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ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Τὸ βιβλίο ποὺ κρατᾶτε στὰ χέρια σας εἶναι ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τοῦ 
Πέτρου Πολυχρόνη, ὁ ὁποῖος πρότεινε τὴν ἔκδοσή του στὴ σειρὰ τῶν 
τίτλων ποὺ ἡ Ἴνδικτος ἐκδίδει σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἀθηναϊκὸ Κέντρο 
Μελέτης τοῦ Ἀνθρώπου (Α.Κ.Μ.Α.).

Ὁ συγγραφέας του Fritjof Capra εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς συστημικοὺς 
στοχαστὲς ποὺ παρακολουθοῦσε καὶ ἐκτιμοῦσε ὁ Πέτρος Πολυχρόνης. 
Τὸ κείμενο εἶχε μεταφραστεῖ ἀπὸ τὸ 2008, ἀλλὰ ὁ Πέτρος ἐπιθυμοῦσε νὰ 
δημοσιευθεῖ μαζὶ μὲ μία ἐκτεταμένη συζήτησή του μὲ τὸν συγγραφέα, 
γεγονὸς ποὺ οἱ πολλὲς μέριμνες καὶ ἡ ἀσθένειά του δὲν τὸ ἐπέτρεψαν.

Λίγο καιρὸ μόνο πρὶν ἀπὸ τὸν θάνατό του μοῦ ζήτησε νὰ προχωρήσω 
στὴν ἔκδοση καὶ ἐκεῖνος θὰ ἑτοίμαζε ἕνα σχέδιο ἐρωτήσεων ποὺ θὰ 
ἔστελνε στὸν συγγραφέα. Ἡ ραγδαία ἐξέλιξη τῆς ἀρρώστιας δὲν τοῦ 
ἐπέτρεψε νὰ τὸ ὁλοκληρώσει οὔτε αὐτὴ τὴ φορά.

Ἔτσι, λίγο μετὰ τὴν ἀδόκητη φυγή του, ἡ σύζυγος καὶ συνεργάτις 
του Κυριακὴ μαζὶ μὲ τὸν συνεργάτη του Κωνσταντίνο Παπαχριστό
πουλο ἐπιμελήθηκαν αὐτὸ τὸ ἡμιτελὲς σχέδιο ἐρωτήσεων ποὺ ἐστάλη 
στὸν συγγραφέα Fritjof Capra, ὁ ὁποῖος μὲ τὴ σειρά του ἀπάντησε 
σημειώνοντας στὸ τέλος τοῦ ἀπαντητικοῦ του μηνύματος πώς: 

«Τὸ γράμμα τοῦ Πέτρου μὲ συγκίνησε πολύ, καὶ ἀπόλαυσα 
τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ προσέφερε νὰ ἀναστοχαστῶ πάνω 
στὶς ἐνδιαφέρουσες ἐρωτήσεις του». 

Δημοσιεύουμε, λοιπόν, αὐτὴ τὴν ἡμιτελῆ συζήτηση ὡς μία μικρὴ 
εἰσαγωγὴ στὴν ἑλληνικὴ ἔκδοση, ἀλλὰ καὶ ὡς ἐλάχιστο δεῖγμα τῆς 
φροντίδας καὶ τῆς ἔγνοιας τοῦ Πέτρου Πολυχρόνη γιὰ τὸν Ἄλλο. Μία 
διαρκὴς μέριμνα καὶ φροντίδα ποὺ ἔκαναν τὸν ἀγαπημένο, γεμάτο 
διάκριση φίλο μας μοναδικὸ καὶ ἀνεξίτηλο στὴ μνήμη μας.

Μ.Β.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Μία ἡμιτελὴς συζήτηση 

Πετροσ Πολυχρονησ: Ἀγαπητὲ Fritjof, εἶμαι πολὺ χαρούμενος ἐπειδή, 
μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔκδοση τοῦ βιβλίου σας Hidden Connections στὰ 
ἑλληνικά –ὑπὸ τὸν τίτλο Ἀφανεῖς συνάφειες–, μᾶς δίνεται ἡ εὐκαιρία 
νὰ συνομιλήσουμε – καὶ τοῦτο κυρίως γιὰ δύο λόγους. Ὁ πρῶτος 
λόγος εἶναι ὅτι, ἐδῶ καὶ πολὺ καιρό, ὁ στοχασμός σας μᾶς βοηθᾶ στὴν 
ἐπεξεργασία ἐρωτημάτων ἀναφορικὰ μὲ τὸ πῶς ἡ συστημικὴ θεώρηση 
τῆς ζωῆς ἀποτυπώνεται στὴ θεραπευτικὴ πράξη καὶ σχέση, ἀλλὰ 
καὶ γύρω ἀπὸ τὸ πῶς οἱ παρεμβάσεις μας στὴν κοινότητα μποροῦν 
νὰ εἶναι συνεπεῖς μὲ μιὰ τέτοια συστημικὴ ματιά, καὶ ὡς ἐκ τούτου 
νὰ μὴν βασίζονται ἁπλῶς σὲ ad hoc λύσεις. Γιὰ ὁρισμένους ἀπὸ ἐμᾶς, 
εἴσαστε ἕνας «σύντροφος» στὴ μακρὰ καθημερινὴ πορεία ἀναζητήσεων 
γύρω ἀπὸ τὸ πῶς καλούμαστε νὰ ἀξιοποιήσουμε τούτη τὴ συστημικὴ 
θεώρηση, ὄχι ἁπλῶς γιὰ νὰ τὴν «ἐφαρμόσουμε» σὲ ἄλλους ἀλλὰ καὶ 
γιὰ νὰ δοῦμε –πρὶν ἀπ’ ὅλα– πῶς ἀφορᾶ ἐμᾶς τοὺς ἴδιους: ὡς πρόσωπα, 
ὡς ἐπαγγελματίες, ἀλλὰ καὶ ὡς ἐπιστημονικὴ κοινότητα συστημικῶν 
θεραπευτῶν καὶ ὅσων παρεμβαίνουν (intervenors) στὸ πλαίσιο μιᾶς 
εὐρύτερης κοινότητας μέσα στὴν ὁποία ζοῦμε καὶ τῆς ὁποίας τὴ 
βιωσιμότητα θέλουμε νὰ ἐξασφαλίσουμε. 

