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«θ ηωι μου αποχτά ςθμαςία όταν τθ διθγοφμαι ςε κάποιον, 
όπωσ το φωσ τθσ μζρασ είναι πιο απαραίτθτο για τουσ τυφλοφσ, 

που χρειάηονται, τουλάχιςτον, να τουσ δοφνε» 
Λειβαδίτθσ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ειςαγωγικό ςθμείωμα 
Ζνα ταξίδι 

 
Μελετϊντασ τα χαρακτθριςτικά των διαφορετικϊν ανκρϊπινων 
τφπων κατανοεί κανείσ τον εαυτό του, περιορίηει τισ 
ςυμπεριφορζσ που -μζςω μελζτθσ- διακρίνει πια ότι δεν 
επικυμεί, επιλζγει, καλλιεργεί και προωκεί κάποιεσ άλλεσ και 
κυρίωσ διευρφνει το ςυναιςκθματικό και ςυμπεριφορικό του 
πεδίο, παρζχοντασ ςτον εαυτό του τθν ελευκερία να κινθκεί 
ανάμεςα ςτισ πρακτικά άπειρεσ επιλογζσ. 
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Στο λεξικό αυτό, ςυμπεριλαμβάνονται μόνο λίγοι από τουσ 
τφπουσ ανκρωπίνων ςυμπεριφορϊν, οι οποίοι μάλιςτα 
παρουςιάηονται (με αλφαβθτικι ςειρά) περιχαρακωμζνοι - 
ξεκομμζνοι.   
Στθν πράξθ, ευτυχϊσ, δεν ςυμβαίνει κάτι τζτοιο. 
Ο άνκρωποσ δεν είναι μόνο κάτι ςυγκεκριμζνο κι οφτε κάτι 
ςτακερό.   
Διαμορφϊνεται και μεταλλάςςεται ςυνεχϊσ. 
Κι ακόμα περιςςότερο:  Ράντοτε εμπεριζχει πολφ μεγαλφτερο 
πλοφτο χαρακτθριςτικϊν από ζναν ςυγκεκριμζνο τφπο. 
Τθν ίδια ςτιγμι, απζναντι ςτο ίδιο γεγονόσ, μπορεί κανείσ να 
αναπτφςςει πάμπολλεσ -ακόμα και αντικετικζσ- τάςεισ, που 
ςυνυπάρχουν μζςα του.  (Στθν πραγματικότθτα αυτζσ οι τάςεισ 
είναι παροφςεσ οφτωσ ι άλλωσ και απλϊσ ζρχονται ςτθν 
επιφάνεια με αφορμι τα διάφορα γεγονότα.) 
Δεν πρζπει να μασ μπερδεφει το ότι κάποιεσ φορζσ θ εξωτερικι 
εικόνα εκφράηει μόνο ζναν τφπο.   
Ευτυχϊσ, πάντα ζνασ άνκρωποσ δεν είναι μόνο κάτι. 
Και αυτό είναι άλλωςτε το υπζροχο. 
Πτι δθλαδι προςπακϊντασ κανείσ να βάλει ςε μία λίςτα όλεσ τισ 
πικανζσ ανκρϊπινεσ ςυμπεριφορζσ και τουσ πικανοφσ 
ςυνδυαςμοφσ τουσ και αναλογίεσ τουσ, πρακτικά κα βρίςκονταν 
μζςα ςε μία ατζρμονθ διαδικαςία, θ οποία κεωρθτικά -εάν 
δίνονταν να ολοκλθρωκεί- κα οδθγοφςε ςε αρικμό ανκρωπίνων 
ςυμπεριφορϊν ίςο με τον αρικμό των ανκρϊπων δθλαδι… 
Δθλαδι περίπου 7 διςεκατομμφρια. 
(Κι αυτά χωρίσ να υπολογίηουμε βεβαίωσ τουσ αποκανόντεσ, οι 
οποίοι αν και δεν είναι πια κοντά μασ, ζχουν ωςτόςο 
καταγράψει ο κακζνασ τθ μοναδικι του χαρακτθριςτικι 
ςυμπεριφορά). 
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Κι αυτό γιατί ευτυχϊσ ο κάκε άνκρωποσ είναι μοναδικόσ. 
Το φαινόμενο Ντόλυ δεν ζχει ακόμα παραβιάςει αυτι τθν 
ομορφιά, που ςυνεχϊσ ανανεϊνει το ενδιαφζρον για τον 
ςυνάνκρωπο και τελικά τον εαυτό μασ,  
δθλαδι το ενδιαφζρον για τθ ηωι.  
 
Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που κάκιςα και ανζλυςα κάποιεσ 
τυπικζσ ανκρϊπινεσ ςυμπεριφορζσ. 
Θ μελζτθ του ςυνάνκρωπου είναι πράξθ δθμιουργικι και 
ηωογόνοσ. 
Βλζπεισ, αναλφεισ, κατανοείσ, διαμορφϊνεισ, δθμιουργείσ 
ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, 
τον εαυτό ςου. 
Ηεισ. 
 

Κατςιλάμπροσ Γιάννθσ 
Νζα Ερυκραία, 30/9/2017 
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Αδιάφοροσ 
 

Μία από τισ μεγαλφτερεσ μάςτιγεσ τθσ εποχισ μασ 
είναι θ αδιαφορία. 

Αλλά εμζνα τι με νοιάηει; 
Θ αδιαφορία για τα κοινά, 
θ αδιαφορία για τον ςυνάνκρωπο, 
θ αδιαφορία για τθν πραγματικότθτα, 
επιςτρζφει πάντοτε ςτον φορζα τθσ. 
Ρριν και μετά απ’ όλα, ο αδιάφοροσ αδιαφορεί για τον ίδιο του 
τον εαυτό. 
 
Θ απαξίωςθ και ο μθδενιςμόσ ζχουν οδθγιςει αυτόν τον 
άνκρωπο ςτθν πακθτικι  αυτι ςτάςθ. 
Κεωρεί τθν αλλαγι αδφνατθ κι ζτςι δεν τθν επιχειρεί. 
Κι όταν κάποιοσ δεν επιχειρεί να φτιάξει τθ ηωι του, καταλιγει 
με μακθματικι βεβαιότθτα ςε μία άχρωμθ ηωι, 
χωρίσ πάκοσ, χωρίσ όνειρα, 
χωρίσ ελπίδεσ και φόβουσ,  
χωρίσ λφπεσ και χαρζσ. 
 
Και είναι πράγματι απογοθτευτικό και απολφτωσ αντικετικό με 
τθ φφςθ τουσ, να ςυναντά κανείσ αδιάφορουσ νζουσ… 
Αυτοί κανονικά ζπρεπε να μθν μποροφν να κοιμθκοφν από το 
δθμιουργικό κάλεςμα του ενςτίκτου και όχι να κάκονται 
χαλαροί και υπνωτιςμζνοι ςτισ καφετζριεσ, ςαν τουσ γζρουσ ςτα 
καφενεία. 
Τι τεράςτια αποτυχία τθσ διαπαιδαγϊγθςθσ! 
Τι ζγκλθμα τθσ κοινωνίασ! 
Γιατί, μθ μου πείτε πωσ φταίνε τα παιδιά. 
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Αυτά απλοφςτατα και λογικά ζχουν μπουχτίςει: 
Να ακοφν κανόνεσ και κεωρίεσ 
που ποτζ δεν τθροφνται και δεν γίνονται πράξθ. 
Να ακοφν αξίεσ και αξίεσ να μθ βλζπουν. 
Να περικυκλϊνονται από ςυνικειεσ και κεςμοφσ που δεν 
κατανοοφν. 
Να δζχονται τθν επιβολι, χωρίσ να ακοφν τθν εξιγθςθ. 
Να ακοφν να τουσ κατθγοροφν από το πρωί ωσ το βράδυ, αυτοί 
που τουσ παρζδωςαν καμζνθ γθ … 
Ροιοσ να ιςχυριςτεί λοιπόν ότι θ εικόνα των νζων βαραίνει 
αυτοφσ;  
Αντιδροφν τα παιδιά.  Αυτό κάνουν δείχνοντασ αδιάφορα. 
Μα πρζπει να καταλάβουν: 
Αυτι θ κοινωνία δεν μπορεί να τα βοθκιςει. Σε αυτό το ναυάγιο 
πρζπει να πιαςτοφν από τα μαλλιά τουσ. 
Να πιςτζψουν ςτθ δυνατότθτα αλλαγισ. 
Να ςβιςουν τθν ολοκλθρωτικι απαξίωςθ και μθδενιςμό και να 
ψάξουν να βροφνε το -μικρό αλλά υπαρκτό- υγιζσ εκείνο ςϊμα 
τθσ κοινωνίασ κι εκεί να αφυπνίςουν και να ςπείρουν τα 
υπζροχα όνειρά τουσ. 
Δεν είναι εφκολο.  Ρρζπει να γίνει υπομονετικά και ςταδιακά.  
Λίγο-λίγο.  Βιμα-βιμα.  Ξεκινϊντασ από τα μεγάλα μασ «μικρά».  
Μια παρζα με δυο τρεισ ανκρϊπουσ που να αξίηουν. 
Μία δουλειά που να ςε κάνει να αιςκάνεςαι λειτουργικόσ και 
δθμιουργικόσ, δθλαδι ηωντανόσ. 
Ζνασ ςφντροφοσ που να αξίηει να ενϊςεισ τθν ψυχι ςου με τθ 
δικι του. 
Ϊςπου κάποτε, φτιάχνοντασ ο κακζνασ όλα του τα «μικρά», κα 
φτάςουμε ςτο ςθμείο τίποτα γφρω μασ να μθν είναι αδιάφορο. 
Και αυτό είναι κάτι μεγάλο.  Είναι θ υγιισ κοινωνία. 
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Αμφιςεξουαλικόσ - «Ερμαφρόδιτοσ» 
 
Με αδικείτε. 
Επειδι δεν ζχετε τθν τόλμθ να διακρίνετε ότι εκ φφςεωσ είςτε κι 
εςείσ παιδιά τθσ Αφροδίτθσ και του Ερμι, 
επειδι δεν κζλετε να ομολογιςετε ότι κατανοείτε τθ 
φυςικότθτα τθσ ςτάςθσ μου, 
με περικωριοποιείτε, κάνοντάσ με να νιϊκω μειονεκτικά και 
ενοχικά.  Το ίδιο κάνετε εάν με ςυναντιςετε μζςα ςασ. 
Εκτόσ από τουσ περιφανουσ ετερόφυλουσ, ακριβϊσ τθν ίδια 
ςτάςθ τθροφν -από τθν αντίκετθ- και οι φανατικοί εκατζρωκεν 
ομοφυλόφιλοι. 
Αμφότεροι αρνοφνται πειςματικά να ομολογιςουν και να 
ςεβαςτοφν τθν υπζροχθ ανκρϊπινθ διπλι φφςθ. 
Αμφότεροι αρνοφνται πειςματικά να ομολογιςουν και να 
ςεβαςτοφν τθν υπζροχθ ανκρϊπινθ φφςθ. 
Αλικεια, τι χειρότερο από τθν απομόνωςθ του κακενόσ ςτον 
εαυτό του; 
Ρϊσ να ςυναιςκανκεί ζνασ άντρασ τθ γυναίκα του, όταν 
υποκρίνεται άριςτα το ρόλο του αδιαπραγμάτευτου αρςενικοφ, 
κρατϊντασ μόνο το ποφρο και πίνοντασ ουίςκι; 
Ρϊσ να νιϊςει τθν ανάγκθ τθσ, αν δεν τθ φζρει μζςα του; 
Ρϊσ να χαρεί από τθν θδονι τθσ, εκτοξεφοντασ τθ δικι του ςτον 
ουρανό; 
 
Ρριν, κατά τθ διάρκεια και μετά τθν ςωματικι ζνωςθ τουσ, οι 
δφο μορφζσ ζχουν υπάρξει ενωμζνεσ και αδιαχϊριςτεσ, δθλαδι 
Ερμαφρόδιτεσ, μζςα ςτθν ψυχι του κακενόσ. 
Πποιοσ κζλει ασ το καταλάβει. 
Πποιοσ δεν κζλει, ασ παραμείνει μόνοσ.  
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Αναςφαλισ - Αναποφάςιςτοσ 
 
Θ αίςκθςθ αςφάλειασ είναι τόςο ςθμαντικι, ϊςτε  
αναγνωρίηεται ευρφτερα ωσ αναγκαία ςυνκικθ ενόσ ωραίου 
βίου.  Οι προςπάκειεσ κατάκτθςισ τθσ αποτελοφν βαςικι 
μζριμνα, από το προςωπικό, μζχρι το παγκόςμιο επίπεδο. 
Κι όμωσ.  Εςφ αγαπθμζνε μου φίλε, αυτοκαταδικάηεςαι ιςοβίωσ 
ςε μία αναςφαλι ηωι, χωρίσ μάλιςτα αυτι ςου θ ςτάςθ να 
βαςίηεται ςε αλθκινά δεδομζνα. 
Εκεί που οι άλλοι ςυνομιλοφν ιςότιμα, εςφ αιςκάνεςαι 
μειονεκτικά,  ςτρίβεισ αλλοφ το βλζμμα και ςκφβεισ το κεφάλι. 
Μιλάσ πάντοτε διςτακτικά και χαμθλοφϊνωσ. 
Εκεί που οι άλλοι διαφωνοφν επιδεικνφοντασ το μζςο 
ανκρϊπινο ςκζνοσ, εςφ κομπιάηεισ, αυτοκατθγορείςαι και όποτε 
πιζηεςαι, αυτοςαρκάηεςαι.  Κι όταν πρζπει να πάρεισ μία μικρι 
ι μεγάλθ απόφαςθ, εςφ ςυνεχϊσ αμφιταλαντεφεςαι και τελικά 
ηθμιϊνεςαι από αυτιν ςου τθ ςτάςθ. 
Δεν ζχεισ τθν παραμικρι αυτοπεποίκθςθ και αμφιβάλλεισ για το 
πνεφμα και το ςϊμα ςου. Κεωρείσ ότι δεν είςαι άξιοσ προςοχισ. 
Και ξζρεισ κάτι, καλζ μου φίλε; 
Εγϊ ςε ξζρω από παλιά και μπορϊ να καταλάβω το γιατί. 
Για να κεωριςει κανείσ εαυτόν άξιο προςοχισ κα πρζπει να ζχει 
απολαφςει ςτα παιδικά του χρόνια τθν προςοχι των άλλων.  
Κι εςζνα, αυτοί που ςε περιζβαλλαν δεν ςε πρόςεξαν όςο ςου 
ταίριαηε (όςο ταιριάηει ςτο κάκε υπζροχο παιδί). 
Μάταια προςπακοφςεσ να αποςπάςεισ τθν προςοχι τουσ, 
εξωτερικεφοντασ τον ιδιαίτερο κόςμο ςου. 
Είδεσ και αποείδεσ και τελικά πείςτθκεσ. 
Και τϊρα τουσ φζρεισ μζςα ςου. 
Κι αυτοφσ και τθν άδικθ κρίςθ τουσ. 
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Ανκεκτικόσ 
Τον παλιό καιρό, υπιρχαν ακόμα γειτονιζσ. 
Οι κάπωσ μεγαλφτεροι τισ κυμόμαςτε με νοςταλγία. 
Μια μικρι «δικι μασ» κοινωνία λειτουργοφςε παράλλθλα με 
εκείνθ των μεγάλων, επιτρζποντασ ςτον κακζνα μασ να ακονίηει 
ςε αυτιν τα δοντάκια του, ςαν απάνω ςε κόκαλο, δοκιμάηοντασ 
τθ ηωι. Αντίςτοιχα λοιπόν με τθν κοινωνία των μεγάλων, είχαμε 
κι εμείσ τα νόμιμα και τα παράνομα παιχνίδια μασ.  Δεν υπιρχε 
μόνο το κρυφτό, το κυνθγθτό, το ποδόςφαιρο και το ςχοινάκι.  
Υπιρχε ο κουκουναροπόλεμοσ, ο πετροπόλεμοσ και το ξφλο. 
Στο ευγενζσ λοιπόν αγϊνιςμα του ξφλου, νικθτισ 
αναδεικνφονταν εκείνοσ που κα ζριχνε κάτω τον αντίπαλο και θ 
νίκθ επικυρϊνονταν μόνον όταν τον υποχρζωνε να πει 
«Ραραδίδομαι». 
Σε όλεσ τισ γειτονιζσ τφχαινε να μεγαλϊνει κάποιοσ, που ενϊ δεν 
είχε αξιοςζβαςτεσ ςωματικζσ προδιαγραφζσ, όλοι οι υπόλοιποι 
ςζβονταν για το πείςμα του.  Πςεσ φορζσ και αν τον κτφπαγαν, 
όςεσ φορζσ κι αν τον πζταγαν κάτω, αυτόσ ξαναςθκϊνονταν.  
Μπορεί να τον ζκαναν μαφρο ςτο ξφλο, όμωσ το «Ραραδίδομαι» 
ποτζ δεν το εκςτόμιηε. 
Αυτόσ είναι λοιπόν ο ανκεκτικόσ. 
Ζνασ πειςματάρθσ, που ςε πείςμα των προβλθμάτων τθσ ηωισ 
αυτόσ ςυνεχίηει φωνάηοντασ: «Δεν ζχει ςθμαςία πόςεσ φορζσ 
κα πζςεισ.  Σθμαςία ζχει πάντα να ξαναςθκϊνεςαι».  
Θ κορυφαία όμωσ και κρίςιμθ δοκιμαςία, τόςο για τον 
πειςματάρθ φίλο μασ, όςο και για εμάσ, είναι όταν ο 
δυνατότατοσ αυτόσ γείτονασ βρεκεί μζςα μασ.  Κι αυτό γιατί 
ςφμφωνα με τθν Φροχδικι κεωρία, θ ηωι είναι μία διαρκισ 
πάλθ ανάμεςα ςε δφο ενςτικτϊδεισ δυνάμεισ, τον Ζρωτα και τον 
Κάνατο. Θ επικυμία για ηωι αγωνίηεται να επικρατιςει.   
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Άξιοσ 
 

«Αρχισ τετευχϊσ, ίςκι ταφτθσ άξιοσ»  
Μζνανδροσ 

 
Ο πρϊτοσ και υψθλότεροσ λόγοσ που οφείλουμε να διάγουμε 
τον βίο μασ με τρόπο άξιο είναι θ ζμπρακτθ εκτίμθςθ τθσ 
πραγματικότθτασ τθσ φπαρξισ μασ.  Δεν ιταν κάτι που 
εννοοφταν.  Ωσ ζνα βακμό θ ςφλλθψι μασ ιταν κζμα τφχθσ.  
Εφκολα κα μποροφςαν ςτθ κζςθ μασ να είχαν βρεκεί κάποια 
άλλα από τα εκατομμφρια ςπερματοηωάρια που πολιορκοφςαν 
το ωάριο. 
Εκκινϊντασ από αυτό το δεδομζνο, καταλιγουμε ςε μία βαςικι 
εντολι, που εάν εφαρμόηαμε κα οδθγοφμαςταν ςε προςωπικι 
και κοινωνικι ανφψωςθ.  Θ εντολι αυτι λζει:  Ρράξε άξια! 
Δεν ζχει τόςθ ςθμαςία το τι κα κάνεισ, όςο το πϊσ κα το κάνεισ. 
Ο άξιοσ κθπουρόσ ι ςκουπιδιάρθσ αξίηει πολφ περιςςότερο από 
τον ανάξιο θγζτθ ι επιςτιμονα. 
Δεν ζχει τόςθ ςθμαςία το εάν κα αποκτιςεισ αξιϊματα,  
όςο θ αξία που κα επιδείξεισ. 
Ραραφράηοντασ λοιπόν τα λόγια του Μενάνδρου, οφείλουμε να 
φανοφμε αντάξιοι του αξιϊματοσ τθσ ηωισ που μασ ζτυχε. 
Πςο κι αν θ παραπάνω κεωρία φαίνεται αυτονόθτθ, 
θ εφαρμογι τθσ ςπανίηει. 
Σπανίηει ο άξιοσ πατζρασ. 
Σπανίηει ο άξιοσ λειτουργόσ. 
Σπανίηει ο άξιοσ άνκρωποσ. 
 
Αυτόσ αξίηει να είναι το πρότυπό μασ. 
Αυτόσ αξίηει τον απόλυτο ςεβαςμό μασ. 
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Αποτυχθμζνοσ 
 
Λζει το τραγοφδι: «Φταίτε κι εςείσ, φταίμε κι εμείσ, 
φταίνε κι οι άλλοι…» 
Αυτι είναι θ περίπτωςι μου. 
Δεν μπορεί να φταίω μόνο εγϊ. 
Αλλά από τθν άλλθ, είναι αδφνατο να μθν ζχω φταίξει κι εγϊ. 
Θ αλικεια είναι ότι κάπου βολεφτθκα. 
Μα αυτό ζγινε αργότερα. 
Τθν πρϊτθ ρετςινιά του «Αποτυχθμζνου» τθν λοφςτθκα από 
τουσ γονείσ μου.  Ελάχιςτο ενδιαφζρον, μθδαμινι ςτιριξθ 
και φςτερα: «δεν μπορεί το παιδί… δεν τα καταφζρνει…» 
Και αμζςωσ μετά οι δάςκαλοι, που ποτζ δεν προςπάκθςαν να 
με βροφνε : «να τελειϊςει τουλάχιςτον το ςχολείο… 
να βρει μια δουλίτςα».  Χαμθλζσ απαιτιςεισ και προςδοκίεσ… 
Και κάπου εκεί, άρχιςε θ δικι μου ευκφνθ, ο αυτοςτιγματιςμόσ. 
Κάτι δθλαδι μεταξφ αναςφάλειασ, τεμπελιάσ και βολζματοσ. 
Ζνα υποβιβαςτικό βλζμμα διζρχονταν πλζον απευκείασ από τον 
κακρζπτθ μου ςτισ ςυνειδιςεισ των ςυνανκρϊπων μου. 
Κι ζτςι ζηθςα.  Κάνοντασ κουτςό. 
Κουτςοτελείωςα το ςχολείο,  κουτςοβολεφτικα ςε μία δουλίτςα,  
παντρεφτθκα δίχωσ να ερωτευτϊ και μεγαλϊνω παιδιά χωρίσ να 
τα εμπνζω… 
Μα κάπου μζςα εκεί… 
Κάπου βακειά μεσ ςτον κακρζπτθ… 
είδα μία ςπικίτςα μεσ ςτο αναςφαλζσ βλζμμα μου! 
Κι ιταν θ ίδια που είχα διακρίνει όταν ιμουν μικρό παιδάκι 
ακόμα… πριν τθν πρϊτθ ρετςινιά. 
«Εςφ είςαι;, τθ ρϊτθςα.  Ηεισ ακόμα φλογίτςα μου;» 
Ριρα ζνα ςτιλό και άρχιςα να γράφω. 
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Αριςτερίηων (ι Αριςτεριςτισ) 
 

Sapere aude 
(Τόλμα τθ γνϊςθ, Τόλμα τθ ςοφία, 

Τόλμα τθν προςωπικι ςκζψθ και κρίςθ.) 
Καντ 

Αχ βρε Καντ.  Εςφ, εςφ τα ξεκίνθςεσ όλα… 
με τουσ Διαφωτιςμοφσ ςου και τα “Sapere aude” ςου… 
Τζτοιοσ ογκόλικοσ διορατικότθτασ, πωσ και δεν το ςκζφτθκεσ; 
Ρωσ και δεν το πρόβλεψεσ, ότι οι φωτεινζσ αυτζσ ιδζεσ κα 
υποβιβάηονταν ςε απλά ςυνκιματα και ςθμαίεσ ςτα ςτόματα 
και ςτα χζρια όλων αυτϊν που αδυνατοφν να ςτακοφν ςε αυτό 
το φψοσ;  
Ρου πιγε βρε Εμάνουελ θ ιδζα όταν αυτοί οι εκφραςτζσ τθσ 
ζπιαςαν τθν καρζκλα, εξαργυρϊνοντασ τον αγϊνα που ςε 
μεγάλο βακμό κάναν άλλοι; 
Το μόνο που κράτθςαν από τθν ιδζα είναι το ότι δεν φοροφν 
γραβάτα.  Κατά τα άλλα, αυτοί οι αυτοαποκαλοφμενοι 
αριςτεροί, μόλισ βρεκοφν ςτθν εξουςία, αποδεικνφονται κατά 
πολφ χειρότεροι των ςυντθρθτικϊν, αφοφ υπό το προςωπείο τθσ 
δικεν φιλολαϊκισ τουσ ιδεολογίασ, παίρνουν μζτρα και περνοφν 
νόμουσ που ποτζ δεν κα κατάφερνε μία δεξιά κυβζρνθςθ. 
Αποδεικνφονται μάλιςτα μεγάλοι υποκριτζσ, αφοφ επιδιϊκουν 
οργανωμζνα τθ φίμωςθ όλων των αντίκετων ςτομάτων… αυτοί 
οι ίδιοι που μια ηωι φϊναηαν για τα αίςχθ τθσ λογοκριςίασ.  
Κανείσ δεν δικαιοφται για παράδειγμα, ακόμα και εάν λζει τθν 
αλικεια, να μιλιςει επιβαρυντικά για τουσ πρόςφυγεσ, τουσ 
ομοφυλόφιλουσ ι τισ οποιεςδιποτε μειονότθτεσ.  Τον 
χαρακτθρίηουν ομοφοβικό ι ρατςιςτι, του κρεμοφν μία 
ταμπζλα και κακάριςαν. 
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Ραραλειπόμενο Τθλεοπτικό Συμβάν  
Σχετικό με τθν Λογοκριςία του Αριςτεριςτι 

«ιμουν ςτο Ρολυτεχνείο εγϊ» 
 

Οι «Απαράδεκτοι», ςθμείωςαν υψθλά νοφμερα τθλεκζαςθσ από 
τθν πρϊτθ ςτιγμι και κεωροφνταν ζνα από τα πολφ δυνατά 
χαρτιά τθσ ελλθνικισ τθλεόραςθσ.  
 

Κατά τθν διάρκεια προβολισ τθσ ςειράσ, ο παραγωγόσ κάλεςε 
τθν Διμθτρα Ραπαδοποφλου ςτο γραφείο του.  
Ζβγαλε από το ςυρτάρι του, μια ςτοίβα χαρτιά και τθν ρϊτθςε: 
«Τα βλζπεισ αυτά; Είναι όλα εξϊδικα και καταγγελίεσ που 
αφοροφν τθ ςειρά».  
 

Ζτςι ιταν. Αρκετοί τθλεκεατζσ είχαν «προςβλθκεί» από τον 
τρόπο που χρθςιμοποιικθκε το Ρολυτεχνείο και οι αγϊνεσ κατά 
τθσ χοφντασ από τθν ςεναριογράφο. Κεϊρθςαν ότι κοροϊδεφει 
και υποτιμά με τον τρόπο τθσ τουσ αγϊνεσ που δόκθκαν κατά 
του δικτατορικοφ κακεςτϊτοσ. Θ Ραπαδοποφλου ςυνικωσ 
ζβαηε τον Ραπαδόπουλο να λζει «ιμουν ςτο Ρολυτεχνείο εγϊ» 
και ακολουκοφςε μια γνϊμθ που δεν δικαιολογοφςε κανζνα 
αγωνιςτικό παρελκόν. Ουςιαςτικά ιταν μια ςκωπτικι 
προςζγγιςθ απζναντι ςε όςουσ επικαλοφνταν ςυνζχεια τθν 
αμφιςβθτοφμενθ παρουςία τουσ ςτθν εξζγερςθ. Ιταν όμωσ θ 
πρϊτθ φορά που κάποιοσ το τόλμθςε ςτθν τθλεόραςθ και 
μάλιςτα κατϋ εξακολοφκθςιν....  

