
∆οκίµιο από τον ∆ηµήτρη Παντερµαράκη. 

  

                  Ήµαστε όλοι Βουδιστές µα δεν το ξέρουµε 
 
Βαριά µαύρα θυµωµένα σύννεφα  είχαν δώσει ραντεβού στα Γεράνεια Όρη 
για να λύσουν τις διαφορές τους, λες και δεν υπήρχε άλλο βουνό,  ήθελαν 
φαίνετε να κάνουν τη φιγούρα τους στη θεά Ήρα ή την διάλεξαν για 
διαιτητή τους .                                
 Η καταιγίδα ήταν καταπληκτική, πολύ θεαµατική µε φωτιστικά και ηχητικά 
εφέ, απότοµη, ξαφνική σαν  το απροειδοποίητο χαστούκι που σε ξαφνιάζει 
και µετά από λίγο σου αρέσει λες και  το γνώριζες από παλιά και  το είχες 
συνηθίσει, σου έλειπε και  το ξαναβρήκες σε µια εκδήλωση άγριας οµορφιάς 
της Μάνας φύσης, υπενθυµίζοντας σου πόσο µικρός και αδύναµος είσαι 
µπροστά της και ότι σε τέτοιες ορµητικές ξαφνικές εκδηλώσεις, οφείλετε η 
δηµιουργία  και η γέννηση σου.  
 
Συνεπαρµένος από το υπέροχο αυτό σόου και χωρίς εισιτήριο µάλιστα, µου 
ήρθε ξαφνικά στη σκέψη ο φτωχός Ερηµίτης που ζει σε µια σπηλιά, περίπου 
στη κορυφή του βουνού. 
 Ένοιωσα πανικό και ανησυχία και το µόνο που ήθελα, ήταν να τρέξω να 
σκαρφαλώσω στο βουνό να τον βρω και να τον ρωτήσω αν ήταν καλά. Ο 
ανθρωπιστικός αλτρουισµός µου ή ο εγωισµός µου δεν µ’άφησαν να σκεφτώ, 
« Καλά, τώρα τον θυµήθηκες τον Ερηµίτη, τόσα χρόνια το ξέρεις ότι ζει εκεί 
και ποτέ δεν πήγες να τον γνωρίσεις και να δεις πως ζει και πως τα βγάζει 
πέρα µε όλα τα στοιχεία της φύσης.» 
Έτρεξα αµέσως στο Μήτσο και του είπα τα νέα, « Αύριο πάµε Γεράνεια.»  
         
Την άλλη ηµέρα το  πρωί η ανυποµονησία  µου είχε φτάσει στο κατακόρυφο. 
Ο καιρός συννεφιασµένος, µα που και που ο ήλιος χαµογελούσε 
ειδοποιώντας µε ότι η ανάβαση στο βουνό θα ήταν καλή. 
Ο Μήτσος µε αγωνία και προβληµατισµό µε ρώτησε, «Που είπες ότι θα πάµε, 
Γεράνεια; Άκουσα καλά.» «Ναι, γιατί ; ‘Έχεις κανένα πρόβληµα.» του 
απάντησα και συµπλήρωσε, «Πολλές στροφές, πολύ ανηφόρα και πολλές 
λάσπες που γλιστράνε.» παραπονέθηκε. «Ναι έχεις δίκιο Μήτσο, δεν είσαι και 
κανένα 4Χ4.. Εσύ θα φτάσεις εκεί που θα µπορέσεις, κι’ εγώ θα συνεχίσω µε 
τα πόδια µέχρι τη σπηλιά του Ερηµίτη. Θέλω να τον γνωρίσω, να µάθω πως 
είναι στην υγεία του και να του πάω κάτι πράγµατα.» 
« Θα ήθελα να τον γνωρίσω κι’ εγώ τον Ερηµίτη» είπε ο Μήτσος « τόσα και 
τόσα λέγονται γι ‘αυτόν τον παράξενο και σοφό Γέροντα.» Του υποσχέθηκα 
ότι όταν επιστρέψω θα του τα πω όλα. 
      
