V. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αφού πέρασε λίγος καιρός από τότε που πήγα στον Όµιλο και ένιωσα πιο σίγουρος
για τον εαυτό µου, βλέποντας ότι τα διάφορα προβλήµατα που είχα µειώθηκαν αρκετά,
άρχισα να διαβάζω διάφορα βιβλία σχετικά µε το αυτοκίνητο. ∆ιαβάζοντας έµαθα ότι
από την εποχή που ανακαλύφθηκε ο τροχός πολλά άλλαξαν στη ζωή του ανθρώπου. Το
αυτοκίνητο, που στηρίζεται στον τροχό, είναι µια από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές
του. Όπου ο τροχός χρησιµοποιήθηκε σωστά, έγινε ένας µόνιµος σύντροφος του
ανθρώπου, ένας βοηθός του σε πολλά από τα καθηµερινά προβλήµατα.
Η σηµασία της ανακάλυψης του τροχού, αλλά και η συχνά αρνητική χρησιµοποίηση
του από τον άνθρωπο µε είχαν προβληµατίσει πολύ. ∆εν µπορούσα να καταλάβω γιατί
ο άνθρωπος, ενώ είχε τόσο ωφεληθεί από αυτόν, αντέστρεφε την ανακάλυψη του, ώστε
αυτή να προκαλεί ατυχήµατα, να στρέφεται εναντίον άλλων ανθρώπων, αλλά και του
ίδιου του εαυτού του.
Είχα ακούσει µια ανάλυση που έλεγε ότι όχι µόνο ο τροχός, αλλά και άλλες
εφευρέσεις χρησιµοποιήθηκαν αρνητικά κι έφεραν µεγάλες καταστροφές στο
περιβάλλον, αλλά και στον ίδιο τον άνθρωπο. Μερίδιο ευθύνης γι' αυτό έχουν όλα τα
µέλη της ανθρωπότητας. Ο άνθρωπος πολλές φορές παρασύρεται από τις γνώσεις του,
προσπαθώντας να τις ιδιοποιηθεί και να τις χρησιµοποιήσει σε βάρος άλλων ανθρώπων
για εγωιστικούς λόγους, άλλοτε για οικονοµικό όφελος και άλλοτε για να αποδείξει την
ανωτερότητα του απέναντι στους άλλους. Κι αυτό, γιατί τις γνώσεις αυτές δεν τις κάνει
αγάπη, δεν τις περνά µέσα από την καρδιά του, για να τις απλώσει, να τις δώσει εκεί
όπου υπάρχει ανάγκη. Γι' αυτό και φέρνει την καταστροφή κι αυτό συνεχίζει να κάνει
και σήµερα ακόµη.
Όλη αυτή η ανάλυση µε έκανε να σκέφτοµαι πώς θα χρησιµοποιηθεί σωστά ο
τροχός, που είναι µέρος της ζωής µας κι έχει γίνει ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της. Μετά
την ανακάλυψη του αυτοκινήτου πολλά πράγµατα άλλαξαν για να διευκολύνεται η
µετακίνηση των πληθυσµών. Οι δρόµοι άρχισαν να πληθαίνουν και σήµερα υπάρχουν
ελάχιστα µέρη πάνω στη γη που να µην έχει πάει το αυτοκίνητο.
Καθώς συλλογιζόµουν µια µέρα αυτό το θέµα, µου ήρθε µια ιδέα, ένα σχήµα πολύ
παραστατικό σχετικά µε το αυτοκίνητο. Φαντάστηκα µε το νου µου πως η γη είναι ένας
ζωντανός οργανισµός και πως οι δρόµοι µε τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν πάνω τους
µοιάζουν µε τις φλέβες µέσα στον άνθρωπο όπου κυκλοφορεί το αίµα. Σκέφτηκα τότε
ότι στον ανθρώπινο οργανισµό υπάρχουν νόµοι που ρυθµίζουν την κυκλοφορία του
αίµατος. Επίσης, το αίµα είναι εκείνο που µεταφέρει τις απαραίτητες ουσίες από το ένα
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µέρος του σώµατος στο άλλο. Είδα ακόµα ότι η λειτουργία αυτή γίνεται, για να υπάρχει
η ισορροπία και η κάλυψη όλων των αναγκών του οργανισµού.