 
 

Ρθγι:  http://www.mixanitouxronou.gr 

http://www.mixanitouxronou.gr/i-aparadekti-ta-exodika-gia-tin-ironia-tou-politechniou-itan-ametrita-kathos-sto-senario-o-papadopoulos-elege-sinechia-imoun-sto-politechnio-ego-pos-antedrase-o-paragogos-ke-giati-teliose-i/


18 
 

Άριςτοσ 
 
Στθν αρχι είχε λίγο ενδιαφζρον. 
Από τον ενκουςιαςμό ςτα τόςο γριγορα πρϊτα βιματα  
και τθ χαρά τθσ τόςο ςφντομθσ ανάπτυξθσ ομιλίασ, 
μζχρι τα πρϊτα «Μπράβο» και τα μετζπειτα άριςτα ςτο ςχολείο.  
Μα αργότερα κατάντθςε μαρτφριο. 
Από τα «Δε ςε φοβόμαςτε.  Εςφ κα πετφχεισ ςίγουρα», των 
Ρανελλθνίων, μζχρι τα «Σιγά μθν ζχεισ κι εςφ άγχοσ για τθ 
δουλειά.  Εςφ πάντα τα καταφζρνεισ»… 
Εςφ πάντα τα καταφζρνεισ… Εςφ πάντα τα καταφζρνεισ… 
Αιςκάνομαι ςαν τουσ παίκτεσ εκείνθσ τθσ υπερομάδασ, 
που αδυνατοφν να χαροφν το παιχνίδι, 
διότι είναι καταδικαςμζνοι να κερδίηουν πάντα. 
Οι υψθλζσ προςδοκίεσ και θ βεβαιότθτα των άλλων τουσ γεμίηει 
αβάςταχτο άγχοσ. 
Θ υπεράςπιςθ μίασ δίχωσ ψεγάδι εικόνασ καταντά το μόνιμο 
χρζοσ μου… θ ιςόβια φυλακι μου. 
Δεν ζχω δικαίωμα ςτο λάκοσ.  Δεν μπορϊ κι εγϊ, όπωσ ο κάκε 
άλλοσ, να εκφράςω τουσ ανκρϊπινουσ προβλθματιςμοφσ, 
φόβουσ ι αδυναμίεσ μου.  Δεν μποροφν να με ακοφςουν, διότι 
με κεωροφν υπεράνκρωπο. 
Μα ζρχονται κάποιεσ ςτιγμζσ που ο ιρωάσ μασ -υπό το βάροσ 
των ςυνεχόμενων υψθλϊν προςδοκιϊν- καταρρζει. 
Είναι ακριβϊσ θ ςτιγμι που ο Superman, αδυνατεί -κατά βάκοσ 
δεν επικυμεί- να πραγματοποιιςει μία ακόμα ςωτιρια 
επζμβαςθ.  Καταρρίπτοντασ τθν εικόνα του ςταρ, αρνείται τθν 
μεταμφίεςθ και τθν πτιςθ. 
Στρζφεται ςτον κεατι και τον ρωτάει: 
Εμζνα, ποιοσ κα με ςϊςει;  
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Αςυμβίβαςτοσ -  Ανζνταχτοσ 
Ρρόκειται για άνκρωπο καρραλζο και ςκεπτόμενο. 
Τολμάει να μθν ακολουκεί το κοπάδι 
και ασ διατρζχει μεγαλφτερο κίνδυνο. 
Το Συντθρθτικό Τάγμα δεν τον αποδζχεται. 
Οφτε το ζκνοσ, οφτε θ κρθςκεία.  Τουσ χαλάει τθν πιάτςα. 
Ωςτόςο, αν κοιτάξει κανείσ τθν ανκρϊπινθ ιςτορία, εφκολα κα 
διαπιςτϊςει ότι θ πρόοδοσ, θ εξζλιξθ και κυρίωσ θ προςπάκεια 
απελευκεροποίθςθσ ζχουν βαςιςτεί ςε γενναίεσ πράξεισ και 
ςτάςεισ τζτοιων ατόμων. Και παρότι, μετά από δεκαετίεσ ι 
αιϊνεσ, οι ςυντθρθτικοί εξυμνοφν αυτζσ τισ ςτάςεισ, τθν ίδια 
ςτιγμι προςπακοφν λυςςαλζα να φιμϊςουν και να περιορίςουν 
τισ αντίςτοιχεσ ςφγχρονζσ τουσ φωνζσ και δράςεισ. Κι εκεί 
δθμιουργείτε ζνα γενικευμζνο πρόβλθμα, όπωσ ςτθν κάκε 
πόλωςθ: 
Θ ομορφιά και ο λειτουργικόσ ρόλοσ του Αςυμβίβαςτου - 
Ανζνταχτου είναι το ότι ςκζφτεται και οραματίηεται με ζναν 
διαφορετικό, εντελϊσ προςωπικό και ελεφκερο τρόπο.  Πταν 
όμωσ δζχεται από τθν κοινωνία μια τζτοια ζντονθ αρνθτικι 
δράςθ τότε μοιραία αντιδρά ζντονα.  Και τότε οι ιδιαίτερεσ ιδζεσ 
του παρεκκλίνουν από το προςωπικό και ετεροπροςδιορίηονται, 
κακϊσ αναπτφςςονται ςαν διάταξθ μάχθσ και όχι ςαν 
εναλλακτικόσ τρόποσ ηωισ. Στόχοσ λοιπόν των καρραλζων 
αυτϊν ανκρϊπων δεν κα πρζπει να είναι μόνο θ επιτυχισ 
αντίδραςθ, δθλαδι ανάκτθςθ τθσ ελευκερίασ τουσ από το 
ςφςτθμα, αλλά και θ μετζπειτα δράςθ, δθλαδι θ αξιοποίθςθ τθσ 
ελευκερίασ τουσ προσ ζνα όμορφο όραμα.          

«Ελεφκεροσ από τι;  Τι τον νοιάηει τον Ηαρατοφςτρα. 
Φωτεινό όμωσ πρζπει να μου αναγγείλει το μάτι ςου: 

Ελεφκεροσ προσ τι;»  Νίτςε  
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Αυτοκτονικόσ 
 

 «Το να αγαπάσ  
είναι ζνα είδοσ αυτοκτονίασ» 

Λακάν 
Μςωσ, όπωσ λζει και ο ίτςοσ, να είναι το αίμα μασ το μόνο 
τελικά που μπορεί να μασ ξεδιψάςει.  Μα υπάρχει λόγοσ να τθν 
αντζξουμε και να τθν ηιςουμε αυτιν τθν ταπείνωςθ (του να μθν 
είμαςτε νεκροί). 
Ραρόλα αυτά, μερικζσ φορζσ θ λφςθ τθσ αυτοκτονίασ είναι 
ενδεδειγμζνθ.  Είναι οι φορζσ που ο άνκρωποσ ηυγίηοντασ μία 
αμετάβλθτθ κατάςταςθ κρίνει ότι κα ιτανε καλφτερο γι’ αυτόν 
και για εκείνουσ που αγαπάει να αποχωρίςει, όπωσ θ περίπτωςθ 
του δθμοςιογράφου Βζλιου.     
 
Διαφορετικι, αλλά υπό μίαν ζννοια ςχετικι ιταν θ περίπτωςθ 
του κακθγθτι και πρϊτιςτα φωτεινοφ δαςκάλου Λιαντίνθ.  
Αφοφ αποχαιρζτθςε τουσ φοιτθτζσ του και τθν οικογζνειά του, 
πιγε ςτον Ταχγετο να αντικρίςει τον κάνατο κατάματα και να 
του πει ζμπρακτα πωσ μετά από φιλοςοφικι προςπάκεια μίασ 
ηωισ κατόρκωςε να επιλζγει αυτόσ το πότε και το πϊσ κα φφγει. 
Οι δφο αυτζσ περιπτϊςεισ ωςτόςο, διαφζρουν ςθμαντικά ςτθ 
μορφι από τισ περιςςότερεσ τυπικζσ αυτοκτονικζσ ςτάςεισ.  Θ 
διαφορά ζγκειται ςτον λόγο και ςτον υγιι τρόπο ςκζψθσ μζςω 
του οποίου οι δφο αυτοί αξιοςζβαςτοι άντρεσ κατζλθξαν ςτθν 
απόφαςθ να κζςουν τζλοσ ςτισ ηωζσ τουσ. 
 
Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ αυτοκτονικϊν όμωσ, θ ςκζψθ 
είναι κολι.  Το ςυναίςκθμα απομόνωςθσ, απόγνωςθσ και φυγισ 
κατακλφηει τθν ψυχι και μειϊνει τθν επικυμία παραμονισ.  
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«όμωσ για μζνα είν’ αργά να τρελακϊ 
και είναι ακόμα πιο αργά, να κάνω υπομονι.» 

Δθμιουργείται ζτςι μία πρόκεςθ, θ οποία μόλισ δοκεί αφορμι 
από κάποιεσ τυχαίεσ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ και ςυγκυρίεσ, 
βρίςκει ευκαιρία να  εκδθλωκεί.  
Είναι τόςο κρίμα … 

«Μςωσ μπορεί θ αγάπθ» 
Ζκχαρτ Τόλε 

Θ ελπίδα και ςε αυτιν τθ δφςκολθ κατάςταςθ ζρχεται μζςω τθσ 
αγάπθσ.  Και «ασ ριχτεί το ποτάμι τθσ ςε κλειςτά μζρθ!, μασ λζει 
ο Νίτςε.  Ρωσ είναι δυνατόν να μθ βρει ςτο τζλοσ ζνα ποτάμι τον 
δρόμο για τθ κάλαςςα;» Κι είναι ο ωραίοσ ο ςτίχοσ των 
Κατςιμιχζων που προςπακεί να πειςμϊςει τισ τραυματιςμζνεσ 
αςκενείσ ψυχζσ, υπενκυμίηοντάσ τουσ πωσ  
Λόγοσ παραμονισ πάντα κα υπάρχει! 
 

«Αχ, είναι δφςκολο πολφ  
για μιαν αγάπθ να χακείσ, να ςβιςεισ, 

μα δυο φορζσ πιο δφςκολο είναι γι’ αυτιν να ηιςεισ, 
να ηιςεισ» 

 

Υπάρχει ωςτόςο και μία άλλθ, πλάγια μορφι αυτοκτονίασ, που 
αφορά ςτισ περιπτϊςεισ εκείνων που δεν είναι ςίγουροι (ι δεν 
βρίςκουν τθ δφναμθ να ολοκλθρϊςουν).   
Ραραμζνουν λοιπόν ςτθ ηωι φλερτάροντασ ολοζνα με τον 
κάνατο, ςαν ςε παιχνίδι ενόσ αιϊνιου ανολοκλιρωτου ζρωτα.  
Ραραμζνουν ςτο ςκοτάδι.   
Ηουν χωρίσ να ηουν.   
Δθλαδι ςαν ηωντανοί νεκροί. 
Ρεριμζνοντασ εκείνον που κα βρει το κάρροσ. 
Δθλαδι τον χρόνο. 
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Τραγοφδι ςχετικό με τθν Αυτοκτονικι Τάςθ  

Μάλλον είναι αργά 
 

Μάλλον τελικά 
δεν μπορείσ να με κρατιςεισ 
Μάλλον είναι αργά 
να με ςϊςεισ, είναι αργά 
να μ’ αναςτιςεισ 
 
Δεν το ξζρω ειλικρινά 
αν το αντζχω να ςυνεχίςεισ 
Μςωσ τελικά 
να μθν μπορϊ κι άλλθ φορά 
να προςπακιςεισ 
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Κουράςτθκα να ηω χωρίσ να ελπίηω 
Κουράςτθκα να ηω χωρίσ να ηω 
Δε βρίςκω λόγο για να ςυνεχίηω 
Μθν πασ να με κρατιςεισ δε μπορϊ 
 
Πςο κι αν προςπακϊ 
ςτα ψζματα το κάνω 
Θ κλίψθ μου αυτι 
είναι θ μόνθ επαφι 
μ’ αυτά που χάνω 
 
Θ ψυχι μου το ηθτά 
κάπου ψθλά να φτερουγιςει 
Μθ μου κυμϊνεισ, είναι αργά 
δεν το κζλω πραγματικά 
να με κρατιςεισ 

 
           Κατςιλάμπροσ Γιάννθσ 
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Γιατρόσ 
 

Δικαίωσ αναρωτιζςτε. 
Ραράξενθ και μάλλον λανκαςμζνθ θ ταφτιςθ ενόσ 
λειτουργιματοσ με ζναν τφπο ςυμπεριφοράσ.  Κι όμωσ. 
Δεν λζω βεβαίωσ πωσ δεν υπάρχουν καλοί και κακοί γιατροί. 
Ωςτόςο, για ζναν λόγο ανεξερεφνθτο, ςχεδόν όλοι τουσ 
καταλιγουν με διάφορουσ τρόπουσ, ςε ζνα πολφ ςυγκεκριμζνο 
χαρακτθριςτικό, που λζγεται ζπαρςθ. 
Θ υψθλι ιδζα που ζχουν για τον εαυτό τουσ, κίγει το ίδιο το 
υψθλότατο λειτοφργθμά τουσ.  Οι άνκρωποι αυτοί κρίνουν 
εαυτοφσ ανϊτερουσ.  Υποβοθκιοφνταν βεβαίωσ ανζκακεν ςε 
αυτό με τθν υποτακτικι ςτάςθ τθσ υπόλοιπθσ κοινωνίασ. 
Χαρακτθριςτικότατθ είναι θ υψθλότερθ κζςθ που κάκονταν ςε 
ζνα γλζντι ο γιατρόσ του χωριοφ (μαηί με τον παπά και τον 
διμαρχο).   
Χαρακτθριςτικότατθ και ενδεικτικι είναι επίςθσ θ κακογράφθςθ 
τθσ ςυνταγογραφίασ.  Μου είναι αδφνατο να πιςτζψω ότι αυτοί 
οι πρϊθν αριςτοφχοι μακθτζσ αδυνατοφν να γράψουν 
κατανοθτότερα. Δεν είναι ότι δεν μποροφν, αλλά ότι δεν 
επικυμοφν. Διατθρϊντασ το μθ κατανοθτό, διατθρείτε ζνα 
μυςτιριο.  Ρρόκειται για το ίδιο αρχζγονο μυςτιριο που 
ςυντθροφςαν όλοι ανεξαιρζτωσ οι μάγοι και οι κλθρικοί. 
Θ αινιγματικότθτα τθσ ςυνταγογράφθςθσ επεκτείνεται ςτο μθ 
κατανοθτό τρόπο ζκφραςθσ ςε ςυγγράμματα και διαλζξεισ, 
ακόμα και ςε ενθμερωτικζσ ομιλίεσ προσ το κοινό. 
Το χειρότερο είναι ότι αυτι θ ςτάςθ επεκτείνεται και πζραν του 
εργαςιακοφ ωραρίου, ειςβάλλοντασ βίαια ςτθ ςχζςθ του 
γιατροφ με τουσ φίλουσ του, τθ γυναίκα του, τα παιδιά του  
και πρϊτιςτα τον εαυτό του. 
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Άνοςτο ςχετικό Ανζκδοτο (πραγματικι ιςτορία) 

«Οι δφο εςωτερικζσ φωνζσ ενόσ γιατροφ» 
 

Ζνα αίςκθμα ενοχισ και τφψεων είχε καταλάβει τον γιατρό.  
Δεν μποροφςε να το ξεπεράςει με τίποτα.  
Τον ζπνιγε, κόντευε να ςκάςει, όλθ μζρα.  
Μια εςωτερικι φωνι προςπακοφςε να τον κακθςυχάςει: 

- Γιάννθ, δεν είςαι και ο πρϊτοσ γιατρόσ 
  που το ζκανε με μια αςκενι του... 

Αλλά μια άλλθ εςωτερικι φοβερι φωνι του υπενκφμιςε: 
      -Γιάννθ, είςαι κτθνίατροσ... 
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Διαφορετικόσ- Εναλλακτικόσ 
Δεν ακολουκϊ το ρεφμα των πολλϊν. 
Δεν ακολουκϊ τθ μόδα, τισ ςυνικειεσ, τα κακϊσ πρζπει και τα 
είκιςται.  Από αυτι τθν άποψθ ζχει ενδιαφζρον να με κοιτάσ. 
Από τισ απόψεισ, τισ ιδζεσ και τισ κεωρίεσ, 
μζχρι τισ ςτάςεισ και τισ πράξεισ. 
Κεωρθτικά, θ ανάπτυξι μου κα μποροφςε να πλθςιάςει 
περιςςότερο τον προςωπικό άξονά μου, απ’ ότι θ αντίςτοιχθ 
ανάπτυξθ των υπολοίπων, αφοφ γίνεται με πιο ελεφκερο και 
ανεξάρτθτο τρόπο, χωρίσ τθν επιρροι του ρεφματοσ των 
πολλϊν.  Ρρακτικά είναι όμωσ ζτςι; 
Ρρζπει να ομολογιςω ότι δυςτυχϊσ όχι. 
Στθν πράξθ, ο ςυνειδθτόσ και αποφαςιςτικόσ αυτοδιαχωριςμόσ 
μου από τουσ πολλοφσ με ζχει οδθγιςει ςε μία ςτακερά 
αντιδραςτικι ςτάςθ και ςτθν ακολουκία ενόσ 
ετεροπροςδιοριηόμενου αντιρεφματοσ. 
Με λίγα και απλοφςτερα λόγια, αποξενϊκθκα από τουσ πολλοφσ 
για να φτιάξω κάτι δικό μου και όχι -όπωσ κατζλθξα- για να 
φτιάξω κάτι ςτακερά αντίκετο και διάφωνο προσ αυτοφσ.   
Τι κι αν φαίνομαι αντίκετοσ ι διαφορετικόσ; 
Τθν ανεξαρτθςία που ςτόχευα δεν τθν πζτυχα. 
Θ τοποκζτθςι μου ςυνεχίηει να εξαρτάται από άλλουσ. 
Ραρόλα αυτά, νομίηω ότι είμαι χριςιμοσ ςε ζνα ςφνολο.   
Κι αυτό γιατί τισ ςτιγμζσ που οι πολλοί φανατίηονται και 
χωρίηονται ςε μζτωπα, αναπτφςςοντασ πόλουσ, εγϊ -πάλι 
ετεροπροςδιοριηόμενοσ- προτείνω μία εναλλακτικι λφςθ.  
Ανεξάρτθτα από τθν ορκότθτά τθσ, αυτι αποτελεί μζςο 
εξομάλυνςθσ τθσ πόλωςθσ και αρχι μίασ προςπάκειασ 
γεφφρωςθσ, αφοφ γίνεται πλζον ςαφζσ ότι οι δυνατζσ λφςεισ 
είναι πάντοτε περιςςότερεσ απ’ όςεσ νομίηουμε. 
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Δικαςτισ 
«Κανζνασ δεν είναι υπεφκυνοσ για τισ πράξεισ και τθ φφςθ του. 

Κρίνω ςθμαίνει είμαι άδικοσ» Νίτςε 
Ππωσ αναφζρκθκε νωρίτερα, ςτθν περίπτωςθ του Γιατροφ, θ 
κατά κανόνα αδόκιμθ ταφτιςθ ενόσ λειτουργιματοσ με ζναν 
τφπο ςυμπεριφοράσ, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εξαιρετικά 
ενδείκνυται.  Ο Δικαςτισ αποτελεί λοιπόν μία τζτοια εξαίρεςθ, 
παρουςιάηοντασ κάποια επαναλαμβανόμενα τυπικά 
χαρακτθριςτικά.  
Θ αντίκετθ με το υψθλό λειτοφργθμά του τιμωρθτικι τάςθ και 
εκδικθτικότθτα εδρεφει ςτθν παιδικι του θλικία.  Ιταν τότε που 
κάποιοι ςυμμακθτζσ του ζχοντασ υψθλζσ ακλθτικζσ επιδόςεισ, 
ςυναγωνίηονταν μεταξφ τουσ και κάποιοι άλλοι ζχοντασ 
ανεπτυγμζνθ ςεξουαλικι ορμι και φυςικι ομορφιά, ζφευγαν 
από το μάκθμα, πθδϊντασ τθ μάντρα και γενικϊσ. 
Κι αυτόσ ο κακομοίρθσ ικελε να τουσ μιμθκεί. 
Ικελε κι αυτόσ να αγωνιςτεί... Ικελε κι αυτόσ να πθδιξει τθ 
μάντρα… Μα ζλα που θ φφςθ του τον είχε αδικιςει. 
Μάλιςτα αγαπθτζ αναγνϊςτθ…  Αυτι ιταν θ πικρι εναρκτιρια 
αλικεια του τυπικοφ δικαςτι: κακοφτιαγμζνοσ. 
Με αυτά τα δεδομζνα, θ υπόλοιπθ εξζλιξθ ζρχεται με 
μακθματικι βεβαιότθτα και ακρίβεια.  Θ λογικι ακόλουκθ 
ανάπτυξθ ηιλιασ και κυμοφ, οδθγεί ςε μίςοσ, αςχθμαίνοντασ και 
τθν ψυχι.  Ο μικρόσ πειςμϊνει και -μθ ζχοντασ και κάτι άλλο να 
κάνει- αποφαςίηει να διαβάςει όςο μπορεί περιςςότερο. 
Πχι όμωσ για τθν ομορφιά τθσ γνϊςθσ, αλλά για τθν αςχιμια τθσ 
προετοιμαςίασ τθσ εκδίκθςθσ, μζςω τθσ εξουςίασ. 
Πταν λοιπόν βρεκείσ να κοιτάσ από χαμθλά αυτό το γεμάτο 
κόμπλεξ εκδικθτικό βλζμμα, τότε να κυμάςαι πωσ το 
λειτοφργθμα είναι καταδικαςμζνο προ δεκαετιϊν. 
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Εγωιςτισ 
«Εγωιςτισ είναι αυτόσ που δεν αφιερϊνει κάκε λεπτό τθσ  

ηωισ του για να εξαςφαλίςει τθν ευτυχία των άλλων εγωιςτϊν»  
Γκιτρφ 

Ο όροσ χρθςιμοποιείτε ςυνικωσ ωσ αρνθτικι ζννοια. 
Ζτςι το κζλθςε θ κρθςκεία.  Ζτςι το κζλθςε θ πόλισ. 
Πμωσ, αν αφαιρζςουμε τθν ψευτοθκικι αντίλθψθ, τότε κα 
πρζπει να διακρίνουμε δφο μορφζσ εγωιςμοφ: 
τον νοςθρό και τον υγιι. 
Ο νοςθρόσ εγωιςμόσ είναι ωσ επί το πλείςτον αςτικό παράγωγο 
και αποτελεί πράγματι αρνθτικι ζννοια.  Φορζασ του είναι 
εκείνοσ ο αντιπακισ τφποσ που ζχει μάτια μόνο για τον εαυτό 
του.  Μπορεί να ςκεφτεί ι να πράξει υπζρ κάποιου άλλου μόνο 
όταν κα αποκομίςει κάποιο όφελοσ.  Είναι ανταγωνιςτικόσ και 
ηθλόφκον.  Αποτελεί άςχθμθ παρζα και δθμιουργεί προβλιματα 
όταν εντάςςεται ςε ομάδεσ.  Το μεγαλφτερο από αυτά είναι θ 
ςυνακόλουκθ μίμθςθ που δζχεται αυτι του θ ςτάςθ. 
Ο υγιισ εγωιςμόσ αντικζτωσ υπάρχει εκ φφςεωσ.   
Από τθν αμοιβάδα ζωσ τον άνκρωπο, ζχει ιςτορικά και φυςικά 
αποτελζςει βαςικι και αναγκαία προχπόκεςθ επιβίωςθσ.   
Ο βακμόσ ανάπτυξθσ του εγωιςτικοφ αιςκιματοσ είναι μάλιςτα 
αντιςτρόφωσ ανάλογοσ με τον αρικμό των ηϊων που απαρτίηουν 
μία ομάδα (αγζλθ, κοπάδι, ςμινοσ κλπ).  Το μοναχικό λιοντάρι 
είναι περιςςότερο εγωιςτισ από τθν αγελαία φαινα.  
Συνεπαγωγικά, γίνεται λοιπόν αντιλθπτό ότι ο εγωιςμόσ 
ακολουκεί επίςθσ τθ δφναμθ.   
Τα ίδια ιςχφουν και για τουσ ανκρϊπουσ.  Οι εγωιςτικζσ γωνίεσ 
τθσ μονάδασ λειαίνονται όςο μεγαλϊνει θ ομάδα.  Ο υγιισ 
εγωιςμόσ ξζρει να είναι δίκαιοσ:  Κα δράςει προσ όφελοσ τθσ 
μονάδασ, χωρίσ να βλάψει τθν ομάδα.  
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Ενοχικόσ 
 

«Ονειρεφτθκεσ ποτζ ςου ζνα καλοκαίρι απζραντο  
που να τρζχεισ, 

μθ γνωρίηοντασ πια Ερινφεσ;» 
Θ όψθ τουσ φοβιςτικι. 
Ρρόκειται για τισ Ερινφεσ και τουσ Εφιάλτεσ, 
αυτζσ τισ γιγάντιεσ μυκικζσ μορφζσ,  
που κατακλφηουν τον άνκρωπο, όταν πράξει άδικα. 
Αυτζσ είναι θ πραγματικι τιμωρία.   
Πλεσ οι άλλεσ αφοροφν ςτο κοινωνικό δίκαιο, 
μα εδϊ μιλάμε για κάτι ανϊτερο, που προθγείται αυτοφ. 
Κάτι που εδρεφει μζςα ςτον κακζνα από εμάσ. 
 
Σε οριςμζνουσ ανκρϊπουσ ωςτόςο, αυτό το ενοχικό αίςκθμα 
παρουςιάηεται ςε υπερβολικό βακμό, χωρίσ να δικαιολογείται 
από τθν πραγματικότθτα.  Συν τω χρόνω,  θ υπερβολι αυτι 
ςυγκροτείται ςε μία ςτακερι ςτάςθ ηωισ, που προκαταβάλει 
ενοχικά το άτομο.  Διαμορφϊνεται ςυνικωσ κατά τθν παιδικι ι 
νεαρι θλικία. 
 
Σε ςχζςθ τϊρα με τισ δικαιολογθμζνεσ τφψεισ και ενοχζσ για μία 
πράξθ που δεν διορκϊνεται, θ ςυμβουλι του Νίτςε είναι 
ξεκάκαρθ και ιδιαίτερα βοθκθτικι.  Οι ςυνεχιηόμενεσ τφψεισ 
αποτελοφν μία ανοθςία.  Ζνα δεφτερο λάκοσ.  Καταλαβαίνεισ 
κφριε πωσ ζκανεσ ζνα κακό, που δεν μπορείσ να διορκϊςεισ;  
Κάνε τότε ζνα καλό.  Ι μάλλον καλφτερα, κάνε πολλά καλά. 