Ὁ δεύτερος λόγος εἶναι ὅτι ἡ συζήτησή μας αὐτὴ λαμβάνει χώρα 
ἐν μέσῳ μιᾶς παγκόσμιας κρίσης, γιὰ τὴν ὁποία ἡ ἀνθρωπότητα 
πλήρωσε καὶ θὰ ἐξακολουθήσει νὰ πληρώνει μεγάλο τίμημα, πρωτίστως 
ἀνθρώπινο καὶ δευτερευόντως οἰκονομικό. Νιώθω ὡστόσο ὅτι ἡ κρίση 
αὐτὴ κρύβει μέσα της καὶ ἕνα μεγάλο δῶρο, ἕνα σπουδαῖο ζήτημα πρὸς 
«διαπραγμάτευση»συζήτηση, ποὺ ἀφορᾶ ὅλους μας. Ἀφενός, καθένας 
καὶ κάθε μία ἀπὸ ἐμᾶς βίωσε καὶ βιώνει στὸ πετσί του, ἀπὸ τὴν πλευρά 
του, ἕνα εἶδος ἀπώλειας σὲ πολλαπλὰ ἐπίπεδα (ἀπώλεια ἐλευθεριῶν καὶ 
περιορισμὸ ἐπιλογῶν, μερικὴ ἀπώλεια τῆς ἀτομικῆς ὑγείας, ἀπώλεια 
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ἀγαπημένων προσώπων, κ.λπ.)· ἀφετέρου, τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἐπίδραση 
αὐτῆς τῆς κρίσης ἀφορᾶ ἐξίσου τὸν πλουσιότερο ἄνθρωπο πάνω στὴ 
γῆ ὅσο καὶ τὸν φτωχότερο, μᾶς δίνει τὴ δυνατότητα, σχεδὸν ἄμεσα στὸ 
πλαίσιο μιᾶς διακριτῆς παγκοσμιότητας, νὰ ἀναστοχαστοῦμε πάνω στὸ 
πρόβλημα, τόσο ἀτομικὰ ὅσο καὶ συλλογικὰ ὡς κοινότητα. 

Τὰ ἐρωτήματα λοιπὸν ποὺ θὰ ἤθελα νὰ ἐπεξεργαστοῦμε, ὕστερα 
ἀπὸ αὐτὴ τὴ σύντομη εἰσαγωγικὴ παρατήρηση, περιστρέφονται γύρω 
ἀπὸ τρεῖς κυρίως ἄξονες: τὴν ἀνθρωπότητα, τὴ θεραπεία καὶ τὴν 
καθημερινότητα.

Ἀρχικά, θὰ ἤθελα νὰ σᾶς ρωτήσω τί θὰ μπορούσαμε νὰ διδαχθοῦμε ὡς 
κάτοικοι τοῦ πλανήτη ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐμπειρία, ποὺ κινδυνεύει νὰ μᾶς 
ὁδηγήσει σὲ ad hoc λύσεις «παλαιοῦ τύπου», στερώντας μας ἔτσι τὸ 
ὅποιο δυνητικὸ ὄφελος, παρ’ ὅτι τὸ κόστος ἔχει ἤδη πληρωθεῖ ἀκριβὰ 
καὶ θὰ πληρώνεται γιὰ ἀρκετὸ καιρὸ ἀκόμα. Τί ἔχει νὰ μάθει ἄραγε ὁ 
ἄνθρωπος καὶ οἱ θεσμοί του ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ γεγονὸς τῆς κρίσης; 