Στη συνέχεια σκέφτηκα ότι, αν αυτό που συµβαίνει στο σώµα µε την κυκλοφορία
του αίµατος, το δούµε και στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων, θα καταλάβουµε ότι δε
διαφέρει και πολύ. Στους δρόµους πρέπει να υπάρχει µια τάξη και να κινούνται τα
αυτοκίνητα σύµφωνα µε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι οδηγοί πρέπει να
προσέχουν για να φτάσουν στον προορισµό τους σίγουρα και µε ασφάλεια, κι από εκεί
ύστερα να πάνε κάπου αλλού. ∆ηλαδή πρόκειται για ένα έργο συνεχές, που πρέπει να
γίνεται σωστά, για να υπάρχει η κάλυψη όλων των αναγκών και να µη δηµιουργείται
πρόβληµα µέσα στην πόλη ή και τη χώρα µας. Η µη κάλυψη των αναγκών αυτών, που
είναι να φτάνουν όλοι στον προορισµό τους χωρίς κίνδυνο και καθυστέρηση, φέρνει
ανισορροπία και κάποιοι αγανακτισµένοι ξεσπούν, γιατί δεν καλύφθηκαν όπως έπρεπε.
Φαντάστηκα, τέλος, τι θα συµβεί αν κλείσει µια αρτηρία, δηλαδή ένας δρόµος, τι
σύγχυση θα έρθει στο σύνολο των ανθρώπων της πόλης. Θα γίνει ό,τι ακριβώς
συµβαίνει και µέσα µας, όταν κλείνει µια αρτηρία και δηµιουργείται η αρρώστια. Και
αυτό συµβαίνει πάντα σε όλα τα θέµατα, όταν δεν υπάρχει η συνειδητή εργασία που
πρέπει να κάνουµε για να καλύψουµε κάποια ανάγκη των άλλων ή του ίδιου µας του
εαυτού. Για όλες τις ανάγκες που παρουσιάζονται στους δρόµους πρέπει να φροντίζει ο
οδηγός, ακολουθώντας τους νόµους οδικής κυκλοφορίας.
Ο οδηγός είναι εκείνος που κινεί το αυτοκίνητο, µικρό ή µεγάλο. Όταν κάθεται στο
κάθισµα του, αισθάνεται τη δύναµη που του δίνει το αυτοκίνητο, καθώς τρέχει πάνω
στο δρόµο. Μερικές φορές γίνεται σαν το µικρό παιδί κι εκείνη τη στιγµή
ενθουσιάζεται από αυτήν την αίσθηση. Πολλές φορές πάλι παρασύρεται από τη
συγκίνηση που του προκαλεί η ταχύτητα, µε αποτέλεσµα να µη θέλει να τη λιγοστέψει,
αλλά να πηγαίνει όλο και πιο γρήγορα, να πατάει όλο και πιο πολύ το γκάζι, ξεχνώντας
ότι αυτό που κάνει είναι επικίνδυνο. Ξεχνά εντελώς και το συνεπιβάτη του, δε
σκέπτεται πώς αισθάνεται ο άλλος, αν δηλαδή φοβάται για τον εαυτό του. Επίσης,
ξεχνά ότι ο δρόµος µπορεί να µην είναι κατάλληλος για τόση ταχύτητα. Ο οδηγός
εκείνη τη στιγµή παύει να ελέγχει το αυτοκίνητο του, κινδυνεύει να προκαλέσει
ατύχηµα, αλλά και να κλείσει τις αρτηρίες.
Θυµάµαι ένα γεγονός που µου συνέβη, πριν ακόµα έρθω σε επαφή µε τον Όµιλο.