Μετά από απότοµες και επικίνδυνες στροφές κακοτράχαλου και γλιστερού 
δρόµου λόγο της βροχής, φτάσαµε σ’ ένα σηµείο που ο Μήτσος δεν τα 
κατάφερνε. Μουγκρίζοντας, αγκοµαχώντας  και µε όλη την καλή διάθεση που 



είχε, σταµάτησε ντροπιασµένος λέγοντας, «Λυπάµαι,  δεν µπορώ να 
συνεχίσω άλλο.»  
«Μήτσο είσαι ένας ήρωας, έφτασες στο ανώτατο σηµείο του βουνού, 
κανένας άλλος δε θα ανέβαινε µέχρις εδώ.» συµπλήρωσα για να νιώσει  
καλύτερα ο φίλος µου. Φορτώθηκα το σακίδιο µε τα τρόφιµα και χαιρέτησα 
το Μήτσο. «Πρόσεχε» µου είπε πατρικά. 
 
Μετά από ορειβασία µιας ώρας περίπου και σε µια απότοµη στροφή, βρέθηκα 
σε ένα µικρό ίσωµα µε φόντο τη σκοτεινή είσοδο µιας σπηλιάς και  παρόλο 
ότι προκαλούσε κάποιο δέος, µε καλωσόριζε και µε καλούσε να την 
επισκεφτώ και να ξαποστάσω. Προχώρησα και µπήκα µέσα. Φώναξα 
ευγενικά να µε ακούσει ο Γέροντας µα φαίνετε ήµουν µόνος.  
«Έχει γούστο να έπαθε τίποτα» σκέφτηκα και πετάχτηκα έξω από τη σπηλιά  
αρχίζοντας να τρέχω πέρα δώθε πανικόβλητος, όπου ξαφνικά τον βλέπω να 
έρχεται στητός, αγέρωχος και καλοσυνάτος προς το µέρος µου ανεµίζοντας η 
γκρίζα γενειάδα του, λέγοντας µου, «Καλώς ήρθες, πήγα να µαζέψω τσάι του 
βουνού .Ήξερα ότι θα έλθεις, πάµε µέσα στο φτωχικό µου να ξαποστάσεις  
να πιούµε το τσάι, φαίνεσαι ταλαιπωρηµένος.»  
   
Μπαίνοντας στη σπηλιά µου έδειξε ένα ξύλινο σκαµνάκι να καθίσω.  
Το βλέµµα µου πλανιόταν στο εσωτερικό της σπηλιάς, στο βάθος είχε µια 
εσοχή µε κάποιο παλιό ράντζο. Ο Γέροντας ετοίµαζε το τσάι του βουνού και 
η µυρουδιά του γέµιζε τη σπηλιά µε µια παράξενη γαλήνη. Μου πρόσφερε 
µια πήλινη κούπα και κάθισε απέναντι µου κατάχαµα µε άνεση επάνω σε µια 
ψάθα µε τα πόδια σταυρωτά.  
Ένοιωσα άσχηµα, εγώ να κάθοµαι στο σκαµνί ψηλά και αυτός χάµω και 
κάθισα όπως κι’ αυτός χάµω προσπαθώντας να σταυρώσω τα πόδια µου 
όπως αυτός . 
Χαµογέλασε και µου είπε ότι θα πιαστώ και ότι οι αστοί δεν συνηθίζουν αυτή 
τη στάση. Η στάση αυτή λέγεται η στάση του Λωτού και χρειάζεται χρόνια 
εξάσκησης για να τη συνηθίσει το σώµα.  
«Κι’ εσύ τη χρησιµοποιείς χρόνια αυτή τη στάση»?, του είπα «Πολύ 
καιρό»µου είπε αναστενάζοντας «Από τον καιρό του πολέµου της Κορέας, αν 
έχεις ακούσει». «Βεβαίως µα τι σχέση έχει η Κορέα µε τη στάση του 
Λωτού».Του είπα µε απορία. « Θα προσπαθήσω να σου εξηγήσω»είπε και 
συνέχισε. «Το 1952 περίπου όταν άρχισε ο πόλεµος στη Κορέα η Ελλάδα 
έστειλε ένα Σύνταγµα στρατού όπως και άλλα κράτη του ΝΑΤΟ. Εγώ τότε 
υπηρετούσα τη θητεία µου και βρέθηκα χωρίς να το καταλάβω στη κόλαση 
του πολέµου στη Κορέα. Σε µία µάχη τραυµατίσθηκα πολύ βαριά µέσα στη 
ζούγκλα, οι δικοί µου δεν µε βρήκανε, έπεσε το σκοτάδι εγώ είχα χάσει τις 
αισθήσεις µου και τις ξαναβρήκα µέσα σε µία σκοτεινή σπηλιά µε παρέα έναν 
ερηµίτη µοναχό Βουδιστή που µε είχε σώσει». 
Εγώ είχα µείνει µε το στόµα ανοιχτό και δεν είχα καταλάβει ότι το ένα µου 
πόδι είχε αρχίσει να µουδιάζει. «Έµεινα τρία χρόνια µε τον µοναχό και µετά 



