
 

 

 

 

 

Η μετάλλαξη 

 

Ο Ρωμανός και η Δήμητρα άρχισαν την κοινή τους 
πορεία κάπου στα δεκαέξι τους, ως μαθητές. Ο ένας 
θαύμαζε τον άλλον με μοναδικό κριτήριο το στυλ 
του μαθητή και της μαθήτριας. Ήταν πολύ καλοί 
μαθητές και αυτό τους έκανε πολύ γρήγορα να 
ξεχωρίζουν οι δύο τους από τους άλλους της τάξης. 
Οι συμμαθητές τους είχαν πάντα την πιο καλή 
εντύπωση γι αυτά τα παιδιά. Στις τελευταίες τάξεις 
οι δύο τους ήλθαν ακόμα πιο κοντά, με πρόσχημα το 
κοινό διάβασμα των μαθημάτων για τις εξετάσεις 
στο σχολείο. 
Ο Ρωμανός ήταν καλύτερος από τη Δήμητρα στα 
πρακτικά μαθήματα (μαθηματικά, φυσική κτλ). 
Αυτό τον έκανε να γίνεται κάπως απαραίτητος στη 
Δήμητρα που έτσι έβρισκε την ευκαιρία να είναι 
κοντά του. Τίποτα όμως το ιδιαίτερο δεν 



σημειώθηκε μεταξύ τους τότε. Ούτε μια λέξη δεν 
ειπώθηκε από τα χείλη τους. Κανείς από τους δύο 
δεν είχε την παραμικρή ένδειξη πως ο άλλος κάτι 
ένιωθε γι αυτόν. Η καρδιά του καθενός όμως είχε 
όλες εκείνες τις αποδείξεις, αυτές που χρειάζεται για 
να χτυπά δυνατά, χαρούμενα και να είναι 
ευτυχισμένη. Ήξερε με κάθε σιγουριά πως σύντομα 
ο ένας θα βρεθεί πολύ κοντά στον άλλον. 
Το σχολείο κάποτε τελείωσε. Ο Ρωμανός 
προχώρησε στις δικές του σπουδές ενώ η Δήμητρα 
εξ αιτίας ενός μικρού ατυχήματος στις εισαγωγικές 
εξετάσεις δεν κατάφερε να μπει στο πανεπιστήμιο 
την ίδια χρονιά. Στο επόμενο διάστημα τα πράγματα 
άλλαξαν για την οικογένειά της και έπρεπε να 
εργαστεί. 
Τα δύο παιδιά χάθηκαν. Δεν χάθηκαν όμως οι 
καρδιές τους. Κάθε μία είχε μέσα της τον ειδικό 
πομποδέκτη, που εκπέμπει και λαμβάνει το σήμα της 
ασίγαστης αγάπης, μιας αγάπης ακούραστης και 
ξάγρυπνης. Οι καρδιές τους επικοινωνούσαν 
ασταμάτητα. Στο νου του ενός σχηματιζόταν η 
εικόνα του άλλου. 

- Τι να κάνει τώρα ο Ρωμανός; Είναι στη σχολή 
του; Διαβάζει; Με θυμάται; 

- Πού να είναι η Δήμητρα; Τι κάνει τώρα; 
Πόσο θέλω να την ξαναδώ, έστω για λίγο, 
έστω κι από μακριά. 



Οι πομποδέκτες αντάλλαζαν σήματα συνεχώς και 
τελικά κάποτε κατάφεραν να συντονιστούν. Τους 
έφεραν και τους δύο στο metro, μέσα στο ίδιο 
βαγόνι, στην ίδια μεριά του βαγονιού. Εκεί, μέσα 
στο συνωστισμό βρέθηκαν ο ένας κολλημένος με 
τον άλλο, εκείνο το ηλιόλουστο μεσημέρι του 
Δεκέμβρη. 

- Δήμητρα! 

- Ρωμανέ! 
Τα χαμόγελα άστραψαν. Τα πρόσωπα έλαμψαν και 
οι καρδιές έκλεισαν συνθηματικά το μάτι η μία στην 
άλλη σαν να έλεγαν «τους φέραμε κοντά, τώρα θα 
αναλάβουν προσωπικά το θέμα τους». 
Και το ανέλαβαν, αφού μετά από δύο μέρες έφτασαν 
και οι δύο στο πρώτο τους μετασχολικό ραντεβού. 
Αυτή τη φορά χωρίς βιβλία, χωρίς εξετάσεις, χωρίς 
άλλη αφορμή, μόνοι οι δύο τους, γι αυτό που ο 
καθένας εκπροσωπούσε στα μάτια του άλλου. 
Δεν υπήρχε κάτι που έπρεπε να μάθει ο ένας για τον 
άλλο. Όλα ήταν γνωστά εδώ και χρόνια. Τι άλλο 
έμενε λοιπόν; Ένα φιλί. Μόνο ένα καθυστερημένο 
φιλί που έχασε το δρόμο μέσα στο χρόνο που πέρασε 
από τότε αλλά ποτέ δεν λησμονήθηκε. Κοιτάχτηκαν 
στα μάτια. Ακόμα ένα κοίταγμα μετά τα τόσα άπειρα 
κοιτάγματά τους. Ήταν 21 Δεκέμβρη παραμονές της 
μεγάλης γιορτής και αυτή η ημερομηνία θα ήταν για 
καιρό η πρώτη τους, η μεγάλη τους, η κοινή τους 
γιορτινή ημέρα. Ο Ρωμανός της χάρισε ένα λούτρινο 



σκυλάκι, «Φερνάνδος» έγραφε η ετικέτα του. Το 
πρώτο της δώρο από εκείνον, που το κράτησε για 
πάντα κοντά της και το στόλιζε στο σαλόνι της, 
καθαρό και βουρτσισμένο, με την ετικέτα του πάντα 
εκεί, περασμένη στο λαιμό του. 
Άρχισαν τα όνειρα. 

- Τελειώνω σε δύο χρόνια. 
- Καλά, βάλε και κάτι παραπάνω. Όλο και 

κάποια αναποδιά συμβαίνει. 
- Δεν θα συμβεί, όχι σε μένα. Δεν θα αφήσω να 

συμβεί αναποδιά. Τελειώνω και αμέσως 
αρραβωνιαζόμαστε. 

- Μα που το ξέρεις; Μπορεί να χάσεις κάποιο 
μάθημα. 

- Δεν θα χάσω τίποτα. Με περιμένεις εσύ. Δεν 
θα καθυστερήσω πουθενά. 

Και αυτό έγινε. Ένας παθιασμένος Ρωμανός που 
ακούραστα «χτυπούσε» το ένα μάθημα μετά το 
άλλο, το ένα εργαστήριο μετά το άλλο, την μια 
εργασία μετά την άλλη με στόχο να τελειώσει τις 
σπουδές του. Τον έχασαν οι φίλοι και οι συμμαθητές 
του. Είχε τώρα το δικό του πρόγραμμα με τη 
Δήμητρα στο επίκέντρο όλων. Αυτό το πρόγραμμα 
εφάρμοζε όπως ακριβώς το είχε σχεδιάσει. 
Τελείωσε στην ώρα του τα πάντα. Εκείνο το πρωινό 
του Σαββάτου έγραψε το τελευταίο μάθημα στη 
σχολή του και το απόγευμα της ίδιας μέρας 



αρραβωνιάστηκαν. Εκείνη τον απέκτησε τόσο 
γρήγορα! Μα γρήγορα τον έχασε κιόλας, σε μία 
μόνο μέρα. Δευτέρα πρωί παρουσιάστηκε για τη 
στρατιωτική του θητεία. Είχε ακόμα μία υποχρέωση 
να τελειώσει. Εκείνος βιαζόταν, εκείνη τον περίμενε 
και αυτός δεν ήθελε να χάσει άλλο χρόνο. Στο 
συμβόλαιο της καρδιάς του υπήρχε ακόμα ένας όρος 
που έπρεπε να εκπληρωθεί με τον καλύτερο τρόπο. 
Μόλις ο Ρωμανός απολύθηκε, έπιασε δουλειά πολύ 
γρήγορα. Μόλις σε μια εβδομάδα. Όχι μία αλλά δύο 
δουλειές. Ένας καινούριος στόχος είχε μπει στο 
πρόγραμμά τους. Τώρα μάζευαν χρήματα, για να 
ξεκινήσουν το δικό τους νοικοκυριό. Της έλεγε 
«εμείς θέλουμε να παντρευτούμε, οι άλλοι τι μας 
φταίνε; Με δικά μας χρήματα θα πάρουμε όλα όσα 
μας χρειάζονται». Μάζευαν λοιπόν χρήματα και 
έκλειναν παραγγελίες για έπιπλα. Αγόραζαν ότι τους 
γοήτευε. Αποκτούσαν με χαρά και ενθουσιασμό ένα 
– ένα τα διαλεχτά κομμάτια για το μελλοντικό τους 
σπίτι και όλα τα συγκέντρωναν στην αποθηκούλα 
της οικογένειας της Δήμητρας. Η εργασία και των 
δύο σπάνια τους άφηνε μεγάλα περιθώρια, για να 
βλέπονται. Ελάχιστες ήταν οι ελεύθερες ώρες του 
Ρωμανού κι αυτές κλεμμένες από το λιγοστό του 
ύπνο, για να βρεθεί κοντά της. 
Σε δύο χρόνια όλα ήταν έτοιμα, για να στεγάσουν 
την αγάπη τους και να ξεκινήσει μαγευτικά το ταξίδι 
της ζωής τους. Όταν ήλθε η ώρα, το «ανάκτορο» 
τους ήταν έτοιμο. Έκαναν τον γάμο τους όπως 



ακριβώς τον είχαν ονειρευτεί. Ήταν και πάλι 
Δεκέμβρης. 
Στους τοίχους του σπιτιού η Δήμητρα κρέμασε τους 
πίνακες που η ίδια είχε κεντήσει. Και τα επιτραπέζια 
φωτιστικά έστελναν το φως τους μέσα από τα 
κεντημένα - χειροποίητα, από αυτήν την ίδια, 
καπέλα τους. Ατελείωτες ώρες είχε αφιερώσει σε 
αυτά τα κεντήματα της. Όλα προσωπικά και 
πολύτιμα. Το όνειρο είχε φτάσει στο τέλος του και 
τώρα παραχωρούσε τη σειρά του σε μια όμορφη 
πραγματικότητα. 
Το πρώτο τους παιδί, η πανέμορφη κορούλα τους, 
ήρθε να τους συναντήσει ακριβώς στους εννέα μήνες 
από το γάμο τους. 

- Δήμητρα, εσύ πρόσφερες και θα προσφέρεις 
τα περισσότερα σε αυτό το παιδί. Δώσε εσύ 
το όνομα που θέλεις να την φωνάζουμε. 

- Στο επόμενο παιδί μας, εσύ θα δώσεις το 
όνομα Ρωμανέ. 

Αυτό και μόνο το γεγονός έκανε τους γονείς του 
Ρωμανού να διαμαρτυρηθούν. Εκείνος όμως «τους 
έκοψε το βήχα». Δεν τους επέτρεψε να συζητούν 
όσα με τη γυναίκα του είχε συμφωνήσει. «Έχουν 
γνώση οι φύλακες» έλεγε στη Δήμητρα που με τη 
γυναικεία της διαίσθηση έβλεπε πιο πέρα. Αλλά 
εκείνος ήταν εκεί. Να την κρατάει σε απόσταση 
ασφάλειας, μακριά από τα φαρμακερά βέλη τρίτων. 
Και πράγματι εκείνος έδινε τις μάχες και εξόντωνε 



τους απείθαρχους που νόμιζαν πως θα μπορούσαν να 
εισχωρήσουν στο ζευγάρι και να πουν τη ανοησία 
τους. Είδαν και κατάλαβαν πως δεν τα έβγαζαν πέρα 
μαζί του και έτσι τους άφησαν ήσυχους. Όλα ήταν 
υπό έλεγχο και η οικογένεια ζούσε θαυμάσια. 
Αλλά τα γερά κάστρα πάντα πέφτουν από μέσα. Από 
έναν ύπουλο εσωτερικό εχθρό που σχεδόν κανείς δεν 
τον υποπτεύεται. Ο καιρός περνούσε, ήλθε και το 
δεύτερο παιδί. Ένα όμορφο αγόρι, το καμάρι της 
Δήμητρας, το γιοκαρίνι της, όπως η ίδια αποκαλούσε 
χαϊδευτικά, το αντράκι της. Τα δύο διαμαντάκια τους 
άστραφταν κάθε μέρα και ήταν το αποτέλεσμα των 
επίπονων και επίμονων προσπαθειών των γονιών 
τους, κυρίως της Δήμητρας, για κάθε καλύτερο! 
Ο Ρωμανός συχνά βρισκόταν σε διπλή βάρδια και η 
Δήμητρα, αυτή η «άοκνη μέλισσα, είχε τα πάντα 
στην εντέλεια. Όχι μόνο το σπίτι σαν παλάτι αλλά 
και τα παιδιά τους σαν αγγελούδια σε εμφάνιση και 
χαρακτήρα. Ολόκληρη η οικογένεια ήταν άψογη. 
Τα παιδιά άρχισαν το σχολείο και η απασχόληση της 
Δήμητρας πολλαπλασιάστηκε. Τώρα είχε επιπλέον 
να φροντίζει και για τα μαθήματα των παιδιών, μαζί 
με τις ξένες γλώσσες, τη μουσική και τον αθλητισμό 
τους. Οι φιλίες των μικρών όλο και μεγάλωναν και 
οι υποχρεώσεις της Δήμητρας φούντωναν για τα 
καλά. Δεν έκανε πίσω, προχώρησε και τα «έδωσε» 
όλα. Με το μικρόβιο της τελειομανίας που την 
κυριαρχούσε αγκομαχούσε όλο και πιο πολύ. 
Έβλεπε ο Ρωμανός την καλή του να μετατρέπεται σε 



σύζυγο – μητέρα – ρομπότ και μέσα του ένα κύμα 
φόβου και τρόμου τον κυρίευε. Την συμβούλευε να 
κόψει λίγο την ταχύτητα της. 