«Εάν όταν βραδιάςει κλαισ γιατί ζπεςε ο ιλιοσ, 
τα δάκρυα δεν κα ς’ αφιςουν να δεισ τα αςτζρια» 

Ταγκόρ 
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Ζνςτολοσ 
«Του παν κα βάλεισ το χακί … και ιρωασ κα γίνεισ … 
Τισ νφχτεσ ξφπναγε νωρίσ… και μίλαγε για λάκοσ…» 

Ρρόκειται ςυνθκζςτερα για άτομο ενοχικό, που προςπακεί να 
κρφψει πίςω από τθν ςτολι του τθν αναςφάλεια που νιϊκει.   
Δεν ζτυχε να ςπουδάςει, οφτε και να αναπτφξει τα ταλζντα του. 
Ζτυχε όμωσ μια μζρα να πζςει ςτα αφτιά του θ είδθςθ για τθν 
προκιρυξθ κάποιων κζςεων. Δεν ακοφγονταν και άςχθμο.  
Λςόβια εξαςφάλιςθ. Ρου να φανταηόταν ότι ερχόμενοσ ςτθν 
Ακινα για να ενταχτεί, κα εξαςφάλιηε ιςόβια δζςμευςθ… 
Κι αυτό γιατί, παρότι κεωρθτικά ο ζνςτολοσ ζχει το δικαίωμα να 
παραιτθκεί, πρακτικά, όταν μετά από χρόνια ςυνειδθτοποιεί ότι 
κα του άξιηε κάτι καλφτερο, όντασ ανειδίκευτοσ και ζχοντασ 
πλζον οικογενειακζσ και άλλεσ υποχρεϊςεισ, δεν τολμάει τθν 
ομολογουμζνωσ, βάςθ δεδομζνων, παράτολμθ αλλαγι.   
Ζτςι λοιπόν μζνει ςτο ςϊμα και ςυνικωσ είτε απαξιϊνει το 
λειτοφργθμα και κατ’ επζκταςθ τθν αυτοεκτίμθςι του, είτε το 
παίρνει απόφαςθ και εντάςςεται ςε ζνα νοςθρό, επιηιμιο και 
επιβλαβζσ για το ςφνολο ςφςτθμα, διατθρϊντασ μεν μία ψευδι 
εικόνα, αλλά νιϊκοντασ κατά βάκοσ ότι χαμθλϊνει με αυτόν τον 
τρόπο δραματικά τθν ποιότθτά του.   
Ασ μθν μασ διαφεφγει ότι όταν μιλάμε ειδικά για τθν αςτυνομία 
ι τον ςτρατό, αναφερόμαςτε ςε μετεξζλιξθ τθσ παλιάσ 
βαςιλικισ φρουράσ… Ρωσ λοιπόν να αιςκανκεί όμορφα ζνασ 
προςτάτθσ και προςτατευόμενοσ των δυνατϊν; 
Τον παλιό καιρό μαηεφανε από τουσ χωρικοφσ τουσ φόρουσ.   
Στισ μζρεσ μασ κτυποφν με μανία τουσ ςυνταξιοφχουσ και ειδικά 
τουσ πάςθσ φφςεωσ αντιφρονοφντεσ.  Και γιατί ειδικά αυτοφσ; 
Μα γιατί ςτα λόγια τουσ αναγνωρίηουν αυτι τθν άλλθ φωνι που 
υπάρχει μζςα τουσ, εκείνθ που τουσ «μίλαγε για λάκοσ». 
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Σχετικό Ανζκδοτο (πραγματικι ιςτορία) 

Σφγκρουςθ δφο κόςμων: Θ νοικοκυρά και τα Ματ  
 
17θ Νοεμβρίου. 
Ρανεπιςτθμίου. 
Επζτειοσ του Ρολυτεχνείου. 
Εντάςεισ και επειςόδια. 
Αναρχικοί και ΜΑΤ. 
Μολότοφ και δακρυγόνα. 
Μα εκείνθ ηει ςτον δικό τθσ κόςμο. 
Ραρότι κατοικεί ςτθν Ρανεπιςτθμίου, δεν ζχει διόλου αλλάξει το 
θμεριςιο πρόγραμμά τθσ. 
Ξεκίνθςε πλζνοντασ και απλϊνοντασ τα ροφχα, ζβαλε το φαγθτό 
και αφοφ ςκοφπιςε, ζψαχνε με άγχοσ το κακαριςτικό για το 
παρκζ. 
Ματαίωσ!  Το κακαριςτικό είχε τελειϊςει  
και ζπρεπε να αντικαταςτακεί άμεςα!!! 
Δεν υπιρχε καμία περίπτωςθ ι ςκζψθ αναβολισ. 
Θ αξιαγάπθτθ νοικοκυρά, ζβαλε κάτι πρόχειρο και κατζβθκε για 
να αποκαταςτιςει τθν μεγάλθ απϊλεια, ψωνίηοντασ από το μίνι 
μάρκετ που βρίςκονταν ςτθν απζναντι πλευρά τθσ λεωφόρου. 
Ζλα όμωσ που οι διμοιρίεσ των ΜΑΤ είχαν παραταχκεί ακριβϊσ 
ςτθ διαχωριςτικι λωρίδα, αποκλείοντασ απολφτωσ τθ διάβαςθ… 
Ωςτόςο, θ πρωταγωνίςτριά μασ προχϊρθςε και προςπάκθςε να 
περάςει. 
«Ρου πάτε κυρία μου;, τθσ είπε ζνασ -μάλλον- άνκρωποσ. 
Δεν πατάει κανείσ από εδϊ και πζρα!» 
Και εκείνθ τότε, αποτυπϊνοντασ υπζροχα το χάςμα των δφο 
κόςμων τον ρϊτθςε: 
«Μα γιατί παλικάρι μου;  Ζχεισ ςφουγγαρίςει;» 
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Επιτυχθμζνοσ 
 

Είναι εκείνο το τραγοφδι που αναφζρει: 
«Είναι κι αυτοί που μου τθ δίνουν ςτθ ηωι μου, 
κάτι τυπάκια που το παίηουν αυκεντία»… 
Κάπωσ ζτςι τα επιτυχθμζνα τυπάκια,  
χωρίσ ιδιαίτερθ προςωπικότθτα, 
τα πάνε τζλεια και δε μαλϊνουν ποτζ με τθ γυναίκα τουσ, 
αποτελοφν τθν εξαίρεςθ, διατθρϊντασ άριςτθ ςχζςθ με τθν 
πεκερά τουσ, που τουσ λατρεφει 
και χαίρουν πάντοτε (αλικεια πωσ γίνεται αυτό; και τι 
αλαηονεία!) άριςτθσ υγείασ. 
Εργαςιακά τα πάνε άψογα. Από προαγωγι ςε προαγωγι 
ολόκλθρθ θ ηωι τουσ. 
Κι ζνασ προαγωγόσ-νταβατηισ διευκφνει όλθ αυτι τθν πορεία 
«ανόδου» εκδίδοντασ τον άνκρωπο που κρφβεται πίςω από όλα 
αυτά ςτον απαιτθτικό και γεμάτο παραξενιζσ και φετίχ πελάτθ, 
που λζγεται εικόνα.   
Κι αυτό γιατί προςπακϊντασ να διατθριςει κανείσ τθν 
αλζκιαςτθ όψθ του, χάνει το δικαίωμα τθσ αδυναμίασ, του 
λάκουσ και ςε ζναν πολφ ςθμαντικό βακμό του πάκουσ. 
Απομακρφνεται δθλαδι ο άνκρωποσ από το ανκρϊπινο, για 
χάρθ μίασ λάμψθσ. 
Κι αλικεια, μζςα από όλο αυτό το παιχνίδι μοιάηει να κερδίηει 
μόνο θ ματαιοδοξία τθσ μάνασ που ανάκρεψε το παιδί με αυτόν 
τον τρόπο - ςτόχο, εγκλωβίηοντάσ το για μία ηωι. 
 

Ασ αναφζρω και το τζλοσ του τραγουδιοφ, ςτο οποίο, το 
απομονωμζνο από τον πραγματικό εαυτό του τυπάκι, κοιτϊντασ 
ςτον κακρζπτθ λζει: «Μου λείπεισ εςφ, ναι μου λείπεισ εςφ 

 και νιϊκω να είμαι ςε χαμζνο νθςί» 
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Εργαςιομανισ 
 

«Μιλάει ακατάπαυςτα.  Σα να φοβάται τισ παφςεισ. 
Σα να μθ κζλει να ζχει τθ δυνατότθτα να ςκεφτεί. 
Από κάτι κρφβεται…» 
Θ δαςκάλα ςου ςτο ςτακμό τα είχε καταλάβει όλα. 
Ρου να διαχειριςτεί τον τρελό μασ κόςμο ζνα αγνό παιδί. 
Ρροτιμάει να κρατάει απόςταςθ. 
Εάν δε ςε ςκεφτϊ, εάν δε ςε δω, εάν δε ςε ονομάςω  
και εάν δε μιλιςω για εςζνα, είναι ςα να μθν υπάρχεισ… 
Λδιοφυζσ!  Να θ λφςθ που είχεσ βρει. 
Δε κα ζλεγεσ τίποτα ςε κανζναν.  Οφτε ςτον εαυτό ςου. 
Μόνο που τότε δεν είχεσ μάκει για το υποςυνείδθτο… Το είχεσ 
αιςκανκεί βζβαια.  Κάτι ςα μαφρθ ςκιά μεσ ςτθν ψυχι ςου. 
Κι ζτςι ςυνζχιςεσ, προςπακϊντασ να εκτονϊνεισ τθν ζνταςθ τθσ 
μαφρθσ ςκιάσ με ςυνεχι δράςθ. 
Υπερκινθτικόσ, ομιλθτικόσ, απίςτευτα ακλθτικόσ και μελετθρόσ… 
Και όταν οι υποχρεϊςεισ τελείωναν, εςφ άλλοτε ζψαχνεσ να 
κρυφτείσ ςτα βιβλία και ςτισ παρζεσ και άλλοτε ζπαιρνεσ τα 
βουνά και ζτρεχεσ… ζτρεχεσ… ζτρεχεσ…  
μα θ μαφρθ ςκιά ςε ακολουκοφςε… 
 

Και τϊρα που μεγάλωςεσ, εργάηεςαι μανιακά. 
Εξυμνείσ τθν εργαςιοκεραπεία και τθν κάνεισ πράξθ από το πρωί 
μζχρι το βράδυ… Πλθ μζρα, κεραπεφεισ τον εργάτθ και αφινεισ 
τθν ψυχι ςου μόνθ με τθ μαφρθ ςκιά.  Δε βγάηει πουκενά.   
Δεν γίνεται ζτςι αγόρι μου.  Φτάνει.  Αρκετά. 
Είναι καιρόσ να αγκαλιάςεισ τθν ψυχι ςου και να τθσ επιτρζψεισ 
να μιλιςει.  Είναι ο μόνοσ τρόποσ να ςωκείσ.  Αλλιϊσ δε γίνεται.  
Κατάλαβζ το: 
Δεν φταισ εςφ. 
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Εργάτθσ 
«θ δουλειά κάνει τουσ άντρεσ 

το γιαπί, το πθλοφόρι, το μυςτρί» 
Δοφλεψα μαηί του μόλισ δζκα μζρεσ. 
Δεν άντεξα περιςςότερο. 
Πντασ ανειδίκευτοσ ςτισ τεχνικζσ εργαςίεσ, με ζβαλαν ςτο 
καρότςι.  Το γζμιηα και το άδειαηα. 
Δεν μποροφςα να φανταςτϊ το πόςο δφςκολο κα ιταν. 
Μζςα ςτο 8ωρο κάναμε δφο 15λεπτα διαλείμματα.   
Αυτό ιταν όλο. 
Θ εξάντλθςθ ςυςςωρεφονταν και αιςκανόμουν ςαν τον 
κρατοφμενο που του επιβάλλουν καταναγκαςτικά ζργα. 
Γενικά, παρότι μεγάλωςα ςτθν ανεμελιά των Βορείων 
Ρροαςτίων, ιμουν αρκετά ςκλθρό παιδί.   
Κάτι ο ακλθτιςμόσ, κάτι το πείςμα… 
Μα, εκείνεσ τισ δζκα μζρεσ αιςκάνκθκα ξεκάκαρα να μειονεκτϊ. 
Ροτζ δεν είχα νιϊςει τόςο φλϊροσ… 
Τθν πρϊτθ μζρα που άδειαηα το καρότςι, είχε βρζξει και είχε 
λάςπεσ.  Δίπλα ςτον κάδο πάρκαρε ζνα γυαλιςτερό γιαπάκι το 
υπερπολυτελζσ όχθμά του.  Εκείνθ τθ ςτιγμι γλίςτρθςα και 
ζπεςα από τθ ςανίδα.  «Ρρόςεχε ρε, κα το λερϊςεισ», μου είπε, 
αδιαφορϊντασ για το εάν ιμουν καλά. 
Αδιαφορϊντασ για τον άνκρωπο. 
Ρλθγϊκθκα.  Είδα ςτο γιαπάκι τον παλιό εαυτό μου. 
Πλθ τθν υπόλοιπθ μζρα το ςκεφτόμουνα.  
Ρωσ ιταν δυνατό να παραμζνει μία τόςο μεγάλθ κοινωνικι 
αντίκεςθ.  Μδια θλικία ο ζνασ, ίδια και ο άλλοσ.  Ραιδί του ίδιου 
Κεοφ όλοι…  Ρωσ ιταν δυνατό να μθν ςυςςωρεφεται ο κυμόσ 
και κάποια ςτιγμι να μθν ξεςπάει, απαιτϊντασ τθν αλλαγι και 
τθν αποκατάςταςθ τθσ ιςορροπίασ; 
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Τθν άλλθ μζρα, όταν ξεκίνθςε θ δουλειά ιμουν ιδθ 
εξαντλθμζνοσ.  Και κάκε επόμενθ μζρα ακόμα περιςςότερο.   
Δεν μποροφςα πια, όχι να βρω απάντθςθ, μα οφτε καν να 
κυμθκϊ τθν απορία μου. 
Μα αυτι θ ανθμποριά μου ιταν και θ απάντθςθ. 
Ο εργάτθσ είναι τόςο εξαντλθμζνοσ που δεν μπορεί να 
ςυγκροτιςει τθ ςκζψθ του και να απαιτιςει το δίκαιο. 
Δεν του μζνει πια ενζργεια, όχι για να επαναςτατιςει, μα οφτε 
καν για να ςκεφτεί. 
Αν μάλιςτα ςυνυπολογίςει κανείσ ότι θ κατάςταςθ αυτι 
αποτελεί γι’ αυτόν τθν ίδια κακθμερινότθτα που βίωναν και κα 
βιϊνουν οι πρόγονοι και οι απόγονοί του, τότε κα αντιλθφκεί 
τουσ λόγουσ τθσ μθ αντίδραςθσ. 
Το τελικό κτφπθμα τθσ διαιϊνιςθσ τθσ αδικίασ ζρχεται από τθν 
αίςκθςθ μειονεξίασ, θ οποία βαςίηεται ςτο γεγονόσ ότι ο 
εργάτθσ δεν τα ζπαιρνε τα γράμματα όπωσ ο γυαλιςτερόσ 
γιαπάκοσ.  Κι αλικεια, πϊσ κα μποροφςε να τα παίρνει;  Πταν 
μεγάλωςε ςε ζνα μθ εφφορο προσ τθ μόρφωςθ περιβάλλον…  
Πταν ο οικογενειακόσ ςτόχοσ εξαντλοφνταν ςτο πωσ κα 
βγάλουμε τθν επόμενθ μζρα… 
«Και τι να κάνουμε δθλαδι,  
ςασ ακοφω να λζτε, μεσ ςτθ ςκζψθ μου. 
Ζτςι είναι ο κόςμοσ.  Άδικοσ.» 
Αυτό που μποροφμε να κάνουμε είναι να χαμθλϊςουμε λίγο τθν  
μφτθ τθσ πνευματικισ μασ αςπίδασ και να αναγνωρίςουμε τον 
κακθμερινό αυτό πολεμιςτι, αποδίδοντάσ του το ςεβαςμό που 
του αξίηει. 
και επίςθσ, εάν καμιά μζρα τον δοφμε να κυμϊνει ι να μθ 
μιλάει κόςμια, ασ τον κατανοιςουμε. 
Ζχει δίκιο.    
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Ερωτευμζνοσ 
 

«Είναι τόςο δικι ςασ αυτι θ καρδιά, 
που είμαι βζβαιοσ ότι ποτζ δεν τθν είχα εγϊ» 

Λουντζμθσ 
 

Ο ερωτευμζνοσ παρουςιάηει επί τθσ ουςίασ ςυμπτϊματα 
αςκενοφσ.  Κάτι ζχει ειςβάλλει ςτον οργανιςμό του και τον 
εκτρζπει από τθν κανονικι λειτουργία του.   
Βεβαίωσ, κατά τον Φρόυντ, αυτι θ εκτροπι αποτελεί τθ μία εκ 
των δφο βαςικϊν φυςικϊν αρχϊν (θ άλλθ είναι θ τάςθ προσ τον 
κάνατο).  
Ρολφ πριν τον Λόρκα, τον Σαίξπθρ (Σεξπυρ) και τουσ ευγενείσ 
μεςαιωνικοφσ Τροβαδοφρουσ και Τροφβερουσ,  τον ζρωτα είχε 
εξυμνιςει ο χορόσ του Σοφοκλι ςτθν Αντιγόνθ, 
υπογραμμίηοντασ τθν ακαταμάχθτθ διάςταςι του.  Ανίκθτοσ ςτθ 
μάχθ, ο Ζρωσ υπερίπταται των καλαςςϊν και κανείσ εκ των 
ακανάτων δεν κατορκϊνει να δραπετεφςει από αυτόν.  
Με άλλα λόγια, μασ λζει ο Σοφοκλισ ότι μπροςτά ςτο καφμα 
αυτό του ζρωτα, ςτο οποίο οφτε οι Κεοί δεν καταφζρνουν να 
αντιςτακοφν, οι άνκρωποι δεν ζχουν καμία ελπίδα. 
Θ ελλθνικι γλϊςςα επιβεβαιϊνει αυτι τθν καταλυτικι δράςθ 
του ζρωτα, χρθςιμοποιϊντασ εκφράςεισ όπωσ «ερωτικι φλόγα» 
και «ερωτοχτυπθμζνοσ»… 
Σαν κτυπθμζνοσ από κεραυνό ςτζκει δθλαδι ο ερωτευμζνοσ.  
Τόςο λίγοσ μπροςτά ςτο πάκοσ του. 
Τόςο λίγθ του νου θ φρόνθςθ μπροσ ςτθν καρδιά. 
Με αυτό το δεδομζνο, είναι μάταιο να προςπακεί κανείσ να 
ςυμβουλεφςει τον ερωτοχτυπθμζνο. 
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Θ ακοι του είναι περιοριςμζνθ και θ κρίςθ τυφλι.  Ερμθνεφει 
υποκειμενικά, βλζποντασ μόνο με τα μάτια τθσ καρδιάσ. 
Γι’ αυτό καλά κα κάνουμε να τον αφιςουμε να γευτεί αυτό το 
καφμα ωσ τθν τελευταία του ςταγόνα.   
Μόνο αφότου θ αςκζνεια που λζγεται Ζρωσ κάνει τον κφκλο τθσ, 
διερχόμενθ μζςα από καφματα και δράματα, θ αντικειμενικι 
όραςθ κα επιςτρζψει.   
Και τότε κα φανεί αν μία ανκρϊπινθ ςχζςθ αξίηει να ςυνεχίςει ι 
να ςταματιςει. 
Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ όμωσ άξιηε! 
 
 

Σχετικό με τον ζρωτα ποίθμα 

Μία γυναίκα 
 

Ζνα πλατφ, δροςερό χαμόγελο  
ζτρεχε πάνω ςτο γυμνό κορμί ςου 

ςαν ζνα κλωνάρι παςχαλιάσ,  
πρωί, τθν άνοιξθ. 

Ζςταηεσ όλθ από θδονι, οι ερωτικζσ κραυγζσ μασ 
τινάηονταν μζςα ςτον ουρανό ςα μεγάλα γιοφφρια 

απ’ όπου κα περνοφςαν οι αιϊνεσ -α, για να γεννθκείσ εςφ 
κι εγϊ για να ςε ςυναντιςω 

γι αυτό ζγινε ο κόςμοσ. 
Κι θ αγάπθ μασ ιταν θ απζραντθ ςκάλα που ανζβαινα 

πάνω απ’ το χρόνο και το Κεό και τθν αιωνιότθτα 
ωσ τ’ αςφγκριτα, κνθτά ςου χείλθ. 

 
Λειβαδίτθσ 
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Ευτυχισ 
«Και που λεσ Ευτυχία, ευτυχία δε βρικαμε» 

(Εντάξει.  Ζχετε δίκιο πωσ είναι μελό, μα ταιριάηει) 
Λίγοι, πολφ λίγοι ζχουν τθν τφχθ του. 
Ο τρόποσ να κατακτιςει κανείσ αυτι τθν ςυναιςκθματικι 
κορυφι είναι ζνασ και μοναδικόσ.   
Ξεκάκαρθ ιεράρχθςθ επικυμιϊν, γνϊςθ αδυναμίασ 
πραγμάτωςθσ όλων (μιασ και οριςμζνεσ τυγχάνουν μεταξφ τουσ 
ακόμα και αντικετικζσ), γνϊςθ και αποδοχι του ςυνεχοφσ και 
απρόβλεπτου μεταβλθτοφ τθσ ηωισ.  Εάν τα παραπάνω εφόδια 
ςυνδυαςτοφν με μία ςτακερι και ενεργθτικι ςτάςθ, τότε θ 
ευτυχία είναι ιδθ παροφςα.  Ρολλοί διαφωνοφν βεβαίωσ, 
αναφζροντασ ότι θ ευτυχία είναι κάτι ουςιαςτικά άπιαςτο και 
πωσ θ κάκε προςπάκεια οριςμοφ τθσ, απλϊσ ςε απομακρφνει 
από αυτιν.  Κατ’ αυτοφσ, θ ευτυχία δεν μπορεί να είναι μία 
μόνιμθ κατάςταςθ, αλλά μόνο ςτιγμζσ. Θ Μοίρα των ανκρϊπων, 
λζει ο Νίτςε, είναι κανονιςμζνθ για ευτυχιςμζνεσ ςτιγμζσ, αλλά 
όχι για ευτυχιςμζνεσ εποχζσ.  Μα ζςτω κι ζτςι, τι είναι θ ευτυχία; 
Κατά τθν επικρατοφςα φιλοςοφικι άποψθ, θ ευτυχία πράγματι 
δεν μπορεί να προςδιοριςτεί με περιγραφζσ ςυγκεκριμζνων 
ςυνκθκϊν και καταςτάςεων, μιασ και θ κεϊρθςι τθσ είναι 
πάντοτε υποκειμενικι, διαφζροντασ από άνκρωπο ςε άνκρωπο 
και πολλζσ φορζσ ακόμα και διαφζροντασ μζςα ςτον ίδιο 
άνκρωπο, ςε διαφορετικζσ φάςεισ τθσ ηωισ του.  Ωςτόςο, ζνασ 
οριςμόσ που ςυχνά υιοκετείτε είναι ότι ευτυχισ είναι εκείνοσ 
που γνωρίηει ότι βαδίηει ςτο ςωςτό δρόμο.  Κατ’ εμζνα  ευτυχία 
είναι εκείνθ θ ςτακερι κατάςταςθ κατά τθν οποία, τθν κάκε 
μζρα, μόλισ ανοίγεισ και πριν κλείνεισ τα μάτια ςου, αιςκάνεςαι 
ικανοποιθμζνοσ με τον εαυτό ςου, δθλαδι με τισ ςτάςεισ και τα 
ζργα ςου.  Αλλά και πάλι, αυτό είναι θ άποψθ του εαυτοφ μου. 
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Ηθλιάρθσ - Καχφποπτοσ 
 
Είμαι βακφτατα αναςφαλισ. 
Μάλλον φταίνε οι γονείσ μου, αλλά αυτό δεν ζχει πια και τόςθ 
ςθμαςία.  Το ςθμαντικό είναι ότι αυτι θ αναςφάλεια ειςχωρεί 
βιαίωσ ςτισ προςωπικζσ μου ςχζςεισ. 
Θ διαδικαςία είναι απλι και ςυνεπαγωγικι: 
Ξεκινά από τθ ςχζςθ μου με τον κακρζπτθ.  Θ χαμθλι 
αυτοεκτίμθςθ δθμιουργεί ψευδι εικόνα.   
Αυτι μεταφζρεται (copy paste) ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, 
όπου ςπζρνει τθν αμφιβολία για το κατά πόςον είναι 
ιςορροπθμζνεσ.  Θ ζςτω και φανταςτικι ανιςορροπία ςε μία 
ςχζςθ δθμιουργεί άμεςα προβλιματα ηιλειασ. 
Τι κι αν μου λζνε ότι δεν ζχω λόγο να ηθλεφω… 
Τι κι αν το καταλαβαίνω κι εγϊ από τισ γφρω ςυμπεριφορζσ… 
Εμζνα πρϊτα κα μου βγει θ ψυχι και φςτερα κα φφγει θ 
αναςφάλεια. 
Αυτά επί του ψυχικοφ υποβάκρου. 
Επί του πρακτζου τϊρα, θ αδυναμία μου να αντιμετωπίςω τθ 
γιγάντια μικρότθτα τθσ ηιλειασ ζχει ςτακεί θ αιτία να 
καταςτρζψω πάμπολλεσ υπζροχεσ προςωπικζσ ςτιγμζσ. 
Αρκεί μια ςκζψθ, μια λζξθ, μία κακιά ςτιγμι … 
και νάτο γραμμζνο όλο το ςενάριο. 
Θ καχυποψία ςε ρόλο ςκθνοκζτθ και ο φόβοσ και ο κυμόσ ςε 
πρϊτο και δεφτερο πρωταγωνιςτικό ρόλο. 
 
