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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Πόσο αντέχεις την αλήθεια;
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
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Κοστίζει να ξαναγεννηθείς

Κάποιοι λένε πως ο καθένας, αν το θέλει, μπορεί να
γίνει καλός άνθρωπος. Άλλωστε δεν κοστίζει και τίποτα.
Λάθος. Κοστίζει το «εγώ» σου, έναν για σένα πανάκριβο
θάνατο – τον μόνο θάνατο που στ᾽ αλήθεια φοβάσαι.
Όμως έναν θάνατο που φέρνει μια συγκλονιστική γέν-
να! Την γέννησή σου ως άνθρωπο. 

Ο αναγεννημένος δεν χρειάζεται να είναι «καλός
άνθρωπος». Αρκεί που γεννήθηκε μέσα από τις στάχτες
του. Ο «καλός άνθρωπος» δεν είναι συνήθως αναγεν-
νημένος. Γι᾽ αυτό μένει συχνά απλήρωτος, φαντασιωσι-
κά ανενδεής μέσα στη βαθιά του ένδεια. Γι᾽ αυτό δεν
κοστίζει πολύ κι εύκολα ξεπουλιέται.

Δεν πας μακριά απ᾽ τη λεωφόρο της συνήθειας

Δεν ανεβαίνεις αυτογνωστικά σκαλοπάτια ποντά-
ροντας στη συνήθεια. Απ᾽ τη λεωφόρο των οικείων σου
εθισμών δεν θα συναντήσεις Κύκλωπες και Λαιστρυγό-
νες. Ούτε όμως θα κερδίσεις το ταξίδι. Μόνο φτάνοντας
στο τέρμα της γνωστής σου ξηράς αντικρίζεις το πέλα-
γος που σε περιμένει από πάντα να το εξερευνήσεις
διασχίζοντάς το. Μόνο στο κέντρο του Λαβύρινθου,
όταν μέσα σου φτάνεις στ᾽ άκρα, αντικρίζεις κατάματα
τον Θεό.
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Σπάσε επιτέλους την αλυσίδα της φοβο-λαγνείας!

Σταμάτα να λες τις γκρίνιες, τα παράπονα και τους
φόβους σου στους άλλους, τους φίλους και τους δικούς
σου, με το πρόσχημα της ειλικρινούς αυτοέκφρασης κι
επικοινωνίας. Δεν είναι ψυχικά υγιής αντίδραση στη
δυσκολεμένη ζωή η καταφυγή στη μονομανία τού
φόβου. Δεν θα σε κάνει εύρωστο το κλείσιμό σου απέ-
ναντι στην προοπτική της χαράς.

Αν είναι να μοιραστείς κάτι ευχάριστο, αισιόδοξο και
«δυναμωτικό», κάτι που καταπραΰνει τον πόνο και τον
φόβο του αδερφού σου, κάτι που εκπέμπει κύματα
αγάπης, ναι, τότε μίλα! Φώναξέ το, γράψε το στους τοί-
χους, πες το, διάδωσέ το με κάθε τρόπο!

Η ανθρώπινη ψυχή και οι κοινωνίες είναι σαν τα
ηλιοτρόπια: πάντα βοηθιούνται αντλώντας δύναμη από
την προοπτική του φωτός∙ όταν η μονομερής έμφαση
σε μια τέτοια προοπτική δεν είναι απόπειρα υπεκφυγής
του βάθους και επίγνωσης των εσωτερικών σκιών.

Τρώγοντας ανοίγει η όρεξη

Λένε πολλοί: «Κάν  ́το μόνο αν το κάνεις με όλη σου την
καρδιά…!». Δεν είναι έτσι. Θέλει διάκριση το πράγμα...

Πολύ συχνά, πριν αναγνωρίσεις πως κάτι έρχεται
από τον χώρο της καρδιάς, από τον χώρο της ενωμένης,
καθαρής κι ενιαίας βούλησης, είναι σημαντικό να μπεις
στη διαδικασία να το τεστάρεις. Να δώσεις τόπο σε

8 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
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κάποια ακόμα ανολοκλήρωτη και αμφιθυμική πρόθε-
ση, ώστε να προσφέρεις στον εαυτό σου ένα έναυσμα
ευαισθητοποίησης στο γνήσιο καρδιακό βίωμα.