- Δεν είναι τίποτα. Τα παιδιά να περνάνε καλά. 
- Ναι, αλλά τώρα τελευταία μόνον αυτά 

περνούν καλά, εγώ … στο πηγάδι κατούρησα; 
Ένα πτώμα είσαι κάθε βράδυ … 

- Υπερβολικέ! 
Και όμως αυτό συνέβαινε αργά αλλά σταθερά. Η 
Δήμητρα έτρεχε από το πρωί μέχρι αργά κάθε 
βράδυ, με σκοπό να τους έχει όλους και το σπίτι 
τους στην καλύτερη θέση. Οι απαιτήσεις για τη 
φροντίδα των παιδιών αυξάνονταν μέρα με τη μέρα. 
Ο Ρωμανός να είναι σχεδόν όλη μέρα εκτός σπιτιού, 
για να εξασφαλιστούν τα αναγκαία και η Δήμητρα 
να γίνεται όλο και χειρότερα. 
Στην αρχή είχε κάποιες μικρές δικαιολογίες, για τη 
δύσκολη μέρα και τον παραπάνω κόπο που 
απαιτούσε η κατάσταση. Και όταν εκείνος άρχισε να 
λέει: 

- Σταμάτα πια, δεν πάει άλλο αυτό. 

- Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Όταν υπάρχουν 
παιδιά, οι γονείς πρέπει να κάνουν τα πάντα 
γι αυτά. 

- Τα πάντα δεν σημαίνει να σκοτώνουμε τον 
εαυτό μας. Υπάρχουν και όρια που αν τα 



υπερβούμε, τα πράγματα αλλάζουν. Τι νόημα 
έχει να εκτροχιαστούμε μόνο και μόνο επειδή 
υπάρχουν συνθήκες που απαιτούν όλο και 
μεγαλύτερη προσπάθεια; Δήμητρα, μαζί 
ξεκινήσαμε κάτι. Εγώ και εσύ. Τα υπόλοιπα 
ήρθαν μετά και δεν θέλω να αλλάξουν τα 
όνειρα που μαζί κάναμε. 

- Δεν αλλάζει τίποτα, όλα είναι μια χαρά. 
- Ε, όχι και όλα. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα 

μεταξύ μας στην αρχή. 
- Εσένα ο νους σου, νους … 

- Και που θες να είναι ο νους μου, αν όχι σε 
σένα; Δεν έχω ούτε καράβια ούτε εργοστάσια 
να σκεφτώ, ευτυχώς. 

Αυτά και άλλα πολλά που με την πάροδο του χρόνου 
γίνονταν όλο και περισσότερα και πολλές φορές 
ακούγονταν σαν να ήταν τα πιο σημαντικά. Ο 
Ρωμανός άρχισε να παραπονιέται και η Δήμητρα να 
έχει πλέον εμφανή τα σημάδια της κόπωσης. 
Πιο μεγάλα τα παιδιά, πιο πολλές οι προετοιμασίες 
και περισσότερες οι εκκρεμότητες και οι 
απαραίτητες τακτοποιήσεις τελικά. Πάρτι και 
γενέθλια, μεζεδάκια και τραπέζια, στολισμοί και 
καθαριότητες δεν είχαν τελειωμό. Και όλα αυτά 
προστέθηκαν στα κλασικά στολίσματα και 
ξεστολίσματα των Χριστουγέννων, των Απόκρεω 
και του Πάσχα. 



- Τα παιδιά το χαίρονται όλο και πιο πολύ. Το 
περιμένουν πως και πως. 

- Και εγώ σε χάνω όλο και πιο πολύ κι ας σε 
περιμένω πως και πως. 

Δεν βαριέσαι, ποιος να ακούσει τέτοια. Πού να 
βρεθεί χρόνος να απαντήσεις στον άλλο, όταν έχεις 
ήδη εκμηδενίσει το δικό σου χρόνο; 

- Δήμητρα, εσένα ήθελα τότε. Δεν είχα άλλα 
και άλλους στο μυαλό μου να σε μοιράζομαι. 
Τι γίνεται; Το πράγμα όλο και χειροτερεύει. 

- Ντροπή, «άλλοι» είναι τα παιδιά μας; Και εσύ 
τα χαίρεσαι. Γι αυτά τα κάνω όλα. 

- Ναι, αλλά το παρακάνεις μόνο με αυτά. 
- Έλα παραπονιάρη, λες και είσαι ριγμένος. 

Δεν νομίζω να σου λείπει τίποτα. Κοίτα και 
αλλού να δεις πως τους έχουν τους άντρες 
τους. Μόνος σου τα λες κάποιες φορές. Στην 
τρίχα σε έχω. Άλλωστε μεγαλώσαμε τώρα, 
δεν είμαστε όπως παλιά … 

- Μεγαλώσαμε; Μα τι λες τώρα; Ούτε σαράντα 
πέντε δεν είμαστε. Τι θα μου λες μετά τα 
πενήντα; Καλή ψυχή; 

Ούτε και αυτός φανταζόταν τι θα του έλεγε. Τα 
παιδιά την απασχολούσαν πάντα, ακόμα και όταν 
αυτά ήταν μακριά, σε εκδρομές, σε ταξίδια, σε 
σπουδές, στο στρατό. Τον Ρωμανό τον είχε δίπλα 
της και αυτό της αρκούσε. Τα παιδιά όμως; Ήταν 



καλά; Πώς πέρασε η μέρα τους; Τους έλειπε κάτι; 
Πώς να τα βοηθούσε; Αυτή ήταν πάντα η μοναδική 
της ανησυχία! 
Η κατάσταση πήγαινε από το κακό στο χειρότερο 
και τα παράπονα του Ρωμανού ήταν σχεδόν 
καθημερινά. Τώρα όμως τον γυρόφερναν και 
άσχημες σκέψεις. Πόσο σωστά έκανε τότε που 
αποφάσισε για τη Δήμητρα; Έπρεπε να προχωρήσει 
σε γάμο μαζί της; Πώς να το ήξερε αυτό τότε; 
Το σπίτι ήταν υπέροχο, καθαρό και πάντα 
στολισμένο Αυτός όμως δεν ένιωθε πως είχε μια 
ουσιαστική θέση εκεί μέσα. Απλά ήταν ένα ακόμα 
αντικείμενο μέσα στα τόσα άλλα. Η υγεία της 
Δήμητρας άρχισε να δίνει τα πρώτα ανησυχητικά 
σημάδια από την υπερδραστηριότητά της. Η 
κούραση στο τέλος της μέρας την έκανε να νιώθει 
σαν ένα σακί τσιμέντο. Βαριά και ασήκωτη. Τα 
χέρια και τα πόδια της πονούσαν και οι εντριβές του 
Ρωμανού μόνο πρόσκαιρη ανακούφιση έδιναν. Το 
αυχενικό της άρχισε να κάνει έντονη την παρουσία 
του. 

- Τα βλέπεις; Κοίτα τι κάνεις στον εαυτό σου; 
- Δεν είναι τίποτα, άσε με τώρα να κοιμηθώ και 

το πρωί σίγουρα θα είμαι καλύτερα. 
Υπομονή λοιπόν ως το πρωί, για να ακούσει το άλλο 
τροπάριο. 



- Ε, άσε με να κοιμηθώ λίγο, με περιμένουν 
τόσα πολλά σήμερα. Λυπήσου με. 

- Βρε ποιος να μου το έλεγε πως θα είμαστε 
τελικά το ζευγάρι της λύπησης; 

- Εσύ καλά θα πας στη δουλειά σου. Ρώτα και 
μένα. 

- Και που σε ρωτώ, τι βγαίνει; Εσύ πάντα 
κάνεις αυτά που έχεις στο κεφάλι σου. Εγώ 
είμαι γραμμένος στη λίστα σου; 

- Ε πως δεν είσαι, είσαι και παρά είσαι. Και για 
σένα γίνονται όλα αυτά. Και εσύ τα χαίρεσαι. 

- Ποια μωρέ; Τα πετσετάκια και τα κηροπήγια; 
Δεν γίνεται να χαίρομαι λιγότερο αυτά και 
περισσότερο εσένα. Γυναίκα παντρεύτηκα ή 
προσέλαβα διακοσμήτρια; 

- Ναι, σου πέφτουν πλάκωμα. Όποιος μπαίνει 
σπίτι μας μένει με ανοιχτό το στόμα. 

- Α! γι αυτό παντρευτήκαμε! Για να ανοίγει ο 
καθένας το στόμα του σαν χάχας, όταν 
μπαίνει μέσα στο σπίτι μας; Τώρα μάλιστα. 
Το κατάλαβα! 

Τελειωμό δεν είχαν τα παράπονά του ούτε οι 
αντίστοιχες δικαιολογίες της Δήμητρας. Και για τα 
ταξίδια τα ίδια πάνω κάτω του έλεγε. 

- Και τα παιδιά; Εδώ; Μόνα τους θα μείνουν; Ε 
δεν είσαι καλά εσύ. Θα αφήσουμε τα παιδιά 



για να πάμε εμείς ταξίδι. Ε όχι αγάπη μου, 
εμείς είμαστε εδώ γι αυτά. Όταν πάνε στα 
δικά τους σπίτια, θα είναι αλλιώς. 

- Δηλαδή πότε; Όταν εσύ θα έχεις γίνει ένα με 
το μπαστούνι σου και εγώ με τον καθετήρα 
μου; 

Και ο Ρωμανός άρχισε να κάνει άλλα κόλπα. Άλλαξε 
τακτική. Μόνος του πήγαινε ταξίδι μήπως και 
αλλάξει η Δήμητρα γνώμη. Αλλά η Δήμητρα δεν 
έδινε σημασία σε αυτά. Ήταν ταμένη στους δικούς 
της αγίους. Στο σπίτι και στα παιδιά της. 
Πέρασαν και άλλο τα χρόνια. Ο Ρωμανός δεν είχε 
πια αυταπάτες. Η πορεία δεν ήταν πλέον 
αναστρέψιμη. Αποφάσισε να συνταξιοδοτηθεί, αν 
και είχε δικαίωμα να παραμείνει εργαζόμενος για 
αρκετά χρόνια ακόμα.  

- Ποιος ο λόγος; σκεφτόταν. Ότι και να γίνει 
δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή μυαλά. 
Καλύτερα να ετοιμάζομαι για αλλαγή 
σκηνικού τώρα που μπορώ ακόμα να κάνω 
κάτι, που μπορούν τα χέρια και τα πόδια μου 
να με εξυπηρετήσουν. 

Το νέο σκηνικό δεν θα περιείχε ίχνος από Δήμητρα. 
Και επειδή δεν ήθελε να κρατάει κρυφές αυτές τις 
σκέψεις του, της τα είπε όλα. 

- Φαίνεται πως μέχρι εδώ πληρώσαμε εισιτήριο 
για κοινή ζωή. Ότι ήταν να πάρουμε, το 



πήραμε. Αποφάσισα να βγω σε σύνταξη και 
να αποσυρθώ στο κτήμα. 

- Καλά, καλά, μάθε πρώτα να μαγειρεύεις και 
μετά τα λέμε. 

- Μπορώ να ζήσω και χωρίς σουφλέ, 
πατσίτσιο, πατατόπιτες και μανιτάρια αλα 
κρεμ. 

- Εσύ που πάντα ζητάς και άλλο, τώρα μου λες 
πως μπορείς να τα στερηθείς; Ας γελάσω. 

- Εδώ στερήθηκα τόσα άλλα. Γι αυτά μιλάς; 
- Αχάριστε, ότι μπορούσα έκανα. 
- Ναι, ότι μπορούσες, αν περίσσευε κάτι από 

αλλού. 
- Μπα, δηλαδή τι έπρεπε; Να είμαστε πρώτα 

εμείς και μετά όλα τα άλλα; Να ευχαριστιέται 
η σάρκα μας πρώτα; 

- Μα τι λες τώρα; Το λέει και η Αγία Γραφή. 
Πρώτα η διακόσμηση και μετά αν περισσέψει 
χρόνος, ε βάλε και λίγο από έρωτα. Βρε πας 
καλά; 

- Άσε με και πονάω παντού σήμερα. 
- Αν παραμείνεις μόνο με αυτούς τους πόνους, 

να είσαι ευχαριστημένοι. Μην έρθουν και 
άλλοι, χειρότεροι. 



