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Σε αυτό το ηλεκτρονικό αρχείο  συγκέντρωσα το μεγαλύτερο 

κομμάτι της αρθρογραφίας μου σε εφημερίδες, περιοδικά και 

site. Είναι η δική μου ματιά για πολλά ζητήματα που 

απασχολούν  τον σύγχρονο άνθρωπο. Σχέσεις, οικογένεια, 

στάση ζωής, επαγγελματικά, είναι μόνο μερικά από τα θέματα 

που θίγονται στα άρθρα που ακολουθούν. 

Κ.Κ.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Έρωτες ανεκπλήρωτοι... Και ο ένας ο μοναδικός... 
 

«Έρως ανίκατε μάχαν...» μπλα μπλα μπλα. Όχι... Φυσικά και δεν «κοροϊδεύω» το αρχαίο 
κείμενο, σε καμία περίπτωση... Αυτό το κάνουν πολύ καλύτερα από εμένα, όσοι έχουν πάρει τον 
έρωτα και τον έχουν κοσμήσει με επίθετα, που αν ο ίδιος είχε τη δυνατότητα, θα σηκωνόταν και 
θα έφευγε μόνος του από το ρητό... 

Από αυτά λοιπόν τα αταίριαστα με τον έρωτα επίθετα, θα διαλέξω αυτό που με ενοχλεί 
περισσότερο. Το «ανεκπλήρωτος». Αναλύσεις, κείμενα-δοκίμια, οϊμέ και πόνος δοσμένος με 
παθητικές καταστάσεις θύματος-θύτη, κι ένα σύμπαν να κατηγορείται πως δεν φέρνει τα 
πράγματα όπως τα θέλουμε (κι αν το σύμπαν είχε δικηγόρο, θα το είχε πανηγυρικά αθωώσει). 
Και, στα αλήθεια τώρα, μπορούμε να σοβαρευτούμε; Μπορούμε να μην μπλέκουμε την ιερή 
έννοια του έρωτα σε καταστάσεις αδύναμες να τον υπερασπιστούν και να τον εξυμνήσουν, αλλά 
τον βάζουν σε καλούπια, πρέπει, όχι και ίσως; Ενδιαφέρουσα ίσως για κάποιους προσέγγιση, 
αλλά τραγική συγκάλυψη των επιλογών τους. 

Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή... Κι ας μου επιτραπεί να εκφράσω την άποψή μου, όχι για το 
τι είναι έρωτας, αλλά για το τι ΔΕΝ είναι. 

Καταρχήν, υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω που μπερδεύουν τον Έρωτα με την ίδια του την ιδέα. 
Σας μπέρδεψα; Είναι εντελώς διαφορετικό το να είσαι ερωτευμένος με έναν άνθρωπο από το να 
είσαι ερωτευμένος με την ιδέα του έρωτα ως συναίσθημα που πρέπει να ζήσεις... 

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο πρώτο ΔΕΝ. Ο έρωτας, αγαπημένοι μου, δεν έχει πρέπει. Δεν 
ξέρει καν τι σημαίνει αυτή η λέξη και το άκουσμά της και μόνο τον κάνει να κλείσει τα φτερά του 
πεισματικά και να στρέψει τα βελάκια του σε άλλες καρδιές. 
Έρωτας δεν είναι μόνο σαρκική επιθυμία. Σαρκική επιθυμία και απόλαυση είναι και το φαγητό. 
Να συνεχίσω; 

Έρωτας δεν είναι έχω μια παρέα να πηγαίνω για φαγητό, ποτό, σινεμά, και ένα σύντροφο-
γλάστρα να με συνοδεύει στις κοινωνικές εκδηλώσεις μη τυχόν και με πουν... (συμπληρώστε οι 
αρέσκοντες σε τίτλους). 

Έρωτας δεν είναι να έχω ένα ακόμα πορτοφόλι στα έξοδα του σπιτιού και στις διακοπές. 

Έρωτας δεν είναι, έχω περάσει τα τριάντα, εγώ πότε θα γίνω μάνα-πατέρας, να νοικοκυρευτώ, 
να συγυριστώ, το ράφι δε με χωράει πια και τα πουκάμισά μου βαρέθηκα να τα πλένω μόνος 
μου. 

Έρωτας δεν είναι σπάω τη μονοτονία της καθημερινότητάς μου και επιβεβαιώνομαι σε ένα 
θαυμασμό, που επειδή ικανοποιεί τον εγωισμό μου ονοματίζω με την πρώτη λέξη της 
πρότασης... 

Έρωτας δεν είναι, σε θέλω με θέλεις γιατί να το σκεφτόμαστε, σε θέλω με θέλεις γιατί δεν 
παντρευόμαστε; (γιατί δεν, αφού, αλλά και πάει λέγοντας) 

Και για να τελειώνουμε, Έρωτας δεν είναι σίγουρα, μια κατάσταση που πρέπει να ασπαστούμε 
και να θεωρήσουμε πως ζούμε γιατί έτσι -λέει πως- κάνει ο κόσμος γύρω μας. 



Κι αρχίζοντας σχεδόν από το τέλος των δεν και προς τα πάνω, στον έρωτα δεν χωράνε 
ερωτηματικά... Δεν χωράνε μήπως, ίσως, γιατί, ναι και γιατί όχι... Στον έρωτα δεν χωράνε 
«ΔΕΝ...» Τελεία, παύλα, πέντε, δέκα θαυμαστικά και κλειδαριά. 
Στον έρωτα δεν χωράνε συμβιβασμοί, ούτε βολέματα και οικονομικά καλοπιάσματα. Δεν χωράνε 
κοινωνικά στερεότυπα με ταμπέλες «ανύπαντρη» και «αιώνιος εργένης» που τρέχουμε όλοι να 
στριμώξουμε σε δύο κύκλους, έναν της βέρας και έναν του «τιμημένου» μας στεφανιού. 

Στον έρωτα δεν χωράνε κοινωνικές κατακραυγές και «ορθές» συμπεριφορές. 

Κι αν κάπου εδώ ο αντίλογος μιας λογικής πει πως, ίσως να σου έρθει όταν η ζωή σου δεν 
αποτελείται μόνο από τη δική σου ύπαρξη αλλά και ενός, δύο, τριών ακόμα ανθρώπων, τότε τι 
κάνεις; Τότε αγαπημένε/αγαπημένη μου, αν είναι έρωτας, αν όντως είναι έρωτας και δεν είναι 
διάλειμμα ενδιαφέροντος από μια καθημερινότητα, έχεις δύο επιλογές: Να διαχωρίσεις το θέλω 
από το πρέπει και να είσαι εντάξει απέναντι και στα δύο. Γιατί αν μείνεις στα πρέπει σου, το 
μόνο που θα καταφέρεις θα είναι να σκορπίσεις τη δυστυχία για αυτό που πάντα χάνεις και ποτέ 
δεν ζεις, όχι μόνο στον εαυτό σου, αλλά και στους γύρω σου. 

Και ναι... Είμαι από αυτούς, τους ρομαντικούς, τους ποιητικούς, πείτε με όπως θέλετε, που 
πιστεύω πως τον ΕΡΩΤΑ με όλα τα γράμματα κεφαλαία, τον ζεις μία και μοναδική φορά (άντε 
και μια λανθάνουσα). 
Ο Έρωτας ο αληθινός, ο ένας έρωτας, είναι ισοπεδωτικός. Είναι καθηλωτικός και σε τυλίγει με 
τόση δύναμη στα φτερά του που σε κάνει να πετάς και όχι να σέρνεσαι στα πατώματα. Ο 
Έρωτας, ο ένας, ο αληθινός, έχει τόση δύναμη μέσα του, που γκρεμίζει όλα τα τείχη του μέσα 
και του έξω σου. Του σωστού και του λάθους. Γιατί, ο έρωτας δεν είναι ποτέ λάθος. Ποτέ. Ο 
έρωτας είναι επαναστάτης... Κι όποιος τον νιώσει, γίνεται κι αυτός το ίδιο. Επαναστάτης και 
εκείνος! 
Ο Έρωτας, ο αληθινός έρωτας, ο ένας έρωτας, είναι η προέκταση της ψυχής, της καρδιάς, του 
κορμιού και του μυαλού σου... Δε μπορείς χωρίς να τον έχεις, δεν αντέχεις να τον αφήσεις και 
να συμβιβάσεις τη ζωή σου με τίποτα λιγότερο... 

Ο έρωτας, ο αληθινός, ο ένας έρωτας, είναι αυτός που θα σε κάνει να καταλάβεις τι δεν ήταν 
ό,τι μέχρι να τον βρεις ζούσες... Θα σε πάρει από το χέρι και θα σε μάθει να τον ζεις για μία και 
μόνο φορά... Και αν του αφεθείς και τον νιώσεις να καίει μέχρι και το τελευταίο χιλιοστό της 
ύπαρξής σου, ναι, θα κρατήσει για πάντα. Κι όταν, και εάν είσαι τυχερός και τον συναντήσεις, 
μη χάσεις την ευκαιρία να τον ζήσεις... Επιλογή σου να τον αφήσεις να σου φύγει και να 
μείνεις συμβιβασμένος με ό,τι η εκάστοτε σιγουριά σου, σού προσφέρει. 
Και μην ξεχνάς ποτέ, πως η μεγαλύτερη εξύμνηση του έρωτα, είναι για το μεγαλείο του και όχι 
για την αδυναμία του... 

Η εποχή της (σχεδόν) εικονικής πραγματικότητας 
Οι άνθρωποι υπό την απειλή της απόρριψης δυσκολεύονται ή φοβούνται να αποκαλύψουν αυτό 
που πραγματικά είναι. Προτιμούν τις εικονικές μάσκες που κρύβουν την αλήθεια της ψυχής, 
αλλά κυρίως της πραγματικής εικόνας τους. Νομίζω πως η μεγαλύτερη αιτία στις κρίσεις των 
σχέσεων στη σημερινή εποχή, είναι η λάθος αντίληψη που μπορεί αρχικά, να αποτυπώσει ένας 
άνθρωπος για εκείνον ή εκείνη που τον ενδιαφέρει! Όταν συνειδητά οι αδυναμίες κρύβονται 
επιμελώς και αντιθέτως, προβάλλονται πτυχές του χαρακτήρα που δεν έχουν καμία σχέση με την 
πραγματικότητα. 

Ζούμε την εποχή της (ψεύτικης) εικόνας. Άπειρες εφαρμογές μπορεί να βελτιώνουν την 
εξωτερική μας εμφάνιση με τρόπο μαγικό. Μπορούμε εύκολα να εμπλουτίσουμε το βιογραφικό 
μας με ό,τι θα μπορούσε να εντυπωσιάσει, εκλιπαρώντας ουσιαστικά για καταξίωση και 
θαυμασμό. Όλα αυτά όμως καταδικάζουν στην αποξένωση και την αποφυγή επαφής με τον 
πραγματικό κόσμο! Γιατί ο κόσμος μας είναι σκληρός. Όταν έρθεις πρόσωπο με πρόσωπο μαζί 
του, χλευάζει και κρίνει χωρίς φίλτρα και τότε η απογοήτευση είναι δεδομένη. Ειδικά αν έχεις 
προσπαθήσει να εξαπατήσεις. Όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα είναι η εικόνα που 



προβάλλουμε προς τα έξω, τόσα πιο πιθανό είναι να συναντήσουμε ανθρώπους που θα μας 
εκτιμήσουν πραγματικά και δύσκολα θα μας πληγώσουν. Γιατί πολύ απλά θα ξέρουν από την 
πρώτη στιγμή με τι έχουν να κάνουν. Επίσης, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως ο χρόνος μας 
δεν είναι απεριόριστος. Αν τον σπαταλάμε αναζητώντας κάτι που ουσιαστικά είναι ψεύτικο, το 
μόνο που καταφέρνουμε είναι να μεγαλώνουμε μέσα στη μοναξιά. 
Το μέγεθος της όποιας ευτυχίας το βρίσκεις μέσα σου και όχι στον αριθμό εκείνων που θα 
κάνουν like, love ή ουάου. 