από πολλές περιπέτειες έφτασα στη πατρίδα. Είχα αλλάξει τελείως και όταν 
λέω αλλάξει εννοώ ο εσωτερικός µου κόσµος, τα έβλεπα όλα  διαφορετικά, 
∆ηλαδή άρχισα να βλέπω την αλήθεια, δεν µπορούσα να προσαρµοσθώ στη 
κοινωνία που την εποχή εκείνη το κίνητρο ήταν η επιβολή στον άλλον, η 
φιλοδοξία του να γίνεις κάτι, ο χαφιεδισµός, το µίσος, ο θάνατος σου η ζωή 
µου… Βρήκα αυτή την σπηλιά και ευτυχισµένος µα προπαντός ελεύθερος 
συνεχίζω να ζω και να σκέφτοµαι όπως µε δίδαξε ο αγαπηµένος µου Ασιάτης 
Ερηµίτης Βουδιστής Σωτήρας µου µε τη µεγάλη του αγνή  καρδιά». Σιωπή 
απλώθηκε στη σπηλιά ενώ το τσάι µας είχε κρυώσει . «Εµείς οι Έλληνες  
έχουµε τη τύχη να κουβαλάµε στα DNA µας αρκετές σκέψεις και σοφίες των 
προγόνων µας που ταιριάζουν µε τον Βουδισµό» συνέχισε. «Ο Αριστοτέλης ο 
Πλάτων ο Σωκράτης και προπαντός ο ∆ιογένης µε τις πράξεις του, δίδαξαν 
και εξύψωσαν τον νου του ανθρώπου , έδωσαν αξία στις ικανότητες του 
ανθρώπου όπως έκανε και ο Βούδας». 
Στο άκουσµα αυτού του ονόµατος κάτι έκανε µέσα µου και αυθόρµητα τον 
ρώτησα να µου µιλήσει για το Βούδα και αν ήταν αυτός που δίδαξε το 
Βουδισµό. 
«Ήταν πολλοί, από πολύ παλιά χρόνια, τους λέγανε Βούδα, δηλαδή 
Πεφωτισµένους. Ο τελευταίος ήταν ο Σιντάρτα Γκοτάµα, που έζησε τον 6ον 
αιώνα πΧ στη Βόρεια Ινδία. Πρίγκιπας που εγκατέλειψε την άνετη ζωή και 
µελέτησε τον ανθρώπινο πόνο ζώντας τη φτώχια και τη στέρηση και µετά 
από αυστηρές ασκητικές πρακτικές διαπίστωσε  ότι µε τις διάφορες δοξασίες 
και µεθόδους , δεν ήταν ικανοποιηµένος και ακολούθησε δικό  
του δρόµο και µια µέρα καθισµένος κάτω απ’ ένα δέντρο  έφτασε στη 
Φώτιση και δίδαξε τον άνθρωπο ότι η θέση του ανθρώπου είναι υπέρτατη.  
Ο άνθρωπος είναι κύριος του εαυτού του και δεν υπάρχει ανώτερη ύπαρξη  
που να κρίνει το πεπρωµένο του.  
 Ονοµάσθηκε Βούδας, Πεφωτισµένος και υπήρξε ο µόνος ∆άσκαλος που δεν 
ισχυρίστηκε ότι εµπνεόταν από κάποιο θεό ή ήταν ενσάρκωση του µε 
διάφορες µορφές.   
Ο Βούδας δεν ήταν παρά ένα ανθρώπινο ον και µόνον  ένας άνθρωπος έχει 
τη δυνατότητα να γίνει Βούδας αν προσπαθήσει και θελήσει να ελευθερωθεί 
από την άγνοια. 
Η ύστατη αλήθεια είναι πέρα από τα λόγια, έλεγε, Τα δόγµατα είναι λόγια δεν 
είναι η Ατραπός. Η Ατραπός είναι χωρίς λόγια. Τα λόγια είναι ψευδαισθήσεις.. 
Μη γαντζώνεσαι σ' αυτό που φαίνεται και θα έχεις σπάσει όλα τα εµπόδια και 
φράγµατα.. 
«Ας έλθουµε τώρα στο αρχικό µας θέµα ,στη στάση του Λωτού» 
 Συνέχισε, «Σε αυτή τη στάση συνηθίζω να κάνω τον θρησκευτικό µου 
συλλογισµό.»Είπε. «Και ποιος είναι ο θρησκευτικός σου συλλογισµός;» 
ερώτησα . «Να ελέγχω τις σκέψεις µου και να µη τις αφήνω να πετάνε από 
δω και από κει. Είναι σπουδαίο να έχει κανείς σωστές σκέψεις, σκέψεις 
αγάπης και µη βίας προς όλα τα όντα. ∆ιότι όλες οι σκέψεις µε εγωιστικές 
επιθυµίες, βία,  απληστία,  ζήλια,  κακία, µίσος δεν είναι παρά αποτέλεσµα 
απουσίας της  σοφίας. Και όταν λέµε θρησκευτικό συλλογισµό δεν εννοούµε  



