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Αφορµή για το σηµερινό µου σχόλιο 
µου έδωσε η είδηση ότι την περασµένη 
εβδοµάδα γνωστοποιήθηκε µια ευγενής 
χειρονοµία εκ µέρους κάποιου ή κάποιας 
συµπαροίκου µας σε οργανισµό ατόµων 
µε ειδικές ανάγκες, ύψους δέκα εκατοµ-
µυρίων δολαρίων. Κατόπιν οδηγιών του 
ή της φιλανθρώπου κρατείται µυστικό το 
όνοµα του ή της δωρητού.  

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι πρόκειται 
περί µεγάλης ευεργεσίας. 

∆εν υπάρχει επίσης αµφιβολία ότι 
εκείνο που κινεί όντως το ενδιαφέρον 
είναι η ανωνυµία του ή της ευεργέτου και 
δεν είναι αδικαιολόγητο να χαρακτηρί-
σουµε την πράξη ως το άκρον άωτον της 
χριστιανικής φιλευσπλαχνίας, εφόσον η 
θεάρεστος αυτή χειρονοµία γίνεται ακο-
λουθώντας την χριστιανική ηθική του να 
µη γνωρίζει το δεξί µας χέρι τι κάνει το 
αριστερό.

Φλέγον παραµένει πάντοτε το σηµείο 
της διαφοράς µεταξύ υλικών και πνευµα-
τικών αγαθών. Οπωσδήποτε υπήρξε πά-
ντα αντικείµενο φιλοσοφικής διαµάχης 
το αν ο άνθρωπος πρέπει να αποζητά 
περισσότερο τα πνευµατικά από τα υλι-
κά αγαθά. Σύµφωνα µε την πλειονότητα 
των νεωτέρων φιλοσόφων και κοινωνιο-
λόγων η ευδαιµονία του ανθρώπου ευρί-
σκεται εις την εξισορροπηµένη εκτίµηση 
του πνεύµατος και της ύλης.

Μάλιστα, σήµερα οι σύγχρονοι οπα-
δοί τη «κοινωνικής πολιτικής» υπερα-
σπίζουν µε πάθος την θεωρία ότι η αξία 
των υλικών αγαθών έγκειται στο σηµείο 
που η ύπαρξή τους να δικαιολογείται 
περισσότερο από το πόσο χρήσιµα είναι 
τα υλικά αγαθά όταν διανέµονται για την 
ανακούφιση των πολλών, παρά από το 
αν παραµένουν ιδιοκτησία των ολίγων.

Και βέβαια, δεν είναι µόνον ο σύγ-
χρονος άνθρωπος που µοχθεί  να δώσει 
απάντηση στο ερώτηµα αν έχει προτε-
ραιότητα η απόκτηση υλικών  αγαθών 
για την ευηµερία του ανθρώπου, έναντι 
άλλων αγαθών, των λεγοµένων πνευµα-
τικών αγαθών. Οι διάφοροι φιλόσοφοι 
από αρχαιοτάτων χρόνων πρόβαλαν την 
σκέψη τους και την υπεράσπισαν µε πά-
θος, προσφέροντας ακόµα και την ζωή 
τους σαν απτό παράδειγµα συνέπειας 
της ηθικής τους γραµµής, ερµηνεύοντας 
µε την δική τους αντίληψη την ουσία του 
ανθρώπου και του περιβάλλοντος κό-
σµου τους.

Οι σοφοί πρόγονοί µας, εξέφρασαν 
και ταξινόµησαν τις θεµελιώδεις αρχές 
τις οποίες όφειλε να ακολουθήσει ο άν-
θρωπος για να στηρίξει το βάθρο µιας 
ισόρροπης ύπαρξης µεταξύ ύλης και 
πνεύµατος.  

Από την Σωκρατική αντίληψη ότι ο 
άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει το ποιος 
είναι ώστε να ορίζει τα όριά του και τις 
υποχρεώσεις του έναντι της πολιτείας, 
φτάνουµε στον ορισµό ότι στην εξελικτι-
κή πορεία της ανθρωπότητας, ο άνθρω-
πος που αναπτύσσεται είναι εκείνος που 
αποκτά συνείδηση της υποχρέωσής του 
να προσφέρει στην πολιτεία, στο ∆ήµο.  

Ο πολιτισµένος άνθρωπος, προσφέρει 
στην κοινωνία, αρχίζοντας από την γνώ-
ση, δηλαδή τον πνευµατικό του πλούτο, 
ή προσφέρει την εργασία του, φθάνοντας 
και µέχρι του να προσφέρει τον οβολό 
του, δηλαδή την υλική του προσφορά 
προς όφελος της κοινωνίας.

Η θεώρηση του ανθρώπου σαν φαι-
νοµένου µιας διττής πραγµατικότητας, 
πνεύµατος και ύλης, µας οδηγεί στην 
σκέψη ότι η ύλη είναι τόσο απαραίτητη 

για την ύπαρξή µας όσο και το πνεύµα.
Παραδεχόµενοι όµως την υλική υπό-
σταση και εξάρτηση του ατόµου από την 
ύλη, δεν σταµατάµε εδώ, ούτε µπορού-
µε να γίνουµε ακόλουθοι της ιδέας ότι η 
ύλη είναι περισσότερο αναγκαία από το 
πνεύµα. 