Φωτογραφίες που κόβουν 50 κιλά και προσθέτουν 15 πόντους ύψος δεν μας κάνουν πιο 
όμορφους αλλά μακροπρόθεσμα, πιο δυστυχισμένους. Διότι αργά η γρήγορα θα έρθουμε σε 
επαφή με την αλήθεια. Και τη δικιά μας αλλά και των άλλων. Είναι εντελώς προσωρινή και 
ανούσια, η ικανοποίηση που μπορεί να πάρει μια καλλωπισμένη φωτογραφία μας μέσω των 
πολλών like. Είναι άλλο πράγμα να προσέχεις τον εαυτό σου και την εμφάνιση και άλλο να την 
παραποιείς ολοκληρωτικά. Ο αγώνας δρόμου της αυταρέσκειας στην ουσία είναι χωρίς 
τερματισμό. Εκτός αν η εικονική πραγματικότητα μας αρκεί πιο πολύ, οπότε εκεί μπορούμε να 
μεταμορφωνόμαστε σε ό,τι θέλουμε και να συναναστραφούμε με άλλους που κάνουν το ίδιο. 
Ένας καλός φωτισμός, μια περίεργη γωνία, λίγο μακιγιάζ και ξαφνικά βρίσκεσαι δίπλα από όλα 
αυτά τα πρότυπα γυναικών και ανδρών που λανσάρονται ως ιδανικά! Έτσι ζεις το σήμερα, με το 
άγχος των αποκαλύψεων να σε καταπιέζει ή με την παράλληλη ψευδαίσθηση μιας άλλης 
πραγματικότητας, που όμως σβήνει σαν τις γραμμένες λέξεις στην άμμο, διότι το αύριο της 
πραγματικής ζωής είναι εκεί και σε περιμένει. 

Διαβάζω πως όλο και πιο πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν συναντηθεί ποτέ διατηρούν 
σχέσεις. Κάνουν έρωτα από απόσταση, με μόνη άψυχη ένωση το πλαστικό παγωμένο 
πληκτρολόγιο που γίνεται η προέκταση συναισθημάτων που πασχίζουν να μεταφερθούν στον 
άνθρωπο που βρίσκεται στην άλλη γραμμή ή στην οθόνη ενός υπολογιστή κάπου μακριά. Τα 
δάχτυλα γίνονται οι μεταφορείς συναισθημάτων που άλλοτε εκφράζονταν με το άγγιγμα ή με ένα 
απλό κοίταγμα στα μάτια. Αφή, γεύση, όσφρηση, που κάποτε ενεργοποιούσαν τα πιο βαθιά μας 
ένστικτα, αδρανοποιούνται στο βωμό των εφήμερων και βιαστικών ερωτικών συναντήσεων μέσα 
στις λίγες ίντσες μιας οθόνης... 
Καμιά εικονική πραγματικότητα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αληθινή συνάντηση δύο 
ανθρώπων που αγγίζονται και νιώθουν ο ένας τον άλλο. Αυτό όμως στην εποχή μας τείνει να 
είναι μια δύσκολή επιλογή και εκεί ακριβώς καραδοκεί η εύκολη λύση της εικονικής 
πραγματικότητας σε όλες της τις εκφάνσεις. 

Κάποτε λίγες λέξεις γραμμένες σε ένα γράμμα που έφτανε στον παραλήπτη του καιρό μετά, 
μπορεί να δημιουργούσε πολύ μεγαλύτερη συγκίνηση από ότι η άμεση επαφή μέσω μιας οθόνης. 
Κάθε εποχή προσαρμόζει τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι επικοινωνούν. Εμείς θα 
καθορίσουμε αυτό που μας περιμένει στο μέλλον. Οι επιλογές μας και οι προσωπικές μας 
αληθινές αναζητήσεις. 
Πολύ φοβάμαι όμως, πως σύντομα κάποια καλώδια θα αντικαταστήσουν όλες μας τις αισθήσεις, 
την ώρα που θα φοράμε μια μάσκα για να ζήσουμε σχεδόν αληθινά τον ιδανικά πλασμένο 
εικονικό μας κόσμο! 

Οι σχέσεις της μοναξιάς και η μοναξιά των σχέσεων 
Όλο και πιο συχνά ανακαλύπτω πως δεν υπάρχει χειρότερη μορφή μοναξιάς από αυτή που 
βιώνει κάποιος που περιτριγυρίζεται από άλλους ανθρώπους. Τα λόγια και οι συμπεριφορές 
μπορεί να μην αποκαλύπτουν τα πραγματικά συναισθήματα, αλλά τα μάτια στάζουν μεγάλες 
σταγόνες από την παγωμάρα που κουβαλά μια τελειωμένη σχέση ή ένας κατεστραμμένος πλέον 
γάμος. Όταν βλέπω ανθρώπους που κουβαλούν αυτή τη μοναξιά, έρχονται στο μυαλό μου 
κάποιες από τις πιθανές ευτυχισμένες τους στιγμές που θεωρώ πως έζησαν κάποτε. Τους 
«βλέπω» σαν σε ταινία να γλεντούν με τους αγαπημένους, να ανταλλάσσουν αιώνιους όρκους 
αγάπης στο γάμο τους, να κάνουν παιδιά, διακοπές και μετά απότομα επιστρέφω στη θλιβερή 
εικόνα μοναξιάς που έχω μπροστά μου και αυτές οι οικειοποιημένες από εμένα όμορφες 
αναμνήσεις τους, χάνονται στην ομίχλη σαν να μην έγιναν ποτέ. 
Αφορμή να γράψω για το θέμα ήταν ο λευκός κύκλος στο δάχτυλο μιας γυναίκας που κάποτε 
κάλυπτε επιδέξια η βέρα της. Συναντηθήκαμε τυχαία σε μια παρουσίαση των βιβλίων μου και 



μετά από μια σύντομη κουβέντα που κάναμε, μου εξομολογήθηκε για τη μοναξιά που ζούσε για 
δεκαετίες μέσα στο γάμο της. Στα εξήντα πέντε της πια αποφάσισε να πει πρώτα στα μεγάλα 
πλέον παιδιά της αλλά και σε εκείνον, πως δεν άντεχε άλλο αυτή τη μοναξιά που ζούσε δίπλα 
του. Για τριάντα χρόνια κορόιδευε τον εαυτό της, πως τα πράγματα θα μπορούσαν κάποτε να 
αλλάξουν. Και όμως τώρα, ερωτευμένη όσο ποτέ με έναν άλλο άνθρωπο που ήρθε στη ζωή της, 
ένιωθε σαν να ξαναγεννήθηκε. «Μου αρέσει η συντροφιά του», έλεγε και ξανά έλεγε και το 
πρόσωπό της φωτιζόταν στη σκέψη και μόνο αυτού που είχε εισβάλει πρόσφατα στη ζωή της. 

Δείχνοντάς μου το λευκό κύκλο στο δέρμα του δαχτύλου της, μου είπε λίγο πριν χωρίσουν οι 
έτσι και αλλιώς διαφορετικοί δρόμοι μας: «Τώρα πια, μόνο όταν κοιτώ αυτό το σημάδι θυμάμαι 
το πόσο μόνη ένιωθα για χρόνια. Άργησα αλλά έστω και τώρα ανακάλυψα πώς είναι η ζωή 
μακριά από τη μοναξιά, χωρίς να σε πνίγει η συντροφιά ενός ανθρώπου που ακόμη και όταν 
μιλούσε, για μένα ήταν βουβός...» 
Από φόβο αρνούμαστε να πιστέψουμε πως η μοναξιά είναι προτιμότερη από την απλή παρουσία 
ενός ανθρώπινου σώματος δίπλα μας. Αναφέρομαι κυρίως σε εκείνες τις στιγμές που οι πόρτες 
κλείνουν και οι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με τις σιωπές τους, χωρίς τίποτα να μπορεί να 
κρυφτεί κάτω από το χαλί. Αυτές τις στιγμές που το μόνο που έχει απομείνει ως ένωση και 
επικοινωνία, είναι η κατάληξη προτάσεων στον πληθυντικό που δηλώνουν το «μαζί» και το πόσο 
ο ένας ανήκει στον άλλο λόγω συνήθειας. 

Θαρρώ πως η μοναδική απάντηση στο πιο βαθύ γιατί, είναι πως όταν δύο άνθρωποι είναι 
«μαζί» με τα εισαγωγικά να κλείνουν μέσα τους όχι έρωτα, όνειρα ή αγάπη, αλλά πρέπει, 
βολέματα και συμβιβασμούς, δεν έχουν καμία ελπίδα να ενώσουν πραγματικά τις καρδιές και τις 
ζωές τους σε μια κοινή πορεία σε ένα ΜΑΖΙ χωρίς εισαγωγικά και ωραιοποιήσεις. Όταν στην 
απέλπιδα ή κοινωνικά επιβαλλόμενη προσπάθεια να βρεις ένα ταίρι ονοματίζεις το οτιδήποτε 
τίποτα σε κάτι, είναι σχεδόν προφητικά σίγουρο πως κάποια στιγμή θα καταλήξεις να χτυπάς 
ό,τι έχει απομείνει από τα όνειρά σου και τα πιο μεγάλα σου θέλω, σε άδειες αγκαλιές και 
σπασμένα ενός «για πάντα» όνειρα... 
Και ίσως κάποιοι πουν, πως είναι ουτοπικό να προσπαθείς να ζήσεις τη σχέση σου με την ίδια 
ένταση του πρώτου καιρού. Αν δεν «μεταλλαχτεί» με την πάροδο του χρόνου σε σεβασμό, 
φροντίδα και πραγματική αγάπη, τότε απλά έχει λήξει και αρκεί κάτι πολύ μικρό και απλό για να 
αποτελειώσει την όποια επαφή υπήρχε. Είναι όμως φορές που όλη η ζωή κυλά μέσα στη 
μετριότητα και τους συμβιβαστικούς κανόνες που επιβάλλει ένας γάμος ή και η ίδια η κοινωνία. 
Από την άλλη, πολλά ζευγάρια στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την μοναξιά, αλλά και 
τους δαίμονες που στοίχειωναν την προσωπική τους αναζήτηση για κάτι που θα γέμιζε την 
καρδιά και τη ζωή τους, χώρισαν χωρίς καν να γνωρίζουν όμως τι τελικά είναι αυτό που 
αναζητούν... Η ελπίδα μιας καλύτερης ζωής, σκόνταψε πάνω στο σπάνιο της συνάντησης με τον 
πρίγκιπα με το λευκό του άλογο και της πριγκίπισσας που περιμένει τον ήρωά της στα τείχη του 
κάστρου... Και αντί να παλέψουν να κυνηγήσουν το όνειρό τους, έμεναν να αντιμετωπίζουν μια 
παρόμοια δυστυχία, μέσα σε λύσεις εύκολης αντικατάστασης, για να βολέψουν τη μοναξιά τους 
σε νέα μα τόσο ίδια με τα προηγούμενα ακάλυπτα κενά... 

Μια σχέση χρειάζεται καθημερινά φροντίδα για να κρατηθεί ζωντανή. Απαιτείται οι δύο 
ενδιαφερόμενοι να μην επαναπαυθούν στη σιγουριά του δεδομένου, αλλά να παλεύουν μέρα τη 
μέρα για αυτόν τον άνθρωπο που κάποτε μέσα στα μάτια του καθρεφτιζόταν ο κόσμος όλος... Να 
τον σέβονται και να τον θαυμάζουν, διότι όταν αυτά πάψουν, ακόμη και οι όμορφες αναμνήσεις 
εξαφανίζονται δίνοντας τη θέση τους σε ό,τι πιο μίζερο μπορεί να προκύψει μεταξύ δύο 
ανθρώπων. 
Μπορεί να είναι επίπονο, αλλά η ομορφιά που εμπεριέχει η ίδια η ζωή αποκτά μεγαλύτερη αξία 
όταν τη μοιράζεσαι με κάποιον... Αρκεί το άλλο σου μισό, να μην είναι ένα κυνήγι της 
κοινωνικής σου καταξίωσης, των "πρέπει" ή της τσέπης, της συνήθειας ή του βολέματός σου, 
αλλά η ολοκλήρωση της καρδιάς, της ψυχής, του μυαλού, της ύπαρξης και των ονείρων σου... 
Υπάρχει. Μην σταματήσεις μέχρι να το βρεις, κι αν το έχεις βρει, μην το ξεχάσεις ποτέ στην 
καθημερινότητά σας... Να το θυμάσαι κάθε φορά, κάθε μέρα, σε κάθε καλημέρα και κάθε 
καληνύχτα σας... 

