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Καράβι – Κοινωνία, Στερεότυπα, Δουλεία-Δειλία-Αγωνιστικότητα, Συναισθήματα 

 

Καράβι – Κοινωνία 

- Είμαστε πάνω σε ένα καράβι που μπάζει από παντού καθότι είναι γεμάτο τρύπες. 
Αν μείνουν ανοικτές θα βουλιάξουμε. Η λύση είναι όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να τις 
βουλώσουμε. Δυστυχώς η κοινωνία μας δεν το αντιλαμβάνεται αυτό, και όχι μόνο προ-
σπαθεί να επιδιορθώσει τις τρύπες, απεναντίας ξηλώνουν σανίδια από το καράβι για να 
κάνουν ατομική σχεδία για να σωθούν μόνοι τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις όλοι είμαστε 
χαμένοι (πλην ελαχίστων που θα μετακινηθούν σε άλλα καράβια).  

- Ας το καταλάβουμε επιτέλους: Ή θα νικήσουμε όλοι μαζί, ή θα χαθούμε όλοι μαζί. 
Πρέπει να δούμε τον εαυτό μας μέσα σε μια συλλογική ανθρώπινη προσπάθεια. Όποιος 
νομίζει ότι θα σώσει τον εγωιστικό εαυτούλη μόνος του πλανάται πλάνην οικτράν. 

- Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να φτιάξουμε την κοινωνία μας ή όλοι μαζί θα χαθούμε; 

… 

 

Στερεότυπα 

- Γενικά, οποτεδήποτε παρατηρούμε έναν άνθρωπο να διολισθαίνει με ευκολία σε στε-
ρεότυπα, τότε ξέρουμε ότι το συνειδητό του ελέγχεται από το  ασυνείδητο. 

- Τα στερεότυπα συνήθως έχουν αρνητική χροιά, αλλά δεν είναι κατ’ ανάγκη πάντα 
αρνητικά. Είναι ένα εξελικτικό φαινόμενο που επί χιλιάδες έτη προστάτεψε τους προγό-
νους του Homo sapiens-sapiens,  συμβάλλοντας στην επιβίωσή του και στην μεταβίβαση 
των γονιδίων του.  Ο ανθρώπινος νους εύκολα διολισθαίνει σε στερεότυπα, τα οποία 
αναδεικνύονται μέσω της διαισθητικής σκέψης και δημιουργεί το ασυνείδητο (είναι οι στιγ-
μές που το συνειδητό ελέγχεται απόλυτα από το ασυνείδητο). Σε τούτο συμβάλλει η τάση 
του ανθρώπινου νου για επαγωγική νοητική διεργασία και η τάση στα αιτιώδη βασικά 
χαρακτηριστικά των γεγονότων. 

- Τα στερεότυπα είναι χρήσιμα στην καθημερινή τριβή μας, καθιστώντας μας επιφυ-
λακτικούς σε άτομα ή ομάδες. Όμως μέχρι εκεί, και εφόσον έχει σχέση μόνο με τον εαυτό 
μας (οι διεργασίες γίνονται μέσα μας, δεν εξωτερικεύονται τίνι τρόπω). Αν πρόκειται για 
κάτι που σχετίζεται και με άλλους, με την κοινωνία, αλλά και με κάποια σημαντική από-
φαση/απόφανση/κρίση μας, κτλ, τότε τα στερεότυπα πρέπει να παραμερισθούν και το 
συνειδητό να ελέγξει το ασυνείδητο. 

- Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι τα στερεότυπα, αλλά η διαχείρισή τους, όπως και κάθε 
τι άλλο που σχετίζεται με τον ψυχοσυναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου. Τα στερεότυπα 
είναι ο λόγος που ο ανθρώπινος νους εύκολα απορρίπτει τα στατιστικά βασικά χαρακτη-
ριστικά ενός γεγονότος και εύκολα αποδέχεται τα αιτιώδη βασικά χαρακτηριστικά. 

… 

 

Δουλεία – Δειλία – Αγωνιστικότητα 

Αν κάποιος θέλει να σκύβεις το κεφάλι σου δουλικά, φύγε τροχάδην, για σκλάβο του 
σε θέλει, για να σε εκμεταλλευτεί με κάποιο τρόπο, και... άλλα πολλά. 



 

2 

 

- Αν όμως από μόνος σκύβεις το κεφάλι δουλικά, ελπίζοντας σε μεταθανάτιες αντα-
μοιβές, μόνος σου αυτοσκλαβώνεσαι, βολεύεσαι και κρύβεσαι από τις ευθύνες και τις 
υποχρεώσεις σου σε κάποια σκοτεινή γωνιά, και αυτό είναι δειλία φανερή. 

- Σήκωσε το κεφάλι σου ψηλά, μπες στην αρένα της ζωής και τότε μόνο "Άνθρωπος" 
θα λογιστείς. 

... 

 

Συναισθήματα 

Σε περίπτωση προσφοράς/δοσίματος/κτλ μην γίνει βάρος η ευγνωμοσύνη. Τούτο θα 
έθετε δεσμά και στον δότη και στον αποδέκτη του δώρου της προσφοράς. Ασφαλώς και 
ο δότης με τον ίδιο τρόπο πρέπει να λειτουργεί. Δότης και αποδέκτης να νιώσουν αυτήν 
την όμορφη σχέση ανθρωπιάς. 

- Προσοχή! Το πανέμορφο λουλούδι του δοσίματος, της προσφοράς, της αλληλεγ-
γύης, της συνεπικουρίας, να μην εκμαυλιστεί και αγκάθια γεμίσει παρευθύς. Με μεγάλη 
ευλάβεια να προστατευτεί το λουλούδι αυτό. Είναι σπάνιο με σπάνια ευωδιά, είναι απο-
ταμιευμένος θησαυρός στου ανθρώπου την καρδιά. 

- Το ίδιο ισχύει για  κάθε ανθρώπινο συναίσθημα που έχει καλλιεργηθεί. Είτε  ευγνω-
μοσύνη, είτε συγνώμη, είτε έρωτας, είτε οτιδήποτε άλλο, πρέπει αβίαστα, ελεύθερα, και 
χωρίς διαταγές/επιταγές/υποταγές να αναδύονται όλα αυτά τα όμορφα συναισθήματα, 
ένθεν κακείθεν, σε όποια θέση και αν βρεθούμε κάποια στιγμή. Αν απαιτηθούν, αν η ε-
λεύθερη βούληση έχει καταπιεστεί ή τινί τρόπω έχει παραγκωνισθεί, ποια η αξία πια; 

- Καθημερινά παρατηρούμε να απαιτείται η ευγνωμοσύνη, η συγνώμη, να χειραγω-
γείτε ο έρωτας, κτλ. Χάνουμε το νόημα τους πια. Ας το συλλογιστούμε σοβαρά και εις 
βάθος, μια και από αυτό θα καθοριστεί η ποιότητα της ατομικής και κοινωνικοπολιτικής 
ζωής.  

... 

 