Και τούτο, γιατί ο άνθρωπος έχει και 
άλλη παράµετρο, πολύ πιο σπουδαία 
από την ύλη, που είναι ακριβώς το ση-
µείο που τον διαφοροποιεί από τα άλλα 
ζωϊκά όντα του κόσµου µας.

Στην εποχή µας, εξερευνάται το Σύ-
µπαν και αναφύονται νέες  θεωρίες περί 
της ύπαρξής µας, χωρίς όµως να έχοµε 
φθάσει στο τελικό συµπέρασµα στο που 
αρχίζουν και που τελειώνουν οι διαφο-
ροποιήσεις των πνευµατικών µας ιδιοτή-
των και που αρχίζει το εν πολλοίς ανε-
ξερεύνητο µέρος αυτού πού ορίζοµε σαν 
ψυχισµό ή ψυχικό κόσµο.  

Γενικά, η βιολογία µας εξηγεί την 
πραγµατικότητα της οµοιότητας του αν-
θρώπου µε τα άλλα είδη του ζωϊκού βα-
σιλείου, αλλά δεν προσφέρει απάντηση 
για το διαφοροποιό στοιχείο που οδηγεί 
τον  άνθρωπο να επιδιώκει την πραγµά-
τωση των δικών του επιθυµιών για κυρι-
αρχία επί πάντων των άλλων όντων. 

Πολλοί βεβαίως είναι οι επιστήµονες 
που τονίζουν ότι το πνεύµα περιλαµβά-
νει την νοηµοσύνη σαν λειτουργία του 
εγκεφάλου, αλλά δεν µπορούν ακόµα να 
προσδιορίσουν τι είναι ο λεγόµενος «ψυ-
χικός κόσµος» και να µας πουν µε βεβαι-
ότητα, αν οι άπειρες δράσεις και αντιδρά-
σεις του επηρεάζονται από βιολογικούς 
παράγοντες. Μπορεί να µην έχει ακόµα 
δοθεί η τελικός επιστηµονικός πίνακας, 
να µην έχει βρεθεί το DNA του ψυχικού 
κόσµου γιατί υπάρχει η πολυπλοκότητα 

βιολογικών και ψυχικών επιδράσεων, 
αλλά για ένα πράγµα µπορεί να είµαστε 
βέβαιοι, ότι ο άνθρωπος για να επιβιώ-
σει σαν ισόρροπος οντότητα, πρέπει να 
εξισορροπήσει τις υλικές του επιδιώξεις 
µε τις ψυχοπνευµατικές του ανάγκες.

Ποιες είναι οι ανάγκες αυτές;
Είναι η επικοινωνία µε άλλα άτοµα για 

την δηµιουργία κοινωνικής ζωής, δηλα-
δή για την δηµιουργία οµάδων επαφής 
µε άλλους ανθρώπους.  Είναι επίσης η 
ανάγκη κοινής προσπάθειας και κοινής 
δηµιουργίας.  Είναι ακόµα η συντροφι-
κότητα και προς το σηµείο αυτό η αξία 
της κοινής δηµιουργίας. 

Είναι η αγάπη και η αναγκαιότητα της 
έκφρασης της αγάπης προς το άτοµο και 
το σύνολο κτλ.

Μάλιστα θάλεγα, ότι η αγάπη όταν εκ-
δηλώνεται µε πράξεις αλληλεγγύης προς 
τους συνανθρώπους γίνεται αιτία να αι-
σθάνεται το άτοµο σαν µέτοχος σε συνύ-
παρξη και συνδηµιουργία κοινωνική, η 
αξία της οποίας υπάρχει πέρα από την 
κάλυψη της υλικής ανάγκης και της φυ-
σικής οντότητας.

Τελειώνω µε την αναφορά µου στην 
φιλάνθρωπη πράξη του ανώνυµου ατό-
µου που πρόσφερε τα δέκα εκατοµµύ-
ρια δολάρια στον Οργανισµό ΕΣΤΙΑ. Η 
θεάρεστη αυτή πράξη, ανεξαρτήτως του 
ποσού, είναι µια εκδήλωση ευαισθησίας 
και ενότητας του ατόµου µε τον πάσχοντα  
συνάνθρωπό του. Πρόκειται εδώ για µια 
πράξη  που υπογραµµίζει το γεγονός ότι 
εκείνος ή εκείνη που προσφέρει αποβά-
λει «την εγωϊστική αποµόνωση» ενώ σα-
φέστερα συνειδητοποιεί την ευθύνη της 
ανθρώπινης συµπεριφοράς του, όπως 
θάλεγε ο µέγας φιλόσοφος και ανθρω-
πολόγος Αλέξης Καρέλλ.
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Kαθημερινά φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά στις καλύτερες τιμές
από τον μανάβη σας 
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