Μην επαναπαύεσαι στην απαίτηση του τέλειου,
στην προοπτική της συντελεσμένης ολοκλήρωσης, ειδι-
κά όταν βρίσκεσαι ακόμα στα πρώτα σου αυτογνωστικά
βήματα.

Δοκιμάζοντας να κάνεις αυτό που δεν γνωρίζεις ακό-
μα βιωματικά, αλλά προς το οποίο διατίθεσαι ψυχικά,
το καλείς κι εκείνο με τη σειρά του να σε προσκαλέσει!

«Τρώγοντας ανοίγει η όρεξη» γι᾽ αυτό που πραγμα-
τικά έχεις ανάγκη στο τέλος να σου συμβεί.

Κάν᾽ το λοιπόν, ακόμα και με ... «μισή καρδιά». Και...
πού ξέρεις! Ίσως κι η ... άλλη μισή μπορεί ν᾽ ανοίξει από
θαυμασμό, από έρωτα για την άλλη μισή.

Η ανάληψη της ευθύνης για την αστοχία
απενεργοποιεί την ανάγκη για κριτική των άλλων

Οι άνθρωποι συνήθως έχουν την ψευδαίσθηση πως
ο καλύτερος τρόπος για να αποδιώξουν την ενοχική
τους στάση απέναντι στις εσωτερικές του επιλογές είναι
να την φορτώσουν στους άλλους, συχνά κατηγορώντας
τους για τα δικά τους αισθήματα μειονεξίας, που εύκολα
και πρόθυμα εντοπίζουν στους απέναντι. Κατηγορούν
τους άλλους με εμπάθεια, ασυνείδητα ελπίζοντας να
ξεφορτωθούν το βάρος της προσωπικής τους ενοχής για
σφάλματα, ατέλειες και παραλείψεις που συνήθως ανε-
πίγνωστα έχουν ενδοψυχικά τραυματίσει τη δική τους

ΠΟΣΟ ΑΝΤΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ; 9
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αίσθηση εσωτερικής συνοχής και ψυχικής ασφάλειας.
Όμως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο: Μετά από

κάθε επιθετικό «κουτσομπολιό», από κάθε κακόβουλη
κοινωνική κριτική, νιώθουν πάντα πιο άδειοι. Ενοχικά
πιο λίγοι. Περισσότερο εκτεθειμένοι και ανοχύρωτοι
στις εσωτερικές τους διαμάχες και διαλόγους. Ακόμα
πιο ανεπαρκείς υπαρξιακά και πιο αδύναμοι να στηρί-
ξουν και να νοηματοδοτήσουν τις επιλογές τους.

Αντίθετα, και –μόνο φαινομενικά– παραδόξως, όταν
αρχίζουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των αυτονομη-
μένων «αμαρτωλών» τους κομματιών, δηλαδή των νευ-
ρωτικών τους κινήτρων, που διεκδικούν εσπευσμένα (το
καθένα για λογαριασμό του) την «αυτοθέωση», όταν
αρχίζουν να αναγνωρίζουν τα τραυματισμένα θραύ-
σματα της προβληματικής τους αυτοεικόνας, αντί να τα
«πετάνε» «ανέξοδα» στις πλάτες των ανυπεράσπιστων
άλλων, όταν αρχίζουν να εμπλέκονται ζωντανά και να
σηκώνουν τις δικές τους ανημπόριες, και αστοχίες, τότε
παύουν ανεπαίσθητα να τις προβάλλουν στους άλλους.
Σταματάνε να τους κατηγορούν με ευκολία. Η επιθετι-
κές τους απαιτήσεις να είναι οι άλλοι «άψογοι» κατευ-
νάζονται, αφού στρέφονται με προθυμία πια προς τον
εαυτό τους. Ταυτόχρονα, οι εσωτερικοί διάλογοι ειρη-
νεύουν και η προοπτική του «εσωτερικού θιάσου» τους
αλλάζει ρότα. Η εσωτερική αμφισβήτηση γίνεται έναυ-
σμα γόνιμης αυτογνωσίας, αυτοαποδοχής και ειρήνευ-
σης με τα αμαρτωλά τους κομμάτια.

