τον σκόπο 
και τις αξίες μου και διάφορα πράγματα που μόνο ένας άσχημα δαρμένος ελέφαντας μπορούσε να φανταστεί. 

‐ Χρησιμοποιείς πολύ εύγλωτα την μεταφορά του ελέφαντα.  
Α: Ναι,  μου  αρέσει.  Τέλος  πάντων,  προσπάθησα  λοιπόν  να  σκεφτώ  τον  δρόμο  μου  έξω  απο  την  δυστυχία. 
Σκέφτηκα  και  σκέφτηκα  και  σκέφτηκα.  Και  τελικά  σκέφτηκα  –  πάλι  –  ότι  έχω  αλλάξει  γιατί  φαινόμουν 
επιτυχημένη πάλι. 

‐ Αλλά δεν ήσουν, ήσουν; 
Α: Μπορεί να είχα μάθει κάτι, αλλά ακόμα ήταν ο ελέφαντας μου στο προσκήνιο.  

‐ Μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα; 
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Α: Για παράδειγμα, είχα ψύχωση με το να έχω δίκιο. Ήταν ακόμα ή ο δικός μου δρόμος ή ο έξω. Αρνούμουν να 
ακούσω την γνώμη του άλλου – ούτε καν να προσπαθήσω να καταλάβω από που έρχεται, ποια ήταν η γλώσσσα 
που χρησιομοποιούσε ή γιατί ένιωθε τόσο σίγουρος για την άποψη του. Θεέ μου, μπορούσα ακόμα και να έχω 
την ίδια θεώρηση αλλά ακόμα να διαφωνώ, γιατί χρησιμοποιούσα διαφορετικές λέξεις για να εκφράσω το ίδιο 
πράγμα. 

‐ Και έτσι έπρεπε να κερδίζεις σε καθέ περίπτωση, σωστα; 
Α: Όχι. Ο ελέφαντας μου ήθελε να κερδίζει. 
 
Η Anna  γύρισε  να πάρει  κάτι από  το σακίδιο  της.  Έδωσε  ένα βιβλίο με  τίτλο  ‘’  Η Ουράνια Προφητεία’’  στον 
δάσκαλο.  
      ‐     Χμμ... James Redfield. Ακούγεται γνωστό. Τι έμαθες από αυτό; 
Α:  Δεν  το  έχω  τελειώσει ακόμα,  αλλά  έμαθα ήδη  για  την  έννοια  του  ‘’έλεγχος στο δράμα’’. Παρατήρησα ότι 
επαναλαμβάνω το δράμα του κακόμοιρου εαυτού μου μέσα μου – κάτι που είχα μάθει νωρίς στην παιδική μου 
ηλικία από τους γονείς μου και την ανατροφή μου.  

‐ Και τι έχει αυτό να κάνει με αυτά που μου είπες πριν; 
Α: Αυτό το δράμα του κακόμοιρου εαυτού μου ήταν ο λόγος που είχα αυτή την συμπεριφορά – προσπαθούσα 
να  τραβήξω  την  προσοχή,  λέγοντας  την  κακόμοιρη  ιστορία  μου  και  κατηγορόντας  όλο  τον  κόσμο  αν  τα 
πράγματα δεν πήγαιναν όπως ήθελα. Αλλά παρόλο που το παρατηρούσα στον εαυτό μου, ένιωθα αβοήθητη... 
χωρίς να ξέρω πως να το αφήσω, μέχρι που συνηδειτοποίησα ότι δεν ήμουν εγώ που κουβαλούσα το βάρος, 
αλλά ο ελέφαντας. 

‐ Φυσικά. Λοιπόν, το να παρατηρήσεις ότι έχεις έναν ελέφαντα σε βοήθησε. 
Α: Ναι. Το να διαχωριστώ από τον εγωισμό που είχε πλάσει το μυαλό μου με βοήθησε πολύ. 
 
Ο δάσκαλος δεν φαινόταν ευχαριστημένος. Η Anna αναρωτήθηκε γιατί ο δάσκαλος δεν ήταν χαρούμενος που 
είχε μάθει τόσα πολλά. 
      ‐     Ακόμα δεν απάντησες την ερωτησή μου. 
Α: Ποια ερώτηση; 

‐ Χρειάζεται ένας κροκόδειλος να πάει στον οδοντίατρο; 
 
Η Anna  σάστισε:  ‘’Τι  σχέση  έχει  αυτό  με  ο,τιδήποτε;’’  Τότε  κατάλαβε  ότι  πέρναγε  ακόμα  ένα  τεστ  και  ήταν 
χαρούμενη να απαντήσει την ερώτηση. 
Α: Όχι. Δεν νομίζω ότι οι κροκόδειλοι πάνε στον οδοντίατρο. 

‐ Και γιατί είναι αυτό; 
Α: Γιατί τα δόντια τους είναι μια χαρά. 

‐ Γιατί; 
Α: Δεν ξέρω γιατί... μπορεί να τα βουρτσίζουν συχνa. 

‐ Σωστά. Αλλά ποιος τους βουρτσίζει τα δόντια; Δεν μπορουν να το κάνουν μόνοι τους, έτσι; 
 
 
Η Anna ήξερε ότι αυτό είχε να κάνει με κάτι με αυτά που είχε ήδη μάθει. Άφησε τον δάσκαλο να περιμένει για 
μια απάντηση. Ήξερε ότι η σκέψη δεν θα την βοηθούσε πολύ, έτσι κοίταξε απλά τον ουρανό... Άφησε τα μάτια 
της να περιπλανηθούν μακρυά από τα σύννεφα και μέσα στα δέντρα... ‘’Ένα πουλί’’  σκέφτηκε ξαφνικά. 
Α: Είναι ένα πουλί. Το πουλί είναι ο οδοντίατρος! 

‐ Εξαιρετικά. Το πουλί αυτό λέγεται Αιγυπτιακό βροχοπούλι. Το ήξερες; 
Α: Οχί. 

‐ Γιατί; 
Α: Απλά ήξερα ότι είναι το πουλί του κροκοδείλου. 

‐ Ακριβώς. Γιατί οι άνθρωποι συσχετίζουν το πουλί με τον κροκόδειλο; 
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Α: Επειδή κάνουν τόσο πολύ παρέα. 
‐ Ναι.  Γιατί  πιστεύεις  ότι  ο  κροκόδειλος  αφήνει  το  βροχοπούλι  να  μπαίνει  στο  στόμα  του  χωρίς  να  το 

τρώει; 
Α: Γιατί το πουλί είναι χρήσιμο. 

‐ Ακριβώς. Λοιπόν, πως λέγεται αυτού του είδους η σχέση; 
Α: Συμβίωση; 
     ‐      Ναι.  Είναι  μια  αμοιβαία  σχέση.  Τον  19ο  αιώνα  η  συμβίωση  ορίζοταν  ως  ‘’ο  κοινός  βιος  ανόμοιων 
οργανισμών. ‘’ 
 
 
Η Anna  έδινε σιωπηλά συγχαρητήρια στον εαυτό της που κατάφερε να προσθέσει  ένα και ένα τόσο εύκολα. 
Αλλά ήταν ακόμα μπερδεμένη. 
Α:Τι σχέση έχει αυτό με τους ελέφαντες πάλι; 

‐ Μπορείς να ονομάσεις τίποτα ανόμοιους οργανισμούς που ξέρεις; 
Α: Τι; 

‐ Σε μια συμβιοτική, αμοιβαία, συνύπαρξη και οι δύο οργανισμοί επωφελούνται ο ένας από τον άλλο – 
στην πραγματικότητα δεν επιβιώνουν ο ένας χωρίς τον άλλο. 

Α: Ναι, και; 
‐ Εκτός από τους κροκόδειλους και τα βροχοπούλια, στις κοινές συμβιοτικές σχέσεις περιλαμβάνονται για 

παράδειγμα οι μέλισσες με τα επικονιαστικά λουλούδια, οι γοβιοί με τις γαρίδες, τα ψάρια κλόουν με 
την  ανεμώνη Ritteri,  ο  άνθρωπος  με  το  άλογο. Μπορείς  να  ονομάσεις  ομάδες  ανθρώπων  που  έχουν 
αυτού του είδους την συνύπαρξη; 

Α: Όχι. 
‐ Λοιπόν, ας το γυρίσουμε από την άλλη. Ξέρεις ομάδες ανθρώπων που δεν τα πάνε καλά μεταξύ τους; 

Α: Φυσικά. Εννοείς όπως την αστυνομία με τους διαδηλωτές; 
‐ Ναι. Ποιοι άλλοι; 

Α: Οι Ισραηλινοί με τους Παλαιστινίους... Οι νέοι με τους γέρους... Οι άντρες με τις γυναίκες... Οι Hutus με τους 
Tutsis... Η λίστα είναι ατελείωτη.  

‐ Είναι. Πως νομίζεις ότι θα μπορούσαμε να επικοινωνούμε καλύτερα με τους άλλους; 
Α:  Αφήνοντας  τους  ελέφαντες  μας!  Καταλαβαίνοντας  της  αξία  της  συνεργασίας!  Βλέποντας  ότι  η  ζωή  μου 
εξαρτάται από τους άλλους... Υποθέτω. 

‐ Ναι, ναι και ναι. Είμαι περήφανος για την πρόοδο σου. 
 
Το χαμόγελο της Anna ακτινοβολούσε παρόλο που είχε ξεκινήσει να βρέχει. Ο δάσκαλος έβγαλε την ομπρέλα 
του και έφυγε με τον τυπικό του τρόπο, χωρίς ούτε μια προειδοποίηση. 
Α: Μην το ξανακάνεις! Πες μου και άλλα! Έι... Τι μαθήματα πρέπει να κάνω; 

‐ Πήγαινε σε έναν οδοντίατρο. 
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O Χρυσός Κανόνας 2.0 
O Hillel είπε ‘’Αυτό που είναι ποταπό για εσένα, μην το κάνεις στον συνάνθρωπο σου, αυτό είναι όλο το Torah, 
και τα υπόλοιπα είναι σχόλια.’’ Αυτό το μήνυμα συμπόνιας είναι ο πυρήνας των μεγαλύτερων θρησκειών και 
φιλοσοφιών. Μπορεί να έχουμε ξοδέψει πολύ χρόνο διαφωνόντας για τα σχόλια, ένω όλον αυτόν τον καιρό θα 
μπορούσαμε  να  ζούμε  το  κεντρικό  μήνυμα.    Ίσως  ο  κόσμος  να  ήταν  ήδη  ένα  καλύτερο  μέρος  αν  το  είχαμε 
κάνει. Το ίδιο μήνυμα είναι το δεύτερο μέρος της φιλοσοφίας Ubuntu. ‘’Είμαι επειδή είσαι’’. Παρόλο που αυτή 
δεν θα ήταν φυσιολογική συμπεριφορά σε μια σύγχρονη κοινωνία μπορούμε να ξεκινήσουμε να την εξασκούμε 
όποτε θέλουμε.  Δεδομένου ότι η σκέψη κατευθύνει την συμπεριφορά, μερικές φορές η συμπεριφορά μπορεί 
να  πάει  την  σκέψη  μας  σε  μια  άλλη  κατεύθυνση.   Μπορείς  να  προσποιείσαι  τον  συμπονετικό  για  να  γίνεις 
συμπονετικός.  Δεν  μπορούμε  άλλο  να  συμπεριφερόμαστε  μεταξύ  μας  σαν  ξεχωριστά  είδη.  Η  επιστήμη 
επιτέλους απέδειξε ότι όλοι προερχόμαστε από την Αφρικανική ήπειρο. Στο επίπεδο του DNA συγγενεύουμε με 
τα πουλιά, τα ερπετά, τα αμφίβια, τα άλλα θηλαστικά ακόμα και με τα φυτά. Είναι καιρός να καταλάβουμε ότι 
όλοι είμαστε στην ίδια πλευρά. Είναι καιρός να συγκεντρωθούμε στην αγάπη αντί του μίσους. Όλη η δυστυχία 
που παρατηρούμε είναι η κλήση για αλλάγη.  
 