Τολμϊ να ομολογιςω το εξισ υποτιμθτικό: 
Πταν οι υποψίεσ μου αποδεικνφονται αλθκινζσ, τότε το 
ςυναίςκθμα -εκτόσ των άλλων- είναι λυτρωτικό, κακϊσ λφνεται 
θ ζνταςθ και παφει ο φόβοσ.  
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Ηθτιάνοσ (Λδεολόγοσ) 
 
Δεν ξζρω πωσ τθν ζχω δει.  Αλλά για κάποιο λόγο, από τότε που 
γεννικθκα, αιςκάνομαι ότι οι άλλοι οφείλουν να με ςτθρίηουν. 
Μάλλον δεν ζχω ωριμάςει ακόμα.Κι οφτε προβλζπω κάτι τζτοιο.  
Πςο με βοθκοφν, τόςο ηθτάω και όταν δε μου δίνουν, κυμϊνω. 
Ρατϊ επάνω ςε ανκρωπιςτικζσ ζννοιεσ: 
αδελφικότθτα, ευςπλαχνία, αλλθλεγγφθ. 
Γι’ αυτό μου ταιριάηει ο ευαιςκθτοποιθμζνοσ Χριςτιανόσ, που 
αποχωρεί το πρωί τθσ Κυριακισ από τθν εκκλθςία. 
Μόλισ τον βλζπω, «Ρελάτθσ μου!», αναφωνϊ μζςα μου. 
Λαμβάνω το κατάλλθλο φφοσ, ςτζκω ςτο ενδεδειγμζνο χαμθλό 
φψοσ και τςουπ, πζφτει το τάλιρο! 
Ρϊσ να αρνθκεί κι αυτόσ τθν αγακοεργία, με τόςα αμαρτιματα 
που ζχει πράξει μεσ ςτθν εβδομάδα… 
Και φτθνά του’ ρχεται!  Χάρθ του κάνω. 
Άλλωςτε, και ο κεάνκρωποσ, κάπωσ ζτςι δεν επιβίωνε; 
Θ αλικεια είναι ότι δεν κα με βρεισ μόνο ςτα προαφλια των 
εκκλθςιϊν, τα φανάρια και τα τραίνα, αλλά και ςε 
οικογενειακοφσ και φιλικοφσ κφκλουσ, ψάχνοντασ τθν καλι 
γιαγιά και τον πλοφςιο φίλο.  Κι ακόμα και όταν παρουςιάηεται 
μία λφςθ αξιοπρεποφσ και ανεξάρτθτθσ εξαςφάλιςθσ των προσ 
το ηθν, ι θ πολυπόκθτθ δεφτερθ ευκαιρία, εγϊ τθν αποφεφγω.  
Και δεν είναι μόνο θ τεμπελιά ο λόγοσ. 
Μα γιατί να κουβαλάσ ζνα βάροσ (ακόμα και το δικό ςου), όταν 
μπορείσ ωραιότατα να το φορτϊςεισ ςτον άλλον.   
Δεν μιλάμε δθλαδι μόνο για μία ςυνζπεια ανάγκθσ,  
αλλά για κάτι ανϊτερο. 
Μιλάμε για φιλοςοφία και τρόπο ηωισ. 
Είμαι ιδεολόγοσ ηθτιάνοσ. 
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Ηωντανι νεκρι 
 
Ραρότι αν βάλεισ το αφτί ςου ςτο ςτικοσ τθσ κα ακοφςεισ τθν 
καρδιά τθσ να κτυπάει, 
παρότι ςτζκεται δίπλα ςου και μπορείσ να τθν αγγίξεισ, 
είναι νεκρι. 
 
Τθν είδα ςτον φπνο μου.  Σε τάφο ανοικτό. 
Κακϊσ δοκίμαηα τα ανάλαφρα παιδικά μου βιματα,  
εκείνθ με άρπαξε από τον αςτράγαλο. 
Με τράβαγε με δφναμθ. 
Νόμιςα πωσ ικελε να τθ βοθκιςω να βγει. 
Ρροςπάκθςα, μα εκείνθ όχι. 
 
Είναι το ςφνδρομο τθσ νεκρισ μθτζρασ. 
Κάποια δυςάρεςτα ςυμβάντα τθν εγκλϊβιςαν για πάντα ςτθν 
κατακλιπτικι φυλακι τθσ παιδικισ τθσ θλικίασ. 
Κι όςο κι αν προςπακεί να ξεφφγει, δεν τα καταφζρνει. 
Μόνο να τθν αναπαράγει μπορεί… 
ςε παιδιά και εγγόνια. 
 
Το ςυναίςκθμα παγωμζνο. 
Οι προςπάκειεσ βελτίωςθσ ανφπαρκτεσ. 
Τι να ςου κάνει και θ αγάπθ… 
και τι ςθμαίνει τελικά αγάπθ… 
όταν ζνα μεγάλο μζροσ τθσ ψυχισ ζχει ιδθ φτερουγίςει… 

ΥΓ.: Ξζρω ότι μεσ ςτθν απουςία ςου,  
κζλεισ το καλό μου. 

Μα πρζπει να καταλάβεισ: 
το καλό μου είναι -όςο μποροφμε- να είμαςτε όλοι καλά. 



43 
 

Θγζτθσ 
 «Ζνασ θγζτθσ είναι ζμποροσ ελπίδασ» 

Ναπολζων Βοναπάρτθσ 
Δεν γίνεςαι.  Γεννιζςαι. Κι αυτόσ γεννικθκε με χάριςμα. 
Τον κυμάμαι από τον παιδικό ςτακμό… 
Μάηευε τριγφρω του όλα τα παιδάκια και οργάνωνε το παιχνίδι. 
Τι κα παίξουμε, ποιοι, με ποιουσ κανόνεσ… 
Για κάποιο αδιευκρίνιςτο λόγο, αυτόσ όριηε κι εμείσ 
ακολουκοφςαμε.  Κι φςτερα οι ρόλοι μεταφζρκθκαν λίγο-λίγο 
ςτο παιχνίδι τθσ ηωισ. 
Τον ζβλεπα πάντοτε δραςτιριο και δυναμικό,  
να ςτζκει και να εμπνζει, να κακοδθγεί και να διοικεί. 
Και κάπου εκεί «χάλαςε θ μαγιά». Σε αυτό το «διοικεί»… 
Δεν είναι ότι δεν αναγνωρίηω ότι είχε εκ φφςεωσ το χάριςμα, 
όμωσ θ διοίκθςθ κατάντθςε γι’ αυτόν αυτοςκοπόσ. 
Κι αυτό δεν ιταν ωραίο. 
Κι αυτό απομάκρυνε αυτόν από το ανκρϊπινο  
και εμζνα από κοντά του.  
Το πρόβλθμα δθμιουργείτε όταν το χάριςμα δεν ακολουκείται 
από ζνα ςφςτθμα αξιϊν και μία φιλοςοφικι ςτάςθ ηωισ. 
Μία ςτάςθ που να υπενκυμίηει τον λόγο άςκθςθσ θγεςίασ,  
που είναι θ ςυνειςφορά ςτο ςφνολο, μζςω αυτοφ του ιδιαίτερου 
χαρίςματοσ.  Μία ςτάςθ που να βάηει φρζνο ςτον εγωιςτι, που 
όλοι κρφβουμε μζςα μασ.  
Άκουςα γιϋαυτόν αργότερα.  Άλλοι μου είπαν πωσ είχε γίνει 
παπάσ και άλλοι ότι τον είδαν να φανφαρίηει ςε ζνα μπαλκόνι. 
Το παιχνίδι είχε χακεί… είχε γίνει ψεφτικο…  
κι αυτό και οι υποςχζςεισ και οι ελπίδεσ που τόςο απλόχερα 
τϊρα πια μοίραηε. 
Κρίμα.  Ρολφ κρίμα.  Τον είχαμε ανάγκθ.  Ιταν θ ελπίδα μασ. 
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Κακιά 
 

«Θ κακία είναι μία ανοθςία 
εκείνων που δεν ζχουν καταλάβει ότι δεν ηοφμε για πάντα» 

Αριςτοτζλθσ 
«Κακρζφτθ κακρεφτάκι μου, πεσ μου 
υπάρχει άραγε πιο κακιά γυναίκα από εμζνα;» 
Είναι πράγματι άξιο μελζτθσ  
το γιατί κάποιοι άνκρωποι τρζφονται από τθν κακία τουσ  
και κυρίωσ το πϊσ αντικρίηουν τον κακρζφτθ τουσ. 
Εδϊ δεν μιλάμε για μία αποςπαςματικι κακι ςυμπεριφορά, 
οφτε για τθν επιλεκτικι και για ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ αρνθτικι 
προδιάκεςθ απζναντι ςε μεμονωμζνα άτομα. 
Εδϊ μιλάμε για τθ ςτακερι ςτάςθ ηωισ, που προτάςςει τον 
αρνθτιςμό, τθν απόρριψθ και τθν κακία. 
Τα άτομα αυτά πρζπει να αντιμετωπιςτοφν ωσ αςκενείσ. 
Και πωσ αλλιϊσ κα μποροφςαμε άραγε να τα κεωριςουμε,  
όταν πριν εκςτομίςουν τα λόγια που πλθγϊνουν και πριν 
ενεργιςουν με πράξεισ που προβλθματίηουν, ζχουν κρζψει όλον 
αυτόν τον αρνθτιςμό μζςα τουσ; 
Μια τεράςτια καλλιζργεια κακίασ θ ψυχι τουσ 
με αποκορφφωμα τθ δθλθτθρίαςθ του ίδιου τουσ του εαυτοφ. 
Χόμπι τουσ είναι θ εναςχόλθςθ με τισ ηωζσ των άλλων. 
Κάκε οικογζνεια ζχει να επιδείξει μία τζτοια κεία, που ςτο βωμό 
πάντοτε του ενδιαφζροντοσ και τθσ αγάπθσ, απαιτεί δικαίωμα 
καταςτροφισ.   
Θ ςυμβουλι είναι πάναπλθ:  «Τρεχάτε μακριά»  
Μασ τθ δίνουν τα αξιαγάπθτα 101 ςκυλάκια τθσ Δαλματίασ: 

«Κακό κθλυκό, δεν πρζπει να ηει, 
ευκφσ για καλό μασ ςε κλοφβα να μπει 

ο κόςμοσ μόνον ζτςι κα ςωκεί 
Κουρζλα Κρουζλα Ντε Βιλ» 
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Καλλιτζχνθσ 
 

«Ο άνκρωποσ που δουλεφει με τα χζρια είναι εργάτθσ, 
με τα χζρια και το μυαλό, τεχνίτθσ, 

με τα χζρια, το μυαλό και τθν καρδιά, καλλιτζχνθσ» 
Μωριάκ 

 
Τον χορό τθσ ηωισ ςζρνει θ Μουςικι. 
Μουςικι με τθν πλιρθ τθσ ζννοια.  Τθν ωραία! 
Θ κάκε Μοφςα μια μορφι και θ τζχνθ μεσ απ’ τθν ψυχι. 
Και ζτςι ζρχεται πιο κοντά ο πάντα ίδιοσ Λόγοσ. 
Άλλοτε χρωματίηεται και άλλοτε χορεφεται και τραγουδιζται. 
Θ αλικεια μπορεί να μζνει θ ίδια. 
Μα μικραίνει θ λφπθ. 
Κεριεφει θ χαρά. 
Και θ ψυχι τϊρα πιο ιρεμθ μου μοιάηει 
ζτςι που βρικε τρόπο να μιλά. 
Και το ζνςτικτο ςα να γαλινευςε και ξζρει 
τα πάκθ να αναλφει, να τραγουδά. 
Τιμι λοιπόν! 
Τιμι ςτισ όμορφεσ κεζσ, ςτισ Μοφςεσ. 
Τιμι και ςτουσ κνθτοφσ απεςταλμζνουσ τουσ, επί τθσ γθσ. 

 
«ςε τελικι ανάλυςθ, είμαςτε και παραμζνουμε ευνοϊκά 

διατεκειμζνοι απζναντι ςτθ μουςικι, για τον ίδιο λόγο που 
είμαςτε και παραμζνουμε για το φεγγαρόφωτο. 

Κανζνα από τα δφο δεν κζλει να υποκαταςτιςει τον ιλιο 
-απλϊσ κζλουν να φωτίςουν όςο μποροφν καλφτερα  

τισ νφχτεσ μασ» 
Νίτςε 
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Κατακλιπτικόσ 
 

«Ενϊ εςφ νόμιηεσ ότι πατοφςα ςτα ρθχά  
και ςε χαιρζταγα, 

εγϊ βριςκόμουν ςτα βακιά και κουνοφςα τα χζρια μου γιατί, 
απλά πνιγόμουνα» 

Σμικ 
 

Φτάνει, αρκετά, δεν αντζχω άλλο. 
Δεν αντζχω να πολεμάω με ζναν αόρατο εχκρό που βρίςκεται 
μζςα ςτο κεφάλι μου. 
Επικυμϊ, αποφαςίηω και ανακοινϊνω τθν αλλαγι 
κάνω ζναν κφκλο και όλθ τθν ϊρα επιςτρζφω 
ςτθ φυλακι του μαφρου. 
Ζχω κουραςτεί 
να κουράηω και να ςτενοχωρϊ αυτοφσ που αγαπάω… 
 

«Στισ μζρεσ μασ, ζνασ ςτουσ πζντε ανκρϊπουσ κα αντιμετωπίςει 
μία μορφι κατάκλιψθσ.  Αποτελϊντασ τον υπ’ αρικμόν 1 
δθμόςιο κίνδυνο, θ κατάκλιψθ είναι μία επιδθμία… 
μία επιδθμία που όλο μεγαλϊνει.»   

Μπλοφμφιλντ 
Και πϊσ να μθ μεγαλϊνει, όταν ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ και 
ειδικά ο αςτόσ, καλείτε να ηιςει ςε ςυνκικεσ ολοκλθρωτικά 
διαφορετικζσ από τισ φυςικζσ; 
Ρϊσ να μθν επθρεαςτεί από το άγχοσ και τθ ςυνεχι πίεςθ; 
Ροια θ ελπίδα;  Ροια θ ςυμβουλι; 
Σφμφωνα με τθν επιςτιμθ τθσ ψυχολογίασ και τον Κάηινσ, το 
ανκρϊπινο ςϊμα ζλκεται προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ελπίδασ και 
γι’ αυτό θ ελπίδα του αςκενοφσ είναι το μυςτικό όπλο του 
γιατροφ.  



47 
 

 
 
Σε ότι αφορά τθ ςυμβουλι, αυτι εςτιάηει επίςθσ ςτθν κρυμμζνθ 
δφναμθ του αςκενοφσ και ςτθν ανάγκθ να επικοινωνιςει με τον 
εαυτό του και δίνεται αριςτοτεχνικά, από το μεγαλείο τθσ 
αντίλθψθσ του Σαίξπθρ: 
 
Μάκβεκ: Γιατρζ,  

δεν μπορείσ να επικοινωνιςεισ με ζνα άρρωςτο μυαλό, 
να βγάλεισ από τθ κφμθςθ μια λφπθ ριηωμζνθ,  
να ςβιςεισ τα βάςανα από τθ ςκζψθ 
και μ’ ζνα γλυκό αντίδοτο τθσ λθςμονιάσ 
να κακαρίςεισ τθν καρδιά από όλεσ αυτζσ τισ επικίνδυνεσ 
μνιμεσ, που τθν πνίγουν; 
 

Γιατρόσ: Σε αυτιν τθν περίπτωςθ,  
 ο άρρωςτοσ πρζπει να επικοινωνιςει  

με τον εαυτό του. 
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Τραγοφδι Σχετικό με τθν Επικυμία Ανάκαμψθσ  

ενόσ  Κατακλιπτικοφ 

      Λίγο φωσ 
 

Είναι κάτι που από καιρό κζλω να ςκεφτϊ 
μιπωσ και ζτςι επιτζλουσ κατορκϊςω 
αυτό το μαφρο ςτον κακρζφτθ μου να δω 
να το αγγίξω και με χρϊμα να το ςϊςω 
 
Είναι κάτι που από καιρό κζλω να ςου πω 
ξζρεισ πωσ ότι και να λζω ς’ αγαπάω 
είναι καιρόσ να αφιςεισ λίγο φωσ 
τθσ ψυχισ μου το παράκυρο ηθτάω 
 
Γιατί νομίηω νομίηω το ‘χω πάρει ςτραβά 
το ‘χω πάρει Γιαννάκο ςτραβά 
Και νομίηω νομίηω δε με ξζρω καλά 
δε με ξζρω ςου λζω καλά 
 
Και νομίηω νομίηω πωσ ακόμα μπορϊ 
δίνοντασ χαρά να χαρϊ 
Και νομίηω νομίηω δε με ξζρω καλά 
ζχω να δϊςω ακόμα αρκετά 
 
Αν το κελιςω ίςωσ είναι εφικτό 
αυτι τθ κζλθςθ για κλίψθ να νικιςω 
αν το πιςτζψω, ίςωσ κάπου να με βρω 
και ίςωσ τότε να με ξανααγαπιςω 
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Κι αλικεια το νομίηω δε με ξζρω καλά 
ζχω και κζλω τθν ψυχι να χρωματίςω 
είναι καιρόσ να αφιςω λίγο φωσ 
τθσ ψυχισ μου το παράκυρο να ανοίξω 
 

Κατςιλάμπροσ Γιάννθσ 



50 
 

Κλθρικόσ  versus  Ρολεμιςτισ 
Οι δφο αυτοί ανκρϊπινοι υπερτφποι κρίνεται ςκόπιμο να 
εξεταςτοφν κατ’ αντιπαραβολι.  Εςωκλείουν πρακτικά το 
ςφνολο όλων των  άλλων τφπων, διαχωρίηοντασ τουσ 
ανκρϊπουσ ανάλογα με τθ ςτάςθ ηωισ που υιοκετοφν.  Πποια κι 
αν είναι θ εναςχόλθςθ του κακενόσ, όποιοσ κι αν είναι ο 
χαρακτιρασ του, υπόκειται ςε αυτόν τον επιβεβαιωμζνο 
ιςτορικά διαχωριςμό. 
Από τθ μία οι πακθτικοί και από τθν άλλθ οι ενεργθτικοί. 
Από τθ μία αυτοί που δουλοπρεπϊσ παραδίδουν τθν 
ανεξαρτθςία και τθν  ελευκερία τουσ ςε δυνατοφσ και αγίουσ 
και από τθν άλλθ αυτοί που μάχονται καρραλζα και 
δυναμϊνουν, επιδιϊκοντασ και απαιτϊντασ μία ηωι ελεφκερθ. 
 

Δεν κα δεισ βεβαίωσ τουσ κλθρικοφσ να ομολογοφν ότι θ πίςτθ 
τουσ βαςίηεται ςε αδυναμία.  Πμωσ, θ αλικεια είναι ότι θ 
δφναμθ τθσ πίςτθσ δεν αποδεικνφει και τθν αλικεια τθσ.  Και 
όςο κι αν οι ίδιοι διαβεβαιϊνουν αλλιλουσ γι’ αυτιν, κάπου ςτο 
βάκοσ διαιςκάνονται ότι δεν μπορεί να είναι ζτςι.  Και ωσ 
αδφναμοι που ζχουν αφεκεί να γίνουν, παραιτοφμενοι από τθν 
πίςτθ ςτθ δφναμι τουσ, τρζμουν από φόβο.  Κι είναι αυτόσ ο 
φόβοσ που τουσ κάνει να επιςτρζφουν ςτισ εςφαλμζνεσ 
κεωρίεσ, με όλο και μεγαλφτερο φανατιςμό, ςυρρικνϊνοντασ με 
κατά βάςθ πονθροφσ ςκοποφσ τθν εικόνα τουσ.  Γι’ αυτό 
άλλωςτε και αναφζρονται ωσ «παμπόνθροι μάγοι με τα 
κοιμιςμζνα ςπακιά». 
Και πράγματι, αυτόσ ο υπερτφποσ, αποτελϊντασ μετεξζλιξθ των 
μάγων και των δειςιδαιμονιϊν,  εςωκλείει όλουσ εκείνουσ που 
προτιμοφν να μετακζτουν τθν ευκφνθ για τθ ηωι τουσ από τον 
εαυτό τουσ ςτο μεταφυςικό.  Ραράλλθλα υιοκετοφν χαμθλζσ 
αξίεσ και μιλοφν ςυνεχϊσ και αφθρθμζνα για τθν αρετι. 
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Πμωσ, «κατά βάκοσ, κζλουν μονάχα να μθν τουσ βλάψει κανείσ 
και γι’ αυτό περιποιοφνται τον κακζνα και του κάνουν καλό.  

Αυτό όμωσ είναι ανανδρία, ζςτω κι αν ονομάηεται αρετι. 
Αρετι είναι γι’ αυτοφσ ότι ταπεινϊνει και εξθμερϊνει: γι’ αυτό 

ζκαναν τον λφκο ςκφλο και τον άνκρωπο το καλφτερο κατοικίδιο 
ηϊο του ανκρϊπου.»  

Νίτςε 
Στθ κζςθ του δειλοφ και ταπεινοφ κατοικίδιου ι τθσ πονθρισ 
φαινασ, ο πολεμιςτισ τοποκετεί το περιφανο λιοντάρι. 
«Ρειναςμζνο, βίαιο, μοναχικό, άκεο: ζτςι κζλει τον εαυτό του το 
λιοντάρι.» 
Κι όταν ζρχονται ςτιγμζσ που ο πολεμιςτισ νιϊκει τθν 
ανκρϊπινθ αδυναμία ι φόβο, από τθ μία τθν αποδζχεται ωσ 
φυςικι και από τθν άλλθ φωνάηει, όπωσ ο Ηαρατοφςτρα: 
«Νάνε! Εςφ ι εγϊ!». 
Από τα πρϊτα του λοιπόν βιματα ο πολεμιςτισ, ζχοντασ το 
κάρροσ ςυνοδοιπόρο, μάχεται.  Ολοζνα δυναμϊνει.  
Δυναμϊνει το ςϊμα και το πνεφμα του. 
Δυναμϊνει τθν ψυχι του. 
Ριςτεφει ςτον εαυτό του. 
Δεν προςδοκεί ι επικυμεί τθ βαςιλεία των ουρανϊν, που κα 
ζρκει κάπου, κάποτε. 
Αγωνίηεται για να βαςιλεφςει όπωσ ο ιλιοσ όταν κατεβαίνει ςτθ 
γθ.  Και είναι όμορφοσ! 
Αναγνωρίηει το ζνςτικτο και τα πάκθ του, διότι δεν χλευάηει το 
ηϊο μζςα του.  Σζβεται τθ φφςθ του. 
Ηει όπωσ αυτι τον ζπλαςε. 
Ηει ςαν άνκρωποσ δυνατόσ 
και όρκιοσ. 
Πχι ςαν αμνόσ. 
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Κοροφφλαξ (ι Υιοφφλαξ) μάνα 
 
Κοιτάξτε αυτι τθν γεροντοκόρθ. 
Είναι όμορφθ και γλυκιά. 
Ροια ατυχία να τθν κρατάει ακόμα ςτο πατρικό τθσ; 
Κοιτάξτε κι αυτόν το νζο. 
Ζξυπνοσ και φιλικόσ. 
Μα ποια ατυχία να τον κρατάει μακριά από τθν ςυνζχεια; 
 
Και ςτισ δφο παραπάνω περιπτϊςεισ, ψάχνοντασ κανείσ το ποια 
είναι θ ατυχία, μπορεί να αρχίςει από το κοινό ριμα,  
το «κρατάει». 
Ροιοσ, γιατί και πωσ κρατάει αυτοφσ τουσ δφο νζουσ μακριά από 
τθ ηωι; 
 
Μια μάνα βρίςκεται (πάντοτε) από πίςω. 
Από τότε που γζννθςε, ζμακε τα παιδιά τθσ ςτθν ενοχι. 
Τα ζμακε να αιςκάνονται υποχρεωμζνα για ότι ζκανε γι’ αυτά. 
Για όλθ τουσ τθ ηωι νιϊκουν ότι χρωςτοφν.  Οφείλουν. 
Ο τρόποσ εγκλωβιςμοφ λοιπόν ςε αυτι τθ μθ φυςικι και 
πνιγθρι ςχζςθ είναι θ καλλιζργεια και θ διατιρθςθ ενοχϊν. 
Τα προςχιματα άπειρα και πάντα «για το καλό τουσ». 
«Μθν αργιςεισ καλι μου.  Άκουςα ότι ο καιρόσ κα χαλάςει», 
«Μθν πασ ςτθν εκδρομι γιε μου.  Από τότε που πζκανε ο 
πατζρασ ςου ζχω εφιάλτεσ» 
«Μθν παντρευτείσ.  Αυτόσ ο άνκρωποσ δεν κάνει για εςζνα.   
Στο λζω εγϊ που ς’ αγαπάω»… 
 
Κι αν παρόλα αυτά, κελιςουν οι δφο νζοι να κάνουν το φυςικό 
βιμα και να πετάξουν από τθ φωλιά, θ ενοχι κα τουσ «κρατάει» 
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πάντα ςφιχτά.  Κα ζχει μάλιςτα κεριζψει, τϊρα που τόλμθςαν 
αυτι τθν απιςτία, 
αυτιν τθν φψιςτθ προδοςία. 
 
Μα θ θρωίδα μάνα κα το καταπιεί κι αυτό. 
Κα ςυνεχίςει το ζργο τθσ από απόςταςθ, ςπζρνοντάσ τουσ κακά 
ςυναιςκιματα για τθ νζα τουσ ηωι. 
«Για άλλα ςε είχα εγϊ παιδί μου.  Σου άξιηε κάτι καλφτερο…» 
«Να προςζχεισ τον εαυτό ςου.  Τον ζχεισ εγκαταλείψει και δεν 
βλζπω κανζναν να ςε νοιάηεται…» 
Κι όςο κι αν τουσ κυμϊνει, τελικά πάντοτε τουσ επθρεάηει. 
Ο κρίαμβόσ τθσ ζρχεται ςυνικωσ όταν κατορκϊςει να τουσ 
κάνει να υιοκετιςουν τισ απόψεισ τθσ, δθλθτθριάηοντασ πλζον 
από μόνοι τουσ τουσ εαυτοφσ τουσ. Αν μάλιςτα τφχει να ζχουν 
τθν ανάγκθ τθσ οικονομικισ τθσ ςτιριξθσ, τότε το παιχνίδι είναι 
χαμζνο.  Θ μάνα, με όλθ τθσ τθν αγάπθ, κα αγοράςει τον ζλεγχο 
τθσ ηωισ τουσ, επιχειρϊντασ να ηιςει για δεφτερθ φορά.  
 
Κι αν τφχει οι δφο νζοι να φανοφν δυνατότεροι και θ αγάπθ τουσ 
γι’ αυτι τθ νζα ηωι, τουσ κάνει να διακρίνουν τα όρια, 
ακόμα κι αν παρά τισ ενοχζσ, αντιδράςουν και απομακρφνουν 
τθν καταπιεςτικι μάνα,  
αυτι δεν κα ζχει πει τθν τελευταία τθσ λζξθ. 
Από πολφ νωρίσ κα αρχίςει να εφευρίςκει τρόπουσ νζασ 
προςζγγιςθσ - καταπίεςθσ, με κορυφαίεσ και ςυνθκζςτερεσ τισ 
επιφάςεισ ανφπαρκτων προβλθμάτων υγείασ. 
Αυτό το τζχναςμα είναι δοκιμαςμζνο και πάντα αποδοτικό. 
Κι όταν τζλοσ, κάποια ςτιγμι, αυτι θ μάνα αποχωριςει από τθ 
ηωι, αυτό το «κρατάει» κα κρατάει για πάντα μζςα τουσ 
τα αεικαλι άνκθ τθσ ενοχισ. 
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Κουλτουριάρθσ 
 

Δεν γελάω πολφ. 
Οφτε λυπάμαι πολφ. 
Αποφεφγω τα βακειά… μα και τα ρθχά. 
Γενικϊσ, αποφεφγω τα άκρα. 
Στζκω νθφάλιοσ και πάντοτε ψφχραιμοσ. 
Ι τουλάχιςτον, ζτςι φροντίηω να δείχνω. 
Οι άλλοι νομίηουν ότι «το’ χω», 
μα κατά βάκοσ, «το ψάχνω» πανικόβλθτοσ. 
 