Απ᾽ τη στιγμή που αγκαλιάζουν εσωτερικά, με αγα-

10 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
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πητική διάθεση αυτές τις τρωτές τους μάσκες, δεν βλέ-
πουν πια τον λόγο να μην το κάνουν και με τους άλλους
ανθρώπους. Αξιοποιούν τους πρώην «κακούς» άλλους
ως καθρέφτες μέσα στους οποίους αντιλαμβάνονται
βαθύτερα τις δικές τους αστοχίες και, «αγκαλιάζοντας»
τους γνώριμους πια αδερφούς, βαθαίνουν τη δική τους
αυτοαποδοχή. Κτίζουν πιο στέρεα τα θεμέλια της συγχώ-
ρεσης του εαυτού και της μεγαλύτερης και ποιοτικότε-
ρης συμπερίληψης των άλλων –των έσω κι έξω άλλων–
σε μια ενιαία εικόνα: την εικόνα ενός εξωτερικού κόσμου
ποιοτικά αντίστοιχου του εσωτερικού. Ενός κόσμου
όπου δεν βιώνονται οι διαφορές ως αγχογόνα ερεθί-
σματα (αφού οι διαφορές αντανακλούν σχίσματα).

Σε κείνον που ολοκλήρωσε σε ικανοποιητικό βαθμό
(για τον ίδιο) το αυτογνωστικό «πάζλ» και υπέστη –κατ᾽
αναλογία της προθυμίας και της απαίτησής του– την ανα-
γεννητική επίδραση της εσωτερικής βιωμένης ενότητας,
δεν υπάρχουν και δεν χρειάζονται ρωγμές και σχίσματα.

Κόστος και νόημα ζωής

Ο παιδαριώδης και ανώριμος, δηλαδή ο εγωκεντρι-
κός εαυτός διέπεται κι ελκύεται από τη μαγική σκέψη.
Διεκδικεί, ως αυτονόητο δικαίωμά του, το μονοπάτι που
οδηγεί στην αθανασία. Πιστεύει πως με το «άγγιγμα του
μαγικού ραβδιού» είναι σε θέση να γίνει κάτοχος του
ακατάλυτου θησαυρού, του νοήματος της ζωής. Κάνει
δύσκολες ερωτήσεις ελπίζοντας σε εύκολες απαντήσεις.

Η πλειονότητα των ανθρώπων πιστεύουν πως θα

ΠΟΣΟ ΑΝΤΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ; 11
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ήταν όντως χαρούμενοι αν έβρισκαν το νόημα της ζωής,
αν «σκόνταφταν» πάνω του, τόσο εύκολα κι ανώδυνα,
όπως όταν πίνουν ένα ποτήρι νερό, όταν γελούν αυθόρ-
μητα με ένα καλό ανέκδοτο… Όπως είναι όταν βαδίζουν
χωρίς προσπάθεια ένα κατηφορικό μονοπάτι.

Πράγματι, το νόημα της ζωής είναι ιδιαίτερα απλή
υπόθεση. Όχι όμως για τον περίπλοκο και διασπασμένο
εαυτό. Είναι διαθέσιμο, εύληπτο και εύκολα αφομοι-
ώσιμο για τον παιδικό μας, φυσικό και –στην αρχική του
κατάσταση–ενοποιημένο εαυτό.

Για κείνον που, κλείνοντας επιτυχημένα τους
κύκλους της πρώιμης ανωριμότητας (ηλικιακής και
υπαρξιακής), είναι σε θέση να σταθεί με απαστράπτου-
σα σοβαρότητα μπρος σε όλα τα ανοιχτά ενδεχόμενα
της ζωής και που είναι έτοιμος να πληρωθεί ψυχικά με
το απαύγασμα της χρόνιας δέσμευσής του στην προ-
σπάθεια, δεκτικός στο αποτέλεσμα των μεγάλων του
ψυχικών επενδύσεων, το νόημα της ζωής είναι ανάλογο
με το αυτογνωστικό επίπεδο, τις κατακτήσεις της αυτο-
συνειδησίας, την ποιότητα της αντίληψης, του κόπου,
των στόχων, της υπαρξιακής ετοιμότητας και εντιμότη-
τας, της ενοποιημένης βούλησης του αναζητητή του.