µε την έννοια της προσευχής του πάρε-δώσε , όχι. Ο βουδιστής  θα κάνει το 
διαλογισµό του, µη σκεπτόµενος τίποτα. Θα ηρεµήσει το µυαλό του, θα 
συµµαζέψει τις σκέψεις του και θα βρεθεί στο κενό….Όταν ένας Βουδιστής 
ενώνει τις παλάµες του και κλείνει τα µάτια του δεν συναλλάσσεται µε 
κανέναν παρά µόνο µε τον εαυτό του.  
 Για µένα Ναός είναι το εσωτερικό µου , τελετουργικό η σκέψη µου και 
προσευχή ο διαλογισµός µου.» Χαµογέλασε ευγενικά και πρόσθεσε. 
«Το Ελληνικό πνεύµα ξεκινάει από το εγώ για να καταλήξει στην θεότητα, 
το Χριστιανικό ξεκινάει από τη θεότητα για να καταλήξει στον εγώ.»         
  
 «Για πες µου για τη θρησκεία του Βουδισµού.»ρώτησα. 
«Για µένα προσωπικά,  ο Βουδισµός δεν είναι θρησκεία, είναι τρόπος ζωής . 
Η µπορεί να είναι θρησκεία χωρίς επιβολές µα µε ηθικούς κανόνες όπως να 
µη σκοτώνεις κανένα ον , να µη κλέβεις να µη ψεύδεσαι, σωστή σεξουαλική 
συµπεριφορά, να έχεις σωστή σκέψη, σωστή κατανόηση, σωστό λόγο, 
σωστή δράση, σωστή ζωή, σωστή προσπάθεια, σωστή προσοχή, σωστή 
συγκέντρωση, να µη µισείς και να απαλλαχθείς από επιθυµίες !  
Ρουφούσα σαν σφουγγάρι κάθε του λέξη µε µεγάλη βαθιά προσοχή και τον 
ρώτησα µε ευλάβεια . «Και ποιος είναι ο Θεός του Βουδισµού» . 
Χαµογελώντας µου είπε «Ο Βουδισµός δεν έχει κάποιο συγκεκριµένο 
πρόσωπο ή όνοµα για να προσδιορίζει έναν Θεό και να τον λατρεύει η να τον 
φοβάται, να συναλλάσσεται µαζί του δια µέσω αντιπροσώπων του  για την 
ευηµερία του, την υγεία του, το µέλλων του, τη τύχη του και για την µετά 
θάνατον τοποθέτηση του . Ο Βουδιστής πιστεύει στη παρουσία µιας 
Ανώτερης  Ύπαρξης ή «Λόγος» και αυτό αρκεί. Για τα εσωτερικά και υλικά 
καθηµερινά του προβλήµατα, ασχολείται να τα λύνει µε τον εαυτό του, χωρίς 
άλλη εξωτερική βοήθεια µα µε σοφία και τις διδασκαλίες του Βούδα 
προλαµβάνοντας τα να µη συµβούν». 
«Τέλειο» φώναξα ενθουσιασµένος «Αυτό νοµίζω ότι πρέπει να γίνεται, ο 