 

 



 

Ο μοναδικός εχθρός, είναι ο ίδιος μας ο εαυτός... 
Στο μυαλό μου έρχεται -συχνά τελευταία και για άλλη μια φορά τώρα- ο Βολταίρος και η 
περίφημη φράση του που μέσα στις λίγες λέξεις της έχει χωρέσει όλο το νόημα του 
σεβασμού που αφορά στην ελευθερία του λόγου. 
«Δε συμφωνώ ούτε με μια λέξη από όσα λες, αλλά θα υπερασπίζω και με το τίμημα της ζωής μου 
ακόμη, το δικαίωμά σου ελεύθερα να λες όσα πρεσβεύεις». 

Πόσο στα αλήθεια δεν μας ταιριάζει αυτή η φράση ως ιστορία και ως συμπεριφορά. 

Γραμμένο με μαύρα γράμματα στην ιστορία μας, το παράφορο μίσος, λάφυρο από καταστάσεις 
που μας πόνεσαν, μας κατέστρεψαν, μας σημάδεψαν όλους μαζί ως λαό, που μας έκανε να 
γίνουμε μια γροθιά απέναντι σε έναν ίδιο εχθρό κι αμέσως μετά, καλά συγκαλυμμένο με τη 
σημαία του πατριωτισμού, φορέθηκε από Έλληνες που όταν πια δεν είχαν άλλους εχθρούς, 
στράφηκαν στους ίδιους τους εαυτούς τους. Σε έναν φανατισμό που είχε πάντα ως βάση μια 
διαφορετική άποψη, μια διαφορετική γνώμη ή μια ίδια αλήθεια ειπωμένη με πολλούς 
διαφορετικούς τρόπους. 

Τότε τα χέρια σκότωναν με όπλα, τώρα το κάνουν με κάμερες και πληκτρολόγια... 
Σκέφτομαι τι σόι σχέση έχουμε όλοι μας αναπτύξει με όσες τραγικές καταστάσεις βλέπουμε να 
συμβαίνουν γύρω μας, ακόμα και με τον ίδιο τον θάνατο, και χωρίς κανένα σεβασμό 
σχολιάζουμε με θράσος και πάντα εκ του ασφαλούς, εικόνες και γεγονότα, προσπαθώντας να 
χωρέσουμε στη βίαιη ειλικρίνειά τους τα κατάλοιπα του δικού μας συμπλεγματικά αστείου και 
ιδεολογικά πλασμένου μικρόκοσμου. 

Το μυαλό μου γυρίζει σε εκείνη την εικόνα του μικρού Αλί, όπου το άψυχο κορμάκι του έγινε 
εκατομμύρια post, έγινε εξώφυλλο, ζωγραφιά, σκίτσο. Έγινε η συνήθεια των ματιών μου για 
πολλές μέρες... Και κάπου σε αυτή τη λέξη, τη συνήθεια, νιώθω πως φοβάμαι... 

Φοβάμαι όλους εμάς που πλέον αντέχουμε στα μάτια μας τέτοιες εικόνες και έχουμε τη δύναμη 
να τις βλέπουμε ξανά και ξανά, γράφοντας από πάνω τους με απαρχή αυτό που αντικρίζουμε 
χιλιάδες διαφορετικά άλλα θέματα. Φοβάμαι εκείνη τη στιγμή που οι συζητήσεις μας έχουν να 
κάνουν με ανθρώπινες ζωές, με φρικαλέα εγκλήματα ή αδικοχαμένες ψυχές, ξεφεύγουν από τα 
όρια της συναισθηματικής μας αντοχής και ανοχής και γίνονται πεδίο μάχης για να εκφράσει ο 
κάθε ένας τη δική του πάντα και μοναδική για αυτόν σωστή και δίκαια άποψή του, η οποία 
καταλήγει να γίνεται το δικό του βήμα για την εκάστοτε πολιτική ή κοινωνική του κατακραυγή 
και θέση, έτοιμος να ριχτεί με πάθος στη μάχη για οποιονδήποτε τολμήσει να αντιταχθεί σε ό,τι 
αυτός πιστεύει. 
Ψάχνω να βρω αυτό το αιώνια υπαρκτό σε κάθε τι που απασχολεί τόσο έντονα το μυαλό και δεν 
έχει προφανή αιτία, γιατί... 

Γιατί γεγονότα που πρέπει να ενώνουν μυαλά και καρδιές, αναλώνονται σε έναν διαχωρισμό 
που από μόνος του δεν υφίσταται σε καμία λογική και σε κανένα ανθρώπινο συναίσθημα... 
Γιατί στο αίμα μας κυλάει χρόνια τώρα, η διάθεση αυτής της ιστορικά ανεξίτηλα προφανώς 
καταγεγραμμένης εμφύλιας διαμάχης... 

Γιατί το κάθε "εγώ" είναι πάντα το πιο σωστό από οποιοδήποτε άλλο τολμάει να του 
επισημαίνει μια άλλη όψη σε ένα νόμισμα που πεισματικά αρνείται να γυρίσει, και επιδεικτικά 
αγνοεί το οποιοδήποτε "εμείς" παλεύει να ισορροπήσει απέναντι σε έναν ίδιο εχθρό, σε έναν ίδιο 
πόνο, σε μια ίδια βάση. Αυτή, της ανθρωπιάς. 
Γιατί, ο ζήλος μας να υπερέχουμε πάντα, ακόμα και στην πιο δύσκολη, ευαίσθητη, ανθρώπινη 
στιγμή που απαιτεί την παρουσία μας, μάς κάνει να ξεχνάμε το πιο σημαντικό εφόδιο που πρέπει 



να έχουμε για να γνωρίζουμε τι και πώς μιλάμε, κρίνουμε και κατανοούμε... Την κρίση για τον 
ίδιο μας τον εαυτό... 
Και το γιατί, συμπερασματικά γραμμένο αυτή τη φορά, στο τέλος της ημέρας ο μοναδικός εχθρός 
που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με καρδιά και συνείδηση, είναι ο ίδιος μας ο εαυτός... 

 

 

 

Η υπομονή έχει και τα όριά της; 
 

Κάνε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός... Δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσει 
κάποιος αυτή τη φράση και να μην έρθει στο μυαλό του το γνωστό τραγούδι σε στίχους Αλέκου 
Σακελλάριου και μουσική Σταύρου Ξαρχάκου, που τόσοι έχουν τραγουδήσει, προκαλώντας 
όμορφα συναισθήματα μέσα από τα ελπιδοφόρα και γεμάτα υποσχέσεις λόγια του. 
Το θέμα είναι ότι η υπομονή στις μέρες μας εξαντλείται και όσο κι αν η μελωδία του τραγουδιού 
παλιότερα γέμιζε τους ανθρώπους αισιοδοξία, τώρα προκαλεί θυμό μιας και «γαλανός ουρανός» 
δεν φαίνεται να ξεπροβάλλει. Τουλάχιστον όχι σύντομα. Τι τραγική ειρωνεία, στη χώρα των 
γαλανών ουρανών, τα τελευταία χρόνια όλα να φαντάζουν τόσο γκρίζα... Να βλέπεις 
εκατομμύρια ανθρώπους να ταξιδεύουν από τα πέρατα του κόσμου για να απολαύσουν τις 
ομορφιές του τόπου μας και οι περισσότεροι Έλληνες να μην μπορούν πλέον να πάνε ούτε πέντε 
ημέρες διακοπές στα ίδια τους τα σπίτια... 

Η έννοια της λέξης τείνει να παρεξηγηθεί και ξεκάθαρα έχει γίνει πεδίο εκμετάλλευσης της 
αντοχής μιας ολόκληρης κοινωνίας. Εύκολο να λες σε κάποιον «κάνε υπομονή» αλλά στον 
πραγματικό κόσμο τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. 
Πόση υπομονή να κάνει άραγε, ένας νέος άνθρωπος που βλέπει πως αν παραμένει στη χώρα, 
στην καλύτερη περίπτωση θα υποθηκεύσει τα πιο παραγωγικά του χρόνια σε ένα αβέβαιο 
επαγγελματικά τοπίο. Πόση υπομονή να κάνει κάποιος που είδε τις πιο σταθερές του αξίες να 
γκρεμίζονται. Είτε αργά, είτε μέσα σε μια μέρα. Πόση υπομονή χωράει στις ψυχές ανθρώπων 
που δεν έκλεψαν, δεν εξαπάτησαν και αναμένουν να αναγνωρισθεί κάποτε η εντιμότητα και η 
εργατικότητα τους. Όχι με τίποτα σπουδαίο, αλλά με μια δίκαιη αντιμετώπιση. Να μπορέσουν 
απλά να απολαύσουν τους καρπούς της σκληρής δουλειάς τους. Και πόσο να αντέξουν όλοι αυτοί 
οι άνθρωποι που δούλεψαν σκληρά μια ζωή για να καταφέρουν κάποτε να ζήσουν στην ηρεμία 
των γηρατειών τους, παίρνοντας μια αξιοπρεπή σύνταξη, ανάλογη των εισφορών τους. 

Η λέξη υπομονή είναι από τις πρώτες που έμαθα στην κόρη μου να προφέρει, προσπαθώντας 
να την διδάξω πως είναι καλό να περιμένει και να μην βιάζεται, κάτι που για τα μικρά παιδιά 
είναι έννοιες άγνωστες. Δεν θέλω όμως μεγαλώνοντας να καταλάβει πως η υπομονή είναι 
συνώνυμη της ανοχής. Δεν θέλω να χάσει, όπως πολλοί από τη δική μου γενιά, τις ευκαιρίες που 
υπάρχουν γύρω μας αλλά βρίσκονται δέσμιες των καταστάσεων. Δεν είμαι κουτός για να 
πιστεύω πως σε άλλες χώρες όλα είναι ρόδινα. Και ξεκάθαρα δεν είμαι από αυτούς που εύκολα 
θα εγκαταλείψουν το «καράβι». Το σημαντικό όμως είναι να μην κλαίμε μετά, βλέποντάς το να 
βουλιάζει. 
Μια ελληνική παροιμία λέει πως η υπομονή είναι το κλειδί για όλες τις κλειδαριές. Το ερώτημα 
είναι όμως, τι θα υπάρχει πίσω από αυτές τις κλειστές πόρτες όταν ανοίξουν. 
Συνοψίζοντας την αίσθηση που έχω από την κοινωνία, είναι πως όλα έχουν τα όρια τους. Το ίδιο 
και η υπομονή και καλό είναι όσοι μας κυβερνούν να το αντιληφθούν πριν η αγανάκτηση 
εκφραστεί. Αν κοιτάξουμε την ιστορία της ανθρωπότητας, μόνο κακό γέννησαν τέτοιες 
αντιδράσεις. Και δεν θεωρώ καθόλου τυχαία, την αργή και σταθερή άνοδο του φασισμού 
παγκοσμίως, που βρίσκει πολύ πιο εύκολα υποστηρικτές ανάμεσα στους αγανακτισμένους 
πολίτες μιας κοινωνίας. 



Ο Αμβρόσιος Πιρς έχει πει ότι «η υπομονή είναι μια μικρή μορφή απελπισίας, μεταμφιεσμένη σε 
αρετή». Φοβάμαι, λοιπόν, πως η απελπισία κοντεύει να πνίξει τα όποια αποθέματα υπομονής 
διαθέτει ο καθένας μας. 

Δεν νομίζω πως μας αξίζει όλο αυτό που συμβαίνει. Από την άλλη, ο καθένας μας έχει τις 
ευθύνες του. Μικρές ή μεγάλες. Δεν πιστεύω πως όλοι μαζί τα φάγαμε. Απλά κάποιοι έστρωσαν 
το τραπέζι, που αυτόματα τους κάνει συνένοχους... έστω και από αμέλεια. 