- Φάε τη γλώσσα σου καημένε, ένα καλό λόγο 
δεν μπορείς να πεις; 

- Δηλαδή με θέλεις και ανέραστο και μουγκό. 
Ωραία πάμε. Ρε τι τραβάμε και εμείς οι 
παντρεμένοι; 

- Κακομοίρη μου, δεν βλέπεις τα παιδιά της 
Κούλας και του Θανάση; Σου αρέσουν αυτά 
τα χάλια; 

Και έφτυνε στον κόρφο της που εκείνη είχε κάνει τα 
πάντα και είχε πετύχει το καλύτερο. 
Και ο Ρωμανός έκανε πως έφτυνε στην κοιλιά του 
και έλεγε: 

- Φτου σου και σένα κακομοίρη μου. 
Δυστυχώς και αυτά τα παράπονα του Ρωμανού 
«πήγαν στο βρόντο». Δεν τον πίστεψε πως θα πάρει 
σύνταξη ούτε βέβαια πως θα αποσυρθεί μακριά της. 
Και όμως, αυτός και σύνταξη πήρε και σε λίγους 
μήνες είχε καταφέρει να φτιάξει αυτά που ήθελε στο 
κτήμα. Δεν ήξερε πολλά για τη νέα κατάσταση αλλά 
έμαθε τα περισσότερα και να τρέφεται και να πλένει 
και να συντηρεί το σπίτι και τον κήπο. Ο κήπος του 
έδωσε άλλη πνοή. Απασχολούμενος με καθημερινή 
σκληρή γεωργική εργασία απέκτησε ενέργεια. Οι 
συχνές αναβάσεις στα γειτονικά υψώματα τον 
δυνάμωσαν και πολύ σύντομα βρήκε νέες 
απασχολήσεις. Απέκτησε παρέα στους περιπάτους 
και σε κυνήγια με νέους φίλους και άλλες 



προοπτικές ανοίχτηκαν μπροστά του. Τελικά δεν του 
βγήκε και τόσο σε κακό. 
Η Δήμητρα συνέχισε «το ίδιο βιολί». Τώρα πια 
έλλειπε και η μουρμούρα του Ρωμανού. Μεγάλωσε 
και άλλο και μαζί της μεγάλωναν τα βάσανα. Εκείνη 
έπρεπε να ασχολείται και με τις μικρο-βλάβες του 
σπιτιού. Οι θεόρατες κούτες με τα χριστουγεννιάτικα 

στολίδια της φαινόντουσαν τώρα πολύ πιο βαριές, 
ασήκωτες. Και πώς να σηκώσει τον καναπέ, για να 
τραβήξει το χαλί χωρίς μια βοήθεια; Κάπου ήταν 
χρήσιμος και εκείνος, τελικά. 
Τα παιδιά κάποτε έφυγαν και τότε συνειδητοποίησε 
πως μόνο ο σύντροφός της ήταν ο μεγάλος απών. 
Μόνη μέσα σε ένα στολισμένο σπίτι, περίμενε πια το 
τηλεφώνημα. 

- Μαμά, θα έλθουμε την Τετάρτη το βράδυ να 
φάμε μαζί. 
- Ελάτε, θα σας φτιάξω το αγαπημένο σας …… . 

 

Δήμητρα, δεν τρώγεσαι με τίποτα! Ο νους σου έχει 
κολλήσει στα τυπικά μιας οικογένειας. Δεν είναι 
μόνο το σπίτι και τα παιδιά που έχουν την ανάγκη 
της νοικοκυράς και της μητέρας. Πρώτα έρχονται οι 
άνθρωποι. Αυτοί που αποφασίζουν να στήσουν την 
οικογένεια. Αυτοί που βάζουν πλάτη, σηκώνουν και 
αντιμετωπίζουν τις πρώτες και τις μετέπειτα 
δυσκολίες. Ο αρσενικός, με αυτόν που απέκτησες τα 



παιδιά, δεν μπορεί να έχει τη θέση του άλλοτε 
σπερματοδότη και μόνον αυτή. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, εσύ δεν ήθελες οικογένεια αλλά να είσαι 
μόνο μητέρα παιδιών. 
Δεν πρέπει κάποιος να τα δίνει όλα μονομερώς. 
Μοιράζουμε δίκαια, όσο πιο δίκαια μπορούμε. Αν 
κάποιος παραπονιέται δύο πράγματα είναι πιθανά: ή 
είναι παθολογικά παραπονιάρης, άδικος και 
αχάριστος ή κάτι πραγματικά του συμβαίνει. Και οι 
δύο περιπτώσεις θέλουν εξακρίβωση. Εσύ Δήμητρα 
δεν έκανες κάτι τέτοιο, αποφάσισες μόνο με τα δικά 
σου δεδομένα. 
Τώρα το ανάκτορό σου έμεινε χωρίς βασιλιά και εσύ 
έχεις μεταλλαχτεί σε μια άλαλη βασιλική υπηρέτρια. 
Οι άνθρωποι έφυγαν. Τα παιδιά πήραν το δρόμο 
τους. Αυτός που κάποτε πάνω του στηρίχτηκες, 
αυτός που ήταν και θα παρέμενε δίπλα σου, 
αναγκάστηκε να φύγει μόνος. Αιτία είναι η δική σου 
συμπεριφορά, εσύ. Ο δικός σου τρόπος σκότωσε το 
όνειρο του. Για εκείνον, εσύ ήσουν στο κέντρο 
όλων. Πρώτη από όλους, εσύ. Στην κορυφή. 
 

Και η «βασίλισσα», όμως είχε τη δική της άποψη. 

Την έλεγε εκεί ανάμεσα στον ξύπνο και τον ύπνο 
της. 
«Ρωμανέ, τώρα λίγο πριν το τέλος της διαδρομής και 
κοιτώντας μέσα μου μπορώ να σου πω και τη δική 
μου άποψη. 



Σε ξεχώρισα και σε ερωτεύτηκα για την αγνότητα 
και τον δυναμισμό σου. Σε θαύμαζα για τη ρώμη και 
την σιγουριά που μου ενέπνεες. Έχοντας μεγαλώσει 
σε ένα τυπικό μικροαστικό περιβάλλον και λόγω του 
χαρακτήρα μου φυσικά σε έκανα βασιλιά της 
καρδιάς και του σπιτιού μας. 
Ξέρω πόσο πολύ απολάμβανες αυτό το ρόλο και 
πόσο πολύ πρόσφερες στο σπιτικό μας. Συνειδητά 
έμεινα πίσω από εσένα, διακριτικά. Όπως η γυναίκα 
του Καίσαρα, που όχι μόνο ήταν τίμια αλλά έπρεπε 
και να δείχνει πως ήταν τίμια. Δεν κατάφερα να 
σπουδάσω και αυτό μου στέρησε τη γνώση και τη 
διεύρυνση του πνεύματος μου. Θέλησα να 
προσφέρω οικονομικά στα έξοδά μας, να μετέχω σε 
αυτά αλλά εσύ τότε δε μου το επέτρεψες. Ήθελες να 
είσαι σίγουρος πως δεν θα πληγωθώ ως γυναίκα και 
δεν θα με χάσεις. Γνώριζες την ευαισθησία μου και 
ήθελες να με προστατεύσεις. Και ακόμα 
περισσότερο ήθελες να μεγαλώσουν σωστά τα 
παιδιά μας. Σαν μα μην υπήρχαν οικογένειες που η 
γυναίκα ήταν εργαζόμενη και τα παιδιά τους 
μεγάλωναν σωστά. 
Δέχτηκα και έκανα υπομονή, για όλα αυτά που εσύ 
επέλεξες. Σταμάτησα την εξωτερική εργασία και 
μεγάλωσα με αφοσίωση τα παιδιά μας. Όλα αυτά τα 
έκανα με τον τρόπο που πάντα εσύ ήθελες. Να 
εξυπηρετούν την αρχοντική και άψογη εικόνα σου. 
Να έχεις την ευκαιρία να διευρύνεις το πνεύμα σου 
και να κάνεις πάντα αυτό που εσύ πίστευες σωστό. 



Έτσι, μη έχοντας άλλο υπόβαθρο, γνώσεις και 
δυνατότητες να στηριχτώ πάνω τους έμεινα 
κλεισμένη στο σπίτι με τις άχαρες υποχρεώσεις του. 
Έπρεπε να τις κάνω ανεκτές. Έβαλα την προσωπική 
σφραγίδα της δικής μου δημιουργικότητάς, για να 
κάνω το περιβάλλον μας όμορφο. Κάποια στιγμή, 
είναι αλήθεια, αυτό άρχισε να γίνεται 
ψυχαναγκαστικό. Τα βράδια απόμενα άδεια και 
στεγνή. Χωρίς να δίνω στον εαυτό μου την 
απαραίτητη φροντίδα, αυτήν που είχαν οι φίλες μου, 
που εργάζονταν έξω από το σπίτι. Η θηλυκή μου 
πλευρά ατόνησε. Γιατί … το ξέρεις … αυτά τα πεζά 
καθημερινά πράγματα … που κάνουν οι γυναίκες για 
τον καλλωπισμό τους, τονίζουν την αυτοπεποίθησή 
τους ενώ ομορφαίνουν και την εικόνα τους. 
Αναρωτιόμουν μέσα μου, αν ήμουν άνθρωπος 
τελικά; Οι μέρες μου μονότονες και άχαρες με μόνο 
νόημα την χαρά των παιδιών μας. 
Σιγά - σιγά σε έχανα από κοντά μου. Όταν μιλώντας 
μου κυνικά ή θυμωμένα ή αυστηρά, με έκανες να 
νοιώθω πολύ πληγωμένη. Τότε ήταν που έκρυψα 
καλά την ευαισθησία μου, με την ψυχρή 
συμπεριφορά μου. Έβρισκα χίλια πράγματα να 
κάνω, για να γεμίσω το συναισθηματικό κενό μου. 
Και δεν ένοιωθα την άλλοτε ερωτική έλξη που είχα 
στην αρχή της γνωριμίας μας. Κρυβόμουν πίσω από 
έναν ευφυή τρόπο σκέψης. Έτσι, προσπαθούσα να 
σε παραπλανήσω, για να έχω τον έλεγχο και να μην 
χάσω εντελώς το παιχνίδι, που τελικά το έχασα. 



Τώρα λίγο πριν το τέλος, ξέρω πως είναι αργά για 
μια συναισθηματική αναδρομή. Τα παιδιά μας 
μεγάλωσαν, πήραν το δρόμο τους μα εγώ θα 
συνεχίζω να είμαι στο πλευρό τους, όσο οι δυνάμεις 
μου το επιτρέπουν. Είμαι διατιθεμένη να φροντίζω 
ακόμα και σένα φέροντας σε πέρας το ρόλο της 
τυπικής νοικοκυράς που εσύ μου απέδωσες. Εσύ, 
τώρα πια, εξελιγμένος με αποχαιρέτησες τονίζοντάς 
μου πως έμεινα «πίσω» στο κοινό μας όνειρο. Ναι, 
έχω αλλάξει, είναι αλήθεια. Είναι που και εγώ θα 
ήθελα να ήσουν διαφορετικός. Να ζούσα μαζί σου 
το όνειρο που έχασα. Μα τι να γίνει, η διαδρομή 
τελείωσε και εγώ σε βλέπω τώρα να απομακρύνεσαι 
όλο και περισσότερο, αδυνατώντας να ξεχωρίσω αν 
μπορώ ή δεν θέλω να σε σταματήσω. 
 