Μου αρζςει να κρίνω (αποκλειςτικά τουσ άλλουσ). 
Ρολλζσ φορζσ γίνομαι κριτικόσ πράξθσ ι τζχνθσ, 
διότι προθγουμζνωσ ζχω αποτφχει να γίνω εγϊ ο πράτων ι ο 
δθμιουργόσ. 
Λκανοποιοφμε δφςκολα 
και γενικϊσ είμαι ξινόσ. 
Δεν γουςτάρω τισ γυναίκεσ. 
Κατά βάκοσ τισ ηθλεφω.  Αυτζσ και τθν κενότθτά τουσ. 
Κι αυτό γιατί ζχω αυτοεγκλωβιςτεί μεσ ςτθν εικόνα μου. 
Ραίηοντασ άριςτα τον ρόλο του μονόπλευρα ποιοτικοφ και 
ςτζκοντασ μακριά από τισ ςυνικειεσ και τα πάκθ των πολλϊν, 
διάγω βίον διαφορετικόν,  
χωρίσ να είμαι διαφορετικόσ. 
 
Μα κάποιεσ ςτιγμζσ προδίδομαι: 
Δοκείςθσ Διονυςιακισ κάλυψθσ και ευκαιρίασ, με τθν πρόφαςθ 
τθσ ηάλθσ και τθσ μζκθσ, τραγουδάω τθν επικυμία μου 

«να μπερδευτϊ με τουσ εργάτεσ 
να βάλω τα μεταξωτά και να φυςάει…» 
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Κυκλοκυμικόσ - Μανιοκατακλιπτικόσ 
 
Τον βλζπω να υποφζρει. 
Κουράηει και εξαντλεί 
τον εαυτό του και τουσ γφρω του. 
Σκθνοκετεί και οργανϊνει 
ςτιγμζσ και ηωζσ 
κι φςτερα τισ καταςτρζφει. 
Δεν το κζλει.  Κι οφτε γνωρίηει το γιατί… 
 
Κυμίηει εκείνο το παιδί που αφοφ φτιάξει και χαρεί ζνα παιχνίδι, 
το καταςτρζφει και φτιάχνει -ι για να φτιάξει- ζνα άλλο. 
Κυμίηει ανκρϊπινουσ πολιτιςμοφσ που αναπτφςςονται και 
αλλθλοεξουδετερϊνονται, ακμάηοντασ και παρακμάηοντασ… 
μια πορεία γνωςτι ςτθν ιςτορία και επαναλαμβανόμενθ, 
από τθ γζννθςθ ζωσ τον αφανιςμό.  
Κυμίηει τθ φφςθ, που αναπτφςςει για αιϊνεσ ολόκλθρα δάςθ 
και τα κατακαίει με μανία μζςα ςε λίγεσ μζρεσ. 
Κι φςτερα πάλι… και πάλι. 
 
Υπό αυτιν τθν ζννοια, ο κυκλοκυμικόσ δεν αποτελεί κάτι 
αφφςικο.  Πμωσ θ ςυνεχισ κίνθςθ ανάμεςα ςτουσ δφο πόλουσ, 
του ςτερεί τθ χαρά.  Κι αυτό γιατί γνωρίηει… δεν είναι τρελόσ. 
Τθν ίδια ςτιγμι που κτίηει, ξζρει ότι κάποια επόμενθ ςτιγμι κα 
δει (φζρει) τθν καταςτροφι.   
Φοβάται να χαρεί. 
Φοβάται τον εαυτό του. 
 
Τον βλζπω να μθν αντζχει άλλο και να δακρφηει. 
Τον βλζπω ςτον κακρζφτθ… 
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Κυρία Αριςτοκράτιςςα 
 

«Εγϊ δεν πάω, δεν πάω Μζγαρο, 
κα μείνω με τον παίδαρο» 

 
Κατά βάκοσ γνωρίηω ότι υπολείπομαι ςε όλεσ τισ υπαρξιακζσ 
πλευρζσ … Σωματικά, πνευματικά, ψυχικά … 
Μα ανζκακεν ιμουν τεμπζλα και δειλι. 
Και ζτςι, αντί να κάκομαι να οικοδομϊ υπάρξεισ, ζπλαςα 
μφκουσ. 
Βεβαίωσ, αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να το κάνει ο κακζνασ. 
Π, τι δεν πείκεισ με τθν αλικεια, το πείκεισ με το χριμα. 
Κι εγϊ -δόξα τω μαυραγορίτθ παπποφ μου- ζχω πολφ από αυτό. 
Μα δεν είναι μόνον αυτό. 
Ο μφκοσ, για να μθν ανιχνευτεί απαιτεί μία κάποια απόςταςθ. 
Το μζςο που ζχω εφεφρει για να μθ με καταλάβουν είναι ο 
ςνομπιςμόσ.  Κάνω παρζα μόνο με τισ όμοιζσ μου, οι οποίεσ 
φυςικά, δεν κα με μαρτυριςουν.  
Μιμοφμαι άριςτα τισ αντίςτοιχεσ πρωτοπόρεσ υπολειπόμενεσ 
κυρίεσ που διαβιοφν ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ. 
Καταρχάσ άφθςα το μιαρό χωριό και αγόραςα διαμζριςμα ςτο 
Κολονάκι. 
Γενικά, αποφεφγω τισ ςυναναςτροφζσ με τον λαουτηίκο, αλλά 
όταν αυτό είναι εντελϊσ απαραίτθτο, προςπακϊ να φζρομαι 
όςο μπορϊ πιο άςχθμα και προςβλθτικά, γιατί ζτςι με ςζβονται 
περιςςότερο.   
Στισ πζντε ακριβϊσ παίρνω το τςάι μου (χωρίσ να ομολογϊ, οφτε 
ςτον εαυτό μου, ότι κάποτε ζπινα το γάλα από τθν κατςίκα). 
Ταξιδεφω ςυχνά ςτο Ραρίςι και ςτο Λονδίνο για να εφοδιάηω 
τθν γκαρνταρόμπα μου με μοντζρνα ενδφματα και επϊνυμα 
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υποδιματα (εγϊ που μεγάλωςα ξυπόλθτθ, φορϊντασ 
παποφτςια μόνο τισ Κυριακζσ). 
Σιμερα το βράδυ, αφοφ με φορζςουν θ γοφνα και τα 
κοςμιματά μου, κα πάω να επιδείξω τον ανφπαρκτο πνευματικό 
μου πλοφτο.  Ρου; 
Μα που αλλοφ;  Τι ακαλλιζργθτοι και απαίδευτοι που είςτε, 
πτωχοί μου μικροαςτοί … 
Μα βεβαίωσ ςτο φανταχτερό Μζγαρο Μουςικισ. 
Σε αυτιν τθν ζξοχθ βιτρίνα τθσ αριςτοκρατίασ.  
Χαίρομαι να πθγαίνω εκεί, διότι κατά τθ διάρκεια των 
παραςτάςεων κλείνουν τα φϊτα και δεν είμαι υποχρεωμζνθ να 
παριςτάνω ότι καταλαβαίνω. 
Στο διάλειμμα, τςακίηω τα πανάκριβα καναπεδάκια από το μπαρ 
του Μεγάρου (και κάπου μζςα μου κυμάμαι -αλλά δεν το 
ομολογϊ- ςτα γλζντια τον πατζρα μου να μου δίνει κοψίδια από 
τθν προβατίνα), ενϊ ταυτόχρονα ςυηθτϊ με τισ υψθλζσ όμοιζσ 
μου.  Αυτό δεν είναι πολφ δφςκολο, διότι οι διάλογοι είναι 
πάντα οι ίδιοι, ανεξάρτθτα από τθν παράςταςθ: 
-Ρωσ ςασ φάνθκε; 
-Το λάτρεψα. 
-Αχ ναι, Ιταν ζκτακτο.  Τι τεχνικι!  Τι ςυναίςκθμα! 
-Αλικεια, ιςχφει θ πρόταςθ για Μπριτη μετά τθν παράςταςθ; 
Και κάπωσ ζτςι τελειϊνει θ μουςικολογικι προςζγγιςθ του 
ζργου.  Το μόνο που με δυςκολεφει καμιά φορά είναι το ότι δεν 
μπορϊ να ςυγκρατϊ τα ονόματα.   
Και δεν ζχω κι άδικο ςε αυτό.  Μοιάηουνε.   
Για ςιμερα όμωσ είμαι προετοιμαςμζνθ.  Το διάβαςα ςτθν 
εφθμερίδα και το επανζλαβα ςτθν αςιάτιςςα υπθρζτρια επτά 
φορζσ! Κα παρακολουκιςω το μελόδραμα Τραβιάτα του 
εξαίρετου μουςουργοφ Βζρτθ. 
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Κφριοσ Διευκυντισ - Κφριοσ Φαίνεςκαι 
 
Λάτρθσ των τφπων. 
Λάτρθσ τθσ εικόνασ. 
Από το ντφςιμο μζχρι τισ ςυνικειεσ. 
Λδιαίτερα επιμελθμζνο ντφςιμο, από τθ γραβάτα μζχρι το άψογα 
γυαλιςμζνο ςκαρπίνι. 
Πχι όμωσ και το εςϊρουχο. 
Οφτε τα ροφχα που δεν φαίνονται, οφτε οτιδιποτε άλλο 
εςωτερικό τον απαςχολεί. 
Ο κφριοσ διευκυντισ αγαπά μόνο ότι φαίνεται. 
Γι’ αυτό και εςωτερικά είναι από αδιάφοροσ (αφοφ πρϊτοσ 
αυτόσ αδιαφορεί για τον εαυτό του) ζωσ ςάπιοσ. 
Δεν κα ικελεσ να τον δεισ γυμνό. 
Απομυκοποίθςθ. 
Οφτε κα ικελεσ να διαπιςτϊςεισ εάν εφαρμόηει τουσ απόλυτουσ 
κανόνεσ του, όταν βρίςκεται με τθ γυναίκα του. 
Εκεί ιςχφει το «ροφφα το αβγό ςου Μποφλθ και τισ εξυπνάδεσ 
ςου ςτουσ νεοςφλλεκτουσ», τθσ παλιάσ ελλθνικισ ταινίασ. 
Θ ιςχφσ και θ δφναμι του είναι λοιπόν μόνο απόρροια του 
αξιϊματόσ του. 
Θ ταφτιςθ αξιϊματοσ και αξίασ δυςτυχϊσ ςπανίηει. 
Ππωσ και θ λογικι εκτίμθςθ τρόπου και ουςίασ. 
Ο κφριοσ διευκυντισ προτιμά πάντα ζνα όμορφο ψεφδοσ από 
μία πικρι αλικεια. 
Ενιςχφει περιςςότερο τθν πονθρι και κολακευτικι ευγζνεια 
παρά τθν ανδρικι και ζντιμθ ειλικρίνεια. 
Πταν πια ςυνταξιοδοτθκεί, αρχίηει να ςυνειδθτοποιεί και να  
κρυφοομολογεί ςτον εαυτό του τθ ματαιότθτα του τρόπου ηωισ 
που ακολοφκθςε, αλλά τότε είναι πια αργά. 
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Μάγκασ  
 

Μία ενδιαφζρουςα καλλιτεχνικι διαφωνία αναπτφχκθκε 
δθμοςίωσ, ςε λυρικό επίπεδο.   
Το «Οι μάγκεσ δεν υπάρχουν πια, τουσ πάτθςε το τραίνο» του 
1979, απαντικθκε από τον Στράτο το 1984, με το «Ροιοσ το είπε 
για τουσ μάγκεσ». 
Κατά τθν πραγματικότθτα εκείνθσ τθσ εποχισ, ςτθ ςυγκεκριμζνθ 
διαφωνία και οι δφο απόψεισ είχαν μζροσ τθσ αλικειασ.   
Με τθν πάροδο του χρόνου ωςτόςο, θ πρϊτθ άποψθ βαραίνει 
ολοζνα και περιςςότερο.   
Οι τηάμπα μάγκεσ πλθκαίνουν. 
Διατθροφν μόνο το φφοσ και κακόλου τθν ευκφτθτα. 
 
Ραρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα λίγοι -ίςωσ ελάχιςτοι- γνιςιοι 
μάγκεσ. 
Είμαι πολφ χαροφμενοσ και περιφανοσ που ζχω γνωρίςει 
μερικοφσ από αυτοφσ. 
Άνκρωποι γνιςιοι, λαϊκοί. 
Τθροφν τθν τιμι των άγραφων κανόνων τθσ νφχτασ και τθσ 
παρανομίασ. 
Φζρονται ςπακί. 
Ζχουν λόγο.  Ζχουν μπζςα. 
Και το πιο όμορφο, 
κάπου εκεί, μζςα ςτθν ςφυρθλατθμζνθ από απίςτευτεσ 
εμπειρίεσ και κινδφνουσ ςκλθρότθτά τουσ, διακρίνεισ μία ψυχι 
φωτεινι και ακατζργαςτα αγνι. 
 
Τζτοιοι άνκρωποι αξίηουν το ςεβαςμό μασ. 
Ζχουμε να μάκουμε πολλά από αυτοφσ. 
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Μαηοχιςτισ 
 

Ιταν λίγο παράξενοσ ςαν παιδί.  
Ιταν πολφ ςκλθρόσ για παιδί.  Από τότε… Πχι με τουσ άλλουσ, 
αλλά με τον εαυτό του. 
Μόνοσ του ζβγαηε τα δόντια του  
και μια φορά που κτφπθςε το νφχι του, δεν περίμενε να πζςει. 
Το τράβθξε με κάρροσ, πθγαίνοντασ αντίκετα ςτον πόνο. 
Κοίταγε λαίμαργα, απολαμβάνοντασ τον πόνο. 
Μία κρυφι αυτοκτονικι -ι τουλάχιςτον αυτοκαταςτροφικι- 
τάςθ ζκανε τισ πρϊτεσ εμφανίςεισ τθσ. 
 
Μεγαλϊνοντασ, προςκολλοφνταν πάντοτε ςε πρόςωπα και 
καταςτάςεισ που επιβεβαίωναν αυτιν τθν τάςθ, δθμιουργϊντασ 
του, με πολλοφσ και διάφορουσ τρόπουσ, τον πολυπόκθτο (!) 
πόνο και μία ξεκάκαρα αυτομειωτικι και αυτοτιμωρθτικι  
διάκεςθ.  Από τον κακθμερινό τρόπο ηωισ του και τον 
προςωπικό-ερωτικό του προςανατολιςμό, μζχρι τισ μεκοδεφςεισ 
του για το μζλλον και τισ εργαςιακζσ-κοινωνικζσ επαφζσ. 
 
Μα ιταν τόςο κρίμα… Γιατί το ζκανε αυτό;   
Σφμφωνα με τθν ψυχολογία, από τθν παιδικι  κιόλασ θλικία, μια 
τζτοια ςυμπεριφορά δεν μπορεί παρά να ωκείται από ζνα 
υποςυνείδθτο αίςκθμα ενοχισ.   
Εφλογο είναι λοιπόν το ερϊτθμα:  
Και για ποιο λόγο να αιςκανκεί ενοχι ζνα παιδί.   
Θ απάντθςθ είναι επιβαρυντικι για τθν κοινωνία μασ και 
ςυγκεκριμζνα για τον ιςχφοντα τρόπο διαπαιδαγϊγθςθσ. 
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Ράμπολλεσ επικυμίεσ του παιδιοφ και πρϊτιςτα αρκετζσ από τισ 
φυςικζσ είναι ικανζσ να βυκίςουν ζνα παιδί ςτθν ενοχι, αφοφ 
χαρακτθρίηονται ανεπίτρεπτεσ.   
Ραράλλθλα, ζνα παιδί προτιμά να αυτοχαρακτθριςτεί «κακό 
παιδί», παρά να δεχτεί τθ ςκλθρι αλικεια τθσ κακιάσ ςτάςθσ 
των ενθλίκων. 
 
Και κάτι ακόμα: Αναρωτιόμαςτε για ποιο λόγο ζνα παιδί κα 
μποροφςε να νιϊςει ενοχι …  
Ροιοι;   
Εμείσ; 
Εμείσ οι Χριςτιανοί, που πριν ακόμα γεννθκοφμε, φζρουμε το 
ςτίγμα του Ρροπατορικοφ αμαρτιματοσ και από πολφ νωρίσ 
μακαίνουμε ςτθν ντροπι για τθν ίδια μασ τθ φφςθ;    
Εμείσ, οι δθμιουργοί του κακοφ,  
τουλάχιςτον ασ μθν αναρωτιόμαςτε. 
Ασ ςκφβουμε τα μάτια και ασ ςωπαίνουμε. 
 
 
 
 

Άνοςτο ςχετικό Αςτειάκι 
 
-Μου αρζςει πολφ να τρϊω ξφλο! 
        -Μαηοχιςτισ; 

-Πχι.  Κάςτορασ. 
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Μζκυςοσ 
 

Πταν πίνεισ ςτισ δζκα το πρωί, δεν είςαι μζκυςοσ. 
Είςαι πειρατισ. 

 
Τίποτα δεν είναι τυχαίο. 
Κάτι κα ζχει ςυμβεί.  Κάτι που εκείνοσ δεν αντζχει. 
Ρροτιμάει να κρφβεται. 
Ρίνει τόςο που χάνεται. 
Ρρόκειται για μια μορφι προςωρινισ αυτοκτονίασ. 
Δεν αντζχει να υπάρχει. 
 
Κι φςτερα αρχίηει ο εκιςμόσ. 
Χειρότεροσ και πιο δυςεπίλυτοσ από τα περιςςότερα 
προβλιματα. 
Γελάει και γελοφν μαηί του. 
Χάνει τθν αξιοπρζπειά του. 
Χάνει τον εαυτό του. 
Πταν πίνει είναι χαμζνοσ και όταν δεν πίνει χάνει τον ζλεγχο. 
Φζρεται παράλογα.  Ρολλζσ φορζσ και βίαια. 
Χάνει αυτοφσ που αγαπάει. 
Χάνει τθ ηωι του. 
 
Μια φορά που γζλαγε και γζλαγα μαηί του, 
εκεί μζςα ςτθ μζκθ του, 
βρικε τθ δφναμθ και με κοίταξε κατάματα, λζγοντασ: 
«Να ξζρεισ κάποτε… κάποτε…» 
Κι είδα τα μάτια του 
γεμάτα δάκρυα και αίμα 
κοιτϊντασ «κάποτε» ςτο χτεσ και «κάποτε» ςτο αφριο… 
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Μοναχικόσ 
 

«Υπάρχουν άνκρωποι που ηουν μονάχοι 
όπωσ του πζλαγου οι βράχοι» 

 

Σε είδα 
ς’ ζνα ςπιτάκι ςτο βουνό, ςε μια ςπθλιά  
και ς’ ζνα διαμζριςμα ςτο κζντρο τθσ πόλθσ. 
Κακόςουν μόνοσ.  Ηοφςεσ μόνοσ. 
«Μθ με λυπάςαι, μου είπεσ. 
Θ μοναξιά είναι το εργαςτιρι μου. 
Μζςα τθσ ςκζφτομαι, δθμιουργϊ, υπάρχω!» 
 

Θ φφςθ μασ διδάςκει πωσ είχεσ δίκιο. 
Θ κάκε δθμιουργία -ακόμα και ο κάνατοσ!- κζλει τθ μοναξιά. 
Μια γάτα ψάχνει μζρεσ το που κα γεννιςει. 
Το ζμβρυο αναπτφςςεται ςτθ μοναξιά 
και φςτερα «φπνε *μοναχικζ+ που κρζφεισ τα παιδιά». 
 

Μα πρζπει να ιταν ςκλθρό καλζ μου φίλε.  Μία ηωι μόνοσ! 
«Μόνθ ςοφία θ μοναξιά», μασ λζει ο ίτςοσ,  
μα φςτερα ςυνεχίηει: «Οφτε απόψε πανςζλθνοσ.   
Ζνα κομμάτι λείπει.  Το φιλί ςου.» 
 

Και τϊρα, ςτον τελευταίο αποχαιρετιςμό,  
μόνοσ ςου κατεβαίνεισ 
μόνοσ ςου κα υπάρχεισ 
«ςαν ζτοιμοσ από καιρό»!  

«Άνκρωποι μονάχοι,  
ςαν ξερόκλαδα ςπαςμζνα, 
ςαν ξωκλιςια ερθμωμζνα, 

ςαν εςζνα, 
ςαν εμζνα» 



64 
 

Μοναχογιόσ - Μαμάκιασ  
 
Είμαι το κζντρο του κόςμου. 
Μα όπου κι αν κοιτάξω βλζπω εμζνα. 
Πλο το ςφμπαν ςυνωμοτεί για να ικανοποιθκοφν οι απαιτιςεισ 
τθσ κακομάκειάσ μου. 
Μα, αυτό ιςχφει μόνο όςο με φροντίηει «θ μαμά». 
Αργότερα και παραζξω, χαλάει. 
Γι’ αυτό, πολλζσ φορζσ προτιμϊ να μθν προχωράω, 
οφτε ςτον χρόνο, 
οφτε ςτθ ηωι. 
Να παραμζνω ςτο κζντρο. 
Να παραμζνω το κζντρο. 
 
Κακθλωμζνοσ ςτο ςτοματικό ςτάδιο, 
κθλάηω αχόρταγα τθ μανοφλα. 
Κι αυτι με κρατάει για πάντα ςτθν αγκαλιά τθσ 
φερόμενθ ζξυπνα 
κρατϊντασ με βλάκα. 
 
Κι αν, λόγω κανάτου ι κοινωνικϊν επιταγϊν, 
χρειαςτεί να μεταναςτεφςω ςε άλλθ κθλι, 
εγϊ μία αντίςτοιχθ κα βρω. 
Μία που να με κρατά για πάντα μικρό, αδφναμο 
και πάντοτε δικαιολογθμζνο. 
Μία που να μου επαλθκεφει το μφκο του εγϊκεντρου. 
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Σχετικό Ανζκδοτο (πραγματικι ιςτορία) 

«Ο ζγγαμοσ μαμάκιασ» 
Μια φορά κι ζναν καιρό, ζνασ ςυμπακισ μαμάκιασ,  
με ζναν ακατανόθτο τρόπο ερωτεφτθκε μία άλλθ (!), τθν οποία 
μάλιςτα, μετά από λίγο καιρό παντρεφτθκε!   
Θ επικυμία τθσ νεαρισ ςυηφγου να φανεί εξ αρχισ άξια νφφθ, 
κατζλθξε ςε ςειρά αποτυχθμζνων προςπακειϊν. 
Τθν πρϊτθ μζρα του ζγγαμου βίου, κατόρκωςε να κάνει 
κυριολεκτικά το ςπίτι να λάμπει! 
«Μπράβο καλι μου, τθσ είπε εκείνοσ.  Μπράβο… Πμωσ ςαν τθ 
μαμά δεν κακαρίηει κανζνασ… Αυτι όχι μόνο κακαρίηει, όχι μόνο 
τακτοποιεί, αλλά τθν ίδια ςτιγμι διακοςμεί κιόλασ!» 
Θ ςφηυγοσ πείςμωςε και τθν επόμενθ μζρα, κακϊσ ο άντρασ τθσ 
επζςτρεψε ςτο ςπίτι από τθ δουλειά του, τθν βρικε να ςερβίρει 
ζνα εντυπωςιακό γεφμα, που του είχε ετοιμάςει.   
«Μπράβο καλι μου, ςε ευχαριςτϊ, τθσ είπε.  Πμωσ ςαν τθ 
μανοφλα μου δεν πρόκειται να μου ξαναμαγειρζψει κανείσ.» 
Θ κοπζλα αυτι τθ φορά κφμωςε και πιρε τθν απόφαςθ να 
ανταγωνιςτεί τθν γθραιότερθ αντίηθλό τθσ ςε επίπεδα που κα 
ιταν εκ φφςεωσ αναμενόμενο εκείνθ να αδυνατεί. 
Αγόραςε λοιπόν ιδιαίτερεσ και καλλωπιςτικζσ κρζμεσ και 
αρϊματα και φόρεςε μαφρα δαντελζνια εςϊρουχα.   
Στθ ςυνζχεια, δθμιοφργθςε τθν κατάλλθλθ αιςκθςιακι 
ατμόςφαιρα, όταν αφοφ πζτυχε πλιρθ ςυςκότιςθ, κλείνοντασ 
τισ κουρτίνεσ και ςβινοντασ τα φϊτα, άναψε ζνα κεράκι.  Με 
αυτιν τθν φανερά ερωτικι διάκεςθ περίμενε λοιπόν 
υπομονετικά τον άντρα τθσ.  Κάποια ςτιγμι, ακοφςτθκαν 
κλειδιά… θ πόρτα άνοιξε και ο ςυμπακισ μαμάκιασ, βλζποντασ 
ςτο ςκοτάδι τθν ξαναμμζνθ ςφηυγό του, αναφϊνθςε:   
«Αγάπθ μου, γιατί φοράσ μαφρα;  Ζπακε τίποτα θ μαμά;»  
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Νάρκιςςοσ 
 

«Κάκε πρωί, μόλισ ξυπνάω,  
ζχω μία εμπειρία υπζρτατθσ ευχαρίςτθςθσ, 

όταν ςυνειδθτοποιϊ ότι είμαι ο Σαλβαντόρ Νταλί» 
 

Ιταν τόςο όμορφοσ που ζμεινε να κοιτά τθ μορφι του να 
κακρεπτίηεται ςτθν επιφάνεια τθσ λίμνθσ. 
Ιταν τόςο όμορφοσ που ζμεινε μόνοσ. 
Ιταν τόςο όμορφοσ που απζτυχε να δει τθν άλλθ πλευρά του 
και να τθν αγαπιςει. 
Ζμεινε εκεί να προςπακεί να αγκαλιάςει τον ίδιο του τον εαυτό.  
Ζτςι πζκανε. 
 
Κι είναι τϊρα μζςα μου. 
Αυτόσ με βάηει να αιςκάνομαι καυμαςμό κοιτϊντασ τον 
κακρζπτθ και αναλογιηόμενοσ τα κατορκϊματα, τθν ομορφιά 
και τα ταλζντα μου. 
Αυτόσ με κάνει να μθ δζχομαι τθν κριτικι και να κζλω να είμαι 
το επίκεντρο. 
Αυτόσ, ο ίδιοσ, με απομακρφνει από τον εαυτό μου. 
Και ξζρετε κάτι ακόμα:  Εγϊ δεν κα ιμουνα ζτςι.   
Εγϊ από τθ φφςθ μου είμαι χαμθλϊν τόνων και ταπεινόσ. 
Πμωσ, όλο αυτό το Ναρκιςςιςτικό ςχιμα το ζχω ςχεδιάςει ωσ 
αντίβαρο. 
Μάλιςτα!  Ωσ αντίβαρο τθσ τεράςτιασ αναςφάλειάσ μου. 
Για να καλφψω δθλαδι το κόμπεξ κατωτερότθτασ, ανζπτυξα το 
αντίκετο… 

«Ζναν κακρζπτθ ςυνεχϊσ ζχω μπροςτά μου 
πάνω του πζφτει και ραγίηετ’ θ καρδιά μου» 
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Νευρικόσ - Οξφκυμοσ 
 

«ίηα του κυμοφ είναι πάντοτε ο φόβοσ» 
Γκάντι 

 
Δεν ξζρω τι πακαίνω,  
οφτε και μπορϊ να το περιγράψω ακριβϊσ. 
Είναι ςα να πζφτει μία κουρτίνα ςτθ λογικι και ςτον ζλεγχο των 
λόγων και των πράξεϊν μου. 
Σα να οδθγϊ ζνα αυτοκίνθτο και ξαφνικά διαπιςτϊνω ότι δεν 
ζχω φρζνα. 
 