FritjoF Capra: Πέτρο, θὰ ἤθελα ἀρχικὰ νὰ σὲ εὐχαριστήσω θερμὰ 
γιὰ τὸ πλαίσιο ἐντὸς τοῦ ὁποίου θέτεις τὴ συζήτησή μας. Μελετώντας 
τὴν τρέχουσα κατάσταση τοῦ κόσμου –μεσούσης τῆς πολυεπίπεδης 
παγκόσμιας κρίσης–, εἶναι προφανὲς ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ προσεγγίσουμε 
μεμονωμένα καὶ ἀποσπασματικὰ κανένα ἀπὸ τὰ μεγάλα προβλήματα 
τῆς ἐποχῆς μας, ὅπως ἡ ἐνέργεια, τὸ περιβάλλον, ἡ κλιματικὴ ἀλλαγή, 
ἡ οἰκονομικὴ ἀνισότητα καὶ πλέον ἡ πανδημία COVID19. Πρόκειται 
γιὰ ἀλληλένδετα καὶ ἀλληλεξαρτώμενα συστημικὰ προβλήματα, 
ποὺ ὡς ἐκ τούτου ἀπαιτοῦν ἀντίστοιχες συστημικὲς λύσεις, οἱ ὁποῖες 
δὲν προσεγγίζουν οὔτε ἐπιχειροῦν νὰ ἐπιλύσουν κάποιο πρόβλημα 
μεμονωμένα, ἀλλὰ τὸ ἀντιμετωπίζουν σὲ συνάρτηση μὲ ἄλλα συναφῆ 
προβλήματα. Τὶς τελευταῖες δεκαετίες, τὰ ἐρευνητικὰ ἰνστιτοῦτα 
ποὺ ἀσχολοῦνται παγκοσμίως μὲ τὴν κοινωνία τῶν πολιτῶν ἔχουν 
ἀναπτύξει καὶ δοκιμάσει ἑκατοντάδες τέτοιες λύσεις σὲ ὁλόκληρο τὸν 
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κόσμο. Σὲ αὐτὲς περιλαμβάνονται προτάσεις γιὰ ἀναμόρφωση τῆς 
παγκοσμιοποιημένης οἰκονομικῆς δραστηριότητας καὶ ἀναδιάρθρωση 
τῶν ἑταιρειῶν. Προτείνονται νέες μορφὲς ἰδιοκτησίας, ποὺ δὲν θὰ 
βασίζονται στὴν «ἐξόρυξη» κέρδους ἀλλὰ στὴν ἐπαναδημιουργία 
ἀγαθοῦ· μιὰ μεγάλη ποικιλία συστημικῶν λύσεων γιὰ τὰ ἀλληλένδετα 
προβλήματα τῆς ἐνέργειας, τῶν τροφίμων, τῆς φτώχειας καὶ τῆς 
κλιματικῆς ἀλλαγῆς· καὶ τέλος, πληθώρα λύσεων συστημικοῦ σχεδια
σμοῦ εὐρέως γνωστῶν ὡς «οἰκολογικὸς σχεδιασμός» (ecodesign), οἱ 
ὁποῖες ἐνσωματώνουν τὶς βασικὲς ἀρχὲς τῆς οἰκολογίας. Τοῦτες οἱ 
λύσεις ἀποτελοῦν ἀδιαμφισβήτητη ἀπόδειξη ὅτι σήμερα ἔχουμε τὴ 
γνώση καὶ τὶς τεχνολογίες γιὰ νὰ λύσουμε τὰ μεγάλα μας προβλήματα 
καὶ νὰ οἰκοδομήσουμε ἕνα βιώσιμο μέλλον. Ἐκεῖνο ποὺ χρειαζόμαστε 
εἶναι πολιτικὴ βούληση καὶ ἡγεσία.

Πετροσ Πολυχρονησ: Ἕνα μεγάλο ἐρώτημα ποὺ τίθεται στὶς τάξεις 
τῶν συστημικῶν ἐπιστημόνων εἶναι πῶς ἡ ἐμπειρία τῆς πανδημίας 
ἀλλάζει τὴν ψυχοθεραπεία. Ὁρισμένοι προτείνουν τὴν εἰσαγωγὴ 
τοῦ ἀκτιβισμοῦ στὴ θεραπευτικὴ δράση, ἐνῶ ἄλλοι πιστεύουν ὅτι τὸ 
δωμάτιο τῆς ψυχοθεραπείας θὰ πρέπει νὰ μείνει ἀνεπηρέαστο ἀπὸ 
ὅλα ὅσα συμβαίνουν γύρω μας, μὲ μόνη ἐξαίρεση περιπτώσεις ὅπου 
τὰ ἴδια τὰ ἄτομα, π.χ. τὰ μέλη μιᾶς συγκεκριμένης οἰκογένειας, τὸ 
φέρουν ὡς ζητούμενο γιὰ λόγους θεραπείας ἢ στήριξης (π.χ. γιατὶ 
βίωσαν κάποια ἀπώλεια ἢ ἐπειδὴ ὁ φόβος γιὰ αὐτὸ ποὺ συμβαίνει 
τοὺς ἀποσταθεροποιεῖ). Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἐὰν ὁ θεραπευτὴς διακρίνει 
«ἀφανεῖς συνάφειες» καὶ ἀντιληφθεῖ ὅτι, ἀλλάζοντας ὁ ἴδιος, θὰ ἀλλάξει 
ὅλο τὸ ὑφάδι τοῦ κόσμου ἀλλὰ καὶ τὸ πρόσωπο ποὺ ἔχει ἀπέναντί του 
(θεραπευόμενος/η), τότε πῶς μπορεῖ αὐτὸς νὰ βοηθήσει ὥστε νὰ αὐξηθεῖ 
ὁ βαθμὸς ἐνημερότητας καὶ γιὰ ἐκεῖνον (τὸν/τὴν θεραπευόμενο/η) ποὺ 
δὲν εἶναι ἐνήμερος γιὰ αὐτὲς τὶς «ἀφανεῖς συνάφειες»;