Η ψυχρή και ανεπηρέαστη λογική υπαγορεύει πως 
και οι δύο έκαναν λάθος. Το λάθος της Δήμητρας 
ήταν πως πήρε στους ώμους της και τα τρία μέλη της 
οικογένειας. Αυτό ήταν υπερβολικά αισιόδοξο 
τόλμημα. Κανείς όμως δεν της ζήτησε κάτι τέτοιο. 
Κανείς δεν την προόριζε για τον άχαρο και 
ψυχοφθόρο ρόλο της τυπικής νοικοκυράς. 
Οπωσδήποτε όχι ο άνδρας της, που από την 
περιγραφή της ιστορίας, φαίνεται πως ήξερε να 
βάζει στόχους και να τους πετυχαίνει. Τι ήταν όμως 
αυτό που ανάγκασε τη Δήμητρα να επωμιστεί 
υπερβολικές ευθύνες; Γιατί εκείνη ένιωθε πως 
έπρεπε να είχε φροντίσει κάθε τι, πριν οι δικοί της 



προλάβουν να το ζητήσουν; Έκανε υπερβολές σαν 
να ήθελε να αποδείξει σε όλους γύρω της πόσο 
άριστη νοικοκυρά ήταν. Έδινε τέτοια προτεραιότητα 
στο σπίτι σαν να έθετε υποψηφιότητα για βραβείο. Η 
μαγειρική της έπρεπε να ήταν σε τέτοιο υψηλό 
σημείο που να αποσπούσε καθημερινά τα καλύτερα 
σχόλια, κυρίως από τα παιδιά της. Ίσως έτσι 
προσπαθούσε να σταθεί αντάξια δίπλα του. Μάλλον 
ήθελε να ισοσκελίσει τα επαγγελματικά του 
προσόντα με εκείνα της δικής της επιμέλειας. Ούτε 
αυτό όμως της ζήτησε εκείνος. Δεν είχε στο νου του 
ένα καθημερινό ανταγωνισμό μαζί της αλλά λίγες 
ευχάριστες στιγμές οι δύο τους. Μέσα του την είχε 
αποδεχτεί απλή όπως τότε που ήταν μαθητές. Την 
ήθελε για το χιούμορ της, αυτό που εκείνη το έχανε 
όλο και περισσότερο μέσα από την καθημερινή 
επίμονη και φθοροποιό προσπάθειά της για τη 
φροντίδα του σπιτιού. Εκείνος την λαχταρούσε για 
την ζωντάνια των ματιών της, που με τον καιρό 
έγιναν θολά και κουρασμένα. Την ερωτεύτηκε για 
τον αινιγματικό τρόπο που μιλούσε, κάτι που την 
κούραζε αφάνταστα στα επόμενα χρόνια και 
προτιμούσε να παραμένει σιωπηλή. Την αγάπησε για 
τις ιδέες της, αυτές που δυστυχώς καθημερινά 
βάλτωναν στην απεγνωσμένη μάχη με την 
τελειότητα του σπιτιού τους. 
Κι όμως, έκανε και αυτός λάθος! Από την αρχή 
προσπαθούσε να την κρατήσει ζωντανή, κοντά του, 
μαζί του, μέσα στο όνειρό τους. Εκείνη όμως δεν τον 



άκουγε. Η εσωτερική φωνή της ήταν πιο επιτακτική 
και την προέτρεπε να θριαμβεύσει, να νικήσει, να 
βγει πρωταθλήτρια. Ποτέ δεν έδωσε σημασία στα 
λόγια του. Εκείνος συνέχιζε να παραπονιέται και 
εκείνη συνέχιζε τον αφανισμό της, παραχωρώντας 
το σώμα της σε μια άλλη γυναίκα, άγνωστη και 
ανεπιθύμητη στο Ρωμανό. Αυτό το λάθος πλήρωσε 
εκείνος, το ότι δεν ήταν αρκετά πειστικός ή 
δυναμικός να επιβάλλει τότε τη δική του γνώμη. 
Μέχρι που η κατάσταση έγινε δρόμος χωρίς 
επιστροφή, όταν χάθηκαν και τα τελευταία σημεία 
αντίστασης στον εαυτό της. Τότε που η 
αυτοπεποίθησή της έσβησε στον κυκεώνα του 
νοικοκυριού και ο πανικός πρόβαλε, για να της 
θυμίσει πως δεν ήταν πλέον ικανή να κρατήσει τον 
τίτλο της τέλειας νοικοκυράς που τόσο επιθυμούσε 
και προσπαθούσε. Κάπου εκεί κατέρρευσε και η 
σωματική υγεία της. 
Χρειάζεται λίγη προσοχή, για να διαπιστώσει κανείς 
αν ο ρόλος που παίζει σε μια συμβίωση, είναι αυτός 
που το ταίρι του πραγματικά επιθυμεί και 
προσδοκεί. Όλοι έχουμε επιθυμίες που δεν είναι 
παρά τα όνειρα που κάνουμε από τη μικρή μας 
ηλικία και αφορούν το αύριο, σε αυτό που θα 
συμμετέχουμε ως το ταίρι του αγαπημένου μας 
προσώπου. Υπάρχει όμως μια πολύ σημαντική 
λεπτομέρεια: κανείς δεν έχει πια καρδιά αγγέλου, αν 
τσαλακώσεις τα όνειρά του. 



 

 

 

 

 

Η δεύτερη ευκαιρία 

 

Οι μικρές σε έκταση ιστορίες που προηγήθηκαν 
έθιξαν το θέμα της κακής συμβίωσης δύο ανθρώπων 
που κάποτε ξεκίνησαν τουλάχιστον με συμπάθεια ο 
ένας για τον άλλον, ερωτεύθηκαν και ίσως και να 
αγαπήθηκαν. Στα δύο χρόνια, που χρειάστηκαν να 
συγκεντρώσουμε αυτό το υλικό, συναντήσαμε 
φυσικά και μάλλον καλές συμβιώσεις. 
Αυτό το «μάλλον» έχει να κάνει όχι με τους ίδιους 
τους πρωταγωνιστές αλλά με τον περίγυρό τους 
δηλαδή τους γείτονες, τους συγγενείς και τα φιλικά 
πρόσωπα. Οι άλλοι, αυτοί οι τρίτοι, είναι που 
κατέθεσαν και υπερασπίστηκαν την αγάπη που τους 
συνέδεε , σαν τον αναγκαίο και μοναδικό παράγοντα 
της καλής τους συμβίωσης. 
Όταν κατά την τελική αξιολόγηση των σημειώσεών 
μας εξετάσαμε όσο πιο αντικειμενικά ήταν δυνατόν 
αυτές τις περιπτώσεις, τότε κυριολεκτικά «πέσαμε 
από τα σύννεφα». Διαπιστώσαμε και εκεί συζυγικές 



παραβάσεις κάθε είδους και μορφής. Κάποιες φορές 
αυτές οι παραβάσεις ήταν επαναλαμβανόμενες και 
εντελώς συνειδητές. Κι όμως, διαπιστώσαμε πως το 
ζευγάρι εξακολουθούσε να παραμένει ουσιαστικά 
ενεργό. 
Αυτό που είδαμε και μας έκανε κατάπληξη, γι αυτό 
και αποφασίσαμε να το αναδείξουμε ήταν, πως το 
ένα ταίρι έδειξε αξιοθαύμαστη εμπειρία και 
ανώτερου βαθμού αντίληψη για δικαιοσύνη και για 
το κοινό τους συμφέρον. Είδαμε λοιπόν μια 
συμπεριφορά, που χωρίς να παραιτείται από τα 
όποια ανθρώπινα δικαιώματα του ατόμου, έκρινε τα 
γεγονότα με μια αμερόληπτη και εντελώς 
πρωτόγνωρη αίσθηση για το πώς έπρεπε να 
εκδηλωθεί. 
Δεν ήταν πάντα το θέμα της ερωτικής απιστίας. Ίσα 
- ίσα αυτό δεν ήταν καθόλου μέσα στην πρώτη 
πεντάδα των περιπτώσεων. Τις περισσότερες φορές 
ήταν μια άδικη συμπεριφορά του ενός (συνηθέστερα 
του συζύγου) με αιτίες καθαρά επαγγελματικής 
φύσης ή και προσωρινά ξεσπάσματα του εσωτερικού 
του κόσμου. Επαγγελματικά ανοίγματα σε περιττές 
διαμορφώσεις εργασιακών χώρων, άσκοπα δάνεια, 
ασυνέπεια στις ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη, 
λάθη στην πολιτική της επιχείρησης και άλλα τέτοια 
είχαν φέρει τον επιχειρηματία σύζυγο σε δεινή 
οικονομική θέση με σοβαρό αντίκτυπο για τα έσοδα 
της οικογένειας. Η σύζυγος όμως έδειξε κατανόηση. 
Δεν αντέδρασε πεισματικά. Δεν το είδε σαν ευκαιρία 



να πάρει «το αίμα της πίσω». Έφτασε μάλιστα σε 
σημείο να παρηγορεί, να ενθαρρύνει και να 
συμβουλεύει θετικά το ταίρι της, αυτό που ένιωθε 
την πίεση και που βρισκόταν στη δύσκολη θέση, αν 
και ήταν ο κύριος υπεύθυνος και υπόλογος. 
Δεν ήταν επίσης λίγες οι φορές που το όνομα ενός 
παιδιού ήταν η αιτία να επέλθει μια σοβαρή ρήξη 
στις σχέσεις του ζευγαριού. Και πάλι ο άνδρας ήταν 
αυτός που τις περισσότερες φορές έφερνε την 
αναστάτωση, με την αδικαιολόγητη συμπεριφορά 
του. Και πάλι η γυναίκα ήταν αυτή που επανέφερε 
την τάξη. 
Ένα άλλο θέμα που συναντήσαμε στις σχέσεις ενός 
ζευγαριού ήταν οι κάθε είδους έξωθεν παρεμβάσεις. 
Συνηθέστερη ήταν η παρέμβαση τρίτων προσώπων, 
με αντικείμενο κάποιο προικώο σπίτι. Είναι σχεδόν 
συνηθισμένο κάποιοι γονείς να υπόσχονται ένα σπίτι 
στο ζευγάρι και μετά να μην θέλουν να 
πραγματοποιήσουν την υπόσχεσή τους. Έχουν 
συμβεί χωρισμοί ζευγαριών από αυτήν την αιτία.  Σε 
μια τέτοια περίπτωση είδαμε την πρωτοβουλία του 
άνδρα να καταφέρνει να κρατήσει το σκάφος της 
συμβίωσης στην προαποφασισμένη ρότα ακόμα και 
χωρίς αυτό το σπίτι. Το «προικώο» δεν έγινε τελικά 
η αφορμή να χωρίσουν οι αγαπημένοι. 
Είδαμε επίσης το δράμα στην υγεία ενός παιδιού της 
οικογένειας να ισχυροποιεί ακόμα πιο πολύ τους 
δεσμούς, ανάμεσα στο ζευγάρι. Ανακαλύψαμε πόσο 
δυνατά μπορεί να χαλυβδώνονται οι άνθρωποι, πόσο 



γρήγορα μπορεί να παραμερίζουν τα πάθη και τα 
ατομικά τους συμφέροντα, όταν οι δύο τους, σαν μια 
γροθιά, παλεύουν ενάντια στη φύση, να σώσουν το 
δικό τους αδύναμο πλάσμα. 
Διαπιστώσαμε πόσο δέθηκαν μεταξύ τους οι γονείς, 
όταν έχασαν ένα παιδί τους μετά από μια περιπέτεια 
υγείας ή ενός ατυχήματος. Γίναμε μάρτυρες στο 
πόσο ο ένας στήριξε τον άλλο, αγνοώντας το θεριό 
του πόνου που την ίδια στιγμή ξέσκιζε και τα δικά 
του σωθικά. 
Σε μια άλλη περίπτωση είχαμε τη συγκλονιστική 
μαρτυρία μιας κόρης για την συμπαράσταση του 
πατέρα της στην απρόσμενη αναπηρία της μητέρας 
της. Ήταν ένας τριανταπεντάρης άνδρας που 
έσπρωχνε το αναπηρικό καρότσι της συνομήλικης 
συζύγου του. Εκείνη, με δυσκολία, κρατούσε στην 
αγκαλιά της το αχρόνιστο κοριτσάκι τους. Η μητέρα 
έμεινε παράλυτη μετά τον τοκετό. Η γυναίκα που 
μας διηγήθηκε την ιστορία αυτή μας αποκάλυψε πως 
ο πατέρας της άφησε μια ενδιαφέρουσα θέση στο 
πανεπιστήμιο, για να εργαστεί από το σπίτι, κοντά 
στη γυναίκα του. Για να μην την αφήσει ούτε μια 
στιγμή μόνη της. Θυμόταν πόσο γελαστή ήταν η 
ανάπηρη μητέρα της, που δυστυχώς πέθανε την 
περίοδο του μεγάλου καύσωνα στην Αθήνα. Τρεις 
μέρες μετά έφυγε να την συναντήσει και ο σύζυγός 
της. Προφανώς, δεν είχε άλλο έργο να επιτελέσει 
αυτός ο άνθρωπος. Είχε εκλείψει ο σκοπός της ζωής 
του, συγχρόνως με τον θάνατο εκείνης. 