Μπορεί να είμαι μια χαρά και ξαφνικά, με κάποια μικρι 
αφορμι, αρχίηω να ανάβω.  Το βλζπω να’ ρχεται, μα δεν μπορϊ 
να το αποφφγω.  Μοιάηω με χφτρα που ταχφτατα υπερβαίνει το 
ςθμείο βραςμοφ.  Τότε πια είμαι ανεξζλεγκτοσ.   
Σαν κεατισ μζνω να κοιτϊ τθν άτακτθ εκτόνωςθ ... 
Αμζςωσ μετά νιϊκω πλιρθ αδυναμία.  Εξάντλθςθ.   
Ρροςπακϊ να αναλογιςτϊ τι ζγινε και να μαηζψω τα διάςπαρτα 
κομμάτια, ςαν κάποιον που επιςτρζφει ςτο ςπίτι του μετά από 
ζναν δυνατό ςειςμό. 
Ρολλά ζχουν ςπάςει, πολλά ζχω χάςει  
ςτισ ςχζςεισ μου με τουσ άλλουσ, εξ’ αιτίασ αυτισ τθσ αδυναμίασ 
μου.  Και μετά από άςχθμεσ ςυμπεριφορζσ, άντε να τουσ πείςω 
ότι πρόκειται για αδυναμία … 
 
Ρίςω από τον καταςτρεπτικό αυτόν κυμό μου  
κρφβονται βζβαια πολλά: 
Θ αδυναμία αποδοχισ τθσ πραγματικότθτασ, 
θ κλίψθ και ο φόβοσ. 
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Ραραμφκι Σχετικό με τον Νευρικό 

Θ Κλίψθ και θ Οργι 
Σ’ ζνα μαγεμζνο βαςίλειο, όπου οι άνκρωποι δεν μποροφν ποτζ να 
φτάςουν, ι ίςωσ μεταφζρονται αδιάκοπα, χωρίσ να το καταλάβουν, 
ς’ ζνα βαςίλειο όπου τα αφθρθμζνα πράγματα γίνονται χειροπιαςτά, 
ιταν μια φορά κι ζναν καιρό μία πανζμορφθ λίμνθ. 
Ιταν μια λίμνθ με νερά κρυςτάλλινα και κακαρά, όπου κολυμποφςαν 
ψάρια όλων των χρωμάτων κι όπου όλεσ οι αποχρϊςεισ του πράςινου 
λαμπίριηαν διαρκϊσ. 
Σε εκείνθ τθ μαγικι και διάφανθ λίμνθ ζφταςαν θ Κλίψθ και θ Οργι, 
για να κάνουν μπάνιο παρζα.  Ζβγαλαν τα ροφχα τουσ και γυμνζσ 
μπικαν ςτθ λίμνθ.  Θ οργι που βιαηόταν (όπωσ ςυμβαίνει πάντα ςτθν 
Οργι, χωρίσ να ξζρει το γιατί), ζκανε μπάνιο ςτα γριγορα κι ακόμα πιο 
γριγορα, βγικε από το νερό.  Αλλά θ Οργι είναι τυφλι -ι, τζλοσ 
πάντων, δεν βλζπει ξεκάκαρα τθν πραγματικότθτα. Φόρεςε 
βγαίνοντασ από το νερό το πρϊτο ροφχο που βρικε μπροςτά τθσ.   
Κι ζτυχε να μθν είναι το δικό τθσ, αλλά τθσ Κλίψθσ. 
Κι ζτςι, ντυμζνθ Κλίψθ, θ Οργι ζφυγε …   
Ρολφ ιρεμθ, πολφ γαλινια, διατεκειμζνθ όπωσ πάντα να παραμείνει 
ςε όποιο μζροσ βρίςκεται, θ Κλίψθ τελείωςε το μπάνιο τθσ και -χωρίσ 
καμιά βιαςφνθ- ι, καλφτερα, χωρίσ ςυναίςκθςθ του χρόνου που 
περνάει, τεμπζλικα και αργά, βγικε από τθ λίμνθ. 
Στθν αρχι, ςυνειδθτοποίθςε ότι τα ροφχα τθσ δεν ιταν πια εκεί. 
Μα, όπωσ όλοι ξζρουμε, αν υπάρχει κάτι που δεν αρζςει κακόλου ςτθ 
Κλίψθ, είναι να μζνει γυμνι.  Ζτςι φόρεςε το μοναδικό ροφχο που 
υπιρχε δίπλα ςτθ λίμνθ: το φόρεμα τθσ Οργισ. 
Λζνε ότι από τότε, πολλζσ φορζσ ςυναντάμε τθν Οργι  τυφλι, ςκλθρι, 
τρομερι και κυμωμζνθ.  Αλλά αν ςταματιςουμε για λίγο και 
κοιτάξουμε καλφτερα, καταλαβαίνουμε ότι αυτι θ Οργι που 
βλζπουμε είναι μόνο μία μεταμφίεςθ 
κι ότι πίςω από τθν όψθ τθσ Οργισ, ςτθν πραγματικότθτα κρφβεται  
θ Κλίψθ. 

(Από το βιβλίο «Λςτορίεσ να Σκεφτείσ», του Χόρχε Μπουκάι) 
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Οραματιςτισ 
«τισ πιο όμορφεσ μζρεσ μασ,  
δεν τισ ζχουμε ηιςει ακόμα» 

Θ ονειροπόλθςι του είναι δθμιουργικι. 
Ζχει ιδθ αρχίςει να κτίηει το όραμά του χρθςιμοποιϊντασ ςαν 
βάςθ τθν ακοφραςτθ πίςτθ. 
Ριςτεφει ςτθ δφναμθ τθσ κζλθςθσ. 
Ριςτεφει ςτον εαυτό του. 
Οραματίηεται τθν αλλαγι. 
Τάςςεται υπζρ του φωτόσ. 
Διαφζρει από τον απλϊσ ρομαντικό πακθτικό ονειροπόλο ςτο 
ότι αυτόσ δεν ςυμβιβάηεται απλϊσ με τθν ζκφραςθ ελπίδασ. 
Αυτόσ πιςτεφει ςτο όραμα. 
«Εμζνα θ ελπίδα πια δε μου φτάνει, 
εγϊ δεν κζλω να ακοφω πια τραγοφδια… 
κζλω να τραγουδιςω…» (Χικμζτ) 
 
Βοθκάει τον εαυτό του. 
Βοθκάει τον κόςμο. 
Ζτςι ζχει μεγαλουργιςει ιςτορικά ο άνκρωποσ. 
Ρράγματα που μασ φαίνονταν αδφνατα, ζγιναν πραγματικότθτα, 
διότι κάποιοι είχαν προθγουμζνωσ πιςτζψει ςε αυτά. 
Άλλωςτε, όπωσ ζλεγε εμβλθματικά και ο Τςε Γκεβάρα,  
«ζχουμε χρζοσ να είμαςτε ρεαλιςτζσ, 
να επιδιϊκουμε το αδφνατο».   
Και ςυνεχίηει ο Χικμζτ: 

«Αυτόσ ο κόςμοσ, αυτό το πειρατικό, κα βουλιάξει,  
Κα βουλιάξει που να ςκάςει ο διάολοσ. 

Και κα χτίςουμε ζναν κόςμο λεφτερο, ανοιχτό, γεμάτο ελπίδα,
 ςαν το μζτωπό ςου Ριραγιζ μου…» 
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Ραράνομοσ 
 

«Μόλισ είχε γεννθκεί κι οι γυναίκεσ, 
κλαίγοντασ κάτω ςτο πλυςταριό,  

του ‘πλζναν κιόλασ το πουκάμιςο 
για τθν θμζρα τθσ δίκθσ»  

Λειβαδίτθσ 
Αλικεια, πωσ κα ζπρεπε να δικαςτεί εκείνοσ ο φίλοσ μου 
που μεγάλωςε μεσ ςτθν παρανομία; 
Ο πατζρασ του ζμποροσ ναρκωτικϊν. 
Μπαινόβγαινε ςτθ φυλακι. 
Εκείνοσ άκουγε το Μπράβο μόνο όταν του ζκανε τισ δουλειζσ, 
ι όταν του πζταγε καμιά φοφντα ςτο προαφλιο. 
Ρωσ κα μποροφςε αυτό το παιδί να γίνει κάτι άλλο; 
Μθν ψεφδεςαι κοινωνία.  Δεν κα μποροφςε. 
Και τι ζκανεσ εςφ κοινωνία; 
Τι ζκανεσ όταν κάποια ςτιγμι αργότερα τουσ ζπιαςεσ και  
τουσ δφο;  
Τιμϊρθςεσ περιςςότερο το γιο, διότι αυτόσ ςε φόβιηε 
περιςςότερο… Τον εαυτό ςου ςκζφτθκεσ, όχι το δίκαιο… 
Και όταν βγικε από τθ φυλακι και επικυμοφςε τθν αλλαγι,  
εςφ τι ζκανεσ υποκρίτρια κοινωνία; 
Ππου κι αν πιγαινε, φψωνεσ ςτο μζλλον του το παρελκόν. 
Στισ περιςςότερεσ δουλειζσ ηθτάγανε λευκό ποινικό μθτρϊο. 
(Αλικεια.  Ακόμα και για ταρίφασ!!!) 
Μα και ςε αυτζσ που δεν το ηθτάγανε, όταν ακοφγανε για 
φυλακι, τον διϊχνανε. 
Μόνο οι παλιοί του γνϊριμοι τον δζχονταν. 
Κι ζτςι τον ζφαγεσ κοινωνία. 
Κι ιταν καλό παιδί ρε γαμϊτο. 
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ΡόρνθOR  versus  ΡόρνθΒΡ 
Αναρωτιζμαι ποια είναι αυτό που λζει το λαϊκό άςμα «πουτάνα 
ςτθν ψυχι», θ ΡόρνθOR (γνιςια - επιςιμωσ - κατ’ επάγγελμα)  
ι θ ΡόρνθΒΡ (Βορείων Ρροαςτίων - ανεπιςιμωσ). 
Ασ ακοφςουμε τι ζχουν να μασ που οι ίδιεσ, αναφζροντασ τισ 
παράλλθλεσ ιςτορίεσ τουσ: 
 

ΡόρνθOR (γνιςια) 
Γεννικθκα ςε οικογζνεια δφςκολθ. 
Αλκοολικόσ ο μπαμπάσ μου. 
Τον κυμάμαι να κτυπάει κάκε βράδυ τθ μαμά μου, 
τθ Μαιροφλα. 
Ζμπαινα ςτθ μζςθ εγϊ για να ςταματιςει  
κι εκείνοσ κτφπαγε κι εμζνα. 
«Δεν πάει άλλο κόρθ μου, μου ζλεγε εκείνθ. 
Ρρζπει να φφγουμε.  Ρρζπει να βροφμε τρόπο…» 
Και ποιον τρόπο κα μποροφςε να βρει μία γυναίκα 38 χρονϊν; 
Ράνω ςτθν απόγνωςι τθσ διάλεξε τον χειρότερο. 
Ζνα χειμωνιάτικο πρωί, που λζει και το τραγοφδι,  
πιρε τθν απόφαςθ τθν θρωικι. 
Φφγαμε ςα δραπζτεσ.   
Φτάςαμε όςο μακρφτερα μπορζςαμε και ξεκινιςαμε τα πάντα 
από τθν αρχι.   
Κάποια μζρα με πλθςίαςε θ μαμά και μου εξιγθςε γιατί ζφευγε 
κάκε βράδυ. 
«Ρρζπει να βοθκιςεισ κι εςφ, μου είπε.   
Δεν τα βγάηουμε πζρα αλλιϊσ. 
Ι ς’ αυτοφσ ι ς’ αυτόν… Διάλεξε.» 
Κι εγϊ, ειδικά μετά τθν απόδραςι μασ, φοβόμουνα να 
γυρίςουμε ςε αυτόν. 
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Τα χρόνια πζραςαν. 
Εγϊ ςυμβιβάςτθκα με τθν ιςόβια καταδίκθ μου. 
Μςωσ και να βολεφτθκα.   
Τα χριματα ιταν πολλά. 
Ετοιμαηόμουνα, βαφόμουνα και ζνιωκα πωσ ζβγαινα για 
δουλειά, όπωσ οι άλλοι άνκρωποι. 
Κάποια ςτιγμι -δεν ανζχομαι να τθν πω κακιά- 
άκελά μου, ζμεινα ζγκυοσ. 
Διζκοψα τθ δουλειά και αποφάςιςα να κρατιςω το μωράκι. 
Φςτερα γζννθςα. 
Κι φςτερα επζςτρεψα ςτθ δουλειά. 
Μα ιταν αλλιϊσ πια.  Είχα βρει το νόθμα τθσ ηωισ μου. 
Είχαν λείψει τόςα πολλά ςε εμζνα…. 
Στθν κόρθ μου δεν κα ζλειπε τίποτα! 
Αγωνίςτθκα ςκλθρά να τθσ δϊςω τα πάντα. 
Στοργι, φαγθτό, άνετο και ιρεμο περιβάλλον 
και αργότερα τθν ζςτειλα ςε ιδιωτικό ςχολείο 
(Ναι ρε γαμϊτο…  Τθν κόρθ τθσ πουτάνασ…  
Ροιο είναι το πρόβλθμά ςασ;  Δεν τα ‘κλεψα.) 
Τϊρα που ςασ γράφω, θ Μαιροφλα μου είναι φοιτιτρια. 
Ζχει πάρει υποτροφία και ςπουδάηει ςτθν Αγγλία. 
Και ξζρετε κάτι;   
Είμαι περιφανθ. 
Πχι μόνο για εκείνθ, αλλά και για τον εαυτό μου. 
Και ξζρετε και κάτι ακόμα; 
Πταν δεν ζχουμε δουλειά και βρίςκουμε ευκαιρία να μιλιςουμε 
με τισ άλλεσ, θ κάκε μία ζχει κάτι αντίςτοιχο να πει. 
Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ αλθκινό, ςε κάποιεσ μφκοσ. 
Μα και μόνο θ ανάγκθ να το πουν, εμζνα με ςυγκινεί και με 
κάνει να τισ ςζβομαι. 
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ΡόρνθΒΡ (Βορείων Ρροαςτίων) 
Γεννικθκα ςε μεςοαςτικι οικογζνεια. 
Στα παιδικά μου χρόνια δεν κυμάμαι να βίωςα ιδιαίτερα 
προβλιματα.  Μπορεί να μθν είχαμε πλοφτο, αλλά θ ηωι μασ 
ιταν άνετθ. 
Ωςτόςο, θ μάνα μου ςυνεχϊσ γκρίνιαηε. 
Κάκιηε τθν τφχθ τθσ, που είχε παντρευτεί ζναν «υπαλλθλάκο» 
και μου ζλεγε ςυνεχϊσ, όταν κα ‘ρκει θ δικι μου θ ϊρα να 
προςζξω. 
«Ερωτεφςου όςουσ κζλεισ, μου ζλεγε.   
Πμωσ, εκείνον που κα παντρευτείσ να τον διαλζξεισ με το νου 
και όχι με τθν καρδιά.» 
Το περίεργο είναι ότι αυτιν τθν πρόςτυχθ ςυμβουλι τθν 
διατφπωνε με φφοσ θκικοφανζσ και αριςτοκρατικό. 
Μου το επαναλάμβανε μάλιςτα τόςο ςυχνά και με τόςθ μανία, 
που μου ζγινε ςυνείδθςθ. 
 
Ζτςι λοιπόν, όταν ιμουν 21, εγκατζλειψα τισ ςπουδζσ μου, 
άφθςα τον άντρα που είχα ερωτευτεί και ζπεςα με τα μοφτρα 
ςτον πρϊτο πλοφςιο που με κοίταξε. 
Ευτυχϊσ δεν ιμουν πολφ άτυχθ. 
Δε λζω.  Ο Κϊςτασ είναι καλό παιδί 
και πολφ καλόσ μπαμπάσ. 
Πμωσ, θ αλικεια είναι ότι ποτζ δεν αγαπθκικαμε. 
Εγϊ πουλικθκα κι εκείνοσ με αγόραςε. 
 
Ραρόλα αυτά, πζραςα μία πρϊτθ φάςθ που ζνιωκα πολφ 
ικανοποιθμζνθ με τθν επιλογι μου. 
Θ μετακόμιςι μου ςτα Βόρεια Ρροάςτια μου ζδινε μία ψευδι 
και ανόθτθ αίςκθςθ κοινωνικισ ανφψωςθσ. 
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Ακόμα μεγαλφτερθ ανφψωςθ και ικανοποίθςθ αιςκανόταν θ 
μαμά μου, για τισ ανάγκεσ τθσ οποίασ -απ’ ότι ςυνειδθτοποίθςα 
όταν πλζον ιτανε πολφ αργά- είχα αφεκεί να ενωκϊ με κάποιον 
που δεν αγαποφςα. 
Κι όταν κανείσ ηευγαρϊνει με κάποιον χωρίσ να αγαπάει, αυτό 
δεν είναι θκικό. 
Κι όταν μάλιςτα λαμβάνει ωσ αντίδωρο μία πλουςιοπάροχθ ηωι, 
τότε αιςκάνεται ότι πουλιζται. 
Και το χειρότερο:  Ρζραςα όλθ αυτιν τθν πρϊτθ φάςθ χωρίσ να 
ντρζπομαι.  Τουναντίον, ζβγαινα με αργζσ κινιςεισ από το 
μεγαλοπρεπζσ μου όχθμα, για να ςιγουρευτϊ ότι με βλζπαν οι 
άλλεσ κυρίεσ.  Ιταν ςα να τουσ ζλεγα: 
«Κοιτάξτε με!  Ρζτυχα. Ρθδιχτθκα με τον κατάλλθλο. 
Ηθλζψτε με!» 
 
Τα χρόνια πζραςαν.  Τα παιδιά μεγάλωςαν. 
Ο Κϊςτασ φρόντιηε να μζνει ωσ αργά ςτθ δουλειά 
κι εγϊ ζμενα ολομόναχθ. 
Θ μάνα μου με αθδίαηε. 
Κι εγϊ τθν ψυχι μου. 
Δεν με άντεχε θ ψυχι μου κι οφτε με ςυγχωροφςε.  Ρόναγε. 
Τθν πιγα ςε ψυχολόγουσ και ψυχιάτρουσ. 
Τθσ ζδωςα και φάρμακα, με τα οποία πονοφςε λίγο λιγότερο, 
διότι ζπαψε τελείωσ να νιϊκει. 
Και ξζρετε κάτι: 
Τϊρα πια, οφτε ικανοποίθςθ, οφτε ανφψωςθ μπορϊ να νιϊςω. 
Χωρίσ τον ελάχιςτο ςεβαςμό για τον εαυτό μου, 
μόνο να ντρζπομαι μπορϊ 
για τθν ψυχι μου που τρζλανα 
και τθν καρδιά μου που πρόδωςα. 
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Ρροςτατευτικόσ 
Αυτόσ που αμφνεται για να προςτατεφςει εκείνουσ που αγαπάει 
μάχεται καλφτερα.  Μζχρι τζλουσ. 
Αυτόσ που αγαπάει, πιο εφκολα ςκοτϊνει. 
Υπό αυτιν τθν ζννοια, εκείνοσ που ζχει ανεπτυγμζνθ τθν 
προςτατευτικι διάκεςθ, μπορεί να γίνει, ςε ςυγκεκριμζνεσ 
ςυνκικεσ, επικίνδυνοσ.  Αυτι θ πραγματικότθτα ζχει 
διερευνθκεί και επιβεβαιωκεί από ψυχολογικζσ και 
εγκλθματολογικζσ επιςτθμονικζσ μελζτεσ.  Συμπεραςματικά, 
αναφζρεται πωσ ζνασ από τουσ παράγοντεσ που οδθγοφν ςε 
προςωρινι μείωςθ ι απϊλεια τθσ ενςυναίςκθςθσ (ςτθν οποία 
μείωςθ ι απϊλεια αποδίδονται πολλζσ πράξεισ βίασ) είναι ο 
πανικόσ που καταλαμβάνει  τον προςτατευτικό, όταν καταλάβει 
(ι νομίςει) πωσ τα αγαπθμζνα του πρόςωπα βρίςκονται ςε 
κίνδυνο.  Μπορεί δθλαδι ο άνκρωποσ αυτόσ, παρότι κα ζχει 
αγνι πρόκεςθ, να προβεί ςε φαινομενικά αντικετικζσ πράξεισ.   
Ρίςω από αυτιν του τθ ςτάςθ, βρίςκονται οι φωνζσ αρχζγονων 
ενςτίκτων.   
Αυτά καλοφν τον άνκρωπο να υπερβεί τουσ φραγμοφσ του. 
Αυτά καλοφν τον πολεμιςτι να παλζψει με αυταπάρνθςθ. 
Αυτά καλοφν τον γονιό να κάνει τα πάντα… 
Αν τϊρα εξετάςουμε τον ίδιο χαρακτιρα, όταν αυτόσ 
κατορκϊνει -ι όταν οι καταςτάςεισ του επιτρζπουν- να 
παραμζνει ςε πολιτιςμζνα πλαίςια, τότε κα πρζπει να 
ομολογιςουμε ότι πρόκειται για μία από τισ πιο αξιολάτρευτεσ 
μορφζσ τθσ ψυχισ μασ.  Δίνει ςτοργι και θρεμία, παρζχοντασ 
εκείνθ τθν αναγκαία αςφάλεια που προχποκζτει θ ευτυχία.  
Σκζφτεται πριν από εμάσ, για εμάσ. 
Μασ ζχει ςυνεχϊσ ςτο νου του.  Ηει για εμάσ. 
Ροιοσ δεν κα ικελε ζναν τζτοιο πατζρα;    



77 
 

εμάλι 
 

«Είναι άςχθμο πολφ / το δικό ςου το βιολί 
ηεισ μονάχα για χουηοφρι κι αγκαλίτςα 

Μάςα, ξάπλα τεμπελιά / κι οφτε ςκζψθ για δουλειά 
που κα πάει τζλοσ πάντων θ βαλίτςα;» 

 
Συνικωσ, πίςω του βρίςκονται κάποιοι που του επζτρεψαν να 
αναπτυχκεί ρεμάλι και που ςυνεχίηουν να του επιτρζπουν να 
παραμζνει ρεμάλι. 
Ηει παραςιτικά εισ βάροσ τουσ. 
Ραρουςιάηει κάποιεσ ςθμαντικζσ ομοιότθτεσ με τον τφπο του 
Ηθτιάνου και κάποιεσ άλλεσ με τον τφπο του Μαμάκια. 
Το άξιο παρατιρθςθσ και ανάλυςθσ ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ 
είναι θ τεκμθρίωςθ μίασ ςτρεβλισ ςχζςθσ με τουσ 
ςυνανκρϊπουσ. 
Το αξιοπερίεργο είναι ότι τα ρεμάλια δεν παρουςιάηουν ίχνοσ 
ενοχισ ι ςυναίςκθςθσ του κακοφ που πρϊτιςτα κάνουν ςτον 
εαυτό τουσ.  Ματαίωσ κα περιμζναμε τθ ςτιγμι που το ρεμάλι 
κα κατανοοφςε ότι θ ηωι είναι ωραία όταν τθ ηεισ ςε όλεσ τθσ τισ 
διαςτάςεισ και όχι μονόχνοτα. 
Από αυτιν τθν άποψθ, ζνα ρεμάλι δεν μπορεί να είναι ζξυπνο. 
Ζχοντασ ωσ πρότυπά του τα τεμπελόςκυλα και διάγοντασ 
ςκυλίςια ηωι, ςτερείτε ςε μεγάλο βακμό τθν ανκρϊπινθ χαρά. 
 
Θ όλθ ςτάςθ του πάντωσ είναι γραφικι και προςδίδει ςτθν 
παρατιρθςθ μία κωμικι διάςταςθ.   
Ηει ςε ζναν δικό του κόςμο,  
λεσ και είναι κάτι διαφορετικό από τουσ άλλουσ… 

«Λεσ και είςαι δθλαδι / του Σουλτάνου το παιδί…» 
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ουφιάνοσ 
Ρροςοχι: τθ ρουφιανιά πολφ αγάπθςαν  

το ρουφιάνο ουδείσ. 
Από μικρόσ που ιμουν, μου άρεςε να καρφϊνω. 
Ξεκίνθςα με κάτι χειροτεχνίεσ, κάτι κάδρα ςτουσ τοίχουσ… 
Γριγορα προχϊρθςα ςε κρεβάτια, τραπζηια και καρζκλεσ. 
Πταν ψιλωςα, προςπάκθςα πολλζσ φορζσ να καρφϊςω και ςτο 
μπάςκετ, χωρίσ όμωσ επιτυχία. 
Αντίςτοιχα και ςτον ςεξουαλικό τομζα, όπου υπιρξα κφμα 
άλλου ρουφιάνου (αυτό ςυνζβθ όμωσ μόνο μία φορά, πριν 
πολλά χρόνια). 
Κα ικελα όμωσ να αναφερκϊ ςε κάτι που ζλαβε χϊρα ςτθν 
παιδικι μου θλικία και ζπαιξε πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν 
εξζλιξι μου: 
Ιταν μόλισ οι πρϊτεσ μζρεσ ςτο ςχολείο. 
Ρλθςίαςα ςυνωμοτικά τθν ζδρα και κατζδωςα τον παραβάτθ 
ςυμμακθτι μου, που ζγραφε ςτο κρανίο. 
Είπα πωσ το ζκανα για λόγουσ θκικοφσ, διότι ςεβόμουν τουσ 
κανονιςμοφσ, ωςτόςο αργότερα κατάλαβα πωσ το ζκανα γιατί 
κατά βάκοσ κα ικελα να είχα κι εγϊ το κάρροσ να κάνω τθν 
παράβαςθ.  Ιταν λοιπόν ζνα κζμα καταρχιν ηιλειασ. 
Αργότερα εξζλιξα τθν τεχνικι και ανζπτυξα εντυπωςιακζσ 
μεκόδουσ ςυλλογισ και αξιοποίθςθσ πλθροφοριϊν. 
Σε αυτι μου τθν πρόοδο ζπαιξε ιδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο το 
κίνθτρο των αντιδϊρων που δεχόμουν ςε κάκε μου «υπθρεςία». 
Ωςτόςο, ςτο ςθμείο αυτό κα ικελα να ξεκακαρίςω ότι κα ιταν 
λάκοσ να με μπερδζψετε με χαφιζ. 
Θ τεράςτια διαφορά μου με εκείνον είναι ότι εγϊ δεν κάνω ότι 
κάνω για το κζρδοσ, όπωσ αυτόσ.  Εγϊ πιςτεφω ςε αυτό που 
κάνω.  Είμαι ιδεολόγοσ ρουφιάνοσ! 
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Σκυλάσ 
 
Σκυλί που γαβγίηει 
δε δαγκϊνει. 
Δεν είναι ζνασ.  Είναι δφο. 
Στθν επιφάνεια ορμθτικόσ και ρωμαλζοσ, 
μζχρι χυδαιότθτοσ. 
Στο βάκοσ ευαίςκθτοσ και αναςφαλισ, 
μζχρι αγάπθσ. 
Δεν είναι ζνασ λοιπόν.  Είναι δφο. 
Αυτόσ ο ίδιοσ είναι, που αφοφ βγάλει με τεράςτιο ςωματικό 
κάματο το μθνιάτικο, το καίει κυριολεκτικά ςε μια βραδιά ςτα 
μπουηοφκια, ανάβοντασ τα τςιγάρα τθσ Κεάσ του με 
εκατοςτάευρα και λοφηοντάσ τθν με άνκθ. 
Αυτόσ ο ίδιοσ είναι, που ενϊ ανατράφθκε ςε περιβάλλον που 
τον άφθςε ακαλλιζργθτο, ςνομπάροντασ τθ μάκθςθ και τθ 
γνϊςθ, κάκεται με ςεβαςμό και ακοφει προςεκτικά τισ 
ςυμβουλζσ του δαςκάλου, ζχοντασ ςτθν καρδιά μία κρυφι 
επικυμία: «το παιδί μου να γίνει κάτι».  
Αυτόσ ο ίδιοσ είναι, που αφοφ μιμικθκε με απαράδεκτθ 
πιςτότθτα τθ βίαιθ παιδαγωγικι μζκοδο του πατζρα του, 
παίρνει τα παιδιά του αγκαλιά ςε κάκε ευκαιρία. 
Αυτόσ ο ίδιοσ είναι, που από τθ μια φωνάηει ςτισ λαϊκζσ και 
μαλϊνει και παίηει ξφλο για ψιλου πιδθμα  
και από τθν άλλθ κλαίει, ςα μικρό παιδί, όταν κάτι άςχθμο 
ςυμβεί ςε εκείνουσ που αγαπάει. 
Κζλει να κρφβει τθν ανκρϊπινθ αδυναμία του,  
μα τελικά προδίδεται. 
Κζλει να δείχνει άτρωτοσ, μα ςτο βάκοσ φοβάται. 
Από τθ γζννθςθ μζχρι τον κάνατο. 
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Συντθρθτικόσ 
 

Quod simper, quod ubique, quo ab omnibus 
μτφρ.: ό,τι *υπιρχε+ πάντα,  ό,τι παντοφ,  ό,τι από όλουσ 

 
«Συντθρθτικόσ είναι αυτόσ που πιςτεφει  

ότι τίποτα δεν πρζπει να γίνεται για πρϊτθ φορά» 
Φοφλερ 

Δεν είναι ενδιαφζρον τφποσ. 
Κι οφτε ωραίοσ είναι. 
Ανικει ςε αυτό που εγϊ ονομάηω Συντθρθτικό Τάγμα. 
Ακολουκεί δθλαδι μία κοινι τάςθ - ςτάςθ ηωισ, που υιοκετοφν 
όλοι οι δειλοί και οι αδφναμοι. 
Επικαλείται τθ λογικι. 
Συμβουλεφει και προτρζπει πάντοτε προσ κάτι αςφαλζσ. 
Κάτι που να διαςφαλίηει τθν θρεμία. 
Συνικωσ δεν ομολογεί το αίτιο του φόβου, 
μα κλείνει το μάτι υπονοϊντασ τον. 
 