Ὑπ’ αὐτὴν τὴν ἔννοια, τίθενται ἐρωτήματα ὅπως: 
– Τί ἔχω νὰ μάθω ἐγὼ ὡς συστημικὸς θεραπευτής, ἀφοῦ ἐξ ὁρισμοῦ
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δὲν μπορῶ νὰ ἀποκόπτω τὴ θεραπεία ἀπὸ τὴ ζωή, καὶ πῶς δύναμαι 
νὰ τὸ μάθω; 

– Τί ἔχουμε νὰ μάθουμε ὡς συστημικοὶ ποὺ παρεμβαίνουν στὴν
κοινότητα, παραμένοντας δεσμευμένοι στὴ συστημικὴ ματιὰ ἀλλὰ καὶ 
ταυτόχρονα ἀνοιχτοὶ σὲ ὁποιαδήποτε ἄλλη ματιὰ ἢ φωνὴ ποὺ δείχνει 
ἀξιοποιήσιμη; 

FritjoF Capra: Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι δὲν αἰσθάνομαι «ἁρμόδιος» νὰ 
ἀπαντήσω σὲ ἐρωτήσεις σχετικὰ μὲ μιὰ συστημικὴ προσέγγιση 
τῆς ψυχοθεραπείας. Θὰ μποροῦσα ὡστόσο νὰ συνεισφέρω σὲ τούτη 
τὴ συζήτηση περιγράφοντας τὴ συστημικὴ θεώρηση γιὰ τὴν ὑγεία 
ὅπως αὐτὴ ἀντιστοιχεῖ στὴ συστημικὴ θεώρηση γιὰ τὴ ζωή, ποὺ 
πραγματεύομαι στὸ παρὸν βιβλίο. Ἡ συστημικὴ θεώρηση προσεγγίζει 
τὴ ζωὴ ὀργανωμένη σὲ ἐγγενῶς ἀναγεννητικὰ δίκτυα, τὰ ὁποῖα 
συντηροῦνται ἀπὸ τὴ συνεχῆ ροὴ ἐνέργειας καὶ ὕλης. Τοῦτο σημαίνει 
ὅτι ἡ ζωὴ εἶναι μιὰ συνεχὴς διεργασία ἢ ἕνα δίκτυο διεργασιῶν. 

Ὁμοίως, ἡ ὑγεία κρίνεται σκόπιμο νὰ γίνει κατανοητὴ ὡς μιὰ 
διεργασία καὶ ὄχι ὡς μιὰ στατικὴ κατάσταση ἀπόλυτης εὐεξίας. Ἡ 
συστημικὴ ἀντίληψη περιγράφει τὴν ὑγεία ὡς μιὰ συνεχῆ δραστηριότητα 
καὶ ἀλλαγή, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴ δημιουργικὴ «ἀπόκριση» τοῦ ὀργανι
σμοῦ στὶς περιβαλλοντικὲς ἐπιδράσεις. Πιὸ συγκεκριμένα, μὲ βάση τὴ 
συστημικὴ προσέγγιση, ἡ ὑγεία ὁρίζεται ὡς μιὰ κατάσταση εὐεξίας ποὺ 
προκύπτει ἀπὸ τὴ δυναμικὴ ἰσορροπία μεταξὺ βιολογικῶν καὶ ψυχο
λογικῶν παραγόντων τοῦ ὀργανισμοῦ, ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν ἀλληλεπιδράσεων 
τοῦ ὀργανισμοῦ μὲ τὸ φυσικὸ καὶ τὸ κοινωνικὸ περιβάλλον. Ἐπιπλέον, 
στὴ συστημικὴ προσέγγιση οἱ ἀλληλεπιδράσεις ἑνὸς ζωντανοῦ ὀργανι
σμοῦ μὲ τὸ περιβάλλον του νοοῦνται καὶ ὡς γνωστικὲς ἀλληλεπιδράσεις. 
Τοῦτο ἀφορᾶ εἰδικότερα τόσο τὶς διαδικασίες τῆς ἀσθένειας ὅσο καὶ 
τὶς διαδικασίες τῆς θεραπείας. Μὲ ἄλλα λόγια, πάντοτε ὑφίσταται μιὰ 
γνωστικὴ –ἢ ψυχικὴ– διάσταση σὲ κάθε ἀσθένεια, ἀκόμη κι ἂν αὐτὴ 
βρίσκεται συχνὰ στὴ σφαίρα τοῦ ἀσυνειδήτου. Ἔτσι, μποροῦμε νὰ 
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ἐπεκτείνουμε τὴν ἔννοια τοῦ «ψυχοσωματικοῦ» σὲ ὅλο τὸ φάσμα τοῦ 
φαινομένου τῆς ζωῆς, ἀντιμετωπίζοντας τὴν ὑγεία καὶ τὴν ἀσθένεια 
–σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα τῆς ζωῆς– ὡς ψυχοσωματικὰ φαινόμενα. Οἱ μὲν
ψυχικές τους διαστάσεις ἀποτελοῦν μέρος τῆς γνωστικῆς σφαίρας τῶν
ζωντανῶν ὀργανισμῶν, οἱ δὲ σωματικὲς ἀποτελοῦν μέρος τοῦ ὑλικοῦ
πεδίου. Ἡ σχέση μεταξὺ ψυχῆς καὶ σώματος εἶναι μιὰ σχέση μεταξὺ
διεργασίας καὶ δομῆς, δύο ἀλληλοσυμπληρωματικὲς πτυχὲς τοῦ ζῆν.