Πρέπει να αναφέρουμε ακόμα μια κατηγορία 
επιτυχούς συμβίωσης που κατάφερε να σταθεί όρθια 
αν και προηγήθηκε μια καταστροφική ρήξη. Η 
νεαρή τότε Ματίνα είχε προσληφτεί ως νοσηλεύτρια 
στο νοσοκομείο της Άμφισσας. Ήταν ένα κορίτσι 
στα είκοσι δύο που δεν είχε εμπειρία στη ζωή, πέρα 
από αυτή του ορεινού της χωριού και αυτή μέσα από 
μια πολυμελή φτωχή αγροτική οικογένεια. 
Στον τότε σταθμό Χωροφυλακής της ίδιας πόλης 
είχε μετατεθεί ο μόλις λίγων μηνών χωροφύλακας 
Δημήτρης κι αυτός από κάποιο κοντινό χωριό με 
αυτό της Ματίνας. Οι κοντοχωριανοί ήταν επόμενο 
να κάνουν περισσότερο παρέα από τους άλλους και 
πολύ γρήγορα έγιναν συγκάτοικοι για την 
αντιμετώπιση των μηνιαίων εξόδων τους. Ο 
Δημήτρης είχε τις περιοδικές του ερωτικές σχέσεις 
από τις οποίες πάντα έφευγε με πληγές. Ήταν ένας 
ευαίσθητος νέος αλλά κυρίως άπειρος. Και η Ματίνα 
του έμοιαζε σε αυτά. Αυτό όμως δεν την εμπόδισε 
να του συμπαραστέκεται και να τον συμβουλεύει 
συνετά. Εκείνος με τη βοήθειά της ανάρρωνε 
γρήγορα από τα ερωτικά του τραύματα, για να πέσει 
και πάλι με τα μούτρα στην επόμενη ερωτική του 
περιπέτεια. 
Τελικά είδε και απόειδε από αυτά τα παθήματα και 
τότε κατάλαβε πως η Ματίνα είχε τη λύση για κάθε 
ερωτικό του πρόβλημα. Την είδε με άλλη ματιά και 
το αποφάσισε. Πολύ γρήγορα οι συγκάτοικοι έγιναν 
ζευγάρι. Ο γάμος τους έγινε μέσα από τη τυπικότητα 



που χαρακτήριζε εκείνη την εποχή τους γάμους των 
απλών ανθρώπων του χωριού. Και οι δύο τους είχαν 
αποφασίσει να μην κάνουν παιδί πριν βελτιωθούν 
κάπως τα οικονομικά τους. 
Οι διαφορετικές υπηρεσιακές τους βάρδιες συχνά 
ανάγκαζαν τον έναν από τους δύο να μένει μόνος 
κάποια βράδια. Σε ένα από αυτά, ο Δημήτρης 
συναντήθηκε με μια «πρώην» του, τη Χαρούλα, που 
τώρα τον έβλεπε κάπως διαφορετικά. Μάλλον ήθελε 
να του χαλάσει τη συνταγή. Ήταν κι αυτή μόνη 
εκείνη την περίοδο. Ίσως να κρατούσε μέσα της κάτι 
από την καταστρεπτική εκδίκηση που έχουν μερικές 
γυναίκες, όταν τύχει να βρεθούν σε κατάσταση 
απόρριψης. 
Το παράνομο ζευγάρι χρησιμοποιούσε το σπίτι του 
Δημήτρη σε κάθε νυχτερινή υπηρεσία της Ματίνας. 
Αυτό κράτησε μέχρι που η εισβολέας έμεινε έγκυος 
και θεώρησε πρέπον να το ανακοινώσει η ίδια στη 
Ματίνα. Ο σκοπός της Χαρούλας ήταν προφανής. 
Ήθελε να κάνει κακό. Ο Δημήτρης δεν έμαθε τίποτα 
γι αυτό το γεγονός ούτε έδωσε ιδιαίτερη σημασία, 
όταν η Χαρούλα του ζήτησε, μετά από λίγο καιρό, 
να διακόψουν γιατί θα παντρευόταν κάποιον άλλο. 
Η Ματίνα όμως από τότε βρέθηκε το δρόμο του 
δικού της Γολγοθά. Παρέμενε ασφυκτικά κλεισμένη 
μέσα στο είναι της, όλο και πιο πολύ αμίλητη, 
αγέλαστη και ανέκφραστη. Δεν είχε χάσει μόνο τον 
άνδρα της αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Η 
κατάθλιψη δεν άργησε να την συμπεριλάβει στα 



μητρώα της και τα φάρμακα με τις αναρρωτικές 
άδειες έγιναν οι θαμώνες της. Ο Δημήτρης δεν 
καταλάβαινε τι συνέβαινε στη γυναίκα του. Δεν 
μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της. Ούτε οι 
παρακλήσεις ούτε τα παράπονά του έπιαναν τόπο. Η 
Ματίνα εξακολουθούσε να δείχνει αδιάφορη, 
κλειστή και απόμακρη. Τον αγνοούσε. 
Δυστυχώς η κατάσταση έγινε χειρότερη και έφερε 
τελικά τη Ματίνα στα πρόθυρα της απόγνωσης. 
Άρχισε να την κυριεύει μια … πυρομανία. Έκανε 
μάλιστα και κάποιες αποτυχημένες, ευτυχώς, 
προσπάθειες αυτοπυρπόλησης. Το ζευγάρι πολύ 
γρήγορα χώρισε. Η Ματίνα επέστρεψε άρρωστη πια 
στο χωριό της, στην οικογένειά της. Η μόνη που 
ήξερε τα πάντα γι αυτήν την υπόθεση ήταν η 
Χαρούλα, αλλά αυτή δεν μίλησε τότε κρίνοντας πως 
ήταν πλέον αργά για όλους. 
Μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, η Χαρούλα 
ομολόγησε στο σύζυγό της, πάνω σε έναν από τους 
σχεδόν καθημερινούς τους καυγάδες πως το παιδί 
δεν ήταν δικό του. Αυτό φυσικά έγινε αιτία να 
χωρίσει. Μόνη και πάλι η Χαρούλα βρέθηκε να 
κάνει παρέα με τον επίσης μόνο Δημήτρη. Σε κάποια 
συζήτηση που είχε μαζί του, ήρθε και το θέμα της 
Ματίνας. Προσπαθώντας να φανεί χρήσιμη στον 
εραστή της, ομολόγησε τι είχε κάνει τότε με την 
εγκυμοσύνης της και φυσικά αποκάλυψε πως αυτό 
το παιδί ήταν του Δημήτρη. Μάλλον ήλπιζε αυτή 
την φορά σε ένα γάμο μαζί του. 



Ο εσωτερικός κόσμος του Δημήτρη κατέρρευσε 
μέσα σε λίγες μέρες. Είχε χάσει την γυναίκα του και 
τώρα συνειδητοποιούσε με πόσο πόνο και λύπη 
εκείνη αναγκάστηκε να απομακρυνθεί από αυτόν. 
Είχε χάσει μια καλή φίλη και τότε μόνο κατάλαβε 
τις συνέπειες του λάθους του. Αυτό το λάθος που 
έγινε αιτία να εξοντώσει τελειωτικά και τη Ματίνα, 
που πάντα του συμπαραστεκόταν. Τίποτα πια δεν 
τον κρατούσε ούτε η ερωτική Χαρούλα ούτε το παιδί 
τους ούτε η επαγγελματική του καριέρα. 
Παραιτήθηκε από την υπηρεσία και γύρισε στο 
χωριό του, στη δική του οικογένεια που μάταια 
προσπαθούσε να μάθει «ποια μύγα» είχε τσιμπήσει 
το γιο τους. Ήταν η σειρά του τώρα να μεταβληθεί 
σε αμίλητο, ανέκφραστο και ανεξήγητο πλάσμα. 
Μέχρι τότε δεν είχε καμιά επαφή με την Ματίνα που 
έμενε μόλις 30 χιλιόμετρα μακριά του. 
Στην επαρχία όμως κάποια γεγονότα έχουν τη δική 
τους ροή αλλά και τη δική τους αξία. Η θεία πρόνοια 
έφερε στη σκηνή αυτής της τραγωδίας έναν 
περιοδεύοντα μικροπωλητή, που γύριζε στα χωριά 
εκείνης της περιοχής. Ήξερε πάνω – κάτω την 
ιστορία της Ματίνας όπως και εκείνη του Δημήτρη. 
Αγνοούσε όμως όλα τα προηγηθέντα όπως και το 
γεγονός ότι οι δύο τους υπήρξαν κάποτε ζευγάρι. 
Αυτός λοιπόν ο τύπος, αποφασίσει να της μιλήσει 
για τον άλλο άτυχο νέο άνθρωπο. Η ιστορία που 
άκουσε η Ματίνα δεν ήταν ολοκληρωμένη. 
Αφορούσε μόνο το τελευταίο κομμάτι της ζωής του 



Δημήτρη, πολύ μετά τον χωρισμό τους. Δεν 
κατάλαβε καλά για ποιον άνδρα της μιλούσε ο 
πωλητής. 
Μετά από δύο χρόνια, στο πανηγύρι ενός διπλανού 
χωριού, της παραμονή της εορτής της Αγίας 
Παρασκευής, η οικογένεια της Ματίνας και ο 
πωλητής βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι. Εκείνος είχε 
ακόμα μια ευκαιρία να της μιλήσει για τον νεαρό 
άνδρα που - ω! του θαύματος - κατέφτασε με τους 
δικούς του στο ίδιο κέντρο. Ο πωλητής, που δεν 
γνώριζε τίποτα παραπάνω, βρέθηκε στην άτυχη θέση 
να συστήνει τους δύο πρώην συζύγους που τώρα πια 
έβλεπαν ο ένας τον πόνο στη ψυχή του άλλου. Δεν 
αντάλλαξαν ούτε λέξη οι δύο τους εκείνη τη στιγμή. 
Οι πρώην σύζυγοι συνεννοήθηκαν μόνο με τα μάτια 
τους. Άλλωστε ήταν η εορτή της προστάτιδας των 
ματιών. Όλως τυχαίως, ήταν η τιμητική τους μέρα, 
μια άγια μέρα. Αλλιώς πώς να το εξηγήσει κανείς, 
να τους βλέπει όλος ο κόσμος εκεί στη μέση της 
πλατείας να κλαίνε με λυγμούς, σαν μωρά, 
αγκαλιασμένοι τόση ώρα! Τους απομάκρυναν 
διακριτικά οι δικοί τους, για να συνεχιστεί το 
πανηγύρι. Τους πήγαν κάπου αλλού, μακριά από 
τους άλλους. Μόνο οι μανάδες, του Δημήτρη και της 
Ματίνας, βρέθηκαν γονατισμένες, μπροστά στη 
λουλουδοστολισμένη εικόνα της Αγίας Παρασκευής. 
Στέκονταν εκεί στο μισοσκόταδο, με μόνη παρουσία 
τα κεριά στο μανουάλι, λίγο πιο πέρα από το 



εικόνισμα. Κανείς ποτέ δεν έμαθε γι αυτήν τη 
μυστική συμπαντική συνομιλία. 
«Γάμος για δεύτερη φορά με τους ίδιους; Ήμαρτον 
Κύριε, ο αμαρτωλός» αναφώνησε ο πάπα-Γιώργης, 
όταν πληροφορήθηκε τις προθέσεις τους. 
Παρά τα παράξενα, κατά τον αγαθό ιερέα, αυτός ο 
δεύτερος γάμος έκανε η διαφορά. Έφερε το 
χαμόγελο στα χείλη τους, τη δροσιά της ζωής στα 
πρόσωπά τους και τους χάρισε τρεις λεβέντες γιους. 
Την ιστορία μάθαμε από το γερο-Μήτσο που ακόμα 
και σήμερα μπερδεύει τη σειρά των γεγονότων αλλά 
η γριά Ματίνα είναι εκεί, για να τον διορθώνει «μην 
τα λες ανάποδα, τι θα καταλάβουν οι αθρώποι;» 
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… κι όμως τα πράγματα είναι κάπως 
διαφορετικά … 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ο άνθρωπος 

 

Μέσα στη φύση δηλαδή σε όποιο δημιούργημα 
υπάρχει γύρω μας, αυτό το μικρό κομμάτι που 
αφήσαμε ανέγγιχτο αλλά και στα υπόλοιπα μεγάλα 
κομμάτια που τα παραβιάσαμε, άλλα πολύ και άλλα 
λιγότερο, περιλαμβάνεται και ο άνθρωπος. Το τι 
είναι άνθρωπος ξεφεύγει πολύ από τους στόχους 
αυτού του βιβλίου. Θα αρκεστούμε μόνο να 
δεχτούμε τον άνθρωπο σαν ένα ακόμα πλάσμα πάνω 
στον πλανήτη Γη. 
Και όπως συμβαίνει με τα περισσότερα πλάσματα 
της Γης σπάνια θα βρούμε άνθρωπο μόνο. Ελάχιστες 
είναι οι περιπτώσεις στις οποίες κάποια ζευγάρια 
ανθρώπων ζουν κάπου στο πουθενά μόνα τους, 
εντελώς αποκομμένα από άλλους ανθρώπους. Οι 
περισσότεροι άνθρωποι σχηματίζουν μικρές ή 
μεγάλες ομάδες που γεωγραφικά αποτελούν τους 



οικισμούς, τα χωριά, τις πόλεις και τις υπερβολικά 
ανόητες μεγαλουπόλεις. Η τάση πάντως είναι να 
συγκεντρώνονται οι άνθρωποι σε όλο και πιο 
μεγάλες ομάδες. Δεν λείπουν βέβαια οι νοσταλγοί 
του φυσικού περιβάλλοντος. Μερικοί μάλιστα 
τολμούν να το αναζητούν και κάποιοι τυχεροί το 
απολαμβάνουν. 
Οι ανθρώπινες κοινωνικές ομάδες, όσες είναι 
σήμερα γνωστές σε μας, δεν έχουν όλες την ίδια 
δομή. Δεν κάνουν όλοι οι άνθρωποι τα ίδια 
πράγματα ούτε χρησιμοποιούν τις ίδιες δυνατότητες 
και ευκαιρίες για τον ίδιο σκοπό. Ακόμα και τα 
εργαλεία τους, οι μηχανές που χρησιμοποιούν, είναι 
διαφορετικά. Εξακολουθούν όμως να είναι ίδιοι 
σωματικά με κάποιες μικρές ανεξήγητες διαφορές 
στα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά. 
Οι διαφορές όμως στις ανθρώπινες ομάδες είναι 
ποικίλες. Σε κάποιες περιπτώσεις, υπάρχουν μερικές 
ανθρώπινες ομάδες που έχουν αναπτύξει ένα 
παράξενο τρόπο διαβίωσης, κάτι που φαντάζει 
εντελώς ακατάληπτο στα μάτια των ανθρώπων μιας 
άλλης κοινωνικής ομάδας. Πού οφείλονται όλα 
αυτά; 
Προφανώς όλοι οι άνθρωποι, τουλάχιστον οι 
περισσότεροι και μέχρι πριν 150 χρόνια, κάπου 
πέντε γενιές πίσω, είχαν τα ίδια σχεδόν ερεθίσματα 
από τον περιβάλλοντα χώρο τους. Το περιβάλλον 
αυτό είναι το έδαφος, τα φυτά και τα ζώα. Το βουνό 
με τις δύσβατες περιοχές του και η θάλασσα με το 



