
Η εξυπνάδα να αναγνωρίσει κανείς την αλήθεια 

Μια κι είναι δύσκολο να γράψει κανείς την αλήθεια. αφού την 

καταπνίγουν παντού, στους πιο πολλούς φαίνεται ζήτηµα πεποιθήσεων 

µονάχα το αν θα γραφτεί ή όχι. Πιστεύουν πως το µόνο που χρειάζεται 

είναι το κουράγιο. Ξεχνούν τη δεύτερη δυσκολία το ν α β ρ ε θ ε ί η 

αλήθεια. Γιατί µε κανένα τρόπο δεν είναι εύκολο να τη βρει κανείς. 

Πρώτα - πρώτα είναι κιόλας δύσκολο να βρει κανείς π ο ι α αλήθεια 

αξίζει να ειπωθεί. 

Για παράδειγμα τώρα, µπρος σ. όλα τα µάτια, τα μεγάλα πολιτισμένα 

κράτη βουλιάζουν το ένα µετά το άλλο στην πιο τροµερή βαρβαρότητα. 

Κι ακόµα, είναι γνωστό πως ο εσωτερικός πόλεµος, που γίνεται µε τα πιο 

τροµαχτικά µέσα, µπορεί από ώρα σε ώρα να µετατραπεί σε εξωτερικό, 

που µπορεί θαυµάσια να κάνει τον πλανήτη µας ένα γιγάντιο σωρό 

συντρίµµια. Αυτό είναι χωρίς αμφιβολία µια αλήθεια, υπάρχουν όµως 

φυσικά κι άλλες αλήθειες. Για παράδειγμα, δεν είναι ψέµα το ότι οι 

καρέκλες έχουν πάτο και το ότι ή βροχή πέφτει από πάνω προς τα κάτω. 

Πολλοί γράφουν τέτοιου είδους αλήθειες. Μοιάζουν µε ζωγράφους που 

φιλοτεχνούν µε νεαρές φύσεις τους τοίχους καραβιών που βουλιάζουν. Η 

πρώτη µας δυσκολία δεν υπάρχει γι. αυτούς, κι έχουν παρόλα αυτά τη 

συνείδηση τους ήσυχη. 

Ανεπηρέαστοι από τους ισχυρούς, χωρίς όµως και να τους επηρεάζουν κι 

οι φωνές των κατατρεγμένων, ζωγραφίζουν τα τοπία τους. Το παράλογο 

στον τρόπο που ενεργούν τους δημιουργεί ένα «βαθύ» πεσσιµισµό, που 

τον πουλάνε σε καλή τιµή και που θα έπρεπε στην πραγματικότητα να 

τον έχουν οι υπόλοιποι, που βλέπουν τέτοιους καλλιτέχνες και τέτοια 

ξεπουλήµατα. Και δεν είναι εύκολο ούτε καν να διακρίνεις πως οι 

αλήθειες τους µοιάζουν µ. αυτές για τις καρέκλες ή τη βροχή· τις πιο 

πολλές φορές δείχνουν ολότελα διαφορετικές, δείχνουν γι. αλήθειες πάνω 

σε σηµαντικά θέµατα. Γιατί ή ουσία της καλλιτεχνικής διαµόρφωσης 

βρίσκεται ακριβώς στο ότι δίνει σηµασία σ  αυτό που διαµορφώνει. 

Χρειάζεται προσεχτική παρατήρηση για να διακρίνει κανείς πως το µόνο 

που λένε είναι: «Μια καρέκλα είναι µια καρέκλα», και: «Κανείς δε 

µπορεί να εµποδίσει τη βροχή να πέφτει προς τα κάτω». 

Αυτοί οι άνθρωποι δεν καταφέρνουν να βρουν την αλήθεια που αξίζει να 

γραφτεί. Άλλοι πάλι πραγµατικά καταπιάνονται µε τα πιο ζωντανά 

προβλήµατα, δεν τρέµουν ούτε τους καταπιεστές ούτε τη φτώχεια και 

παρόλα αυτά δε µπορούν να δρουν την αλήθεια. Σ. αυτούς λείπουν οι 

γνώσεις. Είναι γεµάτοι από παλιές προλήψεις, από φηµισµένες συχνά 

καλοδιατυπωµένες αρχαίες προκαταλήψεις. Ο κόσµος είναι πολύ 

περίπλοκος γι. αυτούς· δεν ξέρουν τα γεγονότα και δε διακρίνουν τους 

συσχετισµούς. Εκτός απ. τις πεποιθήσεις χρειάζονται και γνώσεις, που 

βρίσκονται, και µέθοδες, που µαθαίνονται. Για όλους όσους γράφουν σ. 

αυτούς τους καιρούς των περιπλοκών και των µεγάλων αλλαγών 



χρειάζεται γνώση της µατεριαλιστικής διαλεκτικής, της οικονομίας και 

της ιστορίας. Μπορεί να την αποχτήσει κανείς απ. τα βιβλία ή µε 

ζωντανή διδασκαλία, φτάνει, να µη λείπει ή απαραίτητη επιµέλεια. 

Μπορεί κανείς ν. ανακαλύψει πολλές αλήθειες µε πιο απλό τρόπο, 

αποσπάσματα δηλ. της αλήθειας ή δεδομένα που οδηγούν στην εύρεσή 

της. Αν θέλει κανείς να ερευνήσει, θα πρέπει να χρησιμοποιεί µια μέθοδο 

µπορεί όµως κανείς να βρει κάτι και χωρίς µέθοδο, και χωρίς ακόµα να 

ψάξει. Όµως µε τέτοιο τυχαίο τρόπο δεν πετυχαίνει κανείς σχεδόν ποτέ 

µια τέτοια παρουσίαση της αλήθειας που να λέει στους ανθρώπους τι 

πρέπει να κάνουν. Αυτοί που µονάχα καταγράφουν µικρογεγονότα δεν 

είναι σε θέση να κάνουν τούτο τον κόσµο κατανοητό στους άλλους. Κι. 

όµως αυτός, και κανένας άλλος είναι ο σκοπός της αλήθειας. Αυτοί οι 

άνθρωποι δεν εκπληρώνουν το καθήκον να γράφουν την αλήθεια. 