Πετροσ Πολυχρονησ: Τί εἶναι ἐκεῖνο ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ μάθουμε 
ὡς πολίτες καὶ νὰ ἐφαρμόσουμε στὴν καθημερινότητα καὶ τὸν ἐν γένει 
βίο μας, τὸ ὁποῖο κανένα ὑπερσύστημα δὲν θὰ μπορεῖ νὰ μᾶς τὸ πάρει 
ἀπὸ τὰ χέρια;

FritjoF Capra: Μία ἀπὸ τὶς πιὸ μεγάλες προκλήσεις τῆς ἐποχῆς 
μας εἶναι ἡ δημιουργία καὶ ἡ ὑποστήριξη βιώσιμων κοινοτήτων. Τὰ 
τελευταῖα χρόνια ἔχω ὁλοένα καὶ περισσότερο τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ 
ἑστίασή μας στὴν ἴδια τὴν ἔννοια τῆς κοινότητας εἶναι κρίσιμη ὡς πρὸς 
τὴν κατεύθυνση τῆς δημιουργίας κοινοτήτων αὐτοῦ τοῦ χαρακτήρα. 

Γιὰ νὰ σχεδιάσουμε ὡστόσο βιώσιμες ἀνθρώπινες κοινότητες, 
χρειάζεται πρῶτα νὰ κατανοήσουμε πῶς ἡ φύση διατηρεῖ/προάγει 
τὴ ζωή. Μελετώντας τὴ μακρὰ ἱστορία τῆς ἐξέλιξης τοῦ ἀνθρώπου, 
συνειδητοποιοῦμε ὅτι ἡ βιωσιμότητα δὲν εἶναι μιὰ ἀτομικὴ ἰδιότητα 
ἀλλὰ στοιχεῖο ἑνὸς ὁλόκληρου πλέγματος σχέσεων, καθὼς περιλαμβάνει 
πάντα μιὰ ὁλόκληρη κοινότητα. Αὐτὸ εἶναι τὸ βαθύτερο δίδαγμα ποὺ 
καλούμαστε νὰ λάβουμε ἀπὸ τὴ φύση. Ὁ τρόπος διατήρησης τῆς 
ζωῆς εἶναι νὰ οἰκοδομήσουμε καὶ νὰ στηρίξουμε κοινότητες. Σήμερα, 
τὸ μεγαλύτερο ἐμπόδιο γιὰ νὰ προχωρήσουμε πρὸς τὴ βιωσιμότητα 
εἶναι ἡ ψευδαίσθηση, τὴν ὁποία ἐπίμονα διατηροῦν οἱ περισσότεροι 
οἰκονομολόγοι καὶ πολιτικοί, ὅτι ἡ ἀνάπτυξη χωρὶς ὅρια εἶναι δυνατὴ 
σὲ ἕναν πλανήτη μὲ πεπερασμένους πόρους. Ἡ οἰκονομικὴ καὶ ἡ 
ἑταιρικὴ μεγέθυνση ἐπιδιώκονται ἀκατάπαυστα μὲ τὴν προώθηση τῆς 
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ὑπερβολικῆς κατανάλωσης ὑλικῶν ἀγαθῶν. Ἕνας ἀδιάκοπος καταιγισμὸς 
διαφημίσεων μᾶς ὑπαγορεύει ὅτι ἡ ἀγορὰ περισσότερων ἀγαθῶν θὰ 
μᾶς κάνει πιὸ εὐτυχισμένους. Στὸν Ἐπίλογο τοῦ ἀνὰ χεῖρας βιβλίου 
ὑποστηρίζω ὅτι τὸ πιὸ ἰσχυρὸ ἀντίδοτο ἐνάντια σὲ αὐτὴν τὴν «ἐπίθεση» 
εἶναι ἡ ἀναζήτηση τῆς εὐτυχίας ὄχι στὴν ὑλικὴ κατανάλωση, ἀλλὰ στὶς 
ἀνθρώπινες σχέσεις – μὲ ἄλλα λόγια, στὴν κοινότητα.
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Τὰ τελευταῖα εἴκοσι πέντε χρόνια μετέρχομαι ἕναν τρόπο ἔρευνας 
ποὺ βασίζεται ἰδιαίτερα σὲ διαλόγους καὶ συζητήσεις μὲ ἄτομα καὶ 
ὀλιγομελεῖς ὁμάδες φίλων καὶ συναδέλφων. Οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς 
θεωρήσεις καὶ τὶς ἰδέες μου πήγασαν καὶ ἀναπτύχθηκαν περαιτέρω μέσα 
ἀπὸ αὐτὲς τὶς πνευματικὲς συναντήσεις. Οἱ ἰδέες ποὺ παρουσιάζονται 
στὸ ἀνὰ χεῖρας βιβλίο δὲν ἀποτελοῦν ἐξαίρεση.