Αν και ποτέ δεν χαρίζεται, μοιάζει να προσφέρεται
απροειδοποίητα, και συχνά «κεραυνοβόλα», σε κείνον
που έμπρακτα κι εγκάρδια συνδέθηκε μαζί του, επειδή
πάρα πολύ το θέλησε. Σ᾽ αυτόν που έχει πολλά να
δώσει, θα του δοθούν –κατά κυριολεξία: θα του επι-
στραφούν– όλα.

12 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
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Σε αυτόν που θέλει να «αγοράσει» φθηνά το νόημα
της ζωής, αυτή του ακριβώς η «επιθυμία» θα του κοστί-
σει ακριβά. Γιατί είναι κοινός τόπος ο παρακάτω πνευ-
ματικός νόμος: Όποιος αγοράζει φθηνά, πουλάει και
φθηνά. Δηλαδή, ξεπουλάει και ξεπουλιέται.

Το δίκιο που μας πνίγει

Μου λένε, σου λένε, μας λένε, σου λέω: «Με πνίγει
το δίκιο μου!…». Μα, αν κάτι μας «πνίγει», είναι η σταθε-
ρή κι έντονη αντίστασή μας στην αποδοχή της πιθανότη-
τας να είμαστε εμείς τελικά οι άδικοι του παιχνιδιού! 

Το «εγώ» δεν είναι σε θέση να αυτοσυγκροτηθεί ως
υποκείμενο, ηθικός αυτουργός της αδικίας. Κυρίως δεν
προτίθεται να αναλάβει την ευθύνη των σκιωδών του
πλευρών, αφού οι τελευταίες δεν αποτελούν αντικείμε-
νο της κατοχής του. Επίσης, μια παρόμοια πρόθεση θα
υπονόμευε τα «αριστεία» της εσωτερικής του αυτάρ-
κειας. Θα κλόνιζε ανεπανόρθωτα την ψευδαίσθηση
της εσωτερικής του συνοχής, αφού θα το καλούσε να
συμπεριλάβει κομμάτια που δεν αντέχει να συνυπάρ-
χει μαζί τους. Κομμάτια που το προσκαλούν να επανα-
προσδιοριστεί ως ψυχική οντότητα.

Για να διατηρήσει τη νομιμοποίηση της «παράνο-
μης» εξουσίας του, θα έπρεπε με κάποιο τεχνητό τρόπο
να δικαιώσει την πράξη της αδικίας που προκάλεσε
δικαιολογώντας, δηλαδή δικαιώνοντας τα κίνητρα της
πράξης του. Αντ᾽ αυτού, αυτόματα πετάει την υπαιτιό-
τητα των σκέψεων, των προθέσεων και των πράξεών

ΠΟΣΟ ΑΝΤΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ; 13
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του στον άλλον, στον απέναντι,αποδίδοντας δηλαδή
ανέξοδα τα δικά του κίνητρα στα «εγώ» των άλλων
ανθρώπων.

Αποποιούμενο τη θέση του υποκειμένου και υιοθετώ-
ντας τον ρόλο του αντικειμένου της αδικίας (που υπέστη
από κάποιον άλλον) αυτοδικαιώνεται και, «κλαίγοντας τη
μοίρα του», κλείνεται ακόμα πιο ερμητικά στο καβούκι της
ψυχοπαθολογικής του αυτάρκειας και αυταρέσκειας.