Οδηγούσα το αυτοκίνητο µου και είχα µέσα τη γυναίκα µου, που ήταν έγκυος στο
πρώτο µας παιδί. Μπροστά µου ήταν ένα λεωφορείο, που είχε σταµατήσει στη στάση.
Έκοψα ταχύτητα και θέλησα να το προσπεράσω από αριστερά, χωρίς να ανάψω
εγκαίρως το φλας του αυτοκινήτου µου και χωρίς να έχω στραµµένη όλη µου την
προσοχή στην προσπέραση που ήθελα να κάνω. Τότε, άκουσα από πίσω µου ένα
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δυνατό κορνάρισµα και ένα άλλο αυτοκίνητο µε προσπέρασε µε µεγάλη ταχύτητα,
αναγκάζοντας µε να αλλάξω απότοµα την πορεία µου και παραλίγο να πέσω πάνω στο
λεωφορείο.
Ευτυχώς, εκείνη τη στιγµή το λεωφορείο ξεκίνησε από τη στάση και έτσι απέφυγα
το τρακάρισµα.
Όµως, εγώ, δεν ησύχασα. Είχα νευριάσει µε τον άλλο οδηγό και δε σταµάτησα το
αυτοκίνητο µου, ούτε για πέντε λεπτά, ώστε να ηρεµήσω από το συµβάν, για να
συνεχίσω πιο ήρεµος την οδήγηση. Εκείνη τη στιγµή µε έπιασε το πείσµα µου, έστριψα
απότοµα το αυτοκίνητο αριστερά, µε αποτέλεσµα να αναγκάσω να κάνει το ίδιο και
κάποιος άλλος που ερχόταν από πίσω µου. ∆ε µου έφτασε όµως µόνο αυτό, πάτησα
τέρµα το γκάζι και άρχισα να κυνηγώ το άλλο αυτοκίνητο, θέλοντας να το φτάσω και
να τσακωθώ µε τον οδηγό του. Είχα αρπάξει και ένα κατσαβίδι από το ταµπλώ, για να
το χρησιµοποιήσω πάνω του.
Με είχε τυφλώσει το πείσµα και δε σκεφτόµουν τι πάω να κάνω. ∆ε σκέφτηκα ούτε
ότι η γυναίκα µου ήταν σε ενδιαφέρουσα και κινδύνευε να πάθει κάτι. Όταν εκείνη
άρχισε να φωνάζει και να µε παρακαλά να σταµατήσω, τότε άρχισα να συνέρχοµαι και
συνειδητοποίησα τι έκανα. Αµέσως σταµάτησα το αυτοκίνητο, άφησα τον εαυτό µου να
ηρεµήσει και είδα πόσο δίκιο είχε που µου έβαλε τις φωνές. Έφερα στο νου µου όλο το
συµβάν, πήρα κανά δυο βαθιές ανάσες και µετά ζήτησα συγνώµη από τη γυναίκα µου
και της είπα ότι αυτό δε θα επαναληφθεί άλλη φορά. Είδα το λάθος µου, είδα ότι µε είχε
κυριεύσει έντονα ο εγωισµός και είχα χάσει τελείως την ψυχραιµία µου. Αυτή η
έλλειψη ηρεµίας δηµιούργησε όλο το συµβάν. Όταν κατάλαβα τα δικά µου λάθη, τότε
µόνο γαλήνεψα εντελώς και µετά συνέχισα την πορεία µου.
Έχω ακούσει ανθρώπους να διηγούνται πώς έκαναν µια δύσκολη προσπέραση,
δίνοντας µεγάλη σηµασία στο γεγονός αυτό. Όπως τους παρατηρούσα στο πρόσωπο
την ώρα που µιλούσαν, έβλεπα ότι εκείνη τη στιγµή ζούσαν ακόµα και την πιο µικρή
λεπτοµέρεια, τη θυµόντουσαν ξεκάθαρα. Αυτοί που τρέχουν σε αγώνες ράλυ λένε ότι
έχουν γίνει πολλές φορές ένα µε το αυτοκίνητο τους. Έχουν ενωθεί µε αυτό που κάνουν
και έχουν καταλάβει ότι η ταχύτητα είναι κάτι που σε ενθουσιάζει. Αυτό, όµως, πρέπει
να γίνεται σε κατάλληλους χώρους και µετά κατάλληλα αυτοκίνητα. ∆ιαφορετικά
γίνονται ατυχήµατα και κλείνουν οι αρτηρίες και δεν µπορούν να κυκλοφορήσουν τα
αυτοκίνητα.