δικό της εντελώς διαφορετικό κόσμο δεν 
διαμορφώνουν αισθητά διαφορετικούς χαρακτήρες 
ανθρώπων. Ποτάμια, λίμνες και θάλασσες δίνουν σε 
όλους μας σχεδόν την ίδια αίσθηση για την υγρή 
ουσία, που είναι η μεγαλύτερη σε ποσότητα στον 
πλανήτη μας. Παντού υπάρχουν πλούσιοι και 
φτωχοί, ειλικρινείς και άτιμοι, χαρούμενοι και 
δύσθυμοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι 
γνωστή σε όλους μας. 
Αυτή όμως η πραγματικότητα δεν είναι πάντα ορατή 
στον καθένα από εμάς. Τουλάχιστον δεν είναι ορατή 
από την αρχή ή σε όλη της την έκταση. Άλλωστε με 
τον όρο πραγματικότητα ορίζουμε πάρα πολλά και 
διαφορετικά πράγματα που φτάνουν σε εμάς 
καθημερινά και αδιάλειπτα, κυρίως μέσα από τις 
αισθήσεις μας. Αναπόφευκτα συμπληρώνονται από 
τις νοηματικές εικόνες που έχουμε αποθηκεύσει 
μέσα μας σε όλη τη διάρκεια του πριν, αυτό που 
συχνά και μηχανικά ονομάζουμε παρελθόν. Ακόμα 
και όταν οι αισθήσεις μας είναι σε κατάσταση 
αναμονής ή ναρκωμένες από το γλυκό ποτό του 
ύπνου, οι καταχωρημένες μέσα μας εικόνες 
καταλαμβάνουν τα πάντα και παραμένουν άγρυπνες, 
σαν στρατιώτες καλά εκπαιδευμένοι και έτοιμοι για 
μάχη. 
Ο καθένας από εμάς, ξεκινά λοιπόν με αυτές τις 
εικόνες που σχηματίζονται από την περίοδο που 
ήταν ένα απλό έμβρυο, τότε που ο καθένας είχε τον 
ατομικό του χώρο μέσα στα σπλάχνα ενός άλλου 



ανθρώπου, μιας γυναίκας. Ήταν αποκλειστικά 
συνδεδεμένος με αυτήν άκουγε τη φωνή της, 
συντονιζόταν στον παλμό της καρδιάς της και ζούσε 
υποχρεωτικά τις χαρές, τις λύπες και όλα όσα εκείνη 
βίωνε. 
Από τη στιγμή που γίναμε «κάτι» είχαμε την πλέον 
στενή επαφή με τη μητέρα μας. Αυτό σημαίνει πως 
από τότε αρχίσαμε, σαν ανεξάρτητα πλάσματα, να 
σχηματίζουμε εικόνες που βασιζόντουσαν στις 
πληροφορίες που έφταναν σε εμάς, πάντα μέσα από 
μια μητέρα. Ασφαλώς αυτές οι εικόνες δεν είχαν 
τίποτα κοινό με τις συνηθισμένες εικόνες των 
ματιών ενός γεννημένου ανθρώπου. 
Στις εμβρυακές εικόνες δεν υπάρχουν χρώματα και 
σχήματα, δεν υπάρχει βάθος και προοπτική. Είναι 
εικόνες νοηματικές, τις δημιουργεί ο καθένας, τις 
αποθηκεύει σε χώρους δικούς του, χρησιμοποιεί 
δικά του ευρετήρια αναζήτησης και μόνο αυτός ο 
ίδιος είναι σε θέση να τις καταλάβει. Είναι ένας 
ατομικός κώδικας που δεν είναι όμοιος σε 
οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο. 

Όσο προχωρεί η κύηση ενός ανθρώπου, τόσο 
αναπτύσσεται το έμβρυο που τώρα ακούει και 
αισθάνεται καλύτερα και φυσικά δημιουργεί πιο 
άρτιες εικόνες. Αυτός ο εσωτερικός κόσμος των 
εικόνων εξελίσσεται ραγδαία αμέσως μετά τον 
τοκετό. Ως νεογνό, ο κάθε άνθρωπος είναι 
αναγκασμένος να δημιουργεί σε πολύ μικρό χρόνο 
ένα απίστευτα μεγάλο πλήθος τέτοιων εικόνων. 



Μόνο που τώρα τα πράγματα μπερδεύονται κάπως 
καθώς και άλλοι άνθρωποι εισβάλλουν στον ίδιο 
χώρο. Νιώθει άβολα και το παλιό γνώριμο και 
σχετικά ήρεμο περιβάλλον της φιλόξενης μήτρας 
μοιάζει μακρινό. 
Οι επισκέπτες, οι συγγενείς, τα υπόλοιπα μέλη της 
οικογένειας, φίλοι και συνάδελφοι της μητέρας και 
του πατέρα είναι πλέον πρόσωπα που κάποια θα τον 
απασχολήσουν για μερικά λεπτά και άλλα θα τα έχει 
κοντά του για πολλά χρόνια. Όλα όμως αυτά τα 
πρόσωπα, με τις μορφές τους, τους ήχους τους, τις 
οσμές που τα συνοδεύουν αλλά και τον ιδιαίτερο 
τρόπο που τον αγγίζουν, όλα αυτά δημιουργούν νέες 
εικόνες. Αυτές οι εικόνες σχηματίζονται και 
καταγράφονται με έναν αδιάλειπτο και αυτόματο 
τρόπο μέσα του και αποτελούν τελικά το κυριότερο 
χαρακτηριστικό ενός πολύ νεαρού ανθρώπου. Είναι 
ένα πλάσμα γεμάτο από ακαταλαβίστικες έννοιες 
που δεν ξεχωρίζουν πρόσωπα και πράγματα αφού 
είναι ακόμα πολύ νωρίς για κατατάξεις και 
αξιολογήσεις των αντικειμένων. 
Σιγά – σιγά όμως, πριν κλείσει τους 2-3 πρώτους 
μήνες από τη γέννησή του, αρχίζει και μια άλλη 
διαδικασία. Στην αρχή δειλά και με εντελώς άτακτο 
τρόπο, αρχίζει να κατηγοριοποιεί τις εικόνες του. Τα 
κριτήρια του είναι ακόμα πολύ απλοϊκά. Αρχίζει 
όμως να ξεχωρίζει το προσεκτικό και απαλό 
πλησίασμα της μητέρας του από εκείνο το δυναμικό 
και σίγουρο του πατέρα του ή το αβέβαιο και 



διστακτικό των μικρών αδελφών του. Όσο πιο 
ωραίες και αδιατάρακτες είναι οι στιγμές που ζει ως 
νέο μέλος μέσα στη θαλπωρή της οικογένειας, τόσο 
πιο πολλές και όμορφες είναι οι εικόνες που 
σχηματίζονται για το περιβάλλον του.  
Στο επόμενο διάστημα, σε ηλικία μεταξύ δύο και 
πέντε χρόνων, οι εικόνες ενός παιδιού είναι 
καθημερινά άπειρες και περιέχουν πολλά ακόμα 
χαρακτηριστικά. Υπερέχουν ποιοτικά σε πάρα πολλά 
σημεία από τις πρώτες εικόνες. Ο άνθρωπος όμως 
ποτέ δεν διαγράφει τα παλιά, πάντα καταχωρεί κάθε 
τι που αντιλαμβάνεται.  

- Είναι όλες οι εικόνες όμορφες; 
- Ασφαλώς, όχι. 
- Τι γίνεται λοιπόν με τις κακές εικόνες; 

Και αυτές φυσικά καταχωρούνται αλλά σε μέρη που 
δεν θα μπορεί κανείς να τις βρει, καμιά φορά ούτε 
και εμείς οι ίδιοι. Δεν θέλουμε να φαίνονται οι 
άσχημες εικόνες. 
Ένα είναι όμως το σημαντικό σε αυτή τη διαδικασία 
με τις εικόνες. Η μητέρα παίζει το κυρίαρχο ρόλο. 
Οι δικές της εικόνες είναι οι περισσότερες μέσα του, 
αφού είναι εκείνη που ξεχωρίζει τόσο πολύ από τους 
άλλους ανθρώπους στο ίδιο περιβάλλον. Όπως και 
να το κάνουμε, πάντα η μητέρα (ή το υποκατάστατό 
της) θα είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα 
γνωρίσουμε στη ζωή μας και για πολύ καιρό θα είναι 



αυτόματα η πρώτη μας επιλογή, η αυθόρμητη σκέψη 
μας. Αυτό φαίνεται να διαρκεί σε κάποιους 
ανθρώπους για πάρα πολλά χρόνια στη συνέχεια. 
Μετά τα πέντε χρόνια στη ζωή ενός ανθρώπου, τα 
πάντα γύρω του και μέσα του αλλάζουν οριστικά και 
αμετάκλητα. Το περιβάλλον διευρύνεται ταχύτατα, 
κυρίως σε πρόσωπα. Οι συμμαθητές, τα 
γειτονόπουλα, οι φίλοι, όλοι οι άλλοι, κυρίως οι 
μεγάλοι, που τον περιτριγυρίζουν, είναι ο νέος 
κόσμος του. Όλοι αυτοί δημιουργούν νέες εικόνες 
που τώρα όμως μοιραία συγκρίνονται μεταξύ τους. 
Από κάθε σύγκριση προκύπτει μια ή περισσότερες 
νέες εικόνες. Όλες καταχωρούνται. Η καταχώρηση 
αυτή είναι πολύπλοκη. Δημιουργούνται αυτόματα 
ομάδες από πρόσωπα με βάση κάποιο γεγονός και 
άλλες ομάδες με άλλα πρόσωπα που τα συνδέει 
κάποια κοινή συμπεριφορά, ένα διαφορετικό 
γνώρισμα ή κάποια ιδέα. Αυτά είναι τα λεγόμενα 
πρότυπα ή στερεότυπα. Με αυτόν τον όρο εννοούμε 
όλα όσα δεχόμαστε σαν γνήσια, σωστά και άξια να 
αποτελούν σημεία αναφοράς και σύγκρισης. 
Μετά τα δέκα πέντε χρόνια στη ζωή ενός ανθρώπου 
οι εικόνες περιέχουν κι άλλα κριτήρια. Τα εξωτερικά 
χαρακτηριστικά, κάθε ανθρώπου που συναντάει, 
καταλαμβάνουν ακόμα περισσότερο χώρο μέσα του. 
Κάθε νέα εικόνα συνοδεύεται τώρα από τις δικές της 
σημειώσεις που την επεξηγούν και την 

συμπληρώνουν. Μπορεί αυτές οι πληροφορίες να 
είναι εντελώς τυπικές ή εγκάρδιες, αδιάφορες ή 



προσφιλείς, αγαπημένες ή μισητές. Τώρα είναι σε 
θέση να πει περισσότερα και να περιγράψει τι είναι 
οι άλλοι γύρω του και ας μην είναι ακόμα σε θέση 
να περιγράψει τον δικό του εαυτό. 
Δυστυχώς τα πιο πολλά από όλα αυτά που 
κατέχουμε ως εικόνες – γνώσεις δεν είναι δικά μας 
προϊόντα. Τα έχουμε αποδεχτεί σαν συμπεράσματα 
άλλων. Επηρεαζόμαστε πολύ από τη γνώμη των 
άλλων που βρίσκονται πλάι μας και ακόμα πιο πολύ 
επηρεαζόμαστε από τους μεγαλύτερους σε ηλικία. 
Μας ενδιαφέρει πολύ η άποψη κάποιων για ένα 
συγκεκριμένο άνθρωπο που γνωρίζουμε. 
Μέχρι την ενηλικίωσή μας, έχουμε τόσες πολλές 
εικόνες και καταχωρημένες πληροφορίες μέσα μας, 
που νιώθουμε πως είμαστε έτοιμοι να λύσουμε 

κάβους και να ξανοιχτούμε σε πιο βαθιά νερά, μόνοι 
μας αυτή τη φορά. 