Είναι βέβαιο πως ο ουρανός κάποτε θα γίνει πιο γαλανός. Στη ζωή όλα είναι ένας κύκλος. Το 
θέμα είναι το τι θα αφήσει πίσω της όλη αυτή η καταχνιά που πλανάται ακόμη και τις πιο 
ηλιόλουστες μέρες μας... 
 

 Νίκη στην απραξία και το φόβο. 
 

Μετά από ένα καλοκαίρι όπου οικογενειακώς με αφορμή τις παρουσιάσεις των βιβλίων 
μας ταξιδέψαμε σε πάρα πολλά μέρη της χώρα μας αναρωτιέμαι για μια ακόμη φορά 
γιατί ο ευλογημένος τόπος μας βρίσκεται σήμερα σε αυτή τη δεινή θέση! Την απάντηση 
στο ερώτημα την έχει σχεδόν το 90% των Ελλήνων. Το μόνο που ξεχνάμε όλοι μας (η 
σχεδόν όλοι) πάντως , είναι να συμπεριλάβουμε στην απάντηση το μερίδιο των ευθυνών 
που μας αναλογεί. Εκεί νομίζω πως βρίσκεται και η λύση αυτού του τόσο μεγάλου 
θέματος που μας απασχολεί σχεδόν όλους τελευταία. Ελάχιστοι είναι αυτοί που 
αναγνωρίζουν τα λάθη που έχουν κάνει αυτά τα χρόνια και τα οποία κατά ένα μεγάλο 
ποσοστό μας οδήγησαν στο χείλος του γκρεμού. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο πολιτικό 
προσωπικό διότι αυτή είναι η εύκολη λύση… 

«Για όλα φταίνε οι 300 που μας κυβερνάνε» ακούω συχνά πυκνά! Μετατοπίζοντας 
λοιπόν όλες μας τις ευθύνες σε μια, συνήθως επιπόλαιη επιλογή δευτερολέπτων πίσω 
από το παραβάν την ημέρα των εκλογών, νιώθουμε καλύτερα… 

Συνάντησα και μίλησα πολύ κόσμο κατά την περιοδεία με τα βιβλία μου το καλοκαίρι. 
Ανθρώπους που δεν το έχουν βάλει κάτω και που παλεύουν ακόμη, άλλους που 
εγκατέλειψαν και άλλους που απλά δεν προσπάθησαν ποτέ και για τίποτε… Όμως στο 
τέλος οι πράξεις μας καθορίζουν το πως θα πορευτούμε. Αυτή είναι και η ευθύνη μας για 
τις επόμενες γενιές. 

Όταν όλα έδειχναν γύρω μας να καταρρέουν πήραμε μια γενναία απόφαση με τον 
εκδοτικό μου και δεν ακυρώσαμε τις προγραμματισμένες μας παρουσιάσεις και τελικά 
δικαιωθήκαμε. Όχι τόσο λόγω της οποίας εμπορικής μας επιτυχίας αλλά διότι 
παραμείναμε «ζωντανοί»! Μαζί με την κόρη μας ξεκινήσαμε ταξιδεύοντας από άκρη σε 
άκρη για να είμαστε παρόντες και να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας. Δεν ήταν και τόσο 
εύκολο όσο ακούγεται. Ακόμη θυμάμαι την 16ωρη επιστροφή μας με το καράβι από 
Ρόδο. Όμως στη ζυγαριά τα πράγματα δείχνουν πως πράξαμε καλά, παρόλα τα 
προβλήματα και τις δυσκολίες. Όσα ταξίδια είχα κάνει εγώ ως τα 16 μου η κόρη μου τα 
έκανε σε ένα καλοκαίρι. Αποκομίζοντας εικόνες και εμπειρίες ζωής από ότι ζήσαμε μαζί. 

«Δεν έχω πάει ποτέ σε παρουσίαση βιβλίου» μου είπε ένας ηλικιωμένος ψαράς στην 
Πάτμο δίνοντας μου απίστευτη δύναμη καθώς έβλεπα τα μεγάλα γαλάζια μάτια του την 
ώρα της παρουσίασης. 

Καμιά φορά αρκεί το να δηλώνεις παρόν και αυτό από μόνο του είναι μια νίκη! Νίκη στην 
απραξία και το φόβο. Αυτό κάναμε εμείς και όσο αντέχουμε θα συνεχίσουμε… 

 

Μην αφήσεις το φόβο να νικήσει… 
Φόβος. Έξι γράμματα συνθέτουν μια λέξη, που η μικρή της έκταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με 
την δύναμη που εμπεριέχει και προκαλεί αυτό το συναίσθημα. 



Ποικιλόμορφο το αίσθημα του φόβου, φωλιάζει με ευκολία στη σκέψη, την αντίληψη, στα 
συναισθήματα μας, στον τρόπο που ζούμε κάθε μέρα. 
Από τον μεγαλύτερο, τον φόβο του θανάτου, μέχρι των φόβο για την προσωπική και 
οικογενειακή μας ζωή, την επαγγελματική και οικονομική μας ευημερία και σιγουριά, τις 
κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις, τη διαμόρφωση των συνθηκών της καθημερινότητάς μας. 
Και σήμερα, σε μια εποχή όπως αυτή που τώρα ζούμε, με δυσοίωνες προβλέψεις, φήμες ή 
ειδήσεις που μας επιβάλλουν με την καταιγιστική τους ροή μια σχεδόν αναγκαστική απαισιοδοξία 
για όσα θα συμβούν στη κοινωνία, στην χώρα, στην οικογένειά μας, ο φόβος βρίσκει 
περισσότερο από ποτέ αυτό το πρόσφορο έδαφος που χρειάζεται για να απλώσει τα καθηλωτικά 
του πλοκάμια σε κάθε κομμάτι της ζωής μας. 

Το βλέπω κάθε μέρα γύρω μου, μα το έχω δει και στον ίδιο μου τον εαυτό. Φόβος για την 
ανεργία. Πανικός για την εξαθλίωση, την πείνα και την φτώχεια που βλέπουμε να απλώνεται όλο 
και σε μεγαλύτερο ποσοστό γύρω μας. Φόβος για την κατάρρευση και την πτώχευση της χώρας 
που θα οδηγήσει όλους μας σε έναν γκρεμό χωρίς επιστροφή. Φόβος για το πόσο θα αντέξουν 
απέναντι σε όλα αυτά τα τρομοκρατικά σενάρια όλα όσα μέχρι τώρα μας κρατάνε όρθιους, 
δυνατούς. Τα ήθη που διέπουν τη φιλοσοφία μας και τις συνήθειές μας. Δεδομένες αξίες που 
αντιστέκονται σθεναρά ακόμα σε όσα άσχημα συμβαίνουν γύρω μας προσπαθώντας να μας 
θυμίσουν πως για ό,τι κι αν έρθει θα έχουμε συμμάχους, ανθρώπους που είναι πάντα δίπλα μας 
και πρώτον από όλους τον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτόν, του οποίου τη δύναμη συνήθως ξεχνάμε 
και παραδίδουμε τα ηνία της ψυχραιμίας και της λογικής του, σε έναν αντίπαλο που καλά καλά 
δεν γνωρίζουμε. 

 Ο φόβος είναι η αναμονή του μελλοντικού κακού, λέει ο Πλάτωνας. Και αν το καλοσκεφτείς, 
όλοι μας οι φόβοι, αφορούν στο μέλλον μας. Σε ένα αύριο που δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να 
φέρει και τι μπορεί να αλλάξει. Το παρελθόν μας, το έχουμε ήδη ζήσει και με ότι κι αν έχουμε 
αναμετρηθεί, δεν είναι πια παρά μόνο εμπειρίες και μάχες που κουβαλάμε μαζί μας ως 
αναμνήσεις πια. Ο, τι μας φοβίζει, είναι το άγνωστο. Αυτό που δεν ξέρουμε αν και πώς θα έρθει, 
και αν έρθει αν και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Και στα αλήθεια, πως είναι δυνατόν να μας 
φοβίζει τόσο πολύ κάτι που δεν υφίσταται στην πραγματικότητα αλλά στα σενάρια μιας 
ενδεχόμενης και αμφίβολης μελλοντικής απαισιόδοξης πρόβλεψης; 
  
Ο φόβος, είναι ο πιο ύπουλος εχθρός της ικανότητάς μας να τολμάμε, να κοιτάμε πάντα 
μπροστά και προς τα εκεί μόνο να βηματίζουμε, να ονειρευόμαστε, να ελπίζουμε, να πιστεύουμε, 
να αντέχουμε. Τρέφεται από την ίδια του την ύπαρξη και λατρεύει να κυριεύει την ελπίδα και την 
αισιοδοξία. 
  
Είναι ο αυτή η κρυφή έμφυτη δύναμη που όλοι μας διαθέτουμε απέναντι σε 
καταστάσεις ανέλπιστες, δυσάρεστες και δύσκολες. Σε πράγματα που ξαφνικά αλλάζουν την 
πορεία ή τα κεκτημένα μας, τα δεδομένα και τις προσμονές μας. Κι ακόμα κι αν κάποια από αυτά 
συμβούν, ο μοναδικός τρόπος να ριχτούμε στη μάχη μαζί τους, είναι να τα αντιμετωπίσουμε με 
θάρρος και ως ισάξιους αντίπαλους. «Το λάθος δεν είναι να φοβηθείς, αλλά να αφήσεις τον 
φόβο να σε νικήσει..» Ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτή τη φράση, ειπωμένη από τα χείλη ενός 
ανθρώπου που πάλεψε με τον φόβο και τον νίκησε. 
  
Γιατί ο μοναδικός τρόπος να νικηθεί, είναι αυτός. Να μην τον αφήνεις να σε παγώνει, να μην τον 
αφήνεις να σε κρατάει στάσιμο, να μην τον φοβάσαι, κι αν έρθει να τον κοιτάξεις στα μάτια με 
την ίδια δύναμη που σε κοιτάει αυτός.  
 

 

Αν είχες μια ακόμη μέρα ζωής πως θα τη ζούσες… 
  

Συγκλονισμένος από τον θάνατο ενός ακόμα νέου παιδιού, που δεν πρόλαβε ούτε στο 
ελάχιστο να χαρεί όσα όνειρα είχε χαράξει για τη ζωή του, επιστρέφω στη σκέψη εκείνης, 
της μίας, της Στιγμής… 



Μια στιγμή αρκεί για να βάλει τέρμα σε δεδομένα, σε μελλοντικά όνειρα και θέλω, μια 
στιγμή αρκεί για να κλείσει μια αυλαία σε ένα έργο που δεν έχεις προλάβει να παίξεις 
παρά μόνο ελάχιστες σκηνές από όσες έχεις στη φαντασία σου ήδη δημιουργήσει… 

Μια μόνο, μια μοναδική στιγμή.. Μοιραία; τυχαία; προκαθορισμένη; κανείς δε μπορεί να 
πει, κανένας δεν ξέρει… 
Μια μόνο, μια μοναδική στιγμή… Δε διαλέγει ηλικίες ούτε φύλλο. Δεν έχει προτίμηση σε 
επαγγέλματα και οικογενειακή κατάσταση. Τα κριτήριά της δεν έχουν να κάνουν με 
άδειους ή γεμάτους τραπεζικούς λογαριασμούς και τσέπες… Δεν δίνει καν σημασία στο 
πόσα όνειρα πόσες επιθυμίες πόσα υπόλοιπα έχεις ακόμα με αυτή τη ζωή. Μπαίνει 
σαρωτικά σε μια συνηθισμένη καθημερινότητα και σκάει σαν πυροτέχνημα που σβήνει 
πριν ακόμα προλάβει καλά καλά να ανάψει… 

Μια μόνο, μια μοναδική στιγμή… Ένα τηλεφώνημα που θα είναι από κάποιον φίλο λες, 
από τους γονείς σου, από την τράπεζα, από τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, το παιδί 
σου, λάθος, κάτι.. πάντως όχι αυτό.. Ποτέ κανείς δεν είναι έτοιμος για ένα τηλεφώνημα 
που το ακουστικό του μαχαιρώνει τη λογική, και βιάζει την καρδιά. 