Γι’ αὐτὸ καὶ εἶμαι ἰδιαιτέρως εὐγνώμων στοὺς κάτωθι:
– Στὸν Pier Luigi Luisi γιὰ τὶς πολὺ πλούσιες σὲ ἐρεθίσματα συζητή

σεις γύρω ἀπὸ τὴ φύση καὶ τὴν προέλευση τῆς ζωῆς, καθὼς καὶ γιὰ
τὴ ζεστὴ φιλοξενία του στὸ Cortona Summer School τὸν Αὔγουστο
τοῦ 1998 καὶ στὸ ETΗ στὴ Ζυρίχη τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2001.

– Στοὺς Brian Goodwin καὶ Richard Strohman γιὰ τὶς συναρπαστικὲς
συζητήσεις γύρω ἀπὸ τὴ θεωρία τῆς συμπλοκότητας καὶ τὴν
κυτταρικὴ βιολογία.

– Στὴ Lynn Margulis γιὰ τὶς διαφωτιστικὲς συζητήσεις γύρω ἀπὸ
τὴ μικροβιολογία, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ ὅτι μὲ εἰσήγαγε στὸ ἔργο τοῦ
Harold Morowitz.

– Στοὺς Francisco Varela, Gerald Edelman καὶ Rafael Nuñez γιὰ τὶς
γόνιμες συζητήσεις μας γύρω ἀπὸ τὴ φύση τῆς συνείδησης.

– Στὸν George Kakoff γιὰ τὸ ὅτι μὲ εἰσήγαγε στὴ γνωστικὴ γλωσ
σολογία καὶ γιὰ τὶς πολλὲς διαφωτιστικὲς συζητήσεις μας.

– Στὸν Roger Fouts γιὰ τὴ διαφωτιστικὴ ἀλληλογραφία γύρω ἀπὸ
τὶς ἐξελικτικὲς καταβολὲς τῆς γλώσσας καὶ τῆς συνείδησης.

– Στὸν Mark Swilling γιὰ τὶς συζητήσεις μας γύρω ἀπὸ τὶς ὁμοιότητες
καὶ τὶς διαφορὲς μεταξὺ τῶν φυσικῶν καὶ τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν,
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι μὲ εἰσήγαγε στὸ ἔργο τοῦ Manu
el Castells.

– Στὸν Manuel Castels γιὰ τὴν ἐνθάρρυνση καὶ τὴ στήριξή του, ἀλλὰ
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καὶ γιὰ μιὰ σειρὰ συναρπαστικὲς καὶ συστηματικὲς συζητήσεις περὶ 
τῶν θεμελιωδῶν ἐννοιῶν τῆς κοινωνικῆς θεωρίας, τῆς τεχνολο
γίας καὶ τῆς κουλτούρας, καθὼς καὶ γιὰ τὴ σύνθετη φύση τῆς 
παγκοσμιοποίησης.

– Στοὺς William Medd καὶ Otto Scharmer γιὰ διευκρινιστικὲς συζη
τήσεις γύρω ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ ἐπιστήμη.

– Στοὺς Margaret Wheatley καὶ Myron KellnerRogers γιὰ τοὺς
διαλόγους μας, ποὺ ἐπὶ ἀρκετὰ χρόνια στάθηκαν γιὰ μένα πηγὴ
ἔμπνευσης ὅσον ἀφορᾶ τὴ συμπλοκότητα καὶ τὴν αὐτοοργάνωση
στὰ ἔμβια συστήματα καὶ τοὺς ἀνθρώπινους ὀργανισμούς.

– Στὸν Oscar Motomura καὶ τοὺς συναδέλφους του ἀπὸ τὸ AMANΑ

KEΥ γιὰ τὴ συνεχῆ ἐνθάρρυνσή τους νὰ εἰσαγάγω ἀφηρημένες
ἔννοιες στὴν ἐπαγγελματικὴ ἐκπαίδευση, καθὼς καὶ γιὰ τὴ θερμὴ
φιλοξενία τους στὸ Σάο Πάολο τῆς Βραζιλίας.

– Στοὺς Angelika Siegmund, Morten Flatau, Patricia Shaw, Peter
Senge, Etienne Wenger, Manuel Manga, Ralph Stracey καὶ τὴν
ὁμάδα SOLAR στὸ Nene Northampton College γιὰ τὶς πολλὲς
συναρπαστικὲς συζητήσεις μὲ θέμα τὴ θεωρία καὶ τὴν πρακτικὴ
τοῦ μάνατζμεντ.

– Στοὺς MaeWan, Brian Goodwin, Richard Strohman καὶ David
Suzuki γιὰ τὶς διαφωτιστικὲς συζητήσεις γύρω ἀπὸ τὴ γενετικὴ
καὶ τὴ γενετικὴ μηχανική.

– Στὸν Steve Duenes γιὰ μία συζήτηση ποὺ εἴχαμε γύρω ἀπὸ τὴν
ὑφιστάμενη βιβλιογραφία μὲ θέμα τὰ μεταβολικὰ δίκτυα, ἡ ὁποία
ἦταν ἰδιαίτερα βοηθητική.