- Πόσο σωστές είναι αυτές οι πληροφορίες; 
Πόσο αδιάσειστες είναι οι αποθηκευμένες 
εικόνες μέσα μας; Πόσο σωστά 
επηρεαστήκαμε εμείς οι ίδιοι; Πόσο έτοιμοι 
είμαστε να αξιοποιήσουμε αυτά τα πολύτιμα 
φορτία; 

- Συνήθως, δεν είμαστε. 
Αυτό που κάνουμε στην συνέχεια, ως ενήλικες 
πλέον, είναι να συγκρίνουμε τις υπάρχουσες εικόνες 
με τις εικόνες που δημιουργούνται κάθε στιγμή. Να 
δούμε πόσο εμείς έχουμε άλλους όμοιους με εμάς 



και πόσο αυτή η ομοιότητα ή η διαφορά επηρεάζει 
τα πράγματα. Και τα πράγματα δυστυχώς δεν είναι 
μόνιμα. Μεταμορφώνονται κι αυτά όπως και εμείς. 
Μια αέναη μεταβολή χαρακτηρίζει τα πάντα και 
αυτό είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα γι αυτό που 
αποκαλούμε ζωή. Δύσκολο πράγμα να είσαι ένα 

κομμάτι της ζωής. Ακόμα πιο δύσκολο είναι να είσαι 
σε διαρκή σχέση με τα υπόλοιπα πράγματα που 
μεταβάλλονται διαρκώς ζώντας τη δική τους ζωή, 
ταυτόχρονα με σένα, που αλλάζεις ενώ ζεις τη δική 
σου. 
Αλλαγές λοιπόν συμβαίνουν παντού και συνεχώς. 
Εδώ υπάρχει μια ουσιαστική δυσκολία. Ο 
ανθρώπινος εγκέφαλος έχει ανάγκη από μια 
αμετάβλητη, σταθερή εικόνα – γνώση για κάθε 
αντικείμενο και αυτή την γνώση προσπαθεί να 
αποθηκεύει κάθε φορά που δημιουργείται μια νέα 
άποψη. Υπάρχει περατότητα στον ανθρώπινο 
εγκέφαλο ή, αν το προτιμάτε, υπάρχει όριο. Δεν 
είναι απέραντος ούτε άπειρων δυνατοτήτων. Το όριο 
αυτό, που δρα σαν κόφτης, δεν αφήνει πολλά 
περιθώρια, πιέζει για λιγοστές πληροφορίες, τις 
απολύτως απαραίτητες. Μόνο μέσα από συνεχή 
εξάσκηση, όπως είναι οι σπουδές και η διαρκής 
ενασχόληση με ένα εξειδικευμένο αντικείμενο, 
έχουμε τη δυνατότητα να επεκτείνουμε αυτές τις 
πληροφορίες. Τότε φαίνεται πως είμαστε ικανοί να 
αποκτούμε περισσότερο πλήρεις εικόνες και να 
κατασταλάζουμε τελικά σε κάτι πιο χειροπιαστό. 



Πέστε το αυτό διεύρυνση του ανθρώπινου 
εγκέφαλου. Αυτός είναι ο λόγος που συχνά 
αναζητούμε σχέσεις με αντικείμενα που μοιάζουν με 
τις εικόνες μας δηλαδή με τις γνώσεις που έχουμε 
ήδη μέσα μας. Όμοιος ομοίω αεί πελάζει, σοφή 
παρατήρηση που αναφέρεται και ερμηνεύει πλήρως 

τη διάθεσή μας να είμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά 
με όμοιους ως προς τα αποτυπώματα των εικόνων 
μας. Οι φίλοι μας έχουν κάποια χαρακτηριστικά, που 
αν τα δούμε με πολλή προσοχή, θα διαπιστώσουμε 
πως είναι κοινά και κυρίως σταθερά με κάποια άλλα 
χαρακτηριστικά που υπάρχουν μέσα μας. Με βάση 
αυτά τα εσωτερικά καταγεγραμμένα χαρακτηριστικά 
ανταποκρινόμαστε στη φιλία ενός άλλου ανθρώπου. 
Δύσκολα κάνουμε φιλίες με ανθρώπους που έχουμε 
λίγα κοινά χαρακτηριστικά. Γι αυτήν τη χημεία 

μιλάμε συνεχώς και είναι αυτή που μας κάνει να 
ταιριάζουμε ή όχι με κάποιον. Αυτή είναι ανάγκη 
του ανθρώπινου εγκέφαλου, να έχει ακριβή γνώση 
για όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που παραμένουν 
σταθερά και αμετάβλητα, κατά το δυνατόν. 
Η δυσαρέσκεια που όλοι αισθανόμαστε για κάτι το 
καινούριο δεν είναι από οκνηρία αλλά από την 
αντίδραση μέσα μας στο να αλλάξει κάτι. Αυτή η 
ιδιότητα του εγκέφαλου έχει τις βάσεις της πολύ 
πίσω στο χρόνο, σε κάτι από το οποίο προέρχεται. 
Από το αιώνιο και αμετάβλητο του όλου, αυτό που 
συνοπτικά και παρεξηγημένα ή εντελώς επιπόλαια 



σήμερα ονομάζουμε Σύμπαν. Γι αυτό οι αρχαίοι 
έλληνες πίστευαν αι αλλαγαί λυπηρόν. 

Τελικά η ζωή μας, ενώ είναι μια συνεχής μεταβολή 
των πάντων, δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή παρά 
μόνο σαν κατακερματισμένες και εντελώς διακριτές 
εικόνες. Είναι ακριβώς η ίδια τεχνική που έχουμε 
στον κινηματογράφο. Πολλές διακριτές μεταξύ τους 
εικόνες, κινούμενες με ταχύτητα που ξεγελάει το 
μάτι, αλλά όχι τον εγκέφαλο που εξακολουθεί να 
ενδιαφέρεται για σταθερά χαρακτηριστικά. Κι αυτό 
γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να 
κατηγοριοποιεί, να ταξινομεί και να αναζητάει τη 
γνώση. 
Αυτός είναι ο λόγος που χρησιμοποιούμε τη 
στατιστική στις περισσότερες καθημερινές μας 
σχέσεις. Αφού όλα όσα γνωρίζουμε είναι πάνω - 

κάτω γνωστά σαν όμοια ή περίπου ίδια, η 
στατιστική, αυτή η γενικότητα, βρίσκει πολύ εύκολα 
πεδίο εφαρμογής. Οι παροιμίες, που κάθε λαός έχει 
αναπτύξει, δεν είναι τίποτα άλλο από μια σειρά 
γενικών παρατηρήσεων. Σκεφτείτε, οι δικαστικές 
υποθέσεις έχουν ήδη παρθεί πριν η υπόθεση φτάσει 
στο ακροατήριο. Η δικογραφία είναι μια σειρά 
δεδομένων που λαμβάνει υπόψη ο δικαστής και του 
επιτρέπουν, στατιστικά, να σχηματίσει την εικόνα - 

γνώση που του χρειάζεται, για να πάρει την 
απόφαση. Στο ακροατήριο, ο δικαστής περιμένει 
κάτι που θα ανατρέψει αυτήν την απόφαση. Εκεί, τα 
γεγονότα που θα κάνουν την έκπληξη είναι αυτά που 



θα εκτρέψουν την αρχική του απόφαση. Και το 
παιχνίδι παίζεται πλέον με τους μάρτυρες και τους 
νομικούς συμβούλους. Αυτοί προσπαθούν να 
κλονίσουν κάτι ή να αλλάξουν τα ατύπως 
προαποφασισμένα. 
Η πολιτική είναι μια ακόμα εφαρμογή των 
γενικοτήτων. Γι αυτό πολύ εύκολα χαρακτηρίζουμε 
τους πολιτικούς ως αφερέγγυους. Εκείνοι όμως 
έχουν καταλάβει πως όλοι οι διοικούμενοι δηλαδή 
εμείς, δεν είμαστε μεταξύ μας τίποτα άλλο από 
αντίτυπα δηλαδή ο ένας έχει πάρα πολλά κοινά με 
τον άλλο. Αυτό τους επιτρέπει να μιλούν γενικά και 
ο καθένας από εμάς να ικανοποιείται στατιστικά. Θα 
περάσει καιρός, για να γίνει αντιληπτή αυτή η 
παραπλάνηση των πολλών. Κι όσο περισσότεροι 
είναι αυτοί που έχουν τη γνώμη πως εξαπατήθηκαν 
από τους πολιτικούς, τόσο πιο μεγάλη και έντονη θα 
είναι η πολιτική κρίση που θα εκδηλωθεί. 
Η λέξη αντίληψη είναι σημαντική γιατί προσδιορίζει 
την εξαπάτηση του εγκεφάλου. Αντί λαμβάνω 

δηλαδή παίρνω κάτι αντί άλλου (ή εξαιτίας άλλου) 
και επομένως σχηματίζω εσφαλμένη εικόνα – 

γνώση. Οι γενικές λέξεις που χρησιμοποιούν συχνά 
οι πολιτικοί όπως ανάπτυξη, έλεγχος, έρευνα, 
απόδοση ευθυνών, αλλαγή, ευημερία κτλ δεν είναι 
τίποτα άλλο από ασταθείς και μεταβαλλόμενες 
έννοιες στο αφτί του καθενός από εμάς. Γι αυτό ο 
εγκέφαλός μας αδυνατεί να τις ταυτίσει με κάτι 
γνωστό, σταθερό και αμετάβλητο. Από εκεί 



προκύπτει το πολιτικό χάσμα, η απογοήτευση και η 
αντίστοιχη αντίδραση των ψηφοφόρων. 
Οι ορθολογιστές δεν δέχονται τη στατιστική, δεν 
τους εκπροσωπεί. Απαιτούν να διερευνηθούν τα 
όποια αίτια σε μια υπόθεση. Δεν δέχονται εύκολα 
προηγούμενα και τετελεσμένα. Θέλουν κάθε 
υπόθεση μοναδική και ανεπανάληπτη. Αυτοί είναι οι 
πλέον δύσκολοι άνθρωποι στις σχέσεις τους. Ποτέ 
δεν εφησυχάζουν. Όλα τα περνούν από το 
μικροσκόπιο. Η έννοια αμετάβλητο και σταθερό τους 
αφήνει αδιάφορους. Οπωσδήποτε αναζητούν 
σταθερές και μόνιμες σχέσεις με τους άλλους 
ανθρώπους αλλά οι ίδιοι καιροφυλαχτούν, είναι 
επιφυλακτικοί και αυτό κάποτε ίσως να τους 
κουράσει. Μπορεί να γίνονται και οι ίδιοι 
κουραστικοί σε τρίτους και ίσως αυτός να είναι ο 
λόγος που οι περισσότεροι κάπου χάνονται, κάπου 
απομονώνονται. Βαθιά μέσα τους δεν επιθυμούν να 
κουράζουν τους άλλους όπως βέβαια δεν θέλουν να 
τους ενοχλούν άλλοι άνθρωποι, κυρίως όσοι είναι 
επιφανειακοί στις σχέσεις τους. Με τους τελευταίους 
δεν επιθυμούν να έχουν κοινά σημεία. 
Επομένως, σε κάθε άνθρωπο, οι αισθήσεις είναι 
αυτές που διαβιβάζουν τα πάντα στον εγκέφαλό του. 
Ο εγκέφαλος, με βάση τα εισερχόμενα, προσπαθεί 
να αναπαραστήσει το αντικείμενο χρησιμοποιώντας 
στοιχεία από τη δική του βάση δεδομένων. Γι αυτό 
ανακαλεί, συγκρίνει, διακρίνει, επιλέγει, αγνοεί και 
κατατάσσει τις υπάρχουσες πληροφορίες σε σχέση 



με τη νέα πληροφορία μέχρι να σχηματίσει τη δική 
του νέα άποψη. Γι αυτό οι απόψεις των πολλών ποτέ 
δεν συμπίπτουν ούτε σχηματίζονται με την ίδια 
ταχύτητα. Εξετάστε το κλασικό πρόβλημα των 
μαθητών μέσα σε μια τάξη. Δεν έχουν την ίδια 
πρόσβαση όλοι οι μαθητές στο ίδιο νόημα από όσα 
λέει ο δάσκαλος τους, την ίδια στιγμή που το 
ακούνε. Αυτό το πρόβλημα σχετικά σύντομα θα 
επιλυθεί με την ηλεκτρονική τάξη του ενός μαθητή. 
Το να συνεννοηθούν λοιπόν δύο άνθρωποι, που 
φυσικά έχουν διαφορετικές εμπειρίες και βιώματα 
ζωής, είναι κάπως δύσκολο. Καλύτερα να το δούμε 
πιο αναλυτικά. Θα συνεννοηθούν θαυμάσια δύο 
άνθρωποι, όταν πρόκειται για ένα κοινωνικό θέμα 
γενικής φύσεως στα πλαίσια μιας κόσμιας 
συζήτησης. Αλλά όταν το θέμα γίνει πιο προσωπικό, 
δηλαδή τέτοιο που να αφορά και να θίγει τα 
συμφέροντα των συνομιλητών, τότε ο καθένας θα 
έχει τη δική του θέση και θα το δει από τη δική του 
οπτική γωνία. Και οι δύο μπορεί σε αυτήν την 
περίπτωση να έχουν δίκιο. Η κάθε πλευρά θα έχει 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα να παραθέσει. 
Βεβαίως, θα έχουν δίκιο. Γιατί; Επειδή πάντα 
υπάρχουν πολλές εκδοχές για την αλήθεια. Υπάρχει 
για παράδειγμα η αλήθεια που η λογική ορίζει, η 
αλήθεια που ορίζει το συναίσθημα, η υποκειμενική 
αλήθεια, η αντικειμενική και άλλες πολλές απόψεις 
για το ίδιο θέμα. Και ποιος καθορίζει ποια αλήθεια 
είναι πιο… αληθινή; Ας μην ξεχνάμε μια άλλη 



ακόμα σημαντική παράμετρο. Πως κάθε άνθρωπος 
συνδιαλέγεται με βάση τις απόψεις που έχει 
σχηματίσει, σε σχέση με αυτά που αισθάνεται. Άρα 
κρίνοντας κάποιος τη συμπεριφορά ή τη γνώμη των 
άλλων, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να προτάσσει τα 
δικά του συναισθήματα, τις δικές του ιδέες κι αν 
ταιριάζουν με των άλλων, έχει καλώς, κάπου θα 
υπάρξει συνεννόηση. Αν όμως δεν ταιριάζουν, τότε 
το πιθανότερο είναι να υπάρξει παρεξήγηση, 
εξαιτίας της διαφωνίας. 
Έτσι δυσκολεύουν οι ανθρώπινες σχέσεις εξαιτίας 
της έλλειψης καλής επικοινωνίας. Ακόμα πιο 
δύσκολες είναι οι σχέσεις μέσα σε ένα ζευγάρι όπου 
εκεί δεν μοιράζεται μόνο ο χρόνος και οι 
εκμυστηρεύσεις μιας φιλίας αλλά πολλά 
περισσότερα. Ολόκληρη η ζωή των δύο μελών. 
 