Κανείς ποτέ, δεν είναι έτοιμος να πει ένα αντίο σε κάτι που φαίνεται τόσο άγριο, τόσο 
άδικο, τόσο συνταρακτικά σκληρό… 
Κανείς δεν μπαίνει στο αμάξι του το πρωί, με τη σκέψη πως δεν θα ξαναφιλήσει τον 
σύντροφό του για καλημέρα, τα παιδιά του στοργικά στο μέτωπο, δεν θα ξαναπεί 
καλημέρα στον γείτονα και ένα πάμε για καφέ το απόγευμα στον κολλητό του… 
Περίεργο παιχνίδι αυτή Η Στιγμή.. Σαν να σε περιμένει στη γωνία κοιτώντας ειρωνικά το 
πρωινό συνηθισμένο σου χαμόγελο, σίγουρη για τη νίκη της σε μια μάχη στην οποία δεν 
σε έχει καν προσκαλέσει αλλά απαιτεί απλά την παρουσία σου εκεί, ηττημένος από πριν 
σε έναν αγώνα που ποτέ δεν σε έχει για πραγματικό αντίπαλο… 

Μα ξέρεις τι; Κάτι σου ψιθυρίζει αυτή η στιγμή.. Σου λέει πως πριν σε συναντήσει, έχει 
φροντίσει να σου δώσει άπειρες διαφορετικές από αυτή.. Στιγμές για να τις ρουφήξεις, να 
τις χαρείς, να τις αρπάξεις από τα μαλλιά και να τις παρασύρεις σε μια ζωή που γεμίζεις 
κάθε δευτερόλεπτό της με όσες περισσότερες ανάσες ευτυχίας, πληρότητας, αγάπης, 
έρωτα, ευγνωμοσύνης, μπορείς… 

Και μετά τον ψίθυρο, σου φωνάζει.. Μη με κάνεις επιλογή σου.. Μην το ξεχνάς.. 
Υπάρχω.. Αλλά κι Εσύ, όπως και όλοι, δεν θέλεις να με συναντήσεις, και γι αυτό και 
πρέπει απλά να προσέχεις… 

Μα αν ποτέ τύχει και βρεθούμε, φρόντισε να έχεις ΖΗΣΕΙ όσο πιο αληθινά και έντονα 
μπορείς… 

Είναι δώρο η ζωή... 
Κολλημένος για άλλη μια μέρα στην κίνηση, παρατηρούσα τους ανθρώπους στα γύρω από εμένα 
αυτοκίνητα... Φάτσες σκυθρωπές και νευριασμένες, με το άγχος και την πίεση της ώρας να τους 
ασφυκτιά περισσότερο και από την Εθνική οδό... Ξαφνικά και σαν τρελό, ένα ασθενοφόρο 
προσπαθούσε με τη σειρήνα του να ανοίξει δρόμο μέσα στην ατέλειωτη ουρά. «Μακάρι να μην 
είναι κάτι σοβαρό», σκέφτηκα, ξανακοιτώντας με νεύρα το ρολόι μου. Κάπου σε εκείνη τη 
στιγμή, η σκέψη μου σταμάτησε τον χρόνο. Σίγουρα κάτι θα συνέβη σε έναν άνθρωπο που, 
όπως όλοι οι υπόλοιποι, θα ξεκίνησε για μια συνηθισμένη μέρα του. Μια μέρα που η ζωή, είχε 
απλά άλλα σχέδια για αυτόν. 
Είναι από αυτές τις στιγμές που φευγαλέα περνάει από τη σκέψη μας, η πιθανότητα να ήμασταν 
στη θέση του εμείς. Και όπως έρχεται, έτσι και διώχνεται σαν ξόρκισμα των φόβων μας απέναντι 
στη μοίρα και την τύχη. Όμως η ζωή, είναι μια ρώσικη ρουλέτα... Καθημερινά διαλέγει ένα 
νούμερο, αδιαφορώντας για τη χθεσινή του τύχη και το αυριανό του ποντάρισμα. Μπαίνει στον 
δρόμο του «θα» και του αύριο και το κάνει μέσα σε δευτερόλεπτα ένα χθες που σταμάτησε στο 
τώρα και που αδυνατείς να αντιστρέψεις, να αλλάξεις ή να ξαναζήσεις. 



Ένα δώρο η ζωή... Ένα δώρο, το κάθε λεπτό που παίρνουμε ανάσα, το κάθε πρωινό που 
ανοίγουμε τα μάτια μας, η κάθε στιγμή που ζούμε με τους αγαπημένους μας ανθρώπους... Πόσες 
φορές το έχω πει στον εαυτό μου και πόσες ακόμα το έχω ξεχάσει… Πόσες φορές ξεχνιέμαι κι 
εγώ και όλοι μας στα τόσα κουτάκια που έχουμε βάλει τη ζωή, το μυαλό και την καρδιά μας… 
Σχέδια που μένουν πάντα όνειρα, αφού ποτέ δεν χωράνε στα τόσα ατέλειωτα "πρέπει" που 
διέπουν την καθημερινότητα και τις σχέσεις μας. 
Ένας φαύλος κύκλος ασήμαντων καταστάσεων που μπλέκονται με σημαντικές και που στην τόσο 
ταυτόχρονη πορεία τους μέσα στην κάθε μας ημέρα, καθιστούν σχεδόν αδύνατο το φιλτράρισμά 
τους, αποκτώντας έτσι μια ουσία που δεν αξίζουν ή το αντίθετο. 

Η αληθινή ζωή είναι στιγμές που περνάνε και φεύγουν χωρίς να μπορούν ποτέ να 
ξαναγυρίσουν πίσω και ό,τι μένει από αυτές, είναι το γέμισμα που τις αφήσαμε να κάνουν στην 
ψυχή μας. Και όχι, δεν λέω πως είναι εύκολο να κλείσεις τα μάτια σου απέναντι σε όσα δύσκολα 
ζεις και σου χαλάνε τη διάθεση, λέω όμως πως αν συνειδητοποιήσουμε πως η κάθε μια στιγμή 
ζωής που μας χαρίζεται είναι το μοναδικό μας δεδομένο, οφείλουμε στον εαυτό μας και σε όσους 
αγαπάμε να τη ζούμε στο μέγιστο και όσο πιο έντονα μπορούμε. 
Δεν ξέρω πόση ώρα είχε περάσει, ίσως πολλά - ίσως λίγα λεπτά. Τα αυτοκίνητα ήταν ακόμα 
κολλημένα κι εγώ είχα ήδη αργήσει τρελά. Δεν θα με ένοιαζε. Όχι σήμερα. Σήμερα θα ήταν μια 
από αυτές τις μέρες που θεωρούσα σημαντικό το ότι το πρωί που ξύπνησα, άνοιξα τα μάτια μου 
σε ένα ακόμα καλημέρισμα της ζωής! 

ΑΥΤΟΙ, ΟΙ ΠΑΝΤΑ «ΟΛΑ ΚΑΛΑ» ΑΝΘΡΩΠΟΙ… 
Δεν είναι πολύ εύκολο να τους καταλάβεις. Κι αυτό γιατί έχουν μάθει καλά πια, να φοράνε 
στο χαμόγελο, στις λέξεις και στο βλέμμα τους, ένα καλοβαλμένο «όλα καλά» πέπλο που 
ξεγελάει όποιον δε μπορεί να δει πίσω από την ημιδιάφανη του ύφανση που έχουν 
επιλέξει να καμουφλάρουν το πρόσωπό τους.  

Διαφορετική η ιστορία του καθενός, μα λίγο ίδιο αυτό το φευγαλέο σκοτείνιασμα των 
ματιών τους που όταν τους δοθεί η ευκαιρία του  παραδίδονται, κουρασμένοι από το 
βάρος ενός  «όλα καλά» που κουβαλάνε φορτίο σε κάθε τους κίνηση και κάθε τους λέξη, 
σαν να νιώθουν υποχρέωσή τους λες, να κρατήσουν μόνο δικό τους το γκρί χρώμα που 
βάφει ενίοτε την διάθεσή τους για να χαρίσουν σε εσένα ένα καθαρό λευκό… 

Δύσκολα θα μοιραστούν την ιστορία τους μαζί σου κι αν το κάνουν, θα γίνει μόνο αν είναι 
σίγουροι πως δεν θα τους απαντήσεις με αυτό το «εσύ είσαι δυνατός, δεν σε φοβάμαι», 
που έχουν πια τόσο πολύ κουραστεί να ακούνε συνέχεια.. Ναι, είναι δυνατοί, γιατί αυτός 
ήταν ο μόνος τρόπος να σταθούν όρθιοι όταν ο κόσμος τους λύγιζε. Είναι δυνατοί γιατί 
κάποιοι άλλοι απαίτησαν από αυτούς να γίνουν, και να περάσουν από το όριο του μαζί, 
σε αυτό του «τα μπορώ όλα μόνος μου». Μα δεν φαντάζεσαι πόσο ψυχοφθόρο είναι 
αυτό το όλα μόνος μου.. Πόσο πρέπει να πονάει αυτή η δύναμη που επιλέγουν να 
εκπέμπει η παρουσία τους, αφού κάθε φορά που τη χρησιμοποιούν, σπάει όλο και σε 
περισσότερα κομμάτια το βαθύτερο ευαίσθητο είναι τους.. Πείθουν τον εαυτό τους να 
κινείται στη σφαίρα του τέλειου αφού συνήθως οι γύρω τους είναι απλά αδύναμοι να 
χωρέσουν την τόσο  μεγάλη τους ψυχή στη μικρή τους επιλεκτικά ανέγγιχτη από πόνο 
ύπαρξη. Μέχρι που για να προφυλάξουν ότι έχει μείνει, το κλειδώνουν όσο πιο βαθιά 
μπορούν, κρυμμένο από παρήγορα και καθώς πρέπει, συνταγογραφούμενα και γενικής 
χρήσεως λόγια που οι περισσότεροι πιστεύουν πως οφείλουν να τους πουν για να τους 
κάνουν να νιώσουν καλύτερα. 

Γιατί η καρδιά τους είναι φτιαγμένη από ατόφιο κόκκινο, αυτό της αγάπης. Και κάθε 
χτύπος της δεν είναι ένα απλό άκουσμα σφυγμού, αλλά ένα δυνατό συναίσθημα 
φιλότιμου και αξιοπρέπειας,  ειπωμένο με όση αλήθεια μπορεί να χωρέσει στη πορεία 
του από αυτή κατευθείαν σε όσους την έχουν ανάγκη και παρακάμπτοντας τις 
περισσότερες αν όχι όλες φορές μια στάση από τη λογική. 

Σηκώνουν στις πλάτες τους μια σκληρή πραγματικότητα, που συνήθως δεν διάλεξαν να 
ζήσουν, επέλεξαν όμως να σταθούν με θάρρος και θράσος, με υψωμένο ανάστημα 



απέναντί της και να την παλέψουν στα ίσα, άξιοι αντίπαλοι με επιλογές και λάθη άλλων 
σε μια μάχη που πήραν στα δικά τους χέρια για να κάνουν αυτό που τελικά ξέρουν να 
κάνουν καλύτερα: Να κερδίζουν. 

Ξέρεις, μερικοί μπερδεύουν την έννοια της άνευ ορίων καλοσύνης με άλλες αρνητικές 
λέξεις. Έρμαια στην συναισθηματική αναπηρία της δικής τους ψυχή, ανίκανοι να 
κατανοήσουν την ανάσα ενός «στα δίνω όλα» ανθρώπου, μέσα στο ασφυκτικά πνιγηρό 
και  μονοδιάστατο «όλα δικά μου» εγώ τους. 