Το Συντθρθτικό Τάγμα εκφράηεται από διςεκατομμφρια 
ςτόματα και ακοφγεται ευχάριςτα από διςεκατομμφρια αφτιά. 
Μα δεν ανικει ςε κανζναν. 
Δεν υπάρχει κάποιοσ ςυγκεκριμζνοσ εμπνευςτισ ι οργανωτισ 
και οφτε υπιρξε κάποια ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι ςφλλθψθσ  
και δθμιουργίασ. 
Δεν ζχει αναπτυχκεί και οφτε καλλιεργείται ςυνειδθτά. 
Μα, αυτό το παντοδφναμο και ςυνεχϊσ αναπτυςςόμενο  
Συντθρθτικό Τάγμα, τρζφεται και επεκτείνεται, αξιοποιϊντασ  
το κοινό χαρακτθριςτικό ςχεδόν όλων των ανκρϊπων και ομάδων. 
Ρρόκειται για τθ φιλικι ςτάςθ προσ τθ βολι. 
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Βολεφεται ο άνκρωποσ ςτο αςφαλζσ. 
Αφινεται και ενδίδει ςτθ ςυντθρθτικι ςυμβουλι,  
που -πάντοτε «για το καλό του»- 
εκφράηεται επιβλθτικά από τα γφρω ςτόματα. 
Συν τω χρόνω, ο άνκρωποσ,  
όχι μόνο εφαρμόηει, μα και υιοκετεί  
αυτιν τθ ςτάςθ, ςπεφδοντασ μάλιςτα ςε κάκε ευκαιρία  
να τθ διατυμπανίηει, ςυμβουλεφοντασ (χαλϊντασ) και αυτόσ  
με τθ ςειρά του, τουσ γφρω του. 
Ζτςι λοιπόν, βριςκόμαςτε ςε ζναν κλιβερό φαφλο κφκλο, 
όπου οι ςυνεχόμενεσ λογικζσ υποχωριςεισ, που γίνονται ςτο  
βωμό του φόβου και τθσ διαςφάλιςθσ τθσ θρεμίασ, 
μασ οδθγοφν ςε μία μθ καρραλζα ςτάςθ ηωισ. 
Το χειρότερο όλων: 
Το Συντθρθτικό Τάγμα είναι πολφ δφςκολο να αντιμετωπιςτεί. 
Κι αυτό γιατί, πρωτφτερα, είναι πολφ δφςκολθ θ αναγνϊριςι του. 
Δεν υπάρχει μόνο ςτουσ γφρω  
και οφτε ακοφγεται και εκφράηεται ευχάριςτα  
μόνο από τα δικά τουσ αφτιά και ςτόματα. 

Υπάρχει και μζςα ςου. 
Ψάχνεισ να το ακοφςεισ.  Αφινεςαι να το πεισ. 
Φωλιάηει μζςα ςτον κακρζπτθ ςου. 
Κοίτα με κάρροσ. 
Δεσ το. 
Και φςτερα απζταξζ το.     

 
«Είναι δφςκολο να απαλλαγεί ο κάκε άνκρωποσ  

από τον αόρατο χορό των γερόντων,  
που τον παρακολουκοφνε ςε όλθ του τθ ηωι» 

Σεφζρθσ 
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Τφραννοσ 
 

«Αυτι και μόνο είναι θ ρίηα απ’ όπου ξεπετιζται ζνασ τφραννοσ: 
όταν εμφανίηεται για πρϊτθ φορά ωσ προςτάτθσ.» 

Ρλάτων 
Ράντα θ ίδια τεχνικι.  Απαράλλαχτθ!: 
Στο βωμό τθσ αγάπθσ… 
«Για το καλό μου»… 
«Φοβάμαι όλα αυτά που κα γίνουν για μζνα»… 
Ράντα αυτόσ ο δυνάςτθσ επεμβαίνει με ιερό πρόςχθμα: 
θ επιβολι μιασ πίςτθσ, θ ςωτθρία ενόσ ζκνουσ, θ προςταςία και 
θ αςφάλεια και το πιο προκλθτικό: θ αγάπθ. 
Και το πιο περίεργο είναι ότι πράγματι, τισ περιςςότερεσ φορζσ, 
ο άνκρωποσ αυτόσ πιςτεφει ςτο αγακό των προκζςεϊν του, 
προςκζτοντασ βεβαίωσ πάντοτε πωσ «ο ςκοπόσ αγιάηει τα 
μζςα». 
Εκεί πατάει και ςε ςυρρικνϊνει για να ςε ςϊςει. 
Είτε λζγεςαι άνκρωποσ, είτε ομάδα, είτε ζκνοσ, 
ςου αφαιρεί τθ φωνι. 
Αποφαςίηει αυτόσ για εςζνα. 
Και κζλει ζτςι να ςυνεχίςει αιϊνια. 
Μοιάηει με εκείνον το μπαμπά που δεν κζλει να καταλάβει ότι θ 
κόρθ του μεγάλωςε και ότι κα τολμιςει να μιλιςει, να 
ανεξαρτθτοποιθκεί, να ερωτευτεί κάποιον άλλον και να φφγει. 
Κα τολμιςει δθλαδι να ηιςει. 
 
Θ πιο δφςκολθ μορφι που μπορεί να πάρει ο τφραννοσ είναι εάν 
χωκεί μεσ ςτον κακρζφτθ μασ.  Τότε τα πράγματα γίνονται 
αφόρθτα.  Δεν του ξεφεφγεισ με τίποτα.  
Εκτόσ κι αν ακοφςεισ τον Μπρεχτ: 
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Ροίθμα Σχετικό με τον Τφραννο 

Ερωτιςεισ κι αποκρίςεισ 
 

«Mπορεί θ αλικεια νάν' κνθτι, το ψζμα ακάνατο;»  

              «Ζτςι δείχνουν όλα.» 

«Ροφ είδεσ, θ αδικία να μθ ξεμαςκαρεφεται  

χρόνουσ και καιροφσ;»  

              «Eδϊ.» 

«Mα ξζρεισ κάποιον που θ βία να του 'χει φζρει τφχθ;»  

              «Kαι ποιοσ δεν ξζρει;» 

«Tότε ποιοσ μπορεί, ς' ζναν τζτοιο κόςμο,  

να τςακίςει τον τφραννο;».  

              «Eςφ.» 

 

   Μπρεχτ, 1939. 
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Υποταγμζνοσ 
 

«Το να γυρίηεισ κανείσ το άλλο μάγουλο όταν τον χαςτουκίηουν 
μπορεί να ταιριάηει ςε ζνα Κεό ι ςε ζναν ςκφλο. 

Πχι ςε άνκρωπο.» 
Καηαντηάκθσ 

 

Ζνασ λαόσ, ι ζνασ άνκρωποσ ςτθν πραγματικότθτα δεν μπορεί 
να υποταχτεί ολοκλθρωτικά ποτζ.  Μπορεί όμωσ, για λόγουσ 
ςυμφζροντοσ, βολισ ι αδυναμίασ, να αφεκεί να αποκοιμθκεί. 
Ωςτόςο, δεν πρζπει να ξεγελιόμαςτε.  Οι άδικεσ και ατιμωτικζσ 
ταπεινϊςεισ που δζχεται ςυςςωρεφονται μζςα του. 
Βράηουν. 
Ο υποταγμζνοσ κυμίηει θφαίςτειο. 
Πςα χρόνια κι αν παραμζνει αξιοπρεπικά ανενεργόσ, δεν παφει 
θ πικανότθτα μίασ άτακτθσ εκτόνωςθσ, που κα κυμίηει ζκρθξθ. 
Αυτό ζκανε θ νζγρικθ φυλι ςτθν Αμερικι, όταν επαναςτάτθςε  
απζναντι ςτουσ λευκοφσ αφζντεσ.  Αρκοφςε μια ςπίκα.  Μια 
γυναίκα αρνικθκε να κατζβει από το λεωφορείο και θ 
επανάςταςθ ξάναψε ςαν πυρκαγιά.  
Αυτό ζκανε μετά από 400 χρόνια ςκλαβιάσ ο Ζλλθνασ. 
Ρζντε γενιζσ δεν φάνθκαν αρκετζσ για να ςβιςουν τθ φλόγα τθσ 
ψυχισ του. 
Αυτό ζκαναν οι Γάλλοι επαναςτάτεσ.  Πταν ο κόμποσ ζφταςε ςτο 
χτζνι, ο υπνωτιςμζνοσ καταπιεηόμενοσ ξφπνθςε και ζςτειλε ςτθ 
γκιλοτίνα όςουσ είχαν παρανοιςει τθν ανκρϊπινθ - φυςικι 
πραγματικότθτα, κεωρϊντασ τθν υποταγι μόνιμθ. 
Αυτι τθ ςκλθρι, μα δίκαιθ, αλικεια επιβεβαιϊνει και θ πόρνθ, 
όταν μετά από χρόνια καταπίεςθσ και εκμετάλλευςθσ, βρίςκει 
το κάρροσ και καταςφάηει τον νταβατηι τθσ. 
Απ’ ότι φαίνεται, ευτυχϊσ, «και θ υποταγι ζχει τα όριά τθσ». 
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Φανατικόσ 
 
Ραλιά πιγαινα ςτο γιπεδο. 
Λόγω τθσ Κωνςταντινουπολίτικθσ κατά το ιμιςυ καταγωγισ τθσ 
μάνασ μου, ζγινα από μικρόσ ΑΕΚτηισ. 
Ριγαινα λοιπόν ςτθν Νζα Φιλαδζλφεια (πριν γκρεμίςουν το 
γιπεδο) και κακϊσ αγόραηα το ειςιτιριο, όταν ο ταμίασ με 
ρϊταγε για τθ κφρα, του ζλεγα περιφανα: «Σκεπαςτι». 
Σκεπαςτι λζγονταν θ -πράγματι ςκεπαςτι- εξζδρα ςτθν οποία 
πιγαιναν οι φανατικοί.  Ιταν μάλιςτα τόςο άγριο το 
ςυγκεκριμζνο πλικοσ που κάκονταν εκεί, που χωρίηονταν από 
το γιπεδο με ζνα εντυπωςιακά υψθλό ςυρματόπλεγμα. 
Για κάποιο περίεργο λόγο αυτι τθν υποβιβαςτικι εικόνα, εγϊ τθ 
κεωροφςα τιμθτικι. 
Ϊρεσ πριν το εναρκτιριο λάκτιςμα ςυγκεντρωνόμαςταν και 
υμνοφςαμε τθ κεά μασ, ενϊνοντασ και δυναμϊνοντασ τθν πίςτθ 
μασ.  Και από το πρϊτο λεπτό του αγϊνα φωνάηαμε για τθν 
αδικία που ςυντελοφνταν εισ βάροσ τθσ ομάδασ μασ.   
Το πολφ περίεργο (και αυτό που πρϊτο μου ζδειξε το δρόμο τθσ 
εξόδου από τον φανατιςμό) ιταν το ότι οι οπαδοί τθσ εκάςτοτε 
αντίπαλθσ ομάδασ, αν και παρακολουκοφςαν τον ίδιο αγϊνα, 
είχαν ακριβϊσ τθν αντίκετθ άποψθ.  Κεωροφςαν δθλαδι και 
αυτοί ότι αδικοφνταν.   
Κάτι ζτρεχε λοιπόν. 
Δεν μποροφςε και οι δφο πλευρζσ να ζχουμε δίκιο. 
Κι ο προβλθματιςμόσ μου ενιςχφονταν από τθ ςκζψθ ότι εάν θ 
καταγωγι μου ιταν διαφορετικι (από τθ Κεςςαλονίκθ ι τον 
Ρειραιά για παράδειγμα), κα μποροφςε κάλλιςτα να βρίςκομαι 
ςτο ίδιο γιπεδο, να παρακολουκϊ τον ίδιο αγϊνα και ωςτόςο 
να υιοκετϊ ακριβϊσ τθν αντίκετθ άποψθ περί δικαίου. 
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Άρα λοιπόν το πιςτεφω του φανατικοφ (ακλθτικό, εκνικό ι 
κρθςκευτικό φρόνθμα κ.α.) βαςίηεται ςτον τόπο γζννθςθσ. 
Ασ μθν ξεχνάμε ότι εάν είχε τφχει να γεννθκοφμε ςτθν ανατολι, 
θ κρθςκεία μασ, με τθν πρόφαςθ τθσ οποίασ ζχουν διεξαχκεί 
πολφχρονοι πόλεμοι, κα ιταν διαφορετικι. 
Ασ μθν ξεχνάμε ταυτόχρονα, τθν ίδια ςτιγμι που γινόμαςτε ζνα 
με τθν ορμι των ομοκριςκων, ομοεκνϊν ι ομοϊδεατϊν μασ, τθν 
ίδια ςτιγμι που νιϊκουμε βακειά ςυγκίνθςθ από τθν δφναμθ 
τθσ ςυνιςταμζνθσ πίςτθσ μασ, ότι (όπωσ αναφζραμε και ςτθν 
ανάλυςθ του Κλθρικοφ): 

«Θ δφναμθ με τθν οποία πιςτεφουμε 
δεν αποδεικνφει τθν αλικεια τθσ πίςτθσ μασ.»  

Νίτςε 
Το γεγονόσ αυτό είναι βεβαίωσ, όπωσ είπαμε αυταπόδειχτο, 
αφοφ και οι αντίπαλοί μασ, ςτθν αντίπερα όχκθ, πιςτεφουν 
βακφτατα ςτθν ακριβϊσ αντίκετθ αλικεια. 
 
Αυτό λοιπόν που πρζπει να κάνει ο κάκε άνκρωποσ, εάν κζλει 
να αποφεφγει τθν αδυναμία αντικειμενικισ κρίςθσ και τφφλωςθ 
που προκαλεί ο φανατιςμόσ είναι να ςτζκεται πάντα ςε κάποια 
απόςταςθ αςφαλείασ.  Αλλιϊσ, εάν αφεκεί να ενταχκεί ςτθν 
άβουλθ μάηα, είναι βζβαιο ότι κα απολζςει τθν ζκφραςθ τθσ 
μοναδικότθτάσ του και κα αποτελζςει, μαηί με τθ μάηα, 
αντικείμενο εκμετάλλευςθσ (ενόσ πολιτικοφ, ενόσ κλθρικοφ, ενόσ 
«θγζτθ»).   
Ανζκακεν, ο φανατιςμόσ του πλικουσ αποτελοφςε το ιδανικό 
μζςο χειραγϊγθςθσ και ο κάκε υγιϊσ ςκεπτόμενοσ άνκρωποσ 
πρζπει να μθν αφινεται ςε αυτιν τθν πραγματικότθτα. 
Είναι κζμα αυτοςεβαςμοφ, αξιοπρζπειασ, φιλαλθκείασ 
και τελικά ελευκερίασ. 
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Φιλάργυροσ 
Ραράξενο το ότι ενϊ δικαίωσ μασ ξενίηει θ τάςθ των Αιγυπτίων, 
να κάβουν από πολφτιμα αντικείμενα μζχρι και κοντινά 
πρόςωπα μαηί με τουσ Φαραϊ, δεν μασ ξενίηει αντίςτοιχα θ 
τάςθ οριςμζνων ςυνανκρϊπων, που ωσ ςφγχρονοι Σκρουτη Μακ 
Ντάκιδεσ, αφιερϊνουν τθ ηωι τουσ ςε ζναν λυςςαλζο αγϊνα 
αποταμίευςθσ.   
Τουλάχιςτον οι Αιγφπτιοι είχαν κάτι να μασ πουν.  Θ δικι τουσ 
τελετουργικι πράξθ βαςίηονταν ςτθ διάκεςθ απόδοςθσ τιμισ 
και κυρίωσ ςτθν πίςτθ τθσ μετά κάνατον ηωισ. 
Οι δικοί μασ φιλάργυροι όμωσ τι κα ζχουν να μασ πουν; Για 
ποιον λόγο όλθ αυτι θ υπερβολικι προςπάκεια αποταμίευςθσ; 
Οι ίδιοι κα επικαλοφνταν διάφορουσ μθ ικανοποιθτικοφσ 
λόγουσ, όπωσ θ ανάγκθ εξαςφάλιςθσ. 
Θ ψυχολογικι ανάλυςθ κα απζδιδε αυτιν τθ δυςνόθτθ πράξθ 
ςε κακιλωςθ ςτο πρωκτικό ςτάδιο, θ οποία χαρακτθρίηεται από 
γενικευμζνθ ζλλειψθ διάκεςθσ δοτικότθτασ. 
Θ φιλοςοφία του Αριςτοτζλθ κα ζδινε τθν καλφτερθ κατ’ εμζνα 
εξιγθςθ, υπενκυμίηοντασ το βαςικό πρόβλθμα των 
χρθματιςτϊν, οι οποίοι αδυνατοφν να δουν το λειτοφργθμά τουσ 
όπωσ τα άλλα.  Ζνασ γιατρόσ για παράδειγμα, κεωρεί μεν τθν 
ιατρικι αιϊνια, μιασ και αυτι διακρίνεται από τθ διαχρονικι 
τάςθ για υποςτιριξθ τθσ υγείασ, αλλά τθν κάκε εφαρμογι τθσ 
πεπεραςμζνθ, με τθν ζννοια ότι θ αποςτολι του γιατροφ 
ολοκλθρϊνεται μόλισ ο αςκενισ κεραπευτεί.  Δεν ζχει νόθμα να 
ςυνεχίηεισ να κεραπεφεισ ζναν κεραπευμζνο. 
Εκεί εντοπίηεται το πρόβλθμα των χρθματιςτϊν.  Χάνουν το λόγο 
(που αρχικά ιταν θ εξοικονόμθςθ πόρων για ςυγκεκριμζνουσ 
ςκοποφσ) και επεκτείνουν το ςτόχο πζραν τθσ υλοποίθςθσ του, 
κακιςτϊντασ τθν άνευ λόγου περεταίρω αποταμίευςθ αιϊνια.   
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Φιλόηωοσ 
 
Ο πραγματικόσ φιλόηωοσ ςζβεται τθ φυςικι επικυμία. 
Δεν κα τον δεισ να εγκλωβίηει ζνα περιφανο τετράποδο ςε ζνα 
διαμζριςμα, αφαιρϊντασ του τθν δυναμικι ανεξαρτθςία, 
κάνοντάσ του μανικιοφρ και χρθςιμοποιϊντασ το ςαν μπαλάκι 
αποςυμπίεςθσ άγχουσ. 
Ο πραγματικόσ φιλόηωοσ κα αγαπιςει το κάκε ηϊο εκτιμϊντασ 
και επεκτείνοντασ τθ διαχρονικι κζςθ και ςυνφπαρξι του με τον 
άνκρωπο.  Ο ςκφλοσ για να φυλάει, ο γάιδαροσ για να 
κουβαλάει και το καναρίνι για να κελαθδάει και να πετάει ςε 
ελεφκερο ουρανό. 
Ο ταιριαςτόσ χϊροσ για όλα τα ηϊα είναι θ φφςθ. 
Με τθν ελευκερία και τθ ςκλθρότθτά τθσ. 
Αυτό βεβαίωσ ιςχφει και για τον άνκρωπο,  
μόνο που το ζχει πια ξεχάςει 
και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ επικυμεί να επιβάλλει τθν αφφςικθ 
αςτικι προςαρμογι του και ςτα ηϊα. 
Αλικεια τι πάει να πει «Κατοικίδιο ηϊο»;  Τι αντιφατικόσ όροσ! 
Το ηϊο ηει ςτθ φφςθ.  Άντε το πολφ, ςτθν αυλι ι ςτον ςτάβλο. 
Μζχρι εκεί όμωσ. 
Θ εικόνα τθσ κυρίασ που όλθ μζρα αςχολείται με τα ηϊα «τθσ» 
διότι δεν μπορεί να αγαπιςει τουσ ανκρϊπουσ είναι πλιρωσ 
απωκθτικι. 
Ππωσ απωκθτικι είναι και θ ςτάςθ των διαφόρων φιλοηωικϊν 
εταιρειϊν, που διοργανϊνουν ολόκλθρεσ καμπάνιεσ για να 
διαςωκεί το τάδε ι το δείνα είδοσ, αγνοϊντασ ι αδιαφορϊντασ 
για τθν αλικεια τθσ φυςικισ ιςτορίασ που ρθτά αναφζρει πωσ θ 
εμφάνιςθ και θ εξαφάνιςθ των διαφόρων ειδϊν (ανάμεςα ςτα 
οποία και ο άνκρωποσ) είναι βαςικόσ κανόνασ τθσ φφςθσ.  



90 
 

Δφο Συμβάντα Σχετικά με τθν φιλοηωία Βορείων Ρροαςτίων 
Ζνα γελοίο και ζνα ςοβαρό 

Το Γελοίο 
Μζνω ςτθ Νζα Ερυκραία. 
Οι περιςςότεροι κάτοικοι των γφρω περιοχϊν είναι ιδιαίτερα 
εφποροι, αναπτφςςοντασ όλεσ τισ αναγκαίεσ ιδιοτροπίεσ που 
χρειάηεται ζνασ πλοφςιοσ για να επιδείξει τον πλοφτο του. 
Μεταξφ αυτϊν είναι και οι πολλοί υπθρζτεσ που αναλαμβάνουν 
να τουσ μαγειρεφουν, να τουσ φυλοφν, να νταντεφουν τα παιδιά 
τουσ, να γθροκομοφν τουσ γζρουσ τουσ, να ποτίηουν τον κιπο 
τουσ και βεβαίωσ -και εν ολίγοισ- να τουσ ξεςκατίηουν. 
Με όλο αυτό το background, βρίςκω τουλάχιςτον γελοία τθν 
πρωινι εικόνα να τουσ βλζπω να βγάηουν με τόςθ ςυνζπεια και 
τάξθ τα πάντοτε ράτςασ τετράποδά τουσ (μακάρι να ιταν το ίδιο 
ςυνεπείσ και με τα παιδιά τουσ) και κυριολεκτικά να τα 
ξεςκατίηουν, μαηεφοντασ τα περιττϊματα τουσ, με τθν θλίκια 
υπερθφάνεια του απόμακρου από τθ φφςθ πολιτιςμζνου βλάκα. 
Καταλαβαίνεται δθλαδι τι ςυμβαίνει εδϊ; 
Αυτοί οι ίδιοι που δεν κουνάν το δακτυλάκι τουσ… 
Αυτοί οι ίδιοι που χρειάηονται τρεισ Φιλιππινζηουσ για να πάνε 
ςτθν τουαλζτα, 
μαηεφουν με ευλάβεια τα ςκατά ενόσ κοπρόςκυλου. 
«Και τι προτείνετε δθλαδι κφριε, να αφινουμε τα περιττϊματα 
ςτα πεηοδρόμια;», κα μου ζλεγαν με το αριςτοκρατικό τουσ 
φφοσ και τον χαρακτθριςτικό πλθκυντικό αγενείασ που τουσ 
διακρίνει. 
Ρροτείνω κάτι πολφ πριν από τθν φπαρξι ςασ και τθν φπαρξθ 
των αςτικϊν πεηοδρομίων ςασ: 
Αγαπθτοί βλαμμζνοι μου κφριοι, 
αφιςτε τθ φφςθ ςτθν θςυχία και τθ ςοφία τθσ.   
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Το Σοβαρό 
Μζνω ςτθ Νζα Ερυκραία. 
Κινοφμε τακτικά με τα μζςα μεταφοράσ. 
Στο ςτακμό τραίνου τθσ Κθφιςιάσ, δφςκολα ςυναντάσ τισ υψθλζσ 
φιλόηωεσ αριςτοκράτιςςεσ.  
Ωςτόςο, πριν λίγουσ μινεσ, με πλθςίαςε μία τζτοια κυρία. 
«Σασ παρακαλϊ, μου είπε, είναι επείγον…» και μου πρότεινε να 
ρίξω κάποια χριματα ςτθ ςχιςμι ενόσ κουτιοφ. 
Ραραξενεφτθκα.  Ρωσ ιταν δυνατόν μία απολφτωσ γνιςια 
ςνομπ Κθφιςιϊτιςςα να υιοκετεί το φφοσ δζκα ηθτιάνων; 
«Για ποιο λόγο, τθ ρϊτθςα. Τι είναι το επείγον;» 
«Αγαπθτζ κφριε, 
μπορείτε να φανταςτείτε ότι με αυτόν τον καιρό υπάρχουν 
αδζςποτα χωρίσ τθ ηεςταςιά και τθ ςτοργι ενόσ ςπιτιοφ;» 
Δεν τθσ απάντθςα. Ζμεινα άφωνοσ.  Αυτό δεν το περίμενα. 
Μοφτρωςε και φεφγοντασ ψζλλιςε κάτι, φανερά αγανακτιςμζνθ. 
Συνζχιςε ωςτόςο το υψθλό τθσ ζργο. 
 