Η γενιά του Nokia 
Κοιτώντας την Γη από το διάστημα δεν βλέπεις σύνορα. Το ίδιο ισχύει και για τον κυβερνοχώρο. Το σλόγκαν της 
Nokia ‘Συνδέοντας τους ανθρώπους’ απεικονίζει το γεγονός ότι φτάνουμε ο ένας τον άλλον με την βοήθεια της 
τεγχνολογίας.  Ειδικά οι νεότερες γενιές τελικά βλέπουν τους εαυτούς τους σαν πολίτες του κόσμου. Αρχίζουμε 
να βλέπουμε την Γη σαν ένα σύστημα και να κατανοούμε τις σχέσεις μεταξύ των υποσυστημάτων. 
 
Δώσε για να δώσεις 
Πρέπει να απορρίψουμε την ερώτηση  ‘’εγώ τι θα κερδίσω;’’. Για πολύ καιρό οδηγούμασταν από τον εγωισμό 
μας και προσπαθούσαμε να συσσωρεύσουμε όσο περισσότερο πλούτο μπορούσαμε. Ακόμα και φαινομενικά 
αλτρουιστικές πράξεις ήταν υποκινούμενες από τον εγωισμό μας: βοηθώντας άλλους παίρνουμε ικανοποίηση. 
Είναι καιρός να στραφούμε στην γεναιοδωρία και την υπηρεσία των άλλων για χάρη του να δίνεις. Σε μια άνευ 
εγωισμού σχέση μπορείς να δεις τον ‘’εαυτό’’ σε ένα άλλο ανθρώπινο ον και επειδή τελικά όλα και όλοι είναι 
ένα είναι τρελό το να πληγώνεις τους άλλους γιατί είναι σαν να πληγώνεις τον εαυτό σου. Οι σχέσεις αυτής της 
νέας εποχής είναι στα καλυτερα τους όταν διέπονται από πνεύμα σύμπραξης: το όλο γίνεται πιο δυνατό από το 
σύνολο των κομματιών του.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

“Ζούμε σε μια εποχή χάους, τόσο 
πλούσια στην δυνατοτητά 

καταστροφής όσο και σ’αυτήν νέων 
πιθανοτήτων. Πως θα 

διαπλεύσουμε αυτήν την εποχή; Η 
απάντηση είναι, μαζί .” 
‐Margaret Wheatley‐ 
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Ο ελέφαντας στο στόμα του κροκοδείλου 
Μια συνεργαστική σχέση είναι δύσκολο να χτιστεί γιατί χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό. Δεν φτάνει το 
ότι αφυπνίστηκες και η συνείδηση σου ανυψώθηκε σε ένα νέο επίπεδο.  
 
Εντόπισε τον ελέφαντα και στους δύο 
Πρέπει  να  μπορείς  να  επικοινωνείς  ακόμα  και  με  αυτούς  που  δεν  έχουν  περάσει  αυτή  την  μεταμόρφωση. 
Θυμήσου να παρατηρείς και τον εαυτό σου: να προσέχεις στις σχέσεις σου και να βλέπεις αν είναι πραγματικά 
ένα  βροχοπούλι  στο  στόμα  του  κροκοδείλου,  ή  αν  είναι  ένας  ελέφαντας  μεταμφιεσμένος  σε  πουλί.  Δεν 
χρειάζεται  να  πούμε  ότι  το  τελευταίο  μπορεί  να  γίνει  ανυπόφορο.  Επιθετικοί,  παθητικοί  και  παθητικοί‐
επιθετικοί τρόποι επικοινωνίας είναι χαρακτηριστικοί του  ελέφαντα.   
 
Εκτίμησε τον δυναμισμό 
 Mόνο η δυναμική επικοινωνία διαπλάθει υγιή, παραγωγική επικοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι λες την γνώμη σου 
αλλά επίσης ότι υπολογίζεις και τους άλλους και τους κάνεις να νιώθουν άξιοι και σεβαστοί. Εκτίμηση σημαίνει 
ότι συγκεντρώνεσαι σε αυτό που δουλεύει και χτίζεις πάνω στις καλές πλευρές ανθρώπων και καταστάσεων.  
Χρησιμοποίησε  ερωτήσεις  αντί  για  αυστηρές  γνώμες.  Αυτός  είναι  ο  χαρακτήρας  του  κροκόδειλου  και  του 
πουλιού.     
 
Ο Νόμος του Φορτηγού Απορριμάτων 
Πρόσεχε ιδιαίτερα τις συναντήσεις με εγωιστικούς ανθρώπους. Έχουν συσσωρεύσει πολλά απορρίματα μέσα 
τους:  απωθημένα,  θυμό  και  απογοητεύσεις.  Όταν  το  φορτίο  αρχίζει  να  γίνεται  υπερβολικό  πρέπει  να 
απορριφθούν  κάπου.  Αν  τύχει  να  ξεφορτωθούν  πάνω  σου,  ξέρεις  πως  να  ενεργήσεις:  μην  το  πάρεις 
προσωπικά. Χαμογέλα, χαιρέτα, ευχήσου ευτυχία και προχώρησε.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Mόνο οι δράσεις που δεν 
προκαλούν αντιδράσεις είναι 
αυτές που στοχέυουν στο κοινό 

καλό.” 
‐Eckhart Tolle‐ 
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Ελεφαντιστικές σχέσεις 
Όταν οι σχέσεις βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό οι άνθρωποι μπορούν να στηρίζονται ο ένας στον άλλον 
για να αναζητηθεί μια επικερδής και για τους δύο κατάσταση χωρίς σκοπίμως να μειώνεται ή να υποβαθμίζεται 
ο άλλος.  
 
Στόχευε την άνευ εγωισμού συνεργία 
Αμοιβαία ωφέλιμες σχέσεις δημιουργούνται όταν χρησιμοποιείται   συναισθηματική ταύτιση. Είναι σημαντικό 
να  καταλάβουμε  την  διαφορά  μεταξύ  συμπόνοιας  και  συναισθηματικής  ταύτισης.  Η  συμπόνοια  είναι  ένα 
συναίσθημα, ενώ η συναισθηματική ταύτιση έιναι μια επιδεξειότητα. Ταύτιση σημαίνει ότι ‘’περπατάς ένα μίλι 
με τα παπούτσια του άλλου.’’ Να θυμάσαι ότι πριν από αυτό, πρέπει  να βγάλεις τα δικά σου.  
 
Εξάσκησε τη μη ζήλεια 
Η μη ζήλεια πηγαίνει την συμπόνοια ένα βήμα παραπέρα.  Σημαίνει ότι νιώθεις χαρούμενος για την επιτυχία 
και την ευχαρίστηση του αγαπημένου σου, ακόμα και αν δεν είσαι εσύ η πηγή της. Το ίδιο ισχύει και για γονείς 
που αμφιβάλουν αν  τα  παιδιά  τους  είναι  έτοιμα  να αφήσουν  την φωλιά,  όσο  και  στις  πολυγαμικές  σχέσεις 
όπου οι σύντροφοι επιτρέπουν ο ένας στον άλλο να αγαπήσουν άλλους. 
 
Να επικοινωνείς τα πάντα και να είσαι ριζικά ειλικρινής 
Όταν ο  ελέφαντας δεν  είναι στο δρόμο σου,  δεν  χρειάζεται  να παίρνεις  τα πάντα προσωπικά και ακόμα και 
περίπλοκα ζητήματα μπορούν να λυθούν με σεβασμό. Υπάρχει μια κοινή κατανόηση ότι όταν απωθημένα και 
άσχημα συναισθήματα θυμού, λύπης, φόβου και πόνου εκφράζονται δεν λαμβάνονται ως επιθέσεις του ενός 
στον άλλο. Παρόλαυτα η συζήτηση δεν προκύπτει πάντα αυτόματα. Είναι μια επιλογή που πρέπει να γίνει και 
από τα δύο μέρη. Η ομιλία είναι σημαντική γιατί δεν μπορούμε να διαβάσουμε μυαλά... ακόμα. Όταν συζητάς 
χωρίς  ελέφαντα  μπορείς  να  λες  την  γνώμη  σου  ανοιχτά  και  ειλικρινά  υπολογίζοντας  και  τα  αισθήματα  του 
άλλου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Όταν οι άνθρωποι μιλούν, να 
ακούς ολοκληρωτικά. Οι 

περισσότεροι άνθρωποι δεν 
ακούν ποτέ.” 

‐Ernest Hemingway‐ 



17 

H κουλτούρα της εγκατάλειψης 
Προκειμένου  να  κινηθούμε  προς  ένα  καλύτερο  κόσμο  η  ανθρωπότητα  πρέπει  πρώτα  να  εγκαταλείψει 
παγιωμένες  επινοήσεις,  παλίες  αξίες  και  απαρχαιωμένες  συνήθειες.  Η  πραγματικότητα  είναι  πολύ 
περισσότερα από αυτά που έχουμε συνηθίσει να αντιλαμβανόμαστε με τις περιορισμένες μας αισθήσεις και 
τον κατακερματισμένο σκεπτόμενο νου μας.  
 
Αναγνώρισε τα γεγονότα 
Η φώτιση σημαίνει να αναγνωρίζεις τα γεγονότα. Το να δεις ότι η πραγματικότητα χρειάζεται την εγκατάλειψη 
του οικείου και της ασφάλειας. Σύντομα η αγάπη εκθρονίζει τον φόβο και το να είσαι γίνεται πιο σημαντικό 
από το απλά να κάνεις. 
 
Κάνε λιγότερα, γίνε περισσότερα 
Αν  θες  να  εστιάσεις  στην  πνευματική  σου  ανάπτυξη,  καλό  είναι  να  κάνεις  λίγο  χώρο  για  αυτήν.  Στην 
πολυάσχολη καθημερινότητα μας υπάρχουν τόσα πράγματα που πρέπει να κάνουμε που μπορεί να ακούγεται 
σαν μια τρελή  ιδέα.  Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ελευθερώσεις χρόνο για να μην κάνεις τίποτα, αν θες να 
ξεφορτωθείς την απληστία, την πλάνη και την προσκόλληση σε αχρείαστα πράγματα.  
 
Ξεφορτώσου τα αχρείαστα πράγματα 
Προς  βοήθεια  εγκατάλειψης  του  ελέφαντα  μας –  την  ουσία  αυτού  που  νομίζαμε  ότι  είμαστε,  μπορούμε  να 
εξασκηθούμε  εγκαταλείποντας  λιγότερο σημαντικά πράγματα. Μπορείς  να  ξεκινήσεις φτιάχνοντας μια  λίστα 
με όλα τα πράγματα που έχεις, και να τα βάλεις κατα σειρά προτεραιότητας. Μετά εγκατέλειψε τα – δώσ’ τα ή 
πούλησε  τα  –  το  ένα  μετά  το  άλλο  ξεκινώντας  από  το  λιγότερο  σημαντικό.  Σύντομα  θα  καταλάβεις  ότι  ο 
ελέφαντας  έχει  ταυτοποιηθεί  με  αυτά  τα  υλικά  αγαθά.  Μπορείς  να  έχεις  επίγνωση  αυτής  της  διαδικασίας 
εγκατάλειψης και κάθε φορά που πετάς κάτι, βαθμολόγησε πόσο άσχημα νιώθεις σε μια κλίμακα από το ένα 
εως  το  δέκα.  Εκείνη  την  στιγμή  ξέρεις  πόσο  ταυτοποιημένος  με  αυτό  το  πράγμα  ήσουν  στην  ζωή σου.  Όσα 
περισσότερα πράγματα από την λίστα μπορείς να ξεφορτωθείς, τόσο περισσότερο χώρο θα κερδίσεις – φυσικό 
αλλά και πνευματικό – για πιο σημαντικά πράγματα στην ζωή σου.  