Αδύναμοι να συλλάβουν την έννοια της ατόφιας δοτικότητάς τους, την ονοματίζουν με την 
ακρωτηριασμένη τους συνείδηση «αδυναμία», και κατασπαράζουν με εγωιστική 
απαίτηση ότι μπορεί να βολέψει και να ανυψώσει την δική τους ανύπαρκτα ικανή να 
επιβιώσει ύπαρξη. Κι αν έχουν πάρει τα πάντα από αυτούς, κι αν τους οφείλουν όσα δεν 
χωράνε μέσα σε ένα κείμενο να γραφτούν, δεν θα αναγνωρίσουν ποτέ το μεγαλείο 
Τους.  Αφήνοντάς τους με ένα τεράστιο αναπάντητο γιατί, να στοιχειώνει την ψυχή και 
την σκέψη τους, μέχρι τη στιγμή που επιτέλους θα καταλάβουν πως η μοναδική 
απάντηση των πιο επίπονων γιατί, είναι οι άδειες, αχάριστες και χρωματισμένες με 
μαύρο χρώμα ψυχές. 

Στα αλήθεια, έχεις συναντήσει ποτέ έναν τέτοιον άνθρωπο; Αν ναι, εύχομαι να μην ήσουν 
από αυτούς που δεν κατάλαβες την αξία τους, γιατί έχασες ένα μοναδικό μάθημα ζωής. 
Και πολύ περισσότερο, εύχομαι να μην είσαι από αυτούς που του δημιούργησες εκείνο 
το «γιατί», καθώς δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα θα μπορείς να αντικρίζεις με ειρωνικό 
χαμόγελο τον εαυτό σου στον καθρέφτη, και πόσο καιρό θα καταφέρνεις να ξεγελάς τις 
τύψεις που με τη μορφή πια μιας θείας δίκης, θα βρουν δρόμο  με τον έναν ή με τον 
άλλον τρόπο να τρυπώσουν στη ζωή σου.. 

Κι αν όχι, στο εύχομαι. Κι όταν το κάνεις, μην ξεχάσεις πως τους οφείλεις ένα και μόνο 
συναίσθημα. Αυτό του απόλυτου θαυμασμού. Εύχομαι να είσαι ικανός να κατανοήσεις το 
μεγαλείο τους και στρεφόμενος στον δικό σου εαυτό να νιώσεις πως μπορείς να σταθείς 
δίπλα τους ως ίσος, ως ίδιος, ως Άνθρωπος. 

Και σε αυτούς τους Ανθρώπους, εύχομαι μόνο αυτό… Να βρούνε εκείνη την αγκαλιά που 
θα είναι τόσο αληθινή και μεγάλη ώστε να  μπορέσει να χωρέσει μέσα της, όχι τη δύναμή 
τους, αλλά την υπέροχη μαγική ευαίσθητη αδυναμία τους….. αυτό το παιδί που δεν 
έπαψε ποτέ να ζει μέσα τους. 

Βάζοντας στόχο να κατακτήσουμε τους στόχους μας 
 

Μία από τις μεγαλύτερες ανασφάλειες του σύγχρονου ανθρώπου είναι… το να μην 
προλάβει. Να μην προλάβει να δημιουργήσει, να μην προλάβει να κάνει οικογένεια, να 
μην ερωτευτεί, να μην ταξιδέψει και, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τον εαυτό μου, ο 
κατάλογος των στόχων συνεχώς μεγαλώνει. Όλοι μας καθημερινά θέτουμε τους δικούς 
μας στόχους. Κάποιοι είναι μικροί, και μπορούμε να τους επιτύχουμε άμεσα, άλλοι 
απαιτούν χρόνο, και τους αποκαλούμε στόχους ζωής. Πολλές φορές, οι στόχοι μας 
καταλήγουν απλώς γραμμένοι σ’ ένα χαρτί, κολλημένο στον πίνακα, ή παραμένουν στο 
μυαλό μας ως μια σκέψη, που με τον καιρό φθίνει, χάνεται κι εξαφανίζεται, μαζί με τόσες 
άλλες έννοιες που μας βασανίζουν καθημερινά. 
Ο κόσμος μας αλλάζει ραγδαία. Συχνά, γίνεται αδυσώπητος, μιας και πολλοί άνθρωποι 
δεν τολμούν να αφεθούν στον ρυθμό της ζωής, κι έτσι αποτραβιούνται από κάθε 
προσπάθεια, λέγοντας απλώς ότι το «τρένο» τούς προσπέρασε και τους άφησε στον 
σταθμό να περιμένουν το επόμενο. Αν υπάρξει, βέβαια, επόμενο. 

Πώς μπορεί, όμως, σήμερα ένας άνθρωπος να εκπληρώσει έστω κάποιους από αυτούς 
τους στόχους; Αρχικά, κατανοώντας τις επιθυμίες του, κι έπειτα, ως μέλος της κοινωνίας, 
που κινείται και επηρεάζεται από αυτήν. Είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζει κάποιος 



μέχρι πού φτάνουν οι δυνάμεις του, διότι πολλές φορές ο άνθρωπος υπερεκτιμά τις 
δυνατότητές του και κυνηγά ανέφικτους στόχους, που τελικά δεν κατακτά ποτέ, με 
αποτέλεσμα να απογοητεύεται και να εγκαταλείπει. Πρωτίστως, λοιπόν, πρέπει να 
υπάρξει σωστή αξιολόγηση των στόχων που έχει θέσει κάποιος στη ζωή του. Βέβαια, 
«όσο πιο ψηλά κοιτάς τόσο πιο ψηλά θα πας», έλεγε ο παππούς μου, και ενίοτε αυτό 
είναι το εμπόδιο που συναντούν οι άνθρωποι για να φτάσουν μακριά, αγγίζοντας έστω 
για λίγο τα όνειρά τους. Σαφώς υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά ο κανόνας ορίζει πως είναι 
συνετό να ξέρεις πόσο μπορούν να ανοίξουν τα φτερά σου. Ξεκινώντας από αυτό, οι 
άνθρωποι πορεύονται σταθερά όταν βασίζονται στις δικές τους δυνάμεις, χωρίς να 
χρειάζεται να αναζητούν βοήθεια από άλλους, που μπορεί να μη φτάσει ποτέ. Τα γερά 
σπίτια χτίζονται από κάτω προς τα πάνω, εκατοστό εκατοστό. Το ίδιο ισχύει και με την 
επίτευξη των στόχων. Με σωστή αξιολόγηση και υπομονή, μπορείς να φτάσεις ψηλότερα 
στη μεγάλη λίστα των ανεκπλήρωτων στόχων. 
Μεγαλώνουμε, εξαναγκασμένοι να πετύχουμε τους στόχους μας. Πολλοί από αυτούς, 
στην πραγματικότητα, δεν είναι καν δικοί μας, αλλά διαμορφώνονται από τα κοινωνικά 
πρέπει. Έχω γνωρίσει αρκετούς ανθρώπους που εγκατέλειψαν. Κυρίως γιατί αυτά που 
κυνηγούσαν ήταν ανέφικτα. Και, ίσως, ήταν μια καλή δικαιολογία για να εγκαταλείψουν 
πρόωρα. Ας βάλουμε, επομένως, στόχο να αξιολογήσουμε τις επιθυμίες μας και, βήμα 
βήμα, να τις κάνουμε πράξη. Τα χρονικά περιθώρια της ίδιας μας της ζωής είναι σχεδόν 
δεδομένα και δεν αφήνουν πολύ καιρό για εφησυχασμό. 

Καταλήγοντας, αυτό που βλέπω να λειτουργεί στη δική μου ζωή είναι η σωστή και 
ρεαλιστική αξιολόγηση. Από κει και μετά, το πιο σημαντικό είναι να διεκδικείς συνεχώς, 
με όλο σου το είναι, αυτά που αγαπάς και θέλεις να κατακτήσεις. Τουλάχιστον θα ξέρεις 
ότι προσπάθησες. 

 

 

 
 
 

Χωράει να κρυφτείς πίσω από ένα σου δάχτυλο; 
 

Συνήθως είναι ο δείκτης. Αυτός που άλλοτε απλώνεται επιδεικτικά και ενέχει τη θέση 
κατήγορου, και άλλοτε αυτός πίσω από τον οποίο κρυβόμαστε και θαρρούμε πως τα ελάχιστά 
του εκατοστά είναι ικανά να μας κρύψουν... 

Ίσως, αν τον κρατάμε μπροστά στα μάτια μας να θολώνει το δικό μας οπτικό πεδίο, αλλά 
απέναντι στους άλλους δεν είναι παρά μια γραμμή που τονίζει -αντί να κρύβει- αυτό που 
βροντοφωνάζει όλη η υπόλοιπη στάση μας. 

Μπορώ να μιλήσω για άπειρες χρήσεις του, τη συγκεκριμένη στιγμή και επειδή είναι το θέμα των 
ημερών, θα μιλήσω για τους πρόσφυγες και την ένταξή τους στη χώρα μας, στα σχολεία μας, 
στη ζωή μας. Στη χώρα μας και στη νοοτροπία μας, θα πρέπει όλοι να παραδεχτούμε πως είναι 
εξαιρετικά δύσκολο να ενταχθούν, καθώς η φιλοσοφία τους είναι πολύ διαφορετική από τη δική 
μας. Χωρίς αυτό όμως, να τους αφαιρεί τα αδιαπραγμάτευτα δικαιώματα που έχουν ως 
άνθρωποι. 

Οπότε να διορθώσω. Θα μιλήσω για τα παιδιά των προσφύγων, που είναι απλά διαφορετικά 
από τα δικά μας παιδιά, αλλά ποια παιδιά; Τα κανονικά, φυσικά. Να ξαναδιορθώσω λοιπόν, θα 
μιλήσω για τα «κανονικά» και «μη» παιδιά. 



Ναι, κανονικά εννοώ αυτά που έχει στο μυαλό του ο περισσότερος κόσμος ως φυσιολογικά. Με 
δείκτη ευφυΐας εκ μέσου ορίου και πάνω, με δύο πόδια και δύο χέρια, με... με τι άλλο; Τίποτα, 
νομίζω αυτά αρκούν. Γιατί όχι, μη αποδεκτά δεν είναι μόνο τα παιδιά των μεταναστών. 

Διάβαζα τη συνέντευξη του παραολυμπιονίκη Παύλου Μάμαλου. 

Πως όταν ήταν μαθητής, τα υπόλοιπα παιδιά του πετούσαν τσάντες και χαρτιά και τον φώναζαν 
κουτσό... Δεν ήταν αλλοδαπός, δεν ήταν μετανάστης, ήταν απλά διαφορετικός, αταίριαστος 
από το κανονικό. Παράτησε το σχολείο πριν το γυμνάσιο μην αντέχοντας τη μη αποδοχή του από 
συμμαθητές και γονείς. Δεν ήταν μετανάστης. Ήταν απλά διαφορετικός. 
Την ίδια ιστορία, θα έχει να σου πει και ο οποιοσδήποτε Παύλος, που ίσως είναι παιδί μιας 
φτωχής οικογένειας. Που ίσως δεν έχουν χρήματα οι γονείς του να του πάρουν καινούργια 
αθλητικά και φοράει τα σκισμένα περσινά του, και ίσως την ίδια φόρμα δύο και τρεις μέρες την 
εβδομάδα. 

Την ίδια ιστορία θα σου πει, και ο οποιοσδήποτε Παύλος, που δεν παίρνει καλά τα γράμματα και 
που το μυαλό του πάει λίγο πιο αργά από τα άλλα παιδιά. 