Παρατήρηση 

1. Κάθε ανθρώπινο πλάσμα έχει δύο τρόπους, για να 
ζήσει. Ο πρώτος τρόπος είναι αυτός που βασίζεται 
αποκλειστικά ή σχεδόν εξ ολοκλήρου σε ηθικές 
αρχές. Είναι οι νόμοι εκείνοι που εκφράζονται μέσα 
από απαγορεύσεις, τα γνωστά ΟΧΙ και ΜΗ. Είναι όλα 
αυτά που αποτελούν τη βάση του καθωσπρεπισμού. 
Το δόγμα κάθε θρησκείας προσπαθεί να επιβάλλει 
τέτοιες μορφές ηθικής ζωής. Πόσο ικανοποιητικά το 
έχουν καταφέρει αυτό μέχρι σήμερα οι θρησκείες; 

Ο άλλος τρόπος έχει να κάνει με τις αιτίες των 
πραγμάτων και τα αποτελέσματα. Είναι η μέθοδος του 
ορθολογισμού, σύμφωνα με την οποία κάποιος 



μετράει τα ΣΥΝ και τα ΠΛΗΝ, τα ΥΠΕΡ και τα 
ΚΑΤΑ. 

Και οι δύο τρόποι είναι πανάρχαιοι και δοκιμασμένοι. 
Στην ηθική όμως πάντα έχουμε έλλειμμα. Λείπει 
ακόμα η ουσία της από τη ζωή μας. Φαίνεται δεν 
πείστηκαν αρκετοί άνθρωποι, ώστε οι περισσότεροι 
να εφαρμόζουμε ηθικούς κανόνες. 

Αντίθετα, οι συμμαχίες που σχηματίζονται, σε όλα τα 
επίπεδα και τις εκφράσεις της ζωής των ανθρώπων, 
είναι ένα καθημερινό φαινόμενο. Οι φιλίες, οι 
συνεργασίες, οι κοινωνικές αλλά και πολιτικές 
συμπεριφορές και όλα όσα συμβαίνουν και συναντάμε 
στην καθημερινότητά μας βρίσκονται σε μια διαρκή 
πορεία ανασχηματισμού και ανανέωσης. 

Ποιος από τους δύο τρόπους είναι ο καλύτερος; 

Σε αυτό το βιβλίο, προσπαθώντας να εμβαθύνουμε 
στις ανθρώπινες προσωπικές σχέσεις, διαπιστώνουμε 
πως όσοι ζουν με γνώμονα τις ηθικές αξίες είναι 
ουσιαστικά αποστασιοποιημένοι από την δική τους 
ευθύνη. Όλα όσα πράττουν δεν είναι καθαρά δικά 
τους αλλά συνέπειες των εντολών που κάποιοι ηθικοί 
κανόνες ορίζουν. 

Από την άλλη πλευρά, όλοι αυτοί που εξετάζουν – 

αναρωτιόμαστε με ποια κριτήρια και πόσο καλά το 
κάνουν αυτό – τα αίτια και τα αποτελέσματα, έχουν 
ουσιαστικά την ευθύνη των πράξεών τους. 

Συγκρίνοντας αυτούς τους δύο τρόπους ζωής, ο 
δεύτερος μάλλον παράγει ηθική ανώτερης τάξης, 
αφού εξετάζοντας ουσιαστικά τα πράγματα, ο 
άνθρωπος έχει την ελεύθερη επιλογή να πράττει αλλά 
και να αναλαμβάνει τις ευθύνες, από τις συνέπειες 
των πράξεών του. 



2. Ο άνθρωπος είναι ένα περιχαρακωμένο πλάσμα. Δεν 
είναι μόνο το φυσικό περιβάλλον που του επιβάλλει 
φραγμούς στις επιλογές του – αν και πάντα προσπαθεί 
να τους ξεπεράσει – αλλά και οι συνάνθρωποί του που 
με κανόνες και δικαστικές αποφάσεις τον περιορίζουν 
συνεχώς. Αυτούς τους περιορισμούς προσπαθεί να 
αποτινάξει γι αυτό δημιουργεί πορείες διαμαρτυρίας, 
απεργεί και ενίοτε επαναστατεί. Οι ανθρώπινες 
πράξεις περιέχουν βία είτε κάποιος πιέζει άλλον είτε 
πιέζεται από άλλον. Στην αρχή της ανθρώπινης 
ιστορίας όλα αυτά περιείχαν ακόμα περισσότερη βία. 
Όσο όμως εξελίσσεται ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο 
ευφυείς είναι οι τρόποι της πίεσης αλλά και της 
αντίστασης που προβάλλει. 

3. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι ούτε περίεργος 
ούτε ιδιότροπος. Στην πραγματικότητα είναι ένας 
μετατροπέας φυσικών μεγεθών και αισθητηριακών 
απεικονίσεων. Για παράδειγμα: το μάτι όπως και το 
αυτί μας είναι απλοί δέκτες συχνοτήτων. Όταν το αυτί 
λαμβάνει έναν ήχο, αυτήν την πληροφορία 
μεταβιβάζει στον εγκέφαλο δηλαδή ότι ελήφθη σήμα 
π.χ. 335Hz και έντασης 62dB (μια μονάδα μέτρησης 
στην ηλεκτρονική ακουστική θεωρία). Ο εγκέφαλος 
χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία και δίνει όνομα στο 
γεγονός, δίνει δηλαδή μια ταμπέλα. Φανταστείτε 
πόσες τέτοιες πληροφορίες φτάνουν στον εγκέφαλό 
μας, όταν παρακολουθούμε μια όπερα. Εκατομμύρια 
ακουστικές και οπτικές πληροφορίες καταφτάνουν 
εκεί σε κάθε στιγμή. Και αυτός ακούραστα, σωστά 
και μεθοδικά καταγράφει, κατηγοριοποιεί, ανακαλεί 
και συγκρίνει, κάνει νέες καταχωρήσεις και όλο αυτό 
στο τέλος αποτελεί τη γνώση που συσσωρεύουμε σε 
όλη τη ζωή μας. Τελικά, οτιδήποτε συμβαίνει εκεί 
έξω, στο περιβάλλον μας, υπόκειται σε μια ταχύτατη 
αλλά και πολύπλοκη διαδικασία περισυλλογής και 



επεξεργασίας δεδομένων. Πολλές από αυτές τις 
επεξεργασμένες πληροφορίες κάποιοι άνθρωποι τις 
χρησιμοποιούν σε μελλοντικά γεγονότα. Αυτούς τους 
αποκαλούμε, με θαυμασμό, μυαλά. Οι περισσότεροι 
δεν κάνουν τον κόπο να τις χρησιμοποιήσουν, σαν να 
μην υπάρχουν. Είναι η μεγάλη πλειοψηφία των 
ανθρώπων που άγονται και φέρονται σαν αγέλες, 
ανώριμα πλήθη, άβουλα όντα στα σχέδια δημαγωγών 
και λαοπλάνων, απατεώνων και συμφεροντολόγων. 
Αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος 
αποκοπεί από τις γνώσεις του. Είναι υποχρεωμένος να 
ξεκινήσει να μαθαίνει από την αρχή. Αυτό 
παρατηρούμε στην περίπτωση κάποιων εγκεφαλικών 
επεισοδίων. Ο άνθρωπος γίνεται μωρό (α-νόητο, 
χωρίς γνώση). Εντελώς αντίθετα συμβαίνει σε 
περιπτώσεις αμνησίας όπου εκεί παρατηρούμε πως 
γνωρίζει διαδικασίες αλλά δεν θυμάται κάτι σχετικά 
με την απόκτηση της γνώσης που έχει. 

4. Τον εγκέφαλο αφορά κι αυτή η παρατήρηση. 
Πρόκειται για τις ικανότητες κάποιων ανθρώπων να 
«βλέπουν» πιο πέρα από τους άλλους. Συχνά ακούμε 
για μια ανεπτυγμένη έκτη αίσθηση ή μια 
τηλεπαθητική ευαισθησία ή ένα «τρίτο μάτι». 
Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να μας περάσουν ένα 
μήνυμα, το οποίο λέει πως υπάρχουν και άλλες 
διαστάσεις πέρα από τις γνωστές τρεις (μήκος, 
πλάτος, ύψος), αυτές που μας επιτρέπουν να 
σχηματίσουμε εικόνα για το χώρο που καταλαμβάνει 
η ύλη. Δεν είναι θέμα διαστάσεων αφού η ύλη παντού 
στο σύμπαν είναι στις γνωστές τρεις καταστάσεις 
(στερεά, υγρά, αέρια). Είναι θέμα βαθμών ελευθερίας 
που κάθε μόριο ύλης έχει ή αποκτά καθώς ένα ή 
περισσότερα υλικά συστήματα συνυπάρχουν. Η 
σύγχρονη φυσική μελετά ακριβώς αυτό το θέμα που 
είναι περισσότερο γνωστό σαν «χάος» και η 



αποκωδικοποίησή του μπορεί να δώσει στοιχεία 
εξίσου χρήσιμα όπως και οι τελευταίες θεωρίες περί 
ύλης, ενέργειας και σχετικότητας. Αυτό μάλλον 
συμβαίνει και με κάποιους ανθρώπους όπως και στο 
παρελθόν τότε που όλοι πίστευαν πως η ανατολή του 
Ήλιου είναι ένας θεός, ώσπου κάποιος παρατήρησε 
πως είναι ένα φυσικό και επαναλαμβανόμενο  
φαινόμενο. Ο ατελής ανθρώπινος εγκέφαλος 
αντιλαμβάνεται μόνο σταθερές και αμετάβλητες 
παραμέτρους. Γι αυτό έχει ανάγκη από μετρήσιμα 
μεγέθη ενταγμένα σε σταθερό και αμετάβλητο 
σύστημα διαστάσεων. Φαινόμενα που έχουν τέτοιες 
παραμέτρους γίνονται πολύ εύκολα αντιληπτά. Μόλις 
όμως υπάρξει η παραμικρή διαταραχή, έστω και σε 
μία μόνο παράμετρο, τότε χάνεται η ικανότητα 
προσαρμογής του εγκέφαλου. Εκεί αναπτύσσονται 
παρανοϊκές εικόνες (παρά που σημαίνει δίπλα στο νου 
αλλά όχι στον ίδιο το νου). Μέσα από αυτήν τη νέα 
κατάσταση κάποιοι άνθρωποι εξακολουθούν να 
σχηματίζουν σωστές εικόνες, όπως ο μαθηματικός 
που μέσα από λανθασμένα γεωμετρικά σχήματα 
(εικόνες) κατορθώνει να φτάσει σε σωστά 
αποτελέσματα (υπολογισμοί). Αυτή είναι η επιτυχία 
αυτών των κατά τα άλλα «προικισμένων» ίσως και 
«χαρισματικών» ανθρώπων. Κάποιοι από αυτούς 
έχουν χαρακτηριστεί «ημίθεοι», «ήρωες» ακόμα 
«άγγελοι επί της Γης» μέχρι και «Θεών ευνοούμενοι». 
Στο ίδιο μοτίβο κάποιοι αυτοαποκαλούνται «μάγοι», 
«αστρολόγοι», «ενοραματιστές» και προσπαθούν να 
προσφέρουν υπηρεσίες στους υπόλοιπους. Υπάρχουν 
και άλλοι που οργανώνουν ομιλίες και σεμινάρια 
«αυτογνωσίας» και «ανώτερου εαυτού». 

5. Υπάρχει όμως και μια άκρατη μυθοπλασία για πάρα 
πολλά πράγματα και καταστάσεις. Είναι όλες αυτές οι 
συμβουλές, προτροπές και παραινέσεις του τύπου 



«πάρε στα χέρια σου τη μοίρα σου». Τίποτα κανείς 
δεν μπορεί να πάρει στα ανθρώπινα (υλικά) χέρια του. 
Το μόνο που έχει να κάνει είναι να παρατηρεί και να 
μαθαίνει. Παρατηρώντας αντιλαμβανόμαστε πως 
ερχόμαστε και φεύγουμε μόνοι. Ωστόσο επιμένουμε 
σε όλα τα υπόλοιπα στάδια να είμαστε με άλλους και 
με άλλα. Επιπλέον, κάνουμε υποδείξεις σε άλλους να 
κάνουν το ίδιο. Παρατηρούμε αλλά φαίνεται δεν 
εννοούμε. 
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