 Μπορεί να νιώθεις σαν να πεθαίνεις 
Το να εγκαταλείπεις μπορεί στην αρχή να νιώθει άσχημα, ακόμα και σαν θάνατος. Είναι γιατί όλα όσα είναι 
οικεία και ασφαλή αντικαθίστανται με νέα και απρόβλεπτα. Και κατά κάποιο τρόπο, είναι ένα είδος θανάτου. 
Όταν ο ελέφαντας κάνει στην άκρη μπορείς να αναγενηθείς και να μεγαλώσεις.  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Όταν εγκαταλείπω αυτό που 
είμαι, γίνομαι αυτό που θα 

μπορούσα να είμαι.” 
‐Lao Tzu‐ 
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Κεφάλαιο 3: Κοινωνία μυρμηγκιών 
 
Η Anna  ξύπνησε ένα θλιβερό Κυριακάτικο πρωϊ. Νόμιζε ότι άκουσε το κουδούνι, αλλά δεν ήθελε να σηκωθεί 
από  το  κρεβάτι.    Είχε  λίγο  πονοκέφαλο  από  την  χθεσινοβραδυνή  της,  επί  τούτου,  απόφαση  να  μεθύσει.  Το 
κουδούνι χτύπησε ξανά. ‘’ Ποιος να ‘ναι τέτοια ώρα;’’ Σκέφτηκε και ανάγκασε τον εαυτό της να σηκωθεί για να 
ανοίξει. Έκπληκτη είδε τον δάσκαλο στην πόρτα.  
     ‐     Γεια σου Anna. Ελπίζω να σε ξύπνησα. Μπορώ να περάσω; 
Α: Τι; Βέβαια. Με συγχωρείς για το χάλι. 
 
Η Anna άναψε τον βραστήρα και έπλυνε το προσωπό της. Δεν μπήκε καν στον κόπο να ρωτήσει πως ήξερε ο 
δάσκαλος που μένει.  Σύντομα κάθονταν στον καναπέ με με δύο ζεστές κούπες τσάι. Ο δάσκαλος έσπασε την 
σιωπηλή στιγμή. ‘’Τα μυρμήγκια έχουν αρχηγό;’’ 
Α: Ω θεέ μου, άντε πάλι. Σε παρακαλώ μην εισάγεις άλλα ζώα στην ζωή μου. Η επίσκεψη στον οδοντίατρο δεν 
πήγε και τόσο καλά.  

‐ Πες μου. 
Α: Υποθέτω ότι απέτυχα στα μαθήματα μου. Αμέσως μετά από την προηγούμενη συνάντηση μας, το αγόρι μου 
έριξε μια βόμβα. Μου είπε ότι παρόλο που είναι πολύ ερωτευμένος μαζί μου, θα ήθελε να βλέπει και άλλους 
ανθρώπους. 

‐ Και πως αντέδρασες; 
Α: Φυσικά εκνευρίστηκα. Έφυγα τρέχοντας από το σπίτι του και ξέσπασα σε κλάματα. Ξέρω τι θα μου πεις: ότι 
έπρεπε να ελέγξω τον ελέφαντα μου. Αλλά ήταν πολύ για να το αντέξω.  

‐ Όχι,  αυτό  είναι  υπέροχο.  Είχες  μια  δοκιμασία  στην  πραγματική  ζωή  για  να  εξέτασεις  τα  πρώτα  δύο 
μαθήματα  σου.  Βλέπω  ότι  δεν  μπορείς  να  το  κουβεντιάσεις  τώρα.  Θα  ξαναέρθω  σε  μία  εβομάδα. 
Θυμήσου ποια πραγματικά είσαι και πως μπορείς να συνδεθείς με τους άλλους. Ό,τι και να γίνει: πάρ’ 
το σαν δώρο. 

 
 *** 

Ο δάσκαλος έφυγε για να γυρίσει σε μία εβδομάδα, όπως είχε υποσχέθει. H Anna τώρα ήταν πιο έτοιμη. 
Α: Καλώς ήρθες. Με συγχωρείς που δεν μπορούσα να κάνω άλλα μαθήματα την περασμένη εβδομάδα.  

‐ Δεν πειράζει. Τώρα πες μου τι έγινε.  
Α: Πέρασα  κανά  δυο  μέρες  μόνη  μου  ψάχνοντας  τα  αισθήματα  μου.  Κατάλαβα  ότι  δεν  ήμουν  εγώ  αλλά  ο 
ελέφαντας μου που πονούσε. Το πήρα σαν δώρο. 

‐ Τέλεια. Επανασυνδέθηκες με το αγόρι σου; 
Α: Ναι. Κατάλαβα ότι ποτέ δεν είπε ούτε σκέφτηκε να με αφήσει. Ήταν πολύ ειλικρινής. Δεν με είχε απατήσει. 
Ήθελε να είναι μαζί μου και να με αγαπά, αλλά δεν μπορούσε να είναι απόλυτα ικανοποιημένος με μένα μόνο. 
Μου εξήγησε ότι  καλύπτω το 90% των αναγκών του αλλά το 10% λείπει. 

‐ Αλήθεια; Και τι αποφάσισατε; 
 Α: Μπορεί να μπει κάποιος άλλος στην σχέση μας... μία κοινή μας φίλη. Ακούγεται περίεργο αλλά και οι τρεις 
μας ήμαστε σύμφωνοι. Είναι σαν αδερφή μου και φαίνεται να είναι ειλικρινά ερωτευμένη με το αγόρι μου. Αν 
ήταν αποιαδήποτε άλλη θα αμφέβαλα,  αλλά  είναι  εντάξει.  Δεν  ξέρω  τι  πρόκειται  να  γίνει  αλλά  τουλάχιστον 
ξέρουμε  ο  ένας  τα  πραγματικά  αισθήματα  του  άλλου.  Στην  πραγματικότητα,  νιώθω  ότι  η  τρυφερότητα  και 
αγάπη  που  έχει  για  μένα  έχουν  μόνο  μεγαλώσει  από  τότε  που  τον  άφησα  να  είναι  αυτός  που  είναι. 
Ελευθερώνοντας τον, απελευθέρωσα τον εαυτό μου... για να είμαι πιο ειλικρινής. 

‐ Ωραία. Δεν θα σκαλίσω άλλο τα προσωπικά σου. Μπορούμε να προχωρήσουμε; 
Α: Ναι. 
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Η Anna είχε ετοιμάσει ακόμα και στυλό με χαρτί. Ήταν ανυπόμονη για το επόμενο μάθημα της στην ζωή. Στην 
πραγματικότητα ένιωθε λίγο σαν να κλέβει: καταβρόχθιζε πληροφορίες για τα μυρμήγκια όλο το Σάββατο.  
Α: Λοιπόν, ποια ήταν η νέα ερώτηση για τα μυρμήγκια; 

‐ Τα μυρμήγκια έχουν αρχηγο; 
Α: Υπάρχει η βασίλισσα. Αλλά σύμφωνα με την Deborah Gordon η βασίλισσα γεννά μόνο τα αυγά. 

‐ Πολύ καλά. Φαίνεται ότι έκανες τα μαθήματα σου πάλι. Ποια είναι η Deborah Gordon; 
Α: Αυτή και οι συνεργάτες τις στο Stanford μελετούν τα μυρμήγκια για πάνω από είκοσι χρόνια. 

‐ Εντάξει. Τότε μάλλον ξέρεις παραπάνω από μένα. 
Α: Ξέρω. Ποτέ δεν ήξερα πόσο συναρπαστικός  θα μπορούσε να είναι ένας κόσμος μυρμηγκιών. Δεν χρειάζονται 
αρχηγό στην πραγματικότητα.  

‐ Γιατί αυτό; 
Α:  Οι  αποικίες  μυρμηγκιών  καμμία  φορά  αποκαλούνται  υπεροργανισμοί  γιατί  τα  μυρμήγκια  φαίνονται  να 
λειτουργούν  σαν  μία  ενιαία  οντότητα,  εργαζόμενα  συλλογικα  για  να  υποστηρίξουν  την  αποικία.  Είναι  ένα 
σύστημα στο οποίο  τα  τμήματα χρησιμοποιούν μόνο τις  τοπικές πληροφορίες και όλο  το πράγμα κατευθύνει 
τον εαυτό του. Δεν υπάρχει καμμία ανάγκη για ιεραρχία. 

‐ Με εντυπωσίασες. Αυτό ακριβώς ήταν αυτό που ήθελα να πω. Δεν είναι καταπληκτική ιδέα: συλλογική 
πράξη για το κοινό καλό; 

Α: Ναι. Αυτό είναι  που με ενθουσίασε! Παρόλο που ήταν λίγο απογοητευτικό το ότι εμείς οι άνθρωποι έχουμε 
παρατηρήσει  την προοπτική και έχουμε αρχίσει να ερευνούμε τις συνέπειες σε  τόσο χρήσιμους τομείς όσο ο 
στρατός και η διοίκηση.  
 
Η Anna συνηδειτοποίησε τι είχε μόλις πει. Χάθηκε στις σκέψεις της για λίγο. 
Α: Ένα λεπτό. Εννοούσες ότι είμαστε ικανοί να μάθουμε από τα μυρμήγκια αλλά μέχρι τώρα χρησιμοποιούμε 
αυτή την σοφία σε λάθος στόχους; 

‐ Αυτό είναι που είπες εσύ. Είσαι προς κάτι θαυμάσιο εδώ. Μπορείς να μου πεις περισσότερα για το πως 
τα μυρμήγκια κάνουν αυτά που κάνουν; 

Α:  Βέβαια.  Λένε  ότι  κανένα  μυρμήγκι  δεν  υπαγορεύει  την  συμπεριφορά  των  άλλων.  Έτσι  η  συντονισμένη 
συμπεριφορά  των  αποικιών  προκύπτει  από  τους  τρόπους  που  οι  εργάτες  χρησιμοποιούν  τις  τοπικές 
πληροφορίες.  

‐ Τι εννοείς; 
Α: Λοιπόν, κοίτα πως ξεκινά η καθημερινή αναζήτηση σπόρων: ένα ολιγάριθμο περίπολο γυρνόντας στην φωλιά 
επικοινωνεί  στους  συλλέκτες  τόσο  την  ασφάλεια  όσο  και  την  κατεύθυνση  της  διαδρομής.  Και  αν  αυτοί  οι 
συλλέκτες  επιστρέψουν επιτυχώς με φαγητό, αυτό ενθαρρύνει και άλλα μυρμήγκια να πάρουν τον ρόλο  του 
συλλέκτη  και  να  αφήσουν  την  φωλιά.  Δεν  υπάρχει  λόγος  για  αξιολογήσεις  ή  παροχές  οδηγιών.  Είναι  ένα 
αποκεντρωμένο σύστημα. 
     ‐    Εντάξει. Τώρα πραγματικά με επιμορφώνεις. 
 