Μπικα ςτο τραίνο, με προοριςμό μου το Μοναςτθράκι. 
Σε κάκε ζναν από τουσ 16 ςτακμοφσ, καινοφριοι άποροι και 
άςτεγοι ειςζρχονταν.  Ζλεγαν λίγα λόγια και φςτερα ηθτοφςαν 
ελεθμοςφνθ:  «Κάνει κρφο.  Δεν ζχω ςπίτι»… 
Σε 42 ακριβϊσ λεπτά βγικα ςτθν πλατεία. 
Στρίβοντασ ςτο Μουςτάκα, άρχιςα να κατεβαίνω βιαςτικά τθν 
Ερμοφ.  Ξαφνικά ςκόνταψα κάπου. 
«Συγνϊμθ παλλθκάρι μου», μου είπε ζνασ ευγενζςτατοσ 
γεροντάκοσ.  Ζμενε εκεί, ςτθν άκρθ του πεηοδρομίου. 
Κράταγε αγκαλιά ζνα ςκυλάκι και μοιράηονταν μαηί του τθν 
μαφρθ μοίρα και μία μιςοφαγωμζνθ τυρόπιτα που κάποιοσ 
περαςτικόσ του είχε αφιςει.  
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Φιλόςοφοσ - Διανοοφμενοσ 
 

«Κι από το ςπίτι πιο πολφ, ανάγκθ ζχω τθν αλικεια»  
Μπρεχτ 

Λςτορικά, θ αναηιτθςθ τθσ αλικειασ ζχει αποτελζςει ζνα από τα 
πιο καρραλζα ανκρϊπινα τολμιματα. 
Από τθ εγκατάλειψθ των κεωριϊν τθσ μαγείασ και τθσ 
κρθςκείασ, ζωσ τον Μφκο του Σπθλαίου. 
Από τθν αμφιςβιτθςθ αυτϊν που μασ μάκανε, ςε εκείνα που 
υποψιαςτικαμε και αργότερα ανακαλφψαμε. 
Από το τι υπάρχει ςτθ ςκοτεινι πλευρά του ςφμπαντοσ, ςτο 
φεγγάρι και ςτουσ μακρινοφσ γαλαξίεσ, 
μζχρι το τι ςυμβαίνει ςτθν κοινωνία, ςτισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ 
και βεβαίωσ, ςτθν ακζατθ πλευρά του εαυτοφ μασ. 
Και ο δρόμοσ παραμζνει μακρφσ. 
Μα ςε ζνα μεγάλο βακμό, οι μεγάλοι αυτοί πρόγονοί μασ- 
αναηθτθτζσ τθσ αλικειασ, μασ ζχουν δείξει τον τρόπο.   
Λζγεται «Κάρροσ». 

«Ρροςζξτε όμωσ φιλόςοφοι και φίλοι τθσ γνϊςθσ  
και προφυλαχτείτε από αυτό το μαρτφριο!, 

από το να υποφζρεται “για χάρθ τθσ αλικειασ”»   
Νίτςε 

Οι φιλοςοφικζσ απόψεισ για τθν προςπάκεια αναηιτθςθσ τθσ 
αλικειασ παρουςιάηουν μεταξφ τουσ ςθμαντικζσ διαφορζσ.  Για 
πολλοφσ, το ηθτοφμενο είναι θ εφρεςθ εκείνθσ τθσ ποςότθτασ 
αλικειασ που κα μασ επιτρζψει να ηοφμε όςο το δυνατόν 
ευτυχζςτεροι.   
Άλλωςτε, κατά τον Επίκουρο,  
θ λφςθ των ζςχατων και ακρότατων κεωρθτικϊν ηθτθμάτων  
δεν είναι κακόλου απαραίτθτθ. 
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Για κάποιουσ άλλουσ όμωσ, πιο καρραλζουσ, θ αναηιτθςθ τθσ 
αλικειασ είναι αυτοςκοπόσ, ανεξάρτθτα από το αν τα 
αποτελζςματά τθσ κα τουσ κάνουν να ηουν ευτυχζςτερα. 
Τάςςονται υπζρ μίασ ηωισ που βαςίηεται ςε μία ςκλθρι αλικεια 
και όχι ςε μία μερικι αλικεια (που ομοιάηει με ζνα βολικό 
ψζμα).  Γιϋ αυτοφσ θ δφναμθ ενόσ πνεφματοσ κακορίηεται από το 
ποςό τθσ αλικειασ που αυτό μπορεί να αντζξει. 

 
Ο ςφγχρονοσ φιλόςοφοσ διαφζρει ςθμαντικά από τον πρόγονό 
του.  Θ απαιτθτικι και ςε ζνα βακμό τρελι κακθμερινι πράξθ 
τθσ ηωισ μασ, αν και κεωρθτικά αποδζχεται τθν φιλοςοφία ωσ 
κζςθ, πρακτικά δεν ζχει χρόνο να τθν ςυμβουλευτεί, πόςο 
μάλλον να τθν εφαρμόςει.  Ζτςι, αυτόσ απομονϊνεται ςτισ ιδζεσ 
του και πολφ ςυχνά απομακρφνεται από τθν ουςία των 
προβλθμάτων.  Ταυτόχρονα, θ ιδζα του ζχει εξειδικευτεί ςε 
τζτοιο βακμό που γίνεται ακατανόθτθ ςτον απλό άνκρωπο. 
Ραρόλα αυτά αξίηει μζγιςτοσ ςεβαςμόσ ςε αυτοφσ τουσ 
τολμθροφσ πρωτοπόρουσ τθσ ςκζψθσ. 
Δεν κα τουσ δεισ βζβαια να ζχουν τθ ρομαντικι εικόνα των 
παλιϊν.  Δεν κα τουσ βρεισ να κατοικοφν μζςα ςε πικάρια κι 
οφτε να πζφτουν ςτισ γιινεσ λακκοφβεσ επειδι κοιτοφν ψθλά 
ςτον ουρανό. 
Πμωσ, ςτθ ςθμερινι εποχι, το λειτοφργθμά τουσ είναι από 
πολλζσ απόψεισ δυςκολότερο και περιςςότερο αναγκαίο. 
Ραρόλα αυτά ςυνεχίηουν, με τρόπο αξιοκαφμαςτο, να 
ςκζφτονται όπωσ οι παλιοί.  «Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ςκζψθσ 
ενόσ φιλοςόφου, ανζκακεν, κακοδθγοφνταν μυςτικά ςε 
κακοριςμζνα κανάλια, από τα ζνςτικτά του.» 
Κι αυτό είναι ωραίο.  Κι αυτό είναι ανκρϊπινο. 
Δθλαδι φιλοςοφικό.  
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Φυγάσ 
 

«Γιγνϊςκω ον φφγω μθ γιγνϊςκων προσ ον φφγω.»  
Κικζρων 

μτφρ.: Ξζρω από ποιον να ξεφφγω *για να γλιτϊςω+, 
αλλά δεν ξζρω ςε ποιον να πάω. 

Ρρζπει να διακόψω. 
Ο λόγοσ είναι ότι πρζπει να φφγω. 
Ο λόγοσ για τον οποίο πρζπει να φφγω 
μου διαφεφγει. 
Είμαι και νιϊκω βακφτατα φυγάσ,  
χωρίσ να ζχω υπάρξει περιοριςμζνοσ ι ζγκλειςτοσ. 
Μα από τι λοιπόν αυτι θ τάςθ;  Γιατί θ ςυνεχισ φυγι; 
Κάτι ζχει ςυμβεί. 
Δε μπορεί.  Αναμφιςβιτθτα κάτι ζχει ςυμβεί. 
Κάτι ςτενάχωρο και επίπονο. 
Τόςο που να διαπερνά το χρόνο και τισ καταςτάςεισ και να 
γίνεται ςυνικειο. 
Τρόποσ ηωισ! 
Κάτι ςτενάχωρο, υποδθλϊνει ςτενό χϊρο. 
Αναμφιςβιτθτα κάποτε κα είχα βρεκεί ςε ζναν τζτοιο χϊρο. 
Αν όχι ςτθν χωρικι διάςταςθ, ςίγουρα ςτθ ςυναιςκθματικι. 
Βίωνα δφςκολα.  Ριεηόμουνα. 
Το ςχεδίαηα καιρό.  
Μόλισ μεγάλωςα, το ζςκαςα από το παιδικό δωμάτιο που 
κφμιηε κελί. 
Κι είπα: «Ωραία!, δεν κα δω ποτζ ξανά τουσ ψυχοφφλακεσ!» 
Μα αυτοί ςυνεχϊσ με κυνθγοφν. 
Κι εγϊ όλο τρζχω. 
Κι εγϊ όλο φεφγω. 
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Ψεφτθσ 
 

«Πχι το ότι μου είπεσ ψζματα, 
αλλά το ότι δεν ςε πιςτεφω πια, με ςυντάραξε» 

Νίτςε 
Εφκολο να τον μαλϊςουμε, όταν είναι παιδί. 
Τον είδα με τα μάτια μου να κλζβει το μζλι από το βάηο 
και τθν άλλθ φορά να κρφβει τθν ςπαςμζνθ τθ γυάλα με το 
χρυςόψαρο κάτω από το χαλί… 
Κι όταν τον ρϊτθςα δεν μου είπε τθν αλικεια… Γιατί; 
 

Εφκολο να τον κατθγοριςουμε, όταν μεγαλϊνει. 
Τον κατζγραψαν οι κάμερεσ όταν ζκανε τθ λθςτεία. 
Ιταν τόςο απεγνωςμζνοσ που δεν ζβαλε οφτε κουκοφλα… 
Κι όταν ο πρόεδροσ τον ρϊτθςε, αυτόσ είπε ψζματα… Γιατί; 
 

Το μαντιλι του ιταν βαμμζνο από το κραγιόν τθσ φιλενάδασ 
του.  Το γκαρςόνι τουσ κυμικθκε που κάκονταν αγκαλιαςμζνοι. 
Εκείνθ φοροφςε τα χαρακτθριςτικά κίτρινα γάντια… 
Κι όταν θ γυναίκα του τον ρϊτθςε, εκείνοσ το αρνικθκε… Γιατί; 
 

Γιατί, γιατί γιατί ... 
Μα γιατί αναρωτιόμαςτε;  Είναι τόςο προφανζσ. 
Ο φόβοσ των ςυνεπειϊν κάνει τον πράττοντα να μθν ομολογεί 
τθν πράξθ του.  Αυτό είναι εφκολο. 
Το δφςκολο και πολλζσ φορζσ το καρραλζο για εμάσ είναι να 
προςπακιςουμε από κοινοφ να βροφμε όχι το γιατί δεν 
ομολογικθκε θ πράξθ, αλλά το γιατί ζγινε. 
Κι αυτό ίςωσ πονάει περιςςότερο κι εμάσ και το αποφεφγουμε. 
Μα αποφεφγοντάσ το, διαιωνίηουμε το πρόβλθμα.   
Λφκοσ, λφκοσ! Βοικεια ςυγχωριανοί! Αυτι είναι θ αλικεια. 
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Ψευτοθκικόσ - Σεμνότυφοσ 
 

«Πμορφοσ κόςμοσ, θκικόσ, 
αγγελικά πλαςμζνοσ» 

Σολωμόσ 
 

Θ κεωρία μου βαςίηεται ςτο ικοσ. 
Μα θ πράξθ μου δεν ακολουκεί ςυνικωσ τθ κεωρία. 
Κι ζτςι, άλλα λζω κι άλλα κάνω… 
Πμωσ κανείσ δεν το ψάχνει… Άλλωςτε, ότι δθλϊςεισ είςαι. 
Κι εγϊ ςε αυτόν τον τομζα είμαι ιδιαίτερα προςεκτικόσ. 
Τι κι αν οι πράξεισ μου είναι αντίκετεσ με το Χριςτιανικό νόθμα; 
Εγϊ τθρϊ απολφτωσ τα κρθςκευτικά μου κακικοντα, 
πθγαίνοντασ ςτθν εκκλθςία κάκε Κυριακι και μεταλαμβάνοντασ 
τακτικά.  Στθν ανάγκθ κάνω και ζνα ευχζλαιο, δίνοντασ ζνα γερό 
μπαξίςι ςτον παπά…  λίγο ζτςι για να κρατϊ επαφι με τα κεία 
και να  διατθρϊ τθν ενάρετθ εικόνα μου! 
Τι κι αν θ πολυγαμία μου ζχει ξεπεράςει ακόμα και τθν ίδια 
φυςικι τάςθ τθσ; 
Κορϊνα ςτο κεφάλι μου ζχω τθ γυναίκα μου!  Τθν τιμϊ, 
παίηοντασ άριςτα το κεατράκι του καλοφ ςυηφγου. 
Τι κι αν θ φιλαργυρία μου ζχει κατακυριεφςει τουσ ςτόχουσ μου; 
Τι κι αν για τθν επαγγελματικι μου ανζλιξθ δεν διςτάηω να πατϊ 
επί πτωμάτων; 
Εγϊ δθλϊνω φανατικά φιλάνκρωποσ και κακαρίηω. 
Φροντίηω μάλιςτα να κατακεραυνϊνω ςεμνότυφα τισ 
ςυμπεριφορζσ που δεν ακολουκοφν το ιερό δόγμα. 
Φτιάχνω τθ γραβάτα, ςθκϊνω το δάκτυλο και αγορεφω. 
«Ράνω απ’ όλα θ θκικι!» 
«Ράνω απ’ όλα θ θκικι!»  
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Σχετικό Ανζκδοτο (πραγματικι ιςτορία) 

Το αποκορφφωμα τθσ ψευτοθκικισ υποκριςίασ 
 
Είχε αρχίςει να νυχτϊνει  
όταν θ Τοφλα ςχόλαςε από το φροντιςτιριο. 
Για να επιςτρζψει ςτο ςπίτι τθσ ζπρεπε να διαςχίςει το ζρθμο 
και ςκοτεινό δαςάκι. 
Ζνασ τφποσ με καμπαρντίνα (…) άρχιςε να τθν ακολουκεί. 
Θ Τοφλα φοβικθκε και περπάτθςε γρθγορότερα. 
Το ίδιο και ο τφποσ με τθν καμπαρντίνα. 
Θ Τοφλα άρχιςε να τρζχει πανικόβλθτθ. 
Ο τφποσ επιβεβαίωνε εκείνο το ανεξιγθτο από τθ φυςικι 
φαινόμενο που παρουςιάηεται με επιτυχία ςε ταινίεσ τρόμου, 
κατά το οποίο ο ταχφτατοσ βθματιςμόσ τθσ προςπάκειασ 
επιβίωςθσ του κφματοσ δεν είναι ποτζ αρκετόσ μπροςτά ςτα 
αργά διαβολικά βιματα του ςχιηοφρενοφσ καταδιϊκτθ και θ 
μεταξφ τουσ απόςταςθ ολοζνα μειϊνεται. 
Ραρόλα αυτά, θ Τοφλα κατόρκωςε να ξεμακρφνει λίγο,  
μα μθ βλζποντασ καλά, ςκόνταψε ςε ζνα κλαδί και ζπεςε κάτω. 
Κρφφτθκε ςε ζναν κάμνο και μετά από λίγο τρζμοντασ, ζνιωςε 
τθν ανάγκθ να ανάψει ζνα τςιγάρο. 
Και τότε, ςτο φωσ του αναπτιρα, φάνθκε το πρόςωπο του 
επίδοξου επιδειξία - βιαςτι, που τθν είχε εντοπίςει και είχε 
πλθςιάςει με ακόρυβο και φπουλο τρόπο. 
«Κείε εςφ;», φϊναξε εκείνθ, μζςα ςε πλιρθ απόγνωςθ… 
«Τοφλα καπνίηεισ;» 
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Ψυχαναγκαςτικόσ 
 

«Γραμμι υποςτιριξθσ ψυχαναγκαςτικϊν. 
Για να ςυνεχίςετε παρακαλοφμε πιζςτε το 1, 11 φορζσ.» 

 

Μου λεν ότι αγχϊνομαι χωρίσ λόγο, μα ζχουν άδικο. 
Ροιοσ κα μου πει ότι δεν είναι λογικό να βεβαιϊνομαι για 
πράγματα τόςο ςθμαντικά;  Ζτςι λοιπόν ηω πιο ιρεμοσ 
αντιμετωπίηοντασ τα άγχθ μου.  Ρωσ δθλαδι; 
Μα, απλοφςτατα, όταν μόλισ κλειδϊςω τθν πόρτα και αφοφ 
βεβαιωκϊ τζςςερισ φορζσ ότι τθν κλείδωςα με πιάςει θ 
χαρακτθριςτικι μου ταραχι και αρχίςω να αναρωτιζμαι αν 
ζκλειςα το φοφρνο, εάν ζςβθςα τον κερμοςίφωνα και το 
κυριότερο, εάν κλείδωςα καλά, τότε ςταματάω, κάνω μεταβολι 
και επιςτρζφω να βεβαιωκϊ. 
Κι όταν όλο αυτό επαναλθφκεί τρεισ φορζσ (προςζξτε: Τρεισ 
φορζσ … οφτε δφο, οφτε τζςςερισ) τότε θρεμϊ. 
Είμαι πια βζβαιοσ και μπορϊ να ςυνεχίςω τθ μζρα μου. 
Στον δρόμο βζβαια για τθ δουλειά, ςταματάω κάκε φορά, ανά 
τακτά διαςτιματα, ςε προκακοριςμζνα ςθμεία, για να 
βεβαιωκϊ ότι πιρα τουσ φακζλουσ, το πορτοφόλι και το κινθτό 
μου.   
Με αυτζσ και άλλεσ παρόμοιεσ πολφ απλζσ κινιςεισ, καταφζρνω 
να ξεπερνϊ τα άγχθ μου ςτο ςπίτι, ςτθ δουλειά, ςτθ διαςκζδαςθ 
και όπου αλλοφ βρεκϊ.  Κι αυτό γίνεται κακθμερινά.   
7 μζρεσ τθν εβδομάδα και 365 μζρεσ το χρόνο. 
Κι αφοφ καταφζρνω να είμαι τόςο ιρεμοσ, δεν μπορϊ να 
καταλάβω ειλικρινά που τον βλζπουν τον ψυχαναγκαςμό … 
«Εγϊ ψυχαναγκαςτικόσ;  Απλά δε μου αρζςει να πατάω τισ 
γραμμζσ ςτο πεηοδρόμιο, διότι αν πατιςω μία, μετά κα πρζπει 
να γυρίςω και να τισ πατιςω όλεσ.» 
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Ψφχραιμοσ 
 
Γεννικθκε με χάριςμα και το καλλιζργθςε. 
Το ανζπτυξε ςε βαςικό χαρακτθριςτικό. 
Το κακιζρωςε ςαν προςωπικι ςτάςθ 
απζναντι ςε πρόςωπα και πράγματα 
απζναντι ςε εντάςεισ και καταςτάςεισ. 
Οφείλουμε να τον διαχωρίςουμε από τον αναίςκθτο. 
Ο ψφχραιμοσ, δεν είναι ότι αποφεφγει ι ότι δεν δφναται να 
αντιλθφκεί τθν ςθμαςία των γεγονότων,  αλλά ότι με ζναν 
ζμφυτο και καλλιεργθμζνο ςοφό τρόπο, κατορκϊνει να 
εφαρμόηει τθν αρχι που όλοι αναγνωρίηουμε ωσ κεωρία, μα 
αδυνατοφμε να κάνουμε πράξθ.  Πταν δθλαδι βρίςκεται ςε μία 
κερμι αδιζξοδθ ζνταςθ (διότι ςτισ άλλεσ περιπτϊςεισ τα 
καταφζρνουμε κι εμείσ), το ςυναίςκθμα δεν ακολουκεί, αλλά 
παραμζνει ςε μία αςφαλι ψυχρότθτα.   
Με τον τρόπο αυτό, ελευκερϊνεται θ λογικι να πάρει τθν 
(επιςτρζψει ςτθν) κζςθ του κακοδθγθτι,  
αναλφοντασ, εξθγϊντασ και προτείνοντασ πικανζσ εξόδουσ. 
Το χάριςμα αυτό αποτελεί προχπόκεςθ θρεμίασ, είτε 
αναφερόμαςτε ςε ανκρϊπινεσ, είτε ςε ομαδικζσ ςχζςεισ. 
Το κατά τα άλλα αξιαγάπθτο κερμό Μεςογειακό ταπεραμζντο 
των Ελλινων, κακιςτά τθν προςπάκεια διατιρθςθσ ψφχραιμθσ 
ςτάςθσ ςτόχο ιδιαίτερα υψθλό. 
Θ επίτευξι του από το προςωπικό ζωσ το πολιτικό επίπεδο, κα 
μασ είχε ςϊςει από πάμπολλα προβλιματα. 
Ασ ευχθκοφμε. 
Ειδικά μάλιςτα για το οικογενειακό περιβάλλον. 
Είναι τόςο όμορφο να βλζπεισ παιδιά να χαμογελοφν δίχωσ 
φόβο.  
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Επίλογοσ - Εγϊ 
 

Κάπωσ ζτςι με βρικα 
ψάχνοντασ μζςα ςε εκείνον, ςτον άλλον,  
ςε εςζνα!, 
βρίςκοντασ εκείνον, τον άλλον 
κι εςζνα! 
Κι ιρκε θ ϊρα τϊρα για να μιλιςω για τον δικό μου τφπο. 
Αν, διαβάηοντασ τα περιεχόμενα και κζλοντασ κι εςφ με τθ ςειρά 
ςου να με βρεισ, λογικά ανάτρεξεσ απευκείασ ςτο «Επίλογοσ - 
Εγϊ», καταρχάσ ςε ευχαριςτϊ για τθν επικυμία εφρεςθσ - 
γνωριμίασ. 
Ωςτόςο, νομίηω πωσ ζκανεσ λάκοσ, διότι με αυτόν τον τρόπο 
υπερπιδθςεσ ζνα μεγάλο μζροσ του εαυτοφ μου, που βρίςκεται 
ςτον κάκε περιγραφόμενο χαρακτιρα, ςε τζτοιο μεγάλο βακμό 
που, αναςκοπϊντασ το ςφνολο του βιβλίου, αιςκάνομαι ότι ςε 
όλουσ τουσ τφπουσ κα ταίριαηε θ προςκικθ «-Εγϊ». 
 
Σε ότι αφορά εμζνα τϊρα και αφοφ ςου υπενκυμίςω τθν 
αναπόφευκτθ υποκειμενικότθτα τθσ κάκε αυτοβιογραφίασ, 
παραποιϊ και απαγγζλω: 
«Μια φορά ιταν ζνασ κότςυφασ, που τον λζγανε Γιάννθ. 
Απζκτθςε φωλιά και κοτςυφόπουλα 
και τόςο περιφανοσ αιςκάνονταν….» 
Καμαρωτόσ - καμαρωτόσ διάγω λοιπόν το μζροσ εκείνο τθσ ηωισ 
μου κατά το οποίο γεφομαι τουσ καρποφσ τθσ δθμιουργίασ μου, 
βλζποντασ να ανκίηει θ ςπορά μου.         
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Μα δυςτυχϊσ δεν είναι μόνο θ δθμιουργικι τάςθ που κυβερνά 
τθ ηωι μου, αλλά και θ αντίκετι τθσ. 
Κι αφοφ γεννιςω και ανακρζψω κάτι, φςτερα το καταςτρζφω. 
Απ’ τισ προςωπικζσ επιτυχίεσ,  
ωσ τισ ςυνυπαρξιακζσ ευτυχίεσ… 
«Απ’ τθσ ψυχισ μου το ιερό 
ωσ τθσ ηωισ μου το μπουρδζλο», που λζει και το τραγοφδι. 
Το κυκλικό τραγοφδι τθσ ηωισ μου: 
Σιμερον γεννιζται… Σιμερα γάμοσ γίνεται… Στου παιδιοφ μου τθ 
χαρά… κι φςτερα μοιρολόι. 
Μεςολαβεί μεγάλθ παφςθ. 
Κι φςτερα πάλι. 
Κι αυτό μζχρι πότε; 
Κι αυτό μζχρι που; 
 
Αυτι θ ςυνφπαρξθ των δφο αρχϊν, δθμιουργίασ και 
καταςτροφισ, επεκτείνεται ςε όλουσ τουσ χρόνουσ και τισ 
εκδθλϊςεισ τθσ ηωισ μου. 
Με κουράηω. 
Με εξαντλϊ. 
Και κυρίωσ με απογοθτεφω. 
Συμβαίνει ςε μεγάλα κζματα και διαςτιματα,  
παραπζμποντασ ςε Μανιοκατάκλιψθ (Διπολικι Διαταραχι). 
Ρότε ςτον ουρανό και πότε ςτον Άδθ. 
Ρότε Κεόσ και πότε Διάβολοσ. 
Αυτι θ διπλι φπαρξθ τρζφεται από τθ ηωι μου. 
Ραράλλθλα όμωσ, ςυμβαίνει και ςτα μικρά κακθμερινά κζματα, 
παραπζμποντασ ςτθν Κυκλοκυμία. 
Ράντα κλαίει αφοφ γελά, 
φζρνει πόνο θ χαρά. 
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Κι εκεί που νομίηει κανείσ ότι ιρκε το τζλοσ,  
κι εκεί που ακοφει τθν απαγγελία να ολοκλθρϊνεται,  
βλζποντασ τον κότςυφα να ςτζκει ολομόναχοσ και λυπθμζνοσ 
ςτο κλαδί και να λζει: 
«μόνο Γιάννθ με λζνε… 
μόνο Γιάννθ», 
τότε ξαφνικά αρχίηει το πιο γλυκό τραγοφδι,  
που περιγράφει το μεγαλφτερο καφμα τθσ ηωισ, 
που μιλάει για τθ ςυνζχεια, που μιλάει για τα παιδιά, 
που μιλάει για εςζνα, τον αναγνϊςτθ - ςυνοδοιπόρο 
αναγζννθςθσ και ελπίδασ.  
που μιλάει για τθ δφναμθ όλων μασ να μθν παραδιδόμαςτε  
και λίγο πριν το τζλοσ του τραγουδιοφ να φωνάηουμε: 
«Ιταν αυτό θ ηωι; Ωραία! Ράμε άλλθ μια φορά!» 
«Da Capo!». 
 
Πχι, δεν ιρκε το τζλοσ 
κι οφτε ποτζ κα ζρκει. 
Υπάρχει «ο κόςμοσ ο αλθκινόσ» 
και κα υπάρχει για πάντα. 
«Από τθ γθ μζχρι τα αςτζρια και πάλι πίςω!», που ζλεγε ζνα 
γλυκό παιδάκι. 
Και όχι - όχι, βεβαίωσ όχι!, δεν κα μποροφςε να τελειϊςει ζτςι 
ζνα βιβλίο, πόςο μάλλον θ κάκε φπαρξθ. 
Το καλφτερο απ’ όλα μασ το κράταγε φυλαγμζνο ςτον επίλογο. 
Δεν είναι απλϊσ για το Happy End. 
Είναι θ ακριβι μασ αλικεια. 
Το καλφτερο απ’ όλα μασ το κράταγε για το τζλοσ, 
λζγοντάσ μασ πωσ 
«Τζλοσ δεν υπάρχει!»  
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                             -συνέχεια- 