– Στοὺς Miguel Altieri καὶ Janet Brown, ποὺ μὲ βοήθησαν νὰ
κατανοήσω τὴ θεωρία καὶ τὴν πρακτικὴ τῆς ἀγροοικολογίας καὶ
τῆς βιολογικῆς καλλιέργειας.

– Στὴν Vandana Shiva γιὰ τὶς πολλὲς γόνιμες συζητήσεις γύρω ἀπὸ
τὴν ἐπιστήμη, τὴ φιλοσοφία, τὴν οἰκολογία, τὴν κοινότητα καὶ τὴν
ὀπτικὴ τοῦ Νότου ὅσον ἀφορᾶ τὴν παγκοσμιοποίηση.
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– Στοὺς Hazel Henderson, Jerry Mander, Douglas Tompkins καὶ Debi
Barker γιὰ τὶς γόνιμες συζητήσεις μας γύρω ἀπὸ τὴν τεχνολογία,
τὴν ἀειφορία καὶ τὴν παγκόσμια οἰκονομία.

– Στοὺς David Orr, Paul Hawken καὶ Amory Lovins γιὰ τὶς πλούσιες
σὲ πληροφορίες συζητήσεις μας γύρω ἀπὸ τὸν οἰκοσχεδιασμό.

– Στὸν Gunter Pauli γιὰ τοὺς μακρούς, γόνιμους διαλόγους μας σὲ
τρεῖς ἠπείρους γύρω ἀπὸ τὴ δημιουργία οἰκολογικῶν συνεργατικὰ
καταμερισμένων βιομηχανιῶν.

– Στὴν Janine Benyous γιὰ μιὰ μακρὰ συζήτηση περὶ τῶν «τεχνο
λογικῶν θαυμάτων» τῆς φύσης, ἡ ὁποία στάθηκε γιὰ μένα πηγὴ
ἔμπνευσης.

– Στὸν Richard Register γιὰ τὶς πολλὲς συζητήσεις μας γύρω ἀπὸ
τὸν τρόπο ἐφαρμογῆς τῶν ἀρχῶν τοῦ οἰκοσχεδιασμοῦ στὸ πλαίσιο
τοῦ πολεοδομικοῦ σχεδιασμοῦ.

– Στοὺς Wolfang Sachs καὶ ErnstUlrich von Weizsäcker γιὰ τὶς
πλούσιες σὲ πληροφορίες συζητήσεις μας γύρω ἀπὸ τὴν πρά
σινη πολιτική.

– Καὶ στὴ Vera van Aaken ποὺ μὲ εἰσήγαγε σὲ μιὰ φεμινιστικὴ
ὀπτικὴ πάνω στὸ θέμα τῆς ὑπερκατανάλωσης.

Τὰ τελευταῖα χρόνια, ἐνόσῳ ἐργαζόμουν πάνω στὸ βιβλίο αὐτό, εἶχα 
τὴν τύχη νὰ παρευρεθῶ σὲ ἀρκετὰ διεθνῆ συνέδρια, ὅπου πολλὰ ἀπὸ τὰ 
ζητήματα ποὺ ἐξερευνοῦσα συζητήθηκαν ἀπὸ αὐθεντίες σὲ διαφόρους 
τομεῖς. Εἶμαι βαθύτατα εὐγνώμων στὸν Václav Havel, Πρόεδρο τῆς 
Δημοκρατίας τῆς Τσεχίας, καὶ τὸν Oldrich Cerny, ἐκτελεστικὸ διευθυντὴ 
τοῦ Forum 2000 Foundation, γιὰ τὴ γενναιόδωρη φιλοξενία τους στὰ 
ἐτήσια συνέδρια τοῦ Forum 2000 στὴν Πράγα, τὰ ἔτη 1997, 1999 καὶ 2000.

Εἶμαι ὑπόχρεος στὸν Ivan Havel, διευθυντὴ τοῦ Κέντρου Θεωρητικῆς 
Μελέτης τῆς Πράγας, γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ προσέφερε νὰ συμ
μετάσχω σὲ ἕνα συνέδριο μὲ θέμα τὴν ἐπιστήμη καὶ τὴν τελεολογία, 
στὸ Πανεπιστήμιο Charles, τὸν Μάρτιο τοῦ 1998.
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Εἶμαι βαθύτατα εὐγνώμων στὸ Piero Manzi τοῦ Internation
al Research Center γιὰ τὴν πρόσκλησή του νὰ λάβω μέρος σὲ ἕνα 
συνέδριο μὲ θέμα τὴ φύση τῆς συνείδησης στὸ Ρίμινι τῆς Ἰταλίας, τὸν 
Ὀκτώβριο τοῦ 1999.

Εἶμαι ὑπόχρεος στοὺς Helmut Milz καὶ Michael Lerner ποὺ μοῦ 
ἔδωσαν τὴν εὐκαιρία νὰ κουβεντιάσω γύρω ἀπὸ μιὰ πρόσφατη ψυχο
σωματικὴ ἔρευνα μὲ κορυφαίους εἰδήμονες αὐτοῦ τοῦ τομέα, κατὰ τὴ 
διάρκεια ἑνὸς διήμερου συνεδρίου στὸ Commonwealth Center τοῦ Bo
linas τῆς Καλιφόρνιας, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2000.