Η Anna ήταν περήφανη για το πόσο καλά είχε προετοιμαστεί. Παρασύρθηκε και ήθελε να πει κι άλλα.  
Α: Εκτός από τους συλλέκτες και τα περίπολα, άλλα καθήκοντα που μπορει ένα μυρμήγκι να αναλάβει είναι η 
συντήρηση  της  φωλιάς  και  οι  κοπροσωροί.  Καθώς  οι  συνθήκες  του  περιβάλλοντος  αλλάζουν  τα  μυρμήγκια 
μπορούν γρήγορα να αναλάβουν ένα νέο ρόλο. 

‐ Πως γίνεται αυτό; 
Α:  Καθώς  τα  μυρμήγκια  αφήνουν  την  φωλιά  επικοινωνούν  με  αυτά  που  επιστρέφουν  και  αποφασίζουν  τι 
είδους  δουλειά  χρειάζεται  εκείνη  την  στιγμή.  Έτσι,  αν  περισσότερο  φαγητό  είναι  διαθέσιμο,  περισσότερα 
μυρμήγκια αναλαμβάνουν τον ρόλο του συλλέκτη. Ή αν η φωλιά χρειάζεται καθάρισμα ένας συλλέκτης μπορεί 
να αλλάξει σε συντηρητή σε μια στιγμή.  

‐ Εντάξει. Δώσε μου ένα παράδειγμα για το πως δουλεύει αυτό στην πράξη; 
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Α:  Βέβαια. Μερικά  χρόνια  πριν  σε  διακοπές  μου  στην  Ισπανία  άφησα  ένα  γλυκό  λεκέ  στο  τραπέζι  κατα  την 
διάρκεια  της  νύχτας  και  το  πρωί  είδα  μια  υπερεθνική  οδό  μυρμηγκιών.  Παρακολούθησα  για  λίγο  πόσο 
δομημένα ήταν. Μετά τους έκανα μια φάρσα και διατάραξα την τάξη ρίχνοντας νερό στην ‘’εθνική’’.  

‐ Τι έγινε; 
Α: Ένα ξαφνικό χάος αναδύθηκε και τα περισσότερα μυρμήγκια έτρεχαν μανιωδώς τριγύρω. Το γεγονός ότι σε 
λιγότερο  από  ένα  λεπτό  είχαν  δημιουργήσει  μια  παράκαμψη  είναι  ένα  ξεκάθαρο  μήνυμα  ότι  δεν 
πανικοβλήθηκαν  αλλά  προσωρινά  άλλαξαν  στον  ρόλο  του  περιπόλου  και  επικοινώνησαν  στους  άλλους  την 
καινούργια διαδρομή. 

‐ Εντυπωσιακό. Νομίζεις ότι ανθρώποι οργανισμοί θα μπουρούσαν να λειτουργήσουν έτσι; 
Α: Ούτε σε χίλια χρόνια. 

‐ Αλήθεια; Λες ότι τα μυρμήγκια είναι πιο εφυή από εμάς; 
Α: Λοιπόν... ναι. 
Η Anna  κοκκίνησε  λίγο  όταν  συνηδειτοποίησε  πόσο  παράλογο  ήταν.  ‘’Το  ανθρώπινο  είδος ως  η  κορυφή  της 
εξέλιξης... ναι, καλά.’’ σκεφτόταν. Υπήρχε ένα ακόμα πράγμα που ήθελε η Anna να συζητήσουν.  
Α: Υπάρχει κάτι που δεν το καταλαβαίνω ακριβώς. 

‐ Τι είναι; 
Α: Μια από τις πιο εντυπωσιακές αποκαλύψεις στις έρευνες της Gordon  είναι ότι  τα μισά από τα μυρμήγκια 
απλά χαλαρώνουν και αναπαύονται στην φωλιά, χωρίς να κάνουν τίποτα. 

‐ Έτσι ε; 
Α: Ναι. Δεν είναι και τόσο δουλευταράδες τελικά! 

‐ Ποιος νομίζεις ότι είναι ο ρόλος τους; 
Α: Δεν έχουν ρόλο. Μπορεί να είναι αναπληρωματικοί σε περίπτωση που κάτι συμβεί.  

‐ Μπορεί  τα μυρμήγκια που φαινομενικά δεν κάνουν τίποτα,  να εκπληρώνουν κάποιο σκοπό;  Για ποιον 
άλλον λόγο τα μισά μυρμήγκια θα απασχολούνταν με αυτή την κουραστική εργασία του να μην κάνεις 
τίποτα; 

Α: Αυτή ακριβώς είναι η ερώτηση μου. 
‐ Λοιπόν, έχεις μια απάντηση; 

Α: Ναι, σκέφτηκα κάτι αλλά είναι χαζό. 
‐ Τι είναι; 

Α: Μήπως – με ένα πολύ μυρμηγκίσιο τρόπο – διαλογίζονται και έτσι συνεισφέρουν στην επιτυχία ολόκληρου 
του  υπεροργανισμού;  Μήπως  αυτό  είναι  το  μυστικό  για  το  γεγονός  ότι  υπάρχουν  110  με  130  εκατομμύρια 
χρόνια και τώρα καλύπτουν σχεδόν κάθε γωνία της Γης; 

‐ Μπορεί. Έχεις διαβάσει το ‘’Τι είναι Άνθρωπος’’ του Mark Twain; 
Α: Όχι. Γιατί; 

‐ Έχει μια φράση: ‘’Ως διανοούμενος και σχεδιαστής, το μυρμήγκι είναι ισάξιο οποιασδήποτε ανθρώπινης 
φυλής  αγρίων˙  ως  αυτοδίδακτος  σπεσιαλίστας  σε  διάφορες  τέχνες,  ξεπερνά  οποιαδήποτε  ανθρώπινη 
φυλή αγρίων˙  και σε μια ή δυο υψηλές  νοητικές ποιότητες είναι παραπάνω από όσο κάθε άνθρωπος 
μπορεί να φτάσει, είτε άγριος είτε πολιτισμένος!’’ 
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Δεν χρειαζόμαστε έλεγχο 
Μέχρι  τώρα ευλογούσαμε  την  ιεραρχία,  τον  έλεγχο,  την προβλεψιμότητα και  την 
διαχείριση.  Φυσικά  ορισμένa  ηγετικά  στοιχεία  χρειάζονται  από  κάθε  μέλος  της 
κοινωνίας  αλλά,  όπως  μάθαμε  από  τα  μυρμήγκια,  ο  έλεγχος  πρέπει  να 
αντικατασταθεί από ευκίνητη ανάπτυξη της κοινότητας. Δίνει έμφαση στην ανοιχτή 
πρόσβαση στις πληροφορίες,  την αλλάγη ρόλων,  την συνεχή επικοινωνία με  τους 
άλλους και ένα κοινό αντικειμενικό στόχο. Ακόμα και οι άνθρωποι ξέρουν πως να 
αυτοοργανώνονται.  Ένα  καλό  παράδειγμα  αυτού  είναι  οι  διάφορες  κοινότητες 
ελευθέρων πηγών που έχουν φέρει ένα νέο είδος ελεύθερης οικονομίας. 
  
Το 50% των μυρμηγκιών δεν κάνουν τίποτα 
Έχουμε ακούσει ότι τα μυρμήγκια είναι πολύ εργατικά αλλά σύμφωνα με μελέτες 
δεν είναι.  Ίσως οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν να εκτιμούν και  την ύπαρξη και 
όχι απλά την μόνιμη πράξη. Δεδομένου της ανάπτυξης του αυτοματισμού δεν είναι 
πλέον εφικτή η συντήρηση των ανθρώπων σε κουραστικές εργασίες ρουτίνας αφού 
οι  μηχανές  μπορούν  να  κάνουν  την  ίδια  δουλεία  καλύτερα  και 
αποτελεσματικότερα. Θα μπορούσε η δυναμική του ανθρώπου να ελευθερωθεί σε 
πιο  ολοκρατικά  καθήκοντα  που  απαιτούν  υψηλότερη  νοημοσύνη;  Θα  έπρεπε  το 
σύστημα να αλλάξει; Θα έπρεπε να δεχθούμε ότι η ζωή δεν είναι μόνο η εργασία;  
 
O ανταγωνισμός δεν είναι αρκετός 
Aν τα μυρμήγκια ανταγωνίζοταν το ένα το άλλο η κοινωνία τους θα ήταν χάος. Ο 
ανταγωνισμός έχει μέρος και ώρα αλλά σε όλα τα φυσικά συστήματα η συνεργασία 
είναι  πολύ  πιο  κρίσιμη  για  την  υγεία  και  την  βιοσιμότητα  του  συστήματος.  Θα 
μπορούσε  το  σώμα  σου  να  λειτουργήσει  αν  τα  εντοσθιά,  τα  βακτήρια  και  τα 
κύτταρα σου ανταγωνίζονταν; 
 
Είμαστε ήδη συνδεδεμένοι 
Δεν χρειάζεται να αυξήσουμε την κοινοχρησία και την συνεργασία αλλά να απομακρύνουμε τα εμπόδια που 
βρίσκονται σε αυτά. Απλά δεν το έχουμε παρατηρήσει σε αυτή την κονωνία που τονίζει τον ανταγωνισμό και 
την απληστία. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι αν θέλουμε να επιβιώσουμε σαν είδος.          
 
                   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στο τρίτο κεφάλαιο του
βιβλίου ο Tomi 
Astikainen εξηγεί: 
− Τρια οράματα μιας 
μελλοντικής κοινωνίας 
− Την αρνητική πλευρά του 
νομισματικού συστήματος 
− Παραδείγματα 
ενναλακτικών του τωρινού 
συστήματος σε ατομικό και 
συλλογικό επίπεδο 
− Την σημασία της 
τεγχνολογικής ανάπτυξης 
− Μαθαίνοντας από την 
κοινωνική 
επιχειρηματικότητα, την 
πολυγαμία και τις κοινότητες 
ελευθέρων πηγών  
− Την ανάγκη αλλαγής σε 
διάφορους τομείς της 
κοινωνίας 
− Πως να βρούμε μια νέα 
συναρπαστική κατεύθυνση 
στην ζωή 

“Το νομισματικό σύστημα μπορεί 
να θεωρηθεί δομικά 

απαρχαιωμένο, εξυπηρετώντας 
μόνο ως παραλυτική 

τροχοπέδη.” 
‐Peter Joseph‐ 
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Το νομισματικό σύστημα είναι ανθυγειηνό 
Ο  εγωισμός  έχει  οδηγήσει  το  νομισματικό  σύστημα  σε  κρίση.  Ο  ελέφαντας  τσαλαπατάει  τα  εργατικά 
μυρμήγκια.  Άνθρωποι,  εταιρίες  ακόμα  και  χώρες  λυγίζουν  κάτω από  το βάρος  του  χρέους.  Σκόπιμα ή όχι,  η 
χρηματική ελίτ τα καταφέρνει καλύτερα από ποτέ, ενώ η επονομαζόμενη μεσαία τάξη συνεχώς συρρικνώνεται 
και όλο και περισσότεροι άνθρωποι ολισθαίνουν στην φτώχια. 
 
Αξίες του συστήματος 
Παρόλο  που  πολλές  φορές  εμφανίζεται  ως  δεδομένο˙  η  απληστία,  ο  εγωκεντρισμός  και  ελιτισμός  δεν  είναι 
μέρη της ανθρώπινης φύσης.  Είναι αξίες πλασμένες από το σύστημα απούσες από τις κοινότητες κυγηγών – 
συλλεκτών προ του νομισματικού συστήματος. 
 