άνθρωπος µε τις ίδιες του δυνάµεις πρέπει να λύνει τα προβλήµατα του και 
να αποφεύγει το πόνο µόνος του χωρίς την εκµετάλλευση αντιπροσώπων. 
Ακριβώς ότι δίδασκαν, περίπου, οι αρχαίοι Σοφοί Έλληνες µε το «Γνώθι σ’ 
αυτόν» που το υποστήριζε πολύ ο Σωκράτης, διότι για να µάθεις τον εαυτό 
σου πρέπει να έχεις συζητήσει µαζί του µε µεγάλη ειλικρίνεια και για να 
συζητήσεις µαζί του πρέπει να έχεις εισχωρήσεις βαθιά µέσα σου. Γι΄ αυτό  
οι µεγάλες µυήσεις των αρχαίων Ελλήνων και ιδίως των Ελευσίνιων 
Μυστηρίων γινόντουσαν βαθιά µέσα στη γη σε αποµονωµένες στοές, µέσα 
στο σκοτάδι και την αποµόνωση, επί πολλές ηµέρες,  µακριά από την 
επιφάνεια που είναι γεµάτη εντυπώσεις. Εκεί λοιπόν µόνος µε τον εαυτό σου 
µέσα στο σκοτάδι έβλεπες τα δαιµόνια που είχες µέσα σου τα αναγνώριζες 
και τα άφηνες εκεί µέσα στη σπηλιά όταν έφευγες, απαλλαγµένος από κακές 
σκέψεις , συνήθειες και έξεις. Το ίδιο δεν κάνει και ο Βουδιστής έχοντας για 
σπηλιά το εσωτερικό του ?  
 



Ο Πλάτωνας έλεγε ότι η ουσία του καλού µας διαφεύγει και χάνετε µέσα 
στην έννοια του ωραίου. Επίσης ότι µονάχα η φρόνιµη ψυχή, δηλαδή η ψυχή 
που γνωρίζει, κατέχει τη γνώση του καλού. Η γνώση δεν είναι ούτε κακή 
ούτε καλή, η Γνώση απλά διαπιστώνει. Για τον Πλάτωνα δεν υπάρχει κακό 
παρά µονάχα µια λαθεµένη λειτουργία.  
Άρα καλέ µου Γέροντα, είµαι κι’ εγώ  ένας Βουδιστής, όπως πολλοί άλλοι και 
δεν το ξέρουν. Η Ελληνική σκέψη ακολουθείτε και διδάσκεται από όλο 
σχεδόν τον κόσµο µέχρι σήµερα και ειδικά ο ∆υτικός πολιτισµός βασίζετε 
µετά την Αναγέννηση στην Ελληνική κουλτούρα. Άρα είµαστε όλοι Βουδιστές 
µα δεν το ξέρουµε».  «Βεβαίως πολύ σωστό αυτό που είπες .Είµαστε όλοι 
Βουδιστές µα δεν το ξέρουµε  και στόχος όλων µας είναι ο Μεγάλος Στόχος.  
Από την υπέρτατη Αταραξία  του Επίκουρου έως το  Νιρβάνα του Βούδα, 
όπου εξελίσσετε η µάζα που δεν σκέπτεται, και στην οποία τελικά, από τη 
συγκέντρωση της σκέψης, θα µοιάζει η µάζα που σκέπτεται».  
 