Εἶμαι εὐγνώμων στὸ Διεθνὲς Φόρουμ γιὰ τὴν Παγκοσμιοποίηση, 
γιὰ τὴν πρόσκλησή τους νὰ συμμετάσχω σὲ δύο ἀπὸ τὶς ἐντατικὲς 
καὶ ἐξαιρετικὰ πλούσιες σὲ πληροφορίες συναντήσεις μὲ θέμα τὴν 
παγκοσμιοποίηση, στὸ Σὰν Φρανσίσκο (Ἀπρίλιος τοῦ 1997) καὶ τὴ 
Νέα Ὑόρκη (Φεβρουάριος τοῦ 2001).

Ἐνόσῳ δούλευα γιὰ τὸ παρὸν βιβλίο, εἶχα τὴν πολύτιμη εὐκαιρία 
νὰ παρουσιάσω πρώιμες ἐκδοχὲς τῶν ἰδεῶν μου σὲ διεθνῆ ἀκροατήρια 
κατὰ τὴ διάρκεια δύο σειρῶν μαθημάτων στὸ Schumacher College 
στὴν Ἀγγλία, τὰ καλοκαίρια τοῦ 1998 καὶ τοῦ 2000. Εἶμαι βαθύτατα 
ὑπόχρεος στὸν Satish Kumar καὶ τὴν κοινότητα τοῦ Schumacher Col
lege γιὰ τὴ χρονικὴ παράταση τῆς θερμῆς φιλοξενίας τους σὲ μένα καὶ 
τὴν οἰκογένειά μου, ὅπως συνέβη τόσο συχνὰ καὶ κατὰ τὸ παρελθόν, 
ἀλλὰ καὶ στοὺς μαθητές μου, γιὰ τὶς ἀμέτρητες κριτικὲς ἐρωτήσεις 
τους καὶ τὶς τόσο βοηθητικὲς παρατηρήσεις τους κατὰ τὶς δύο αὐτὲς 
σειρὲς μαθημάτων.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐργασίας μου στὸ Center for Ecoliteracy στὸ 
Berkeley, εἶχα πολὺ συχνὰ τὴν εὐκαιρία νὰ κουβεντιάσω γύρω ἀπὸ νέες 
ἀντιλήψεις πάνω στὴν ἐκπαίδευση γιὰ ἕνα ἀειφόρο ζῆν, μὲ ἕνα δίκτυο 
ἐπιφανῶν παιδαγωγῶν ποὺ μὲ βοήθησαν τὰ μέγιστα νὰ διαμορφώσω 
τὸ ἐννοιολογικό μου πλαίσιο. Εἶμαι βαθύτατα εὐγνώμων στοὺς Peter 
Buckley, Gay Hoagland καὶ Zenobia Barlow, ἐπειδὴ μοῦ προσέφεραν 
αὐτὴν τὴν εὐκαιρία.
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Θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω τὸν ἀτζέντη μου John BrocKman γιὰ 
τὴν ἐνθάρρυνσή του καὶ τὴ βοήθεια ποὺ μοῦ προσέφερε στὴ διατύπωση 
τοῦ ἀρχικοῦ περιγράμματος τοῦ βιβλίου.

Εἶμαι βαθύτατα εὐγνώμων στὸν ἀδελφό μου Bernt Capra ποὺ 
διάβασε ὅλο τὸ χειρόγραφο, μὲ στήριξε μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ σὲ πολλὲς 
περιπτώσεις μοῦ ἔδωσε πολύτιμες συμβουλές. Εἶμαι ἐπίσης ἐξαιρετικὰ 
εὐγνώμων στοὺς Ernest Callenbach καὶ Manuel Castells ποὺ εἶχαν τὴν 
καλοσύνη νὰ διαβάσουν τὸ χειρόγραφο καὶ νὰ κάνουν πολλὲς κριτικὲς 
παρατηρήσεις.

Εἶμαι ὑπόχρεος στὴ βοηθό μου Trena Cleland γιὰ τὴ λαμπρὴ 
ἐπιμέλεια ἐπὶ τοῦ χειρογράφου, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι κράτησε τὸ 
γραφεῖο μου σὲ ὁμαλὴ λειτουργία ὅσο διάστημα ἐγὼ ἤμουν ἀφοσιωμένος 
στὴ συγγραφὴ τοῦ βιβλίου.

Εἶμαι εὐγνώμων στὸν ἐκδότη μου Roger Scholl τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου 
Doubleday γιὰ τὶς συμβουλὲς καὶ τὴν ὑποστήριξή του, ὅπως καὶ στὴ 
Sarah Rainone ποὺ φρόντισε τὸ χειρόγραφο καθ’ ὅλη τὴν ἐκδοτικὴ 
διαδικασία.

Τέλος θὰ ἤθελα νὰ ἐκφράσω τὴ βαθειὰ εὐγνωμοσύνη μου στὴ 
σύζυγό μου Elizabeth καὶ τὴν κόρη μου Juliette, γιὰ τὴν ὑπομονὴ καὶ 
τὴν κατανόησή τους καθ’ ὅλη τὴν πολύμηνη ἐντατικὴ ἐργασία μου.
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