Το «δίκιο» πάντα πνίγει εξουθενώνοντας υπαρξιακά
αυτόν που το διεκδικεί αφού είναι η ύστατη κίνηση
αυτοδικαιωτικής ενδοστρέφειας που καταδικάζει τον
εκουσίως «αδικημένο» στη μόνωσή του από άλλες επι-
λογές μεγαλύτερης κι ανώτερης τάξης ελευθερίας. Διεκ-
δικώντας το δίκιο σου, σ᾽ αυτή την απέλπιδα προσπά-
θεια να διατηρήσεις το «εγώ» σου αλώβητο από ρωγ-
μές, κάνεις το «δίκιο σου» κλουβί και το «δικαίωμά
σου» φρουρό της φυλακής σου.

Η μόνη ταυτότητα που σου δόθηκε εκ γενετής είναι
το «εγώ» σου. Επειδή έχεις μάθει να ταυτίζεσαι με την
αδιάψευστή της πραγματικότητα σαν αυτή να ᾽ταν η
μοναδική, δικαιωματικά την αγαπάς και την περιφρου-
ρείς σαν τον αποκλειστικό και ανεκτίμητο θησαυρό σου. 

Η ελευθερία σου αξιολογείται από τον βαθμό που
αποφασίζεις συνειδητά να παραδώσεις το «εγώ» σου
χωρίς την προοπτική κάποιου μελλοντικού αντισταθμί-
σματος. Είσαι ελεύθερος στον βαθμό που χαρίζεσαι για
να σου χαριστεί το κενό, η απουσία κάθε καταπραϋντι-
κής ανταπόδοσης.

14 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
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Να μην πιστέψεις όποιον σου πει: 
«Δεν έχεις ελπίδα!»

Ακόμα κι αν ο ίδιος «ο Θεός» σού πει προσωπικά
πως δεν έχεις ελπίδα σωτηρίας, να μην Τον πιστέψεις!
Εσύ φρόντισε να μετανιώσεις γι᾽ αυτό που είσαι σήμε-
ρα, και πολύ σύντομα και ο «Θεός θα μετανιώσει» ως
προς την απόφασή Του για σένα.

Ο φόβος της ανένοχης χαράς

Ο μεγαλύτερός μας φόβος είναι η συνάντηση και η
ζωντανή σχέση μας με την απόλυτη ευτυχία. Μόνη μας
έγνοια να περιφρουρούμε την φτώχια μας. 

Ναι, αυτό που σε τρομάζει περισσότερο δεν είναι το
ενδεχόμενο να αποτύχεις να γίνεις αυτό που θέλεις. Αν
κάτι σου λυγίζει τα γόνατα και βαθιά, κι ανεξιχνίαστα,
σε φοβίζει είναι ο εν δυνάμει αυτο-πραγματωμένος
σου εαυτός. Σε συνταράζει βαθύτατα το ορατό ενδεχό-
μενο να αποχωριστείς την αμετακίνητη, ληθαργική, συμ-
βιωτική σου σχέση με την πάγια ελλειμματική αυτο-εικό-
να σου και την ασφάλεια που νιώθεις μέσα σ᾽ αυτή. Η
πραγμάτωση των όντως θεϊκών σου δυνατοτήτων σε
φέρνει αναπόφευκτα αντιμέτωπο με τη συντριβή και το
πένθος μπρος στον θάνατο των καλοθρεμμένων ειδώ-
λων σου, εξωτερικών κι εσωτερικών.

Αποφεύγοντας το πένθος, αποποιείσαι βέβαια και
την ευκαιρία της υπαρξιακής σου ανάστασης και της

ΠΟΣΟ ΑΝΤΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ; 15

τελική μακετα ποσο αντεχεις.qxp_Layout 1  24/10/16  4:05 μ.μ.  Page 15



οντολογικής σου γέννησης. Αν δεν λιώσεις σαν κερί, αν
δεν κάψεις μέχρι να γίνει στάχτη ό,τι θαυμάζεις και επο-
φθαλμιάς απ᾽ την κατάσταση του εφήμερου και μέτρι-
ου εαυτού σου, δεν θα μοσχοβολήσεις αγάπη.