Ποιος φτιάχνει το χρήμα 
Από  που  έρχεται  το  χρήμα;  Ποιος  εκδίδει  χρήματα;  Όλο  και  περισσότεροι  άνθρωποι  παρατηρούν  την 
προβληματική φύση του νομισματικού συστήματος αλλά λίγοι είναι που ενδιαφέρονται για αυτά τα θεμελιώδη 
ερωτήματα. Η αλήθεια είναι ότι το κλασματικό τραπεζικό σύστημα αποθεματικού επιτρέπει στις τράπεζες να 
δημιουργούν  χρήμα  κάθε  φορά  που  κάποιος  παίρνει  ένα  δάνειο.  Στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  το  ελάχιστο 
αποθεματικό ποσοστό είναι 2%. Για να το θέσουμε απλά η τράπεζα πρέπει να έχει 2/100 της αξίας των δανείων 
που έχει εκδώσει σε απόθεματα στο χρηματοκιβώτιο της κεντρικής τράπεζας. Πέρα από αυτά τα χρήματα είναι 
καινούργια – μηδενικά και μονάδες στον λογαριασμό χωρίς καμμία πραγματική αξία. Και τι γίνεται με τον τόκο; 
Ποιος  πληρώνει  τον  τόκο;  Για  να  ταιριάξει  το  ποσό  του  δανείου μια παραδοχη  δημιουργείται  στην  ροή  του 
χρήματος, αλλά ο εκδότης του δανείου περιμένει να πληρωθεί και τον επιπλέον τόκο. Αυτό το χρηματικό ποσό 
δεν  δημιουργείται  από  κανέναν.  Εξαιτίας  αυτού  δεν  υπάρχουν  ποτέ  αρκετά  χρήματα  για  να  πληρωθούν  τα 
χρέη και αναπόφευκτα κάποιος αποτυγχάνει. Στην περίπτωση πτώχευσεων και εξ’ υποθηκών κατασχέσεων οι 
τράπεζες  λαμβάνουν  κεφαλαιουχικά  αγαθά  όπως  σπίτια,  αυτοκίνητα,  εταιρίες,  μηχανήματα  και  ότιδήποτε 
άλλο  έχει  τεθεί  ως  ενέχυρο.  Οι  φτωχοί  γίνονται 
φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. 
 

       H φύση και εμείς υποφέρουμε    
      Νίωθεις ελεύθερος ή σκλάβος στα χρέη; Εκτός από 

ατυχής  ιδιώτικες  απώλειες  και  ολόκληρες  χώρες 
που  υποκύπτουν  υπό  το  βάρος  βασανιστικών 
χρεών  υπάρχει  μια  ακόμα  παρενέργεια  του 
κερδοσκοπικού  συστήματος.  Η  απαίτηση  για 
συνεχή  ανάπτυξη  αναγκάζει  τους  παραγωγούς  να 
παρασκευάζουν εύθραστα προϊόντα ή διαφορέτικα 
να  ξεπερνιούνται  αμέσως  αφού  τελειώσει  η 
εγγύηση, έτσι ώστε να μπορούν να πουλήσουν ένα 
νέο  προϊόν  μετά  από  ένα  δεδομένο  χρονικό 
διάστημα.  Αυτό  έχει  οδηγήσει  σε  ανησυχητική 
μείωση αποθεμάτων και μόλυνση. Τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης  έπρεπε  να  τιθασευτούν  ώστε  να 
πείθουν  τους  ανθρώπους  ότι  χρειάζονται  κάθε 
λογής  αχρείαστα  προϊόντα  και  να  διατηρείται  το 
σύστημα σε λειτουργία.  

 
Δεν  υπάρχει  λύση  στην  οικονομική  κρίση  στο 
τωρινό σύστημα. Το σύστημα πρέπει να επιτρέψει 
χρήματα  άνευ  τόκου  να  δημιουργηθούν  από  τους 
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ίδιους  τους ανθρώπους.  Υπάρχουν πολλά  καλά παραδείγματα απο  τοπικά συστήματα  εμπορίου ανταλλάγης 
που  όχι  μόνο  εγγυούνται  μια  λειτουργική  οικονομία  αλλά  αυξάνουν  και  την  εμπιστοσύνη  μεταξύ  των 
ανθρώπων και ενθαρρύνουν την συνεργασία. Ακόμα και αυτό μπορεί να είναι μια μεταβατική περίοδος προς 
ένα ανθρώπινο είδος με νέες αξίες. 
 
Προς μια νέα κοινωνία 
Εκτός  από  τον  σοσιαλισμό  και  τον  κουμμουνισμό  οι  άνθρωποι  δυσκολεύονται  να  δουν  ενναλακτικές  του 
καπιταλιστικού σύστηματος. Ενώ οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τα αρνητικά (και μερικές φορές τον τρόμο) του 
καπιταλισμού τον δέχονται ως δεδομένο. Παρόλαυτα, έχουμε αρχίσει να βλέπουμε ένα νέο κύμα ελεύθερων 
και ανοιχτών επινοήσεων (Ελεύθερη‐οικονομία, Οικονομία Δώρων, παραγωγή Ρ2Ρ *) που έγιναν εφικτές από 
την ανάπτυξη της τεγχνολογίας. Έτσι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι η μόνη ενναλακτική του καπιταλισμού θα 
ήταν  μια  επιστροφή  στις  ρίζες  –  στην  οικονομία  ανταλλαγών  ή  ακόμα  και  στον  τρόπο  ζωής  του  κυνηγού‐
συλλέκτη.  Μπορούμε  να  χτίσουμε  ένα  νέο  είδος  κοινωνίας  βασιζόμενο  στην  προηγμένη  επιστήμη,  την 
τεγχνολογία και τον ανθρωπισμό. 
 
Η Ισότητα ευκαιριών στην αφθονία είναι το κλειδί 
H απόλυτη ισότητα είναι ένας μύθος για τον οποίο δεν αξίζει να αγωνιζόμαστε, αλλά το να εξασφαλίζουμε μια 
ίση  βάση  για  όλους  θεμελιώνει  μια  πιο  δίκαιη  και  ανθρωπιστική  κοινωνία.  Ακόμα  και  με  την  σημερινή 
τεγχνολογία και τον αυτοματισμό βασικών λειτουργιών της κοινωνίας θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε ότι 
όλοι θα είχαν πρόσβαση σε φαγητό, νερό, στέγη, υγειονομικές εγκαταστάσεις και ό,τι χρειάζεται κάποιος για 
να ζήσει. Είναι ήδη πραγματοποιήσιμο˙ χρειαζόμαστε μόνο την θέληση για να το κάνουμε. Δεν θα έπρεπε να 
ανταγωνιζόμαστε για τόσο βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Προκαλεί μόνο τριβή στην κοινωνία και αυξάνει το 
ψυχολογικό  στρες,  προκαλώντας  κλονισμούς  σε  ολόκληρη  την  κονωνία.  Κάποιος  θα  μπορύσε  να  πει  ότι  ότι 
αυτή  η  αλλάγη  προς  το  καλύτερο  δεν  θα  ερχόταν  γιατί  η  σημερινή  κοινωνία  δεν  είναι  ίση  και  η  μικρή  ελίτ 
ελέγχει  την  αυξανόμενη  εργατική  τάξη.  Παρόλαυτα,  είναι  και  ωφέλιμο  για  την  τωρινή  ελιτ  να  αλλάξει  το 
επίπεδο ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ότι χρειάζεται μια αλλαγή στις αξίες: ο ελιτισμός, η εγωκεντρικότητα, η 
απληστία και ανεντιμότητα πρέπει να δώσουν την θέση τους σε ένα νέο πολιτισμό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Peer to Peer για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το  http://el.wikipedia.org/wiki/P2P 
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Ένας νέος πολιτισμός είναι απαραίτητος 
Όταν πληρούνται οι βασικές ανάγκες των ανθρώπων, όταν οι άνθρωποι νιώθουν την συνεκτικότητα όλης της 
ζωής και όταν ο εγωισμός δεν μπαίνει στην μέση η προσοχή στρέφεται από την διατήρηση του στάτους κβο 
στην  πραγματική  ανάπτυξη  της  κοινωνίας.  Αξιοπρέπεια,  δικαιοσύνη,  γεναιοδωρία,  αφθονία  και 
εποικοδομητική συν‐δημιουργεία.   
 
         
 
 
  

• Εποικοδομητική  συν‐δημιουργεία  και  ευέλικτη  ανάπτυξη: 
Άνθρωποι  συνεισφέρουν  σε  εποικοδομητι‐  κα  έργα  που  τους 
γεμίζουν. Άνθρωποι βρίσκουν λύσεις μαζί όπου χρειάζεται. Οι 
αυστηρές  δομές  και  η  ιεραρχία  δίνουν  την  θέση  τους  στην 
ευέλικτη ανάπτυξη στα πάντα. 

• Γεναιοδωρία  και  αφθονία:  Οι  άνθρωποι  βοηθούν  ο  ένας  τον 
αλλον  και  μοιράζονται  τους  πόρους  προς  το  συμφέρον  όλων. 
Δεν  υπάρχει  πια  τεχνητή  έλλειψη  αλλά  οι  καλύτερες  τεχνικές 
ταξιδεύουν ελεύθερα σε όλο τον κόσμο. 

• Αυθεντικότητα,  συναίσθηση  και  διάλογος:  Άνθρωποι  χωρίς 
εγωισμό  μένουν  ενήμεροι  με  τα  κοινά.  Ο  διάλογος  βασίζεται 
στην ειλικρίνεια και την εμπιστο‐σύνη. Δεν χρειάζεται κάποιος 
να ανυσηχεί ότι θα εξαπατηθεί γιατί δεν υπάρχει πλέον κίνητρο 
για ανήθικη συμπεριφορά.      

 
 
 

Τι είδος κόσμου θα 
ήθελες να δεις; 
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Γίνε η αφύπνιση 
Μπορεί να μην συμφωνείς με όλα όσα διάβασες μέχρι τώρα, αλλά αν έφτασες ως εδώ πιθανότατα κάτι μέσα 
σου λέει ότι η αλλαγή είναι αναπόφευκτη. 
 
Εκτός Πίστης 
Η αφύπνιση στην συνεκτικότητα των ατόμων οδηγεί σε βελτιωμένες σχέσεις, που με την σειρά τους 
δημιουργούν ισχυρότερες κοινότητες και μια δυνατότερη κοινωνία. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το 
τι μας επιφαλλάσει το μέλλον αλλά μπορούμε να συμμετέχουμε στην ανέγερση ενός καλύτερου αύριο. Για να 
το κάνουμε αυτό πρέπει να εγκαταλείψουμε τις έμμονες ιδέες μας και να υιοθετήσουμε ένα νέου είδους 
πολιτισμό. Πρέπει να κάνουμε το σωστό, όχι αυτό που γινόταν πάντα. 
 
Εκτός Πλεονεξίας 
Το νομισματικό μας σύστημα είναι απαρχαιωμένο. Βασίζεται σε στρεβλωμένες αξίες και τεχνητή έλλειψη. 
Αυξάνει την ανισότητα και περιορίζει τις πιθανότητες μιας καλής ζωής. Διαιωνίζει το στάτους κβο και δεν 
ενθαρρύνει την ανάπτυξη. Μπορούμε να διαλέξουμε ένα διαφορετικό μέλλον και να αρχίσουμε τα βήματα 
προς αυτό. Αν η επιλογή μας βασίζεται στο Ubuntu αρχίζουμε να χτίζουμε ένα μέλλον όπου η ατομική 
ελευθερία, ο αλτρουισμός και η δύναμη της κοινωνίας τονίζονται: ‘’Είμαι επειδή είσαι επειδή είμαστε’’. Σε 
ατομικό επίπεδο μπορούμε από τώρα να εγκαταλείψουμε την πλεονεξία και να κάνουμε χώρο για ένα νέο 
σύστημα αξιών.  
    