Δεν είναι σύγχρονο φαινόμενο η μη αποδοχή λοιπόν της διαφορετικότητας. Είναι η ατέρμονη 
φιλοσοφία των ανθρώπων πως το αποδεκτό είναι μόνο το φυσιολογικό.Το θέμα μας λοιπόν 
και πρόβλημά μας, ποιο στα αλήθεια είναι; Αν το παιδί μας θα έχει για συμμαθητές αρτιμελή και 
έξυπνα παιδιά; Αν θα έχει Ελληνάκια με δυσκολίες μαθησιακές και κινητικές; Αν θα έχει 
μετανάστες και αλλοδαπούς; Τι τελικά είναι αποδεκτό από την κοινωνία μας; 
Και συγνώμη, ποιος στα αλήθεια το ορίζει αυτό το φυσιολογικό; Με τι κριτήρια και με τι 
θράσος; Με ποια άποψη και με ποια λογική; Της καρδιάς; Του μυαλού; Της τσέπης; Ποια; 
Ξαναγυρνώντας στα παιδιά των μεταναστών, νιώθω τη γεύση της καραμέλας «καθαριότητα-
υγεία» που χρησιμοποιούν πολλοί να ξινίζει στο στόμα μου. Ναι, οι συνθήκες διαβίωσης των 
ανθρώπων αυτών είναι ως επί το πλείστον άθλιες. Ιδανικός τόπος και τρόπος για να 
εμφανιστούν επιδημίες και ασθένειες. Όσο εμείς όμως καθόμαστε στον αναπαυτικό μας καναπέ 
και απαγγείλουμε αλφαβητικά τις ασθένειες ως άλλη εναλλακτική ιατροπέδια, υπάρχουν 
άνθρωποι-γιατροί-εθελοντές που κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να καταφέρουν να 
εξασφαλίσουν το μεγαλύτερο και πιο αυτονόητο αγαθό στον κόσμο. Την υγεία. Δηλώνοντας 
επίσης, πως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών με ελληνική υπηκόοτητα δεν υποβάλλεται καν σε 
εμβόλια, και πως ένα άλλο μεγάλο επίσης ποσοστό έχει εμβολιαστεί εθελοντικά, καθώς οι γονείς 
αδυνατούν να αντεπεξέλθουν σε οποιοδήποτε κόστος. 
Και στο αγαθό της υγείας έρχεται να προστεθεί και ένα ανυπέρβλητο δικαίωμα. Αυτό, της 
μάθησης. 

Τα παιδιά των μεταναστών, είναι παιδιά που ξεριζώθηκαν από το σπίτι τους, από το σχολείο 
τους, από τη γειτονιά τους. Και πίστεψέ με, μόνο ευτυχισμένα δεν είναι που πρέπει να πάνε σε 
μια ξένη χώρα σχολείο. Φυσικά και θα προτιμούσαν να είναι στο σπίτι τους, να συναντάνε τους 
συμμαθητές τους στο δρόμο, και στο διάλλειμα να παίζουν με τους φίλους τους. Τα παιδιά των 
μεταναστών, έχουν δικαίωμα στη μάθηση. 

Φίλους... Αλήθεια, θα αφήναμε το παιδί μας να γίνει φίλος ενός μετανάστη; 
Δύο πόδια θα έχει και δύο χέρια. Θα είναι έξυπνο απλά δεν θα μιλάει καλά Ελληνικά, και ίσως 
στο σπίτι του να μην έχει τηλεόραση και video games για να μπορεί να ανταλλάσει secret codes 
με το δικό σου παιδί, αλλά ξέχασες; Δεν έχει σπίτι. Κάποιοι του το στέρησαν βίαια, και τώρα 
νιώθει πως του στερούν και οποιοδήποτε άλλο του δικαίωμα να ζήσει όσο πιο φυσιολογικά 
μπορεί. 

Η χρήση λοιπόν του δείκτη, σε περίπτωση που δεν έχω γίνει σαφής μέχρι τώρα είναι η εξής: Ο 
οποιοσδήποτε μπορεί να εναντιωθεί σε οτιδήποτε δεν αποτελεί υποχρέωσή του και θεωρεί πως 
προσβάλλει τον ίδιο, την οικογένειά του και την ακεραιτότητα του (σωματική και ψυχική). Ο 



καθένας έχει το δικαίωμα να φωνάξει, να διαφωνήσει, αφού όμως πρώτα συζητήσει σαν 
Άνθρωπος και λάβει υπόψιν του όλα τα δεδομένα. 

Απλά όμως ας το κάνει, προβάλλοντας τα πραγματικά του προβλήματα και τις αληθινές του 
εναντιώσεις. Ας έχει το θάρρος, το θράσος, το πείτε το όπως θέλετε να πει την αλήθεια του. Ας 
μην κρύβεται πίσω από τη λέξη υγεία, καθαριότητα, ασφάλεια, γιατί μην ξεχνάμε πως αυτά τα 
αγαθά, σε μια Ελλάδα που τα τελευταία χρόνια βιώνει μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση, μόνο 
δεδομένα δεν μπορούν να θεωρούνται για κανέναν μας... 
Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα ΠΑΙΔΙΑ, και καλά μας μυαλά... 

* Τον σεβασμό μου στις εξαιρέσεις γονέων που βλέπουν τα πράγματα πιο ανθρώπινα, και που 
ευτυχώς είναι ένα ποσοστό που ολοένα και μεγαλώνει. 

Γυναίκα σε ευχαριστούμε... 
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας θέλησα να αποτίνω έναν μικρό φόρο τιμής στη 
«γυναίκα». Είχα και έχω την τύχη να περιστοιχίζομαι από γυναίκες που δεν τσιγκουνεύτηκαν την 
αγάπη τους και την φροντίδα τους. Για έναν άνδρα, η γυναίκα είναι ο μεγαλύτερος σταθμός 
αλλά και προορισμός στη ζωή του. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις θυσίες της μητέρας μου για όλους 
μας. Την φροντίδα και την αγάπη με την οποία με περιέβαλαν οι δύο μου αδερφές. Το πόσο 
άλλαξε η ζωή μου προς το καλύτερο με το γάμο μου, αλλά και μετά τη γέννηση της κόρης μας. 
Ζω σε ένα σπίτι με δύο γυναίκες και δύο θηλυκές σκυλίτσες. Ζω λοιπόν στο πετσί μου 
καθημερινά τη συμβίωση με το «θηλυκό». Νομίζω πως ότι και να πω για τη «γυναίκα» θα είναι 
λίγο. Μας φέρνει στη ζωή, μας μεγαλώνει, μας αγαπά, μας ερωτεύεται, μας λατρεύει... 
Ο μεγαλύτερος ρόλος στη ζωή μιας γυναίκας είναι αναμφισβήτητα αυτός της μητέρας. Η ευθύνη 
είναι τεράστια. Οι δυσκολίες πολλές. Η αγάπη και η επιβεβαίωση όμως που εισπράττει μια 
γυναίκα-μητέρα μεγαλώνοντας τα παιδιά της είναι ένα συναίσθημα μοναδικό. Όμοιο του δεν 
υπάρχει. Όσο κι αν θέλουμε, εμείς οι άνδρες, να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο σχέσης με τα 
παιδιά μας, δεν θα το καταφέρουμε αν δεν προσπαθήσουμε πολύ. Η μητέρα θα έχει όμως πάντα 
ένα μικρό πλεονέκτημα. Αυτό είναι βέβαια που κάνει πολλούς άνδρες να μην ασχολούνται. Αυτή 
η φυσική ροπή της ανατροφής προς τη μητέρα κάνει τον πατέρα να μην ασχολείται με την πιο 
όμορφη διαδικασία που υπάρχει στον κόσμο. Την ανατροφή των παιδιών του. 
Η γυναίκα όμως, πέρα από όλα, χρειάζεται τη στήριξή μας. Όχι μόνο στον ψυχολογικό τομέα, 
αλλά και στον πρακτικό. Μόνο τότε νιώθει ακόμη πιο ασφαλής και σίγουρη. Οι ρόλοι των δύο 
φύλων έχουν αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια. Αυτό είχε αποτέλεσμα να χάσουμε αρκετές 
από τις ισορροπίες που υπήρχαν παλιότερα. Από την άλλη όμως, εδραιώθηκαν αυτονόητα που 
για χρόνια ήταν καταπιεσμένα σε προκαταλήψεις και απαρχαιωμένες απόψεις. Δεν ξέρω αν είναι 
τυχαίο το ότι έχω γεννηθεί στις 8 Μαρτίου, αλλά χαίρομαι πολύ που την ημέρα των γενεθλίων 
μου γιορτάζω διπλά. Μία για εμένα και μία για τις γυναίκες που τόσο έχουν καθορίσει τις ζωές 
όλων των ανδρών. 
Σας ευχαριστούμε που μας αντέχετε, αλλά και που μας προσέχετε. 

Όταν πια είναι αργά να μετανιώσεις για όσα δεν έκανες… 
Λένε, πως εκείνες τις στιγμές, η ζωή περνάει σαν ταινία μπροστά από τα μάτια σου... Κι 
αναρωτήθηκα... Πώς θα είναι άραγε, να είσαι θεατής στην ταινία της ίδιας της ζωής 
σου; Ποιες σκηνές θα λάτρευες και το σημαντικότερο, για ποιες σκηνές θα μετάνιωνες; 
Αφορμή της σκέψης μου, μια πρόσφατη έρευνα που έγινε ανάμεσα σε ανθρώπους που βίωναν τις 
τελευταίες ημέρες της ζωής τους. Συγκλονιστική η ταύτιση των πραγμάτων για τα οποία 
μετάνιωσαν. Όχι τόσο για πράγματα που έκαναν, αλλά κυρίως για όλα όσα δεν πρόλαβαν, δεν 
διάλεξαν, δεν τόλμησαν να κάνουν. 

Νομίζω πως ο μόνος που έρχεται να λογαριαστεί μαζί σου εκείνες τις στιγμές, είναι ο ίδιος σου ο 
εαυτός. Θα σου θυμίσει τα όνειρα σου, αυτά που είχες από παιδί και τα άλλα που έπλασες 
μεγαλώνοντας, και ένα ένα θα στα μετρήσει σε αυτά που πραγματοποίησες και σε όσα έμειναν 
να ξεκινούν και να τελειώνουν μονάχα στη σκέψη σου, αφού ποτέ τελικά δεν τόλμησες να κάνεις 
πραγματικότητά σου. 



Θα σε ρωτήσει για τις φορές που αγνόησες όσα σου φώναζε σαν επιθυμίες του και για όσες 
νύχτες δεν τον κοιτούσες στον καθρέφτη, από φόβο μήπως δεις στο βλέμμα του το παράπονο 
από τον απολογισμό μιας ημέρας που έζησε, χωρίς να καταφέρει να κάνει ούτε ένα πράγμα από 
όσα σκέφτηκε το πρωί που ξύπνησε. Όπως τη μόνιμη υπόσχεση που ποτέ τελικά δεν τήρησες, 
πως από αύριο θα δουλεύεις λιγότερο για να προλάβεις να αφιερώσεις τον χρόνο σου σε όσα 
ήξερες πως δίνουν πραγματική αξία στη ζωή σου, μα ξέχναγες μέσα στη δίνη της 
καθημερινότητάς σου. 

Και στα αλήθεια, πόσο πρέπει να πονάει εκείνη η στιγμή που καταλαβαίνεις πως, σε ένα 
ανοιγόκλεισμα ματιών, πέρασαν χρόνια που εσύ ζούσες κάθε μέρα τους ίδια και όλα γύρω 
σου άλλαζαν... Που έχασες στιγμές μοναδικές, ή ακόμα χειρότερα ανθρώπους που δεν θα 
γυρίσουν ποτέ πια πίσω... Και αυτό το «ποτέ», θα γίνει το πιο επίπονο «γιατί» σου για τις 
στιγμές που δεν έζησες μαζί τους και για όσα δεν τους είπες ποτέ. Για εκείνα τα «σ’ αγαπώ» και 
τα «ευχαριστώ» που ξέχασες κάποια στιγμή να λες, γιατί η συνήθεια ύπουλα μπλέχτηκε στην 
έννοιά τους και τους έδωσε τη σιγουριά του δεδομένου. 
Μα και αντίθετα, για όλα εκείνα τα συναισθήματα που δεν εξέφρασες ποτέ σε στιγμές που 
σιώπησες, ενώ ήθελες να ξεσηκωθείς, να αντιταχθείς, να διαφωνήσεις. Να τσακωθείς, να μην 
δεχτείς, να υψώσεις το ανάστημά σου και να πεις όλα όσα ήξερες πως έπρεπε, όλα όσα ήταν το 
δικό σου δίκιο, η δική σου άποψη, το δικό σου «φτάνει πια, ως εδώ». Και έμεινες να μην πεις 
ποτέ, παραδομένος σε μια καλοσύνη που τελικά δεν ήταν τίποτα άλλο από μια καλά 
συγκαλυμμένη παθητικότητα. 
Αυτός ο χρόνος, ο πλάνος οδηγός στην πορεία μιας ζωής που έκλεισες μέσα της λέξεις, σκέψεις, 
ανθρώπους, επιλογές που δεν τόλμησες ποτέ να κάνεις από φόβο μήπως στεναχωρήσεις άλλους, 
μήπως πληγώσεις άλλους, «μήπως» και «άλλοι» πάντα και παντού, σε μια ζωή που εκείνη τη 
στιγμή θα αναρωτηθείς εάν έζησες για εσένα ή για όλους τους άλλους.. 