Ο του Θεού ενθουσιασμός

Η φυσική κατάσταση του εν επιγνώσει ανθρώπου
είναι ο ενθουσιασμός. Η ετυμολογία της λέξης καταδει-
κνύει τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται το συναίσθημα
με τη βαθιά ψυχή {(Ενθουσιασμός → εν θεός → Θεός =
από το ρήμα Θέω = Τρέχω, σπεύδω προς βοήθεια).
Θεός = εκείνος που σπεύδει να βοηθήσει}.

Ο γνήσια χαρούμενος άνθρωπος δεν μπορεί παρά
να είναι έν-θεος. Η βαθιά, συνειδητή κι ακατάλυτη χαρά
είναι το αναπόφευκτο επιστέγασμα της επίγνωσης πως
δεν είσαι μόνος κι αβοήθητος γιατί βιωματικά ξέρεις
πως ο Θεός είναι μαζί σου. 

Η ζωή σου ήταν ελλιπώς νοηματοδοτημένη πριν από
την ένθερμη αναζήτησή Του. Κανείς και τίποτα δεν είναι
σε θέση να δώσει πληρέστερο και μονιμότερο νόημα
στην ψυχική ζωή του ανθρώπου, περισσότερο απ᾽ ό,τι
η επίγνωση πως ο Θεός απόλυτα και απροϋπόθετα τον
αγαπά. Ο ενθουσιασμός είναι το ξεχείλισμα, το φυσικό
εκπήγασμα της παραπάνω επίγνωσης˙ είναι το επιστέ-
γασμα μιας ζωής που κυοφορεί και διέπεται από τα
βιώματα της αβίαστης ευγνωμοσύνης και της ευχαρι-
στιακής διάθεσης και προσφοράς. Μιας ζωής στην
οποία η αίσθηση της ασφάλειας και της δύναμης έρχε-
ται ως απόρροια της εκούσιας αποδοχής κι αυτοπαρά-
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δοσης της προσωπικής ανασφάλειας κι αδυναμίας.
Ο ενθουσιασμός είναι το σταθερό χαρακτηριστικό

του ανθρώπου που βλέπει καθαρά κι εμπνέεται από
την αλήθεια, γιατί προηγουμένως αποδέχτηκε το γεγο-
νός της ατομικής του τυφλότητας και των περιορισμών.
Ο πεπαιδευμένος άνθρωπος δεν αντιστέκεται στο εγγε-
νές νόημα των παραδόξων της ζωής αλλά, διατηρώντας
ενεργοποιημένες κι ακμαίες τις παιδικές ψυχικές του
ποιότητες, τείνει να συνθέτει μέσα του τα φαινομενικά
αντίθετα (θυμό-επιείκεια, θλίψη-χαρά, φόβο-θάρρος,
άρνηση-επιτρεπτικότητα), υπερβαίνοντας εσωτερικά το
σχίσμα της πολικότητας και της σύγκρουσης των αντιθέ-
των. Κι όταν κανείς επιλύει εσωτερικά το φαινόμενο της
σχάσης, της παράδοξης αντιφατικότητας των ψυχικών
καταστάσεων και των αξιών του κόσμου, τότε το παρά-
δοξο θα είναι να μην ζει αυτός ο άνθρωπος σε κατάστα-
ση μακαριότητας, χαρούμενος, εν ειρήνη και ησυχία.

Η σκιά της ελπίδας

Αν ήμασταν αυτογνωστικά έντιμοι, ακέραιοι και
ακριβείς, θα το ομολογούσαμε: Αυτό που μας στοιχει-
ώνει τόσο δεν είναι οι αποτυχίες του παρελθόντος.
Ούτε μόνο όσα ανεκπλήρωτα έφυγαν και δεν τα ζήσα-
με. Πολύ περισσότερο μας τρομάζει η ασυνείδητη
σιγουριά, η μυστική αλλά αδιόρατη βεβαιότητα πως
ακόμα και τώρα όλα είναι δυνατά…! Πως τα κρύφια
όνειρα είναι απολύτως πραγματοποιήσιμα για κείνον
που αποφασίζει να βάλει στην άκρη τις μεμψίμοιρες
σκέψεις για το αβίωτο ή το δυστυχές του παρελθόν. Γι᾽
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