Εκτός δικτύου 
Το παλίο σύστημα δεν λειτουργεί πια και ζούμε στην δυστυχία εξαιτίας του. Τα καλά νέα είναι ότι η μετάβαση 
σε μια νέα κοινωνία έχει ήδη ξεκινήσει. Χρειαζόμαστε μια εικόνα του μέλλοντος αλλά ακόμα πιο σημαντικό 
είναι να ευθυγραμμίσουμε την συμπεριφορά μας με αυτή τη νέα κατεύθυνση.  Ανεξαρτήτου τυ τομέα της 
κοινωνίας στον οποίο απασχολείσαι, ή ακόμα και αν είσαι άνεργος, έχεις μια ορισμένη δύναμη πανώ στην 
οποία μπορείς να χτίσεις. 
 
Περισσότερα για αυτό στο πραγματικό βιβλίο: www.mindyourelephant.org 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ta πάντα στην ζωή σου είναι 
εκεί ως όχημα για την 
μεταμόρφωση σου. 
Χρησιμοποίησε τα!” 

‐Ram Dass‐ 
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Επίλογος: Ενόραση από το μέλλον 
 
 
Η Anna είχε προσχωρήσει σε μια εταιρία που βοηθούσε νέους να βρουν το κάλεσμα τους στην ζωή. Είχε πάθος 
με την δουλεία της αλλά έιχε συμφωνήσει να δουλεύει μόνο 20 ώρες την εβδομάδα. Ήθελε να αφήσει χώρο για 
την προσωπική της ανάπτυξη και για χρόνο με τα κοντινά της πρόσωπα.  
 
Η Anna είχε να δει τον δάσκαλο πολύ καιρό. Έπαιζε με την νέα επαγγελματική της κάρτα που το όνομα της απλά 
ε΄λεγε  ‘’Α.Were’’. Ετοιμαζόταν να την δώσει στον δάσκαλο που είχε συμφωνήσει να συναντηθούν μια ακόμη 
φορά. H Anna  είχε απαιτήσει να μάθει από που είχε αποκτήσει ο δάσκαλος όλη  την σοφία. Η απάντηση την 
μπέρδεψε: ‘’από το μέλλον’’. Αλλά η Anna νόμιζε ότι είχε μια βάση. Σίγουρα υπήρχε κάτι εξωπραγματικό στην 
σοφία του δασκάλου.  
 
Το  iPod  της έπαιζε Beatles:  ‘’ Φαντάσου ότι δεν υπάρχει παράδεισος. Είναι εύκολο εαν προσπαθήσεις. Χωρίς 
κόλαση  από  κάτω  μας.  Από  πάνω  μας  μόνο  ο  ουρανός.  Φαντάσου  όλους  τους  ανθρώπους,  να  ζουν  για  το 
σήμερα... Φαντάσου ότι δεν υπάρχουν χώρες. Δεν είναι δύσκολο να το κάνεις. Τίποτα για να σκοτώσεις ή να 
σκοτωθείς  για  αυτό  και  ούτε  θρησκεία.  Φαντάσου  όλους  τους  ανθρώπους.  Να  ζουν  την  ζωή  ελεύθερα... 
Μπορεί να με αποκαλέσεις ονειροπόλο, αλλά δεν είμαι ο μόνος. Ελπίζω πως κάποια μέρα θα έρθεις μαζί μας, 
και ο κόσμος θα γίνει σαν ένα. Φαντάσου να μην υπάρχουν ιδιοκτησίες. Αναρωτιέμαι αν μπορείς. Δεν υπάρχει 
ανάγκη για απληστία ή πείνα˙ μια αδελφότητα ανθρώπων. Φαντάσου όλους τους ανθρώπους, να μοιράζονται 
όλο τον κόσμο... Μπορεί να με αποκαλέσεις ονειροπόλο, αλλά δεν είμαι ο μόνος. Ελπίζω πως κάποια μέρα θα 
έρθεις μαζί μας, και ο κόσμος θα ζει σαν ένα.’’ 
 
Η Anna είδε τον δάσκαλο να σκαρφαλώνει στον βράχο που θα γινόταν η συνάντηση. Δεν είχε ξαναπάει σε αυτό 
το μεγαλοπρεπές μέρος παρότι ήταν μόνο μισή ώρα από το σπίτι της. Ο απογευματινός ήλιος φώτιζε τα δέντρα. 
       ‐    Γεια σου Anna. Λυπάμαι ότι δεν έχω πολύ χρόνο. Θα σου δώσω 20 ερωτήσεις αλλά μετά 
            πρέπει να φύγω. Αυτή πρέπει να είναι η τελευταία μας φορά μαζί. 
Α: Εντάξει. Χαίρομαι πολύ που σε ξαναβλέπω και φυσικά λυπάμαι που φεύγεις. Αλλά αφού δεν έχουμε τόσο 
χρόνο  δεν  έχει  νόημα  να  χρονοτριβούμε  ή  να  αρχίσουμε  να  συζητάμε  για  το  αν  είσαι  πραγματικά  από  το 
μέλλον. Σε πιστεύω. Άσε με να ξεκινήσω με μια πολύ προσωπική ερώτηση που με απασχολούσε λιγάκι: Είσαι 
άντρας ή γυναίκα; 

‐ Αυτό  μπορεί  να  σε  μπερδεύει,  γιατί  έχετε  δώσει  μεγάλη  σημασία  στους  γενετικούς  ρόλους  στην 
κοινωνία σας.     Από πολύ νωρίς στην παιδική σας ηλικία σας επηρεάζουν αποφασιστικά να διαλέξετε 
τον ρόλο του άντρα ή της γυναίκας. Αυτό σας περιόριζε και ταυτοποιούσατε εαυτόν με τον ρόλο. Εμείς 
μάθαμε να φτάνουμε σε ισσοροπία μεταξύ θυληκότητας και αρρενωπότητας. Με τον απλά φυσικό όρο 
σας, μπορεί να βλέπεις περισσότερο μια γυναίκα από ότι έναν άντρα. Αυτή η ερώτηση, παρόλαυτα, δεν 
έχει καμμία σημασία πια. 

 
Α: Εντάξει. Έχεις δίκιο. Ήταν λίγο μπέρδεμα. Αλλά νομίζω καταλαβαίνω τι θες να πεις. Πάμε σε μια πιο εύκολη: 
Είσαι παντρεμένη; 

‐ Ο  θεσμός  του  γάμου  έχει  εξαληφθεί  πολύ  καιρό  από  την  κοινωνία  που  ζούμε.  Ήταν  σε  ένα  μεγάλο 
βαθμό  ένας  νομικός  διακανονισμός  και  καθώς  εγκαταλείψαμε  όλους  τους  νόμους  δεν  τον 
χρειαζόμασταν πια. Γενικότερα, ο έρωτας δεν περιορίζεται πια σε ένα   μόνο πλάσμα.  

           Αγαπάμε τους πάντες και τα πάντα γύρω μας. Παρόλαυτα, έχουμε στενότερες σχέσεις με  
           έναν αριθμό ανθώπων – συντρόφους που έχουμε κοντά μας στις ζωές μας. Κάποιοι  
          προτιμούν να έχουν μόνο ένα σύντροφο. Στο τωρινό συντροφικό μας κύκλο, είμαστε 
          τώρα έφτα ενήλικες όλοι μαζί. 
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Α: Ωραία, άσε με να το καταλάβω. Ποιος είναι η οικογένεια σου; Έχεις παιδιά; 

‐ Όλοι είναι στην οικογένια. Δεν υπάρχουν όρια, δεν υπάρχει διαχωρισμός. Φροντίζουμε ο ένας τα παιδιά 
του άλλου και αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά και ευτυχία. 

 
 
Α: Ακούγεται ωραίο... αμήχανο, αλλά ωραίο. Και, τι δουλειά κάνεις; 

‐ Προς  έκπληξη  μου  κάνεις  αυτή  την  ερώτηση  μόλις  τώρα.  Δεν  είναι  αυτή  η  πιο  κοινή  ερώτηση  που 
κάνουν οι άνθρωποι στην κοινωνία σας; Χωρίς παραξήγηση, αλλά βρίσκουμε διασκεδαστικό το πως οι 
άθρωποι στην εποχή σου ταυτοποιούσαν εαυτούς μέσω της εργασίας, της μόρφωσης ή των τίτλων τους. 
Στην δική μας κοινωνία τα πάντα γίνονται μέσω της εθελοντικής συμμετοχής. Δεν έχουμε δουλειές όπως 
εννοείται˙ κάνουμε αυτό στο οποίο είμαστε καλοί και μας ευχαριστεί. Η επόμενη ερώτηση σου θα ήταν 
‘που  είναι  η  παγίδα’  ή  ‘που  είναι  το  κίνητρο’,  σωστά; Μπορεί  να  φανεί  δύσκολο  να  το  κατανοήσεις 
επειδή  ακόμα  ζείτε  πολύ  χωριστά  ο  ένας  από  τον  άλλον  και  δεν  έχετε  συνηδειτοποιήσει  την 
συνεκτικότητα με όλα τα πράγματα και τα όντα. Στην κοινωνία μας το κίνητρο συμμετοχής έρχεται από 
το  ίδιο  το  γεγονός  ότι  είμαστε  ένα:  δεν  υπάρχει  ανταγωνισμός,  εκτός  από  το  γήπεδο  και  τους 
οργανωμένους  διαγωνισμούς.  Τα  καλά  νέα  για  σάς  είναι  ότι  έχετε  ήδη  αρχίσει  να  αντικαθιστάτε  τον 
ανταγωνισμό  με  την  συνεργασία.  Έχετε  αρχίσει  να  αφυπνίζεστε  στο  γεγονός  ότι  ο  ανταγωνισμός 
καθυστερεί την πρόοδο˙ Είναι σαν πατάς το αριστερό σου πόδι με το δεξί για να τρέξεις πιο γρήγορα. 

 
Τώρα η Anna έδωσε στον δάσκαλο την κάρτα της που έλεγε ‘’A. Were – Συνέταιρος’’. Ο δάσκαλος εξέτασε την 
κάρτα, χαμογέλασε ευγενικά και περίμενε ήρεμα την επόμενη ερώτηση.  
 
Α: Μ’ αρέσει αυτή η αναλογία. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Αναρωτιέμαι αν πραγματικά χρειάζεστε χρήματα σε μια 
τέτοια κοινωνία. Δεν υπάρχει λόγος να είσαι καλύτερος ή πολύ καλύτερος από τον γείτονα σου, σωστά; Τι έχετε 
τότε; Τι σας ανήκει; 

‐ Έχεις  δίκιο.  Τα  λεφτά  ήταν  ένα  ξεπερασμένο  εργαλείο,  κάτι  που  σύντομα  θα  ανακαλύψετε.  Στους 
καιρούς  σου  πολλοί  άνθρωποι  ακόμα  γαντζώνονται  από  αυτά  χωρίς  να  καταλαβαίνουν  ότι  είναι  μια 
εντελώς πλασματική έννοια. Τα νούμερα στον τραπεζικό σου λογαριασμό δεν έχουν τελικά καμμία αξία. 
Δεν έχουμε πια την έννοια της ιδιοκτησίας. Η πρώτη προτεραιότητα μας μετά την μεγάλη αλλαγή ήταν 
να  εξασφαλίσουμε  τα  βασικά  για  όλους.  Συνειδητοποιήσαμε  ότι  ήταν  προς  το  κοινό  όφελος  να 
εξασφαλίζουμε δίκαιες  ευκαιρίες  για όλους.  Είμαστε ένα πολύ δυνατότερο έιδος εξαιτίας αυτού. Όσο 
για  την  ιδιοκτησία  θα  ήταν  ανόητο  να  έχεις  –  ας  πούμε  –  ένα  αμάξι.  Στην  συμμετοχική  κοινωνία  η 
ανάπτυξη  έχει  τέτοιους  ρυθμούς  που  σύντομα  θα  ήταν  ξεπερασμένο  –  κανείς  δεν  θα  τους  έκανε 
βελτιώσεις  και  όλοι  οι  άλλοι  θα  μοιράζονταν  αυτοκίνητα  πολύ  καλύτερα  από  το  δικό  σου.  Είναι 
απίστευτο  πόσο  χώρο  εξοικονομήσαμε  σταματόντας  την  ιδιοκτησία:  δεν  υπάρχει  πλέον  ανάγκη  για 
χώρους στάθμευσης. 