Ο εαυτός σου στέκεται απέναντί σου, ξανά. Σου χαμογελάει και σου λέει να μη σκέφτεσαι γιατί 
μπορεί να μετανιώσεις τότε, αλλά τι μπορείς να κάνεις τώρα για να είναι κάποτε εκείνη η λίστα 
των «δεν» σου, όσο γίνεται μικρότερη. Γιατί μπορεί οι όμορφες στιγμές σου να είναι αυτές που 
σου μένουν ως οι πιο γλυκές αναμνήσεις στη ζωή σου, μα όσα δεν έζησες, είναι αυτά που δεν 
σου χαρίζονται ούτε καν εκείνες τις στιγμές και σαν να θέλουν να αποχαιρετίσουν την ευκαιρία 
της ύπαρξής τους, σε πονάνε μέχρι να καταλάβεις πόσο λάθος έκανες που τα έχασες ή τα 
ξέχασες... 

 

 

 

Ένα Χριστουγεννιάτικο παραμύθι 
Μια φορά κι έναν καιρό, ένα μικρό παιδί, περιπλανά το κορμί και την καρδιά του μέσα σε μια 
παγωμένη νύχτα, πεινασμένο και μόνο του. Τριγύρω του, άνθρωποι γελαστοί και ευτυχισμένοι, 
φορτωμένοι με δώρα, φαγητά και γλυκά, γιορτάζουν ήδη στη διάθεσή τους την παραμονή της 
Πρωτοχρονιάς, βιάζοντας τα βήματά τους να τους οδηγήσουν γρήγορα στη θαλπωρή του ζεστού 
τους σπιτιού… Κανείς δε δίνει σημασία στο μικρό παιδί, κανείς δεν θέλει δυο μελαγχολικά μάτια 
να στοιχειώσουν την τόσο ευτυχισμένη τους νύχτα. 

Όχι, όχι.. Μην βιαστείτε να πείτε πως γνωρίζετε τη συνέχεια. Μη βιαστείτε να πείτε ότι σας 
μιλάω για το κοριτσάκι με τα σπίρτα και ότι το παραμύθι τελειώνει εδώ.. Το δικό μας παραμύθι 
μπορεί να ξεκινάει έτσι, αλλά οι ήρωες του είναι περισσότεροι με ιστορίες τόσο διαφορετικές μα 
και τόσο ίδιες… 

'Ενας από αυτούς είναι ο Ε. Έχασε τη δουλειά του πριν από επτά μήνες και τώρα βρίσκεται σε 
έναν πολυσύχναστο δρόμο της Αθήνας. Τον συναντάς τυλιγμένος στο ζεστό σου παλτό, και 
παρατηρείς ένα μπουφανάκι μοιρασμένο στα δύο, που προσπαθεί να χωρέσει στη λειψή του 
θέρμη, τον άνεργο μπαμπά και δυο απορημένα μελαγχολικά παιδικά μάτια που ακολουθούν που 



και που την πορεία κάποιου κέρματος που φεύγει από κάποια δάχτυλα για να καταλήξει σε 
εκείνο το χάρτινο κουτί κοντά στα πόδια του. Κάποιοι κοιτούν τα δυο μοναδικά νομίσματα που 
γεμίζουν το χέρι τους, και χωρίς ενδοιασμό δίνουν στο ένα τη γνώριμη πορεία προς το χάρτινο 
κουτί… Δεν έχουν περισσότερα να δώσουν, μα μαζί με το μικρό νόμισμα δίνουν όση συμπόνια 
κρύβει μέσα της η μεγάλη τους καρδιά… Κάποιοι άλλοι, επιταχύνουν το βήμα τους σε αυτό που 
τα μάτια βλέπουν, η καρδιά αντανακλά, αλλά το μυαλό παραδομένο σε μια παράλογη αμφιβολία 
θέλει απλά να προσπεράσει… 
Ο δεύτερος, είναι ο Σ. Είδε όλη του τη ζωή να γκρεμίζεται στο φόντο ενός πολέμου και 
εγκαταλείποντας το σπιτικό του, τα ρούχα του, την περιουσία του, τη ζωή του, μπήκε σε μια 
βάρκα προς ένα άγνωστο μέλλον και ένα αμφίβολο αύριο… Τριγυρισμένος από παιδικά κορμάκια 
παραδομένα στον παγετό της νύχτας και του τίποτα και δακρυσμένα ώριμα μάτια με την 
απόγνωση να ζωγραφίζει μέσα τους μαύρες σκιές, πέπλο σε ένα αύριο που δεν έχουν την 
δυνατότητα καν να ονειρευτούν. Κάποιοι, άνοιξαν την καρδιά και την ψυχή τους, τα χέρια και 
την πόρτα τους, και έγιναν φωλιά για έναν πόνο για τον οποίο δεν νοιάζονταν από πού ξεκίνησε 
αλλά πού μπορεί να ακουμπήσει. Κάποιοι, μοίρασαν απλόχερα την αγάπη τους, κρυμμένη σε 
ζεστές κουβέρτες, ρούχα, γάλα και ένα παιχνίδι… Και κάποιοι άλλοι, έκλεισαν πεισματικά σε ένα 
κουτί με ένα χρώμα και μια εθνικότητα όση ανθρωπιά μπορούσαν να διαθέσουν και το 
κλείδωσαν στη λογική ενός μυαλού που κινείται σε νήματα συνόρων, θρησκείας, πολιτικής… 
Ας μην χαρίζουμε αγάπη μόνο τούτη την εποχή μα κάθε μέρα. Στον αβέβαιο και ταραχώδη κόσμο 
που ζούμε, ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθούμε και εμείς στην άλλη πλευρά και τότε ίσως 
νιώσουμε για τα καλά αυτούς που αγνοούμε γύρω μας και τόσο έχουν  ανάγκη, την μικρή η 
μεγάλη βοήθεια μας… 

 

Η νέα χρονιά, θα είναι η χρονιά σου; 
Η πόλη κινείται σε ρυθμούς γιορτινούς... Στους στολισμένους δρόμους, τα χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια δίνουν τέμπο στο βήμα των περαστικών και τα πολύχρωμα λαμπάκια αντανακλούν τη 
λάμψη τους πάνω στις βιτρίνες των φορτωμένων με δώρα καταστημάτων. 

Μυρωδιές από γλυκά γαργαλάνε την όσφρηση και τις μνήμες και ο Άγιος με τα κόκκινα ρούχα 
και το καμπανάκι στο χέρι, κλείνει συνωμοτικά το μάτι στη μαγεία που τρυπώνει επιβλητικά στις 
διαθέσεις και στις καρδιές. 

Άνθρωποι παραδομένοι στο πνεύμα των ημερών, κλέβουν λίγη χρυσόσκονη από τα γυαλιστερά 
στολίδια και πασπαλίζουν με φως τη ματιά και το χαμόγελό τους, και όσο οι στιγμές που 
απέμειναν στον κύκλο του χρόνου αρχίζουν να μετράνε αντίστροφα, εσύ ετοιμάζεσαι να αφήσεις 
πίσω σου όσα δύσκολα έζησες μέσα στη διάρκειά του. 

Σκέψεις αρχίζουν να γυρίζουν στο μυαλό σου σαν καρουζέλ, μπλέκοντας στις γρήγορες 
στροφές του όλα όσα για άλλη μια φορά είχες υποσχεθεί να κάνεις μα δεν έκανες ποτέ, όσα 
όνειρα έλεγες πως θα πραγματοποιήσεις μα δεν τα χώρεσες σε καμία από τις 365 ημέρες σου, 
στόχους και «θέλω» που παραδίδεις λάφυρα πια σε έναν χρόνο που φεύγει και σε αποχαιρετάει 
με ένα ελαφρώς ειρωνικό χαμόγελο, αφού σε ξεγέλασε για άλλη μια φορά και πέρασε πριν 
καλά-καλά το καταλάβεις. 
Μα δεν σε νοιάζει. Αυτή τη νέα χρονιά, θα υποσχεθείς στον εαυτό σου πως όλα θα 
αλλάξουν. Θα κόψεις συνήθειες που δεν θέλεις να έχεις, θα βγάλεις από τη ζωή σου πράγματα 
που σε ενοχλούν, θα προσπαθήσεις να αλλάξεις τη ρουτίνα σου. 
Θα θυμάσαι να χαμογελάς με πράγματα απλά, γιατί το χαμόγελό σου ομορφαίνει εσένα και τον 
κόσμο γύρω σου, και το ξέρεις... Θα αγαπάς πιο πολύ, πιο δυνατά, πιο αληθινά και θα το λες 
πιο συχνά, θα ξεκλέβεις περισσότερες ώρες για τον εαυτό σου και για όσους αγαπάς, θα δίνεις 
στις πολύτιμες στιγμές που ζεις μαζί τους, τη σημασία και την αξία που τους πρέπει. 

Αυτή η νέα χρονιά που θα έρθει, θα είναι η χρονιά σου. Στο νέο σου ημερολόγιο, θα 
καταφέρεις να σημειώσεις επιτέλους την ημερομηνία που θα δεις φίλους που δεν πρόλαβες να 



δεις τις προηγούμενες εκατό, διακόσιες ή τριακόσιες ημέρες γιατί το «να πιούμε έναν καφέ, να 
τα πούμε», σημειωνόταν σε ένα αύριο που γινόταν πάντα μεθαύριο, επόμενη εβδομάδα, άλλος 
μήνας, και γέμισε το ημερολόγιο με κόκκινα Χ και δίπλα σημειώσεις για meeting στη δουλειά ή 
ένα απλό «άστο για σήμερα, τα λέμε άλλη μέρα». 
Αυτή η νέα χρονιά που θα έρθει, θα είναι η χρονιά σου. Θα βρεις επιτέλους το χρόνο να 
ασχοληθείς με πράγματα που αγαπάς και όχι μόνο με όσα σου επιβάλλει η καθημερινότητά σου. 
Θα ξεκινήσεις χορό, μουσική, γυμναστήριο, θα διαβάζεις περισσότερο, θα πηγαίνεις στο θέατρο, 
θα κάνεις αυτό το ταξίδι που συνέχεια αναβάλλεις... 
Θα αλλάξεις όσα σε ενοχλούν στον εαυτό σου, και ταυτόχρονα θα σταματήσεις να νευριάζεις με 
όσα σε ενοχλούν στους γύρω σου. Θα γίνεις πιο ήρεμος, πιο σοφός, πιο διαλλακτικός. Θα 
ασχολείσαι περισσότερο με τα προβλήματα των γύρω σου, αφού θα ξεφύγεις από τον 
μικρόκοσμό σου και θα ανοίξεις τα μάτια σου σε μια κοινωνία που σε χρειάζεται, σε έχει ανάγκη 
για να αλλάξει, να πάει μπροστά, να σταθεί στα πόδια της. 
Αυτή η νέα χρονιά, θα είναι η χρονιά σου. Θα γεμίσει με όνειρα και στόχους. Με νέες ελπίδες 
που από τώρα χρωματίζονται με αυτή τη λαμπερή διάθεση που σου προκαλεί το πνεύμα των 
ημερών. 
Μπορείς να κάνεις τα πάντα, μπορείς να αλλάξεις τα πάντα. Και μπορείς να το κάνεις τώρα. Όχι 
στην αλλαγή μιας ημέρας, ενός χρόνου. Αλλά αυτή τη στιγμή, που θυμάσαι όσα ξέχασες ξανά, 
που κατάλαβες πόσο γρήγορα κυλάει η ζωή σου όσο εσύ μένεις κολλημένος σε μια συνεχόμενη 
αναβολή, για πράγματα που τελικά δεν ζεις και δεν κάνεις ποτέ, και που βαραίνουν απειλητικά 