 
«Γέροντα σ’ ευχαριστώ, άκουσα πολύ ενδιαφέροντα πράγµατα, νοιώθω ότι η 
σκέψη µου άρχισε να µπαίνει σε ένα σωστό δρόµο , χρόνια πάσχιζα να 
πιαστώ από κάπου και να που ήρθε η ώρα του Αληθινού Στόχου» .  
 « Ο στόχος είναι ένας»,είπε ο Γέροντας «να βρει κανείς την αλήθεια, το κάτι 
πέρα από την ύλη, την ελευθερία του πόνου  της ζωής και του θανάτου. Για 
να βρεις αυτό το στόχο υπάρχουν πολλά µονοπάτια, κάθε µονοπάτι είναι και 
από µια θρησκεία, αλλά το µονοπάτι δεν είναι  Ο Στόχος ! Αντί λοιπόν να 
κάθεσαι και να δοξάζεις το µονοπάτι χάνοντας χρόνο, πάρε την απόφαση να 
βαδίσεις κατευθείαν προς το Στόχο».  
 
       

-    Όταν έφτασα στο Μήτσο ήδη είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει και η πρώτη του             
κουβέντα ήταν.  
«Γιατί άργησες , ξέρεις πόσο ανησυχούσα !»  
«Μήτσοοοοοο, Ήµαστε όλοι Βουδιστές και δεν το ξέρουµε». Φώναξα µε όλη 
τη δύναµη της ψυχής µου και η ηχώ πολλαπλασίασε την ευτυχία µου. «Αχ το 
κακοµοίρη, τον πείραξε το υψόµετρο» είπε γελώντας ο Μήτσος. «Το 
υψόµετρο µου καθάρισε το νου και τώρα αρχίζω και βλέπω καλλίτερα, φίλε 
µου. Βρήκαµε επιτέλους ∆άσκαλο». Είπα µε ενθουσιασµό. «Τι ∆άσκαλο» 
ρώτησε. «∆άσκαλο της Ατραπού για το µεγάλο Στόχο. Πόσες φορές 
βρεθήκαµε σε αδιέξοδο µε τις απορίες µας, για εσωτερικά µας θέµατα περί 
Θεού ,Θρησκείας, πίστης, υπάρξεως, ποιοι ήµαστε τι ήµαστε που πάµε, τι 
κάνουµε  κλπ».   
« Για λέγε, για λέγε.» επέµενε ο Μήτσος. 
« Ο άνθρωπος είναι κύριος του εαυτού του και δεν υπάρχει ανώτερη ύπαρξη 
που να κρίνει το πεπρωµένο του». 
«Για λέγε, για λέγε». 
«Αγάπα όλα τα όντα και µη τα σκοτώνεις». 
«Για λέγε, για λέγε». 



«Υπάρχει µια Ανώτατη Ύπαρξη και αυτό αρκεί». 
«Για λέγε, για λέγε». 
«ΗΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΒΟΥ∆ΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ»  
Και άρχισα πάλι να το φωνάζω δυνατά και ο αντίλαλος µας ακολουθούσε ενώ 
κατεβαίναµε από το αγαπηµένο µας βουνό χαρούµενοι και ευτυχισµένοι. 
 