 
Α: Λογικό. Αλλά ακόμα και έτσι δεν θέλω να αφήσω την BMW που μου πηρε ο μπαμπάς μου. Τέλοσπάντων, 
είπες  ότι  εξασφαλίσατε  τα  βασικά  για  όλους.  Στην  περίπτωση  που  δεν  χρειάζεται  να  δουλεύεις  με  την 
παραδοσιακή έννοια, ποιος φτιάχνει όλο το φαγητό; Ποιος καθαρίζει τα πατώματα; Ποιος κάνει όλα τα βαρετά 
πράγματα; 

‐ Οι  περισσότερες  επαναλαμβανόμενες  εργασίες  είναι  αυτοματισμένες.  Τα  κτήρια  έχουν  εσωτερικούς 
μηχανισμούς  καθαριότητας.  Η  παραγωγή  βασικών  τροφών  είναι  αυτοματισμένη  και  η  διανομή 
κανονισμένη  έτσι  ώστε  φαγητό  και  καθαρό  νερό  να  είναι  διαθέσιμα  παντού.  Παρόλαυτα,  πολλοί 
άνθρωποι  ευχαριστιούνται  την  μαγειρική  και  έτσι  υπάρχουν  αρκετές  κοινές  κουζίνες  όπου 
συναθροιζόμαστε για πιο ιδιαίτερα γεύματα.  
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Α:  Έτσι  δεν  δουλεύετε  και  μια  αυτοματισμένη  υποδομή  έχει  την  ευθύνη  για  τις  βασικές  σας  ανάγκες.  Πώς 
ξοδεύετε τον χόνο σας; Δεν βαριέστε; 

‐ Πρώτα από όλα, υπάρχει διαφορά μεταξύ του  ‘δεν δουλεύω’  και  του  ‘δεν έχω δουλειά’.  Είναι σαν τα 
μυρμήγκια,  θυμάσαι;  Συμμετέχουμε  σε  κοινά  έργα  ανάπτυξης  βάσει  των  ικανοτήτων  και  των 
ενδιαφερόντων μας. Δεν το αποκαλούμε δουλειά αλλά συμμετοχή. Είναι αλήθεια ότι δεν χρειάζεται να 
συμμετέχουμε κάθε μέρα και κάθε ώρα. Επενδύουμε το 5‐10% από αυτό που θα λέγαμε χρόνο σε αυτά 
τα έργα. Πέρα από αυτό υπάρχει ελευθερία για απόλαυση και αναρώτηση. Δίνεται μεγάλη έμφαση στο 
να είσαι παρά να κάνεις.  Είναι πολύ κοινό  για ανθρώπους απλά να  κάθονται  και  να παρατηρούν  την 
φύση ή να κάνουν κάτι μαζί. Και όχι δεν είναι βαρετό. Αυτή η λέξη έχει εξαφανιστεί προ πολλού. Δεν 
έχουμε χρόνο όπως εννοείται. Σύντομα θα δείτε ότι ο χρόνος ήταν απλώς ένα εμπόδιο. Σύντομα δεν έχει 
σημασία. Οπότε μην ανησυχείς αν η μπαταρία στο ρολόι σου τελειώσει. Α ναι, πρέπει να αναφερθεί ότι 
εκτός από το να είσαι και το να απολαμβάνεις πολλοί συγκεντρώνονται στην μόρφωση. 

 
 
Α: Λοιπόν, πως είναι το εκπαιδευτικό σύστημα; Τι σπουδάσες; 

‐ Πρόσεξε  τι  λες  Anna.  Προσπάθησε  να  γίνεις  περισσότερο  τωρινή.  Δεν  σπουδάσαμε,  σπουδάζουμε 
ακόμα:  αστρολογία,  αστρικά  ταξίδια,  διαλογισμός,  ιστορική  ανθρωπολογία,  μουσική,  ωκεανολογία, 
μηχανική,  ποδόσφαιρο,  κυβερνητική  μηχανική,  παιχνίδια,  μοριακή  βιολογία,  σχέδιο,  γενετική 
τεγχνολογία,  IT,  ρομποτική,  παραγωγή  μέσων  ενημέρωσης  και  διδασκαλία  είναι  μερικά  από  τα 
αγαπημένα  μας  θέματα.  Βασίζεται  στην  πραγματικότητα  στο  πόσο  ενδιαφέρεται  κάποιος  και  πόσα 
θέλουν να μάθουν. Αλλά τελικά η σοφία έχει μεγάλη αξία στην κοινωνία μας. Είναι περισσότερο από την 
γνώση –  περισσότερο από  την απλή  ευφυϊα.  Πρόλο που υπάρχει  μια διδακτέα ύλη που  οι άνθρωποι 
μαθαίνουν από τα πέντε μέχρι τα δέκα, πέρα από αυτό η εκπαίδευση γίνεται εθελοντικά τόσο από τους 
μαθητές  όσο  και  από  τους  δασκάλους  και  αυτοί  οι  ρόλοι  εναλλάσονται  συνεχώς.  Για  παράδειγμα 
μπορούμε να μάθουμε πολλά από τα βρέφη. Εϊναι πάντα πιο κοντά στην φύση και κουβαλούν ακόμα 
κομμάτια αυτής της σοφίας από τις πρώιμες τους μέρες. 

 
Α: Ώπα – ώπα, αυτό είναι λίγο παραπάνω από ότι μπορώ να πιστέψω. Για να είμαι ειλικρινής, δεν πρόσεχα τι 
έλεγες  γιατί  αναριωτιόμουν  δύο  πράγματα...  πρώτο  ήταν  το  ποδόσφαιρο,  αλλά  δεν  θέλω  να  ξοδέψω  μια 
ερώτηση  εκεί...  η  δεύτερη  είναι  γιατί  μου  είπες  να  προσέχω  τι  λέω.  Συνειδητοποίησα  οτί  η  γλώσσα  που 
χρησιμοποιεί κάποιος δημιουργεί την πραγματικότητα. Πως επικοινωνείτε; Έγιναν τα αγγλικά κοινή γλώσσα για 
όλους; 

‐ Εντάξει,  την επόμενη φορά που θα είσαι απορρόφημένη στις σκέψεις σου θα σιγουρευτούμε ότι  έχει 
ησυχία.  Δίνουμε  περρισότερο  έμφαση  στο  να  ακούμε  από  ότι  στο  να  μιλάμε.  Συνειδητοποιήσαμε  ότι 
πολλές  παρανοήσεις  γίνονταν  στον  κόσμο  επειδή  δεν  είχαμε  μια  κοινή  γλώσσα.  Τα  αγγλικά  ήταν 
ακατάλληλα για καθολική επικουρική γλώσσα λόγω των περιορισμών της. Μελετήσαμε άλλες γλώσσες 
όπως  Παλί,  Σανσκριτικά,  Αραβικά  και  Κινέζικα  και  δημιουργήσαμε  μια  παγκόσμια  γλώσσα  που  δεν 
αφήνει  χώρο για ερμηνείες.  Στην  γλώσσα μας οι ήχοι –  τα μήκη κύμματος – φέρουν  το μήνυμα πολύ 
περισσότερο από τις λέξεις. Σε γραπτή μορφή θυμίζει επιστημονική φόρμουλα. Αφού καθαρίσαμε όλο 
αυτό το χάλι από τον παλιό κόσμο, παρατηρήσαμε ότι το είδος μας έχει και τηλεπαθητικές ικανότητες. 
Βοηθάει πραγματικά. Κάτι ακόμα σχετικά με την επικοινωνία είναι ότι εξασκούμε την συλλογή γνώσης.  
Συγκεντρώνουμε όλη την γνώση σε αυτό που αποκαλείτε ίντερνετ. Μεταφράζεται αυτόματα σε όλες τις 
γλώσσες.  

 
Α: Έχετε ακόμα ίντερνετ; Ποια είναι η χρήση του; 

‐ Εξυπηρετεί διπλό σκοπό. Από την μια είναι χώρος αποθήκευσης γνώσης, προσβάσιμη σε όλους. Από την 
άλλη, συλλέγει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται για την λειτουργία της κοινωνίας.  
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Α: Ένα λεπτό... Το ίντερνετ λειτουργεί την κοινωνία; Τώρα, σοβαρά, ποιος κάνει κουμάντο; 
‐ Λίγο μετά την συλλογική αφύπνιση, που αποκαλούμε η μεγάλη αλλαγή, διαλύσαμε την απαρχαιωμένη 

πολιτική δομή. Συνειδητοποιήσαμε ότι με το νέο σύστημα αξιών μας και την πραγματική κατανόηση του 
κόσμου,  δεν  χρειαζόμαστε  κάποιους  να  παίρνουν  τις  αποφάσεις.  Οι  νόμοι,  οι  περιορισμοί  και  οι 
τιμωρίες έδωσαν την θέση τους στην κοινή λογική και τις ανθρώπιστικες κοινότητες. Ό,τι έμεινε ήταν οι 
βασικές λειτουργίες: κατασκευές, παραγωγή τροφής, απομάκρυνση της μόλυνσης και τα συναφή. Αυτά 
δεν  χρειάζονταν  πολιτική  δομή  αλλά  μπορούσαν  να  ανατεθούν  σε  ένα  υπολογιστικό  σύστημα  λήψης 
αποφάσεων.  Αυτό  απόμακρυνε  τα  πολλά  λάθη  και  την  ακαταστασία.  Ήμασταν  ελεύθεροι  πια  να 
επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη παρά στο να κρατάμε τις κλωστές. 

 
Α: Πω πω! Αυτό φαίνεται πολύ λογικό. Στην αρχή σκεφτόμουν να σε ρωτήσω αν δεν φοβάστε μήπως οι μηχανές 
πάρουν  τον  έλεγχο  αλλά  μετά  κατάλαβα  πόσο  ανόητη  ερώτηση  ήταν  –  ότι  εμείς  οι  άνθρωποι  ήμασταν  η 
μεγαλύτερη μας απειλή εως τώρα. Τόσοι πολέμοι ξεκίνησαν επειδή δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με τον 
εαυτό μας. Τώρα που το θυμήθηκα... Ποια είναι η θρησκεία σας; 

‐ Λοιπόν, φτάσαμε σε μια συμφωνία. Άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι 
τα διδάγματα σε όλες τις θρησκείες έρχονται από την ίδια πηγή. Καθώς άρχισαν να βλέπουν πέρα από 
τις λέξεις – στην πραγματική σοφία – δεν πίστευαν πλέον ότι η δική τους θρησκεία ήταν η μόνη αλήθεια. 
Λίγο μετά δεν υπήρχε πια ανάγκη για θρησκεία όπως αυτή εννοείται. Η γνώση έγινε πολύ πιο σημαντική 
από τις δοξασίες. Οι άνθρωποι δεν δοξάζουν πια θεότητες. Αν κάτι λατρεύεται αυτό είναι η ζωή στον 
πλανήτη γη. Αγαπάμε την φύση. 