Έχω βρεθεί σε πολλά µποτιλιαρίσµατα µέσα στην πόλη. Αυτά συνήθως
δηµιουργούνται από εµάς τους οδηγούς και είναι πολλές οι αιτίες που τα προκαλούν.
Ένας κύριος λόγος, όπως έχω παρατηρήσει πολλές φορές, είναι η απροσεξία ενός
οδηγού, ο οποίος κάνει ένα µικρό τρακάρισµα ή ενός άλλου, ο οποίος παρκάρει το
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αυτοκίνητο του σε µέρος που δεν πρέπει. Θυµάµαι ένα µποτιλιάρισµα που ξεκίνησε
από δύο Ι.Χ., τα οποία είχαν τρακάρει µεταξύ τους και οι οδηγοί τους τα είχαν αφήσει
στη µέση του δρόµου. Ίσα ίσα χωρούσε ανάµεσα τους ένα µικρό αυτοκίνητο. Εκεί,
ακριβώς σ' αυτό το πέρασµα, γινόταν µάχη µεταξύ των άλλων οδηγών για το ποιος θα
προλάβει να περάσει πρώτος. Τα αυτοκίνητα άρχισαν να κολλάνε το ένα πίσω από το
άλλο και τελικά να µπλοκάρουν µη µπορώντας να περάσουν. Τότε έγινε ο χαµός, ο
κάθε οδηγός άρχισε να κορνάρει συνεχώς, δηµιουργώντας θορύβους πάνω από τα όρια
ανοχής του ανθρώπου. Τα νεύρα όλων ήταν οξυµένα και µε την παραµικρή αφορµή
ξέσπαγε καβγάς µεταξύ τους. Κατάλαβα ότι σε αυτό το σηµείο τα πράγµατα δεν
ελέγχονταν πια. Αυτό που ζούσα εκείνη τη στιγµή ήταν το χάος σε όλη του τη
µεγαλοπρέπεια. Πραγµατικά είχαν σπάσει και τα δικά µου νεύρα, δεν ήξερα τι έκανα.
Από τη µια ήθελα να αρχίσω να φωνάζω, από την άλλη έµοιαζα σαν ένα άγριο ζώο που
το είχαν κλείσει σε ένα κλουβί και έψαχνα να βρω κάποιο άνοιγµα για να φύγω µακριά
από αυτήν την κόλαση.
Μετά από αυτήν την εµπειρία, καθώς και πολλές παρόµοιες, συνειδητοποίησα την
ευθύνη του οδηγού, την ευθύνη τη δική µου. Κατάλαβα ότι εγώ τελικά είµαι ο µόνος
που ελέγχω το αυτοκίνητο µου, που µπορώ να το χειριστώ όπως θέλω, να το
χρησιµοποιώ για το σκοπό που κατασκευάστηκε. Η εξυπηρέτηση που προσφέρει το
αυτοκίνητο τότε µόνο πετυχαίνεται, όταν ο οδηγός δεν παρασύρεται από τις διάφορες
δυσκολίες και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στο δρόµο του. Γιατί, αν
παρασυρθεί, τότε το αυτοκίνητο, το ίδιο το ανθρώπινο δηµιούργηµα, γίνεται πιο δυνατό
από το δηµιουργό του και του προκαλεί προβλήµατα, που επηρεάζουν όχι µόνο την
ψυχολογική του κατάσταση, αλλά µπορεί να καταλήξουν ακόµα και σε ατυχήµατα, που
να επηρεάσουν τη σωµατική του υγεία.