 
Α: Εντάξει, φτάνει με τα πολιτικά και την θρησκεία. Πες μου περισσότερα για εσένα: που μένεις ας πούμε; 

‐ Ζούμε  παντού.  Όταν  συνειδητοποιήσαμε  ότι  η  ιδιοκτησία  αγαθών  ήταν  απαρχαιωμένη  αντίληψη  οι 
άνθρωποι  ελευθερώθηκαν  να  κινούνται  κατά  βούληση,  να  συναντούν  άλλους  και  να  μένουν  όπου 
θέλουν. Δεν μας ανήκουν πια σπίτια ή γη. Κάποιοι πραγματικά προτιμούν να μένουν περισσότερο στο 
ίδιο μέρος ενώ άλλοι είναι πιο ευέλικτοι. Δεν έχουμε πια κλειδαριές στις πόρτες, απλά ένα χρωματικό 
κώδικα που υποδεικνύει την διαθεσιμότητα του μέρους την δεδομένη στιγμή: κόκκινο σημαίνει ότι έιναι 
κατελειμένο και οι άνθρωποι μέσα θα εκτιμούσαν την ησυχία τους, κίτρινο σημαίνει ότι είναι κάποιος 
μέσα αλλά εισαι ευπρόσδεκτος και πράσινο σημαίνει ότι το μέρος είναι άδειο. 

 
 
Α: Ακούγεται καλό. Και λοιπόν, πως μετακινήστε; 

‐ Περισσότερο περπατάμε ή χρησιμοποιούμε ποδήλατα, τροχοπέδηλα παπούτσια, πατίνια ή άλογα. Στην 
πόλη  έχουμε  κυλιόμενους  διαδρόμους  και  σιδηρόδρομους.  Επίσης  αυτοκίνητα  μπορούν  να 
παραγγελθούν. Για μεγάλες αποστάσεις παίρνουμε μαγνητικά τρένα ή φορτηγά πλοία. Όχι πια αναμονή 
στα αεροδρόμια. 

 
Α: Πατίνια και άλογα; Δεν είναι αυτό ακριβώς που περίμενα. Πως είναι τότε αυτές οι πόλεις; 

‐ Κάποιες από τις καλύτερες τεγχνολογίες έχουν ήδη εφευρεθεί. Συνειδητοποιήσαμε ότι τα πατίνια και τα 
άλογα  δεν  ήταν  μόνο  ευρέως  διαθέσιμα  αλλά  επίσης  εξαιρετικοί  τρόποι  συγκένρωσης  του  νου  στην 
στιγμή, καθώς μετακινείσαι. Αλλιώς θα έπεφτες και θα χτύπαγες. Ρώτησες πως είναι οι πόλεις. Παρότι 
οι πόλεις είναι συνδεδεμένες, είναι πολύ διαφορετικές και ποικίλλουν. Αλλά υπάρχουν ορισμένα κοινά 
στοιχεία. Οι πόλεις είναι βελτιστοποιημένες σχετικά με την χρήση χώρου, την ενέργεια και την υποδομή. 
Είναι πολύ πράσινες, σιωπηλές και γαλήνιες. Ζώα συγκατοικούν τις πόλεις μαζί μας. Συνήθως οι πόλεις 
ειναι  κυκλικές,  αποτελούμενες  από  διάφορους  δακτύλιους  για  διαφορετικούς  σκοπούς.  Σε  τελική 
ανάλυση υπάρχει τόση καλή ενέργεια τριγύρω – οι πόλεις είναι πολύ περισσότερο μέρος της φύσης από 
ότι στον καιρό σας. 
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Α: Συνεχίζεις να λες ‘στον καιρό μας’. Πόσο χρονών είσαι τελοσπάντων; 

‐ Αυτή  η  ενσάρκωση  θα  ήταν  στον  δικό  σας  χρόνο  118  χρονών.  Ξέρω  ότι  σου  ακούγεται  πολύ.  Μόλις 
απομακρύνθηκαν  τα μαλυσματικά και η φύση ήταν και πάλι  καθαρή,  αυτό από μόνο  του αύξησε  την 
προσδόκιμη διάρκεια της ζωής μας. Η εξάσκηση νου και σώματος προστέθηκε. Είναι εκπληκτικό πως η 
φυσική  σου  κατάσταση  βελτιώνεται  εαν  έχεις  αγάπη  και  θετική  ενέργεια  παντού.  Διατηρήσαμε  τις 
καλύτερες  πρακτικές  της  δυτικής  ιατρικής,  εισάγαμε  ιατρικά  nanobots  και  νέες  μεταμοσχευματικές 
τεγχνολογίες  αλλά  κυρίως  χρησιμοποιούμε  φυσική  ιατρική  όπου  χρειάζεται.  Η  υγεία  και  πρόνοια 
επιτέλους απέκτησαν το πραγματικό τους νόημα˙ δεν αντιμετωπίζονται πια μόνο τα συμπτώματα αλλά 
απευθύνονται  στις  ρίζικες  αιτίες  αποτρεπτικά  –  διατηρώντας  την  υγεία  περισσότερο  από  ότι 
αντιμετωπίζοντας την ασθένεια. 

 
 
Α: Ενδιαφέρον. Πραγματικά ακούγεται δελεαστικό. Πως μπορούμε να φτάσουμε στο μέλλον; 
   ‐     Θα αφήσουμε αυτή την ερώτηση να περάσει. Έπρεπε να έχεις ήδη απαντήσεις αν εμείς τα  
         καταφέραμε.  
 
Η Anna αντιλήφθηκε ότι της τελείωναν οι ερωτήσεις. Είχε χρησιμοποιήσει ένα ξύλο για να χαράζει μια γραμμή 
στο χώμα για κάθε ερώτηση που έκανε. Υπολογίζοντας γρήγορα κατάλαβε ότι της είχαν μείνει μόνο τρείς. Τότε 
της  ήρθε. Με  μια  γκριμάτσα,  η Anna  έκανε  την  τρίτη  από  το  τέλος  ερώτηση  της:’’Πως  τα  πάει  ο  ελέφαντας 
σου;’’. Ο δάσκαλος φωτίστηκε με ικανοποίηση και απάντησε:  
  ‐    Χαίρομαι που ακούω αυτή την ερώτηση. Έχεις κάνει πολύ δρόμο στην αφύπνιση σου. 
       Μπορεί να μην σου προκαλέσει έκπληξη το ότι στο μέλλον οι άνθρωποι δεν κυριαρχούνται  
           από τον εγωισμό τους. Είναι λιγότερο ευάλωτοι, πιο εύκολα προσεγγίσιμοι και λιγότερο   
           πολιτισμικά διαμορφωμένοι. 
 
Α: Είστε σαν τον κροκόδειλο με το πουλί; Δώσε μου ένα παράδειγμα συνεργίας στο μέλλον.  

‐ Χμμ... αυτό είναι δύσκολο, γιατί υπάρχει συνεργία παντού. Πολύ καλα... στην τοπική μας περιφέρεια και 
οι  150  άνθρωποι  είχαν  μαζευτεί  για  να  επαναπρογραμματίσουν  τα  οικοδομικά  ρομπότ  με  σκοπό  να 
κατασκευάσουμε μια νέα πόλη στην θάλασσα. Ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι και όλοι συμετείχαν στον 
μέγιστο βαθμό για πολλούς μήνες. Αλλά κάθε φορά που ζητάγαμε από τον υπολογιστή το σχεδιάγραμμα 
της  πόλης,  κάτι  έλειπε.  Δεν  μπορούσαμε  να  βρούμε  τι  ήταν.  Απλά  δεν  ένιωθε  σωστό.  Τα  παιδία  μας 
άκουσαν το διλλημά μας και μαζεύτηκαν και τα 28 για να μας βοηθήσουν. Οργάνωσαν ένα πλασματικό 
παιχνίδι  που  το  έδιναν  στον  υπολογιστή  σε  πραγματικό  χρόνο.  Πήραμε  ένα  σχεδιάγραμμα  της  πόλης 
μετά  και  μείναμε  έκπληκτοι.  Τώρα υπήρχαν  τσουλήθρες,  χρώματα  και  δημιουργικά  κτίρια.  Όλων  των 
ειδών  τα ψάρια,  κοράλια  και  υδάτινη  ζωή  κινούνταν  αρμόνικα  τριγύρω,  ακόμα  και  μέσα  στα  κτίρια. 
Έμοιαζε  με  ένα  υποθαλλάσιο  λούνα  παρκ.  Μας  άρεσε  πολύ  το  σχέδιο  και  τα  οικοδομικά  ρομπότ 
ξεκίνησαν τις εργασίες. Λοιπόν, αυτό ήταν συνεργία! 

 
Α: Πω, πω!  Το φαντάζομαι. Παρεπιπτόντως, πρόσεξα ότι σήμερα δεν έχεις  χρησιμοποιήσει  την λέξη  ‘’εγώ’’ ή 
‘’εμένα’’  καθόλου.  Συνέχεια  λες  εμείς...  υποθέτω δεν υπάρχει  εγώ ούτε στις  μελλοντικές  ομάδες.  Έτσι,  είστε 
σαν τα μυρμήγκια. Η τελευταία μου ερώτηση είναι: αν ήμασταν σαν τα μυρμήγκια, πως θα σχεδιάζαμε και θα 
χτίζαμε το μέλλον; 
    ‐    Μια από τις ιστόρικές φιγούρες στο μέλλον είναι ο Ajahn Brahm – ένας βουδιστής  
        μοναχός που ζει στις μέρες σας. Έχει πει μια ιστορία κατα την οποία στην διάρκεια ενός  
        περιπάτου στα βουνά  περικυκλώθηκε από ομίχλη. Δεν ήξερε προς τα που να πάει και έτσι  
        αποφάσισε να γυρίσει πίσω. Δυστυχώς δεν έβλεπε πέρα απ’ ότι έφτανε το χέρι του και έτσι  
        χάθηκε και παραλίγο να πέσει από ένα γκρεμό. Αν δεν βρισκόταν απόλυτα  
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        συγκεντρωμένος στην στιγμή θα είχε σκοτωθεί. Παρόλο που δεν ήξερε να πάει, ήξερε ότι   
        έπρεπε να κατέβει χαμηλότερα για να έχει καλύτερη ορατότητα. Έφυγε από την ομίχλη και  
        τελικά βρήκε τον δρόμο για το σπίτι. Anna, θυμήσου: Το μέλλον ανακύπτει και ξαφνιάζει.  
        Είναι καιρός να αφήσεις την αναλυτική σκέψη. Εγκατέλειψε τον εγωισμό. Δεν θα σε πάει πιο  
        περά. Φύγε από την ομίχλη. Δεν χρειάζεται να σχεδιάσεις τώρα  μια τέλεια πνευματική και  
        αρμονική κοινωνία μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, αλλά μπορείς να κάνεις τα πρώτα  
        βήματα προς αυτή. Θυμήσου ότι νόημα δεν έχει ο προορισμός αλλά το ταξίδι˙ δεν υπάρχει  
        η ιδανική κοινωνία. 
 
Η Anna άκουγε προσυλωμένη,  χαζεύοντας  τον ήλιο που έδυε.  Τώρα παρατήρησε ότι  ο δάσκαλος είχε φύγει. 
Δάκρυα  έτρεχαν  στα  μαγουλά  της˙  δάκρυα  χαράς,  γαλήνης  και  αγάπης.  Η  ομίχλη  υψωνόταν.  Σηκώθηκε  και 
έκανε το πρώτο βήμα.                  
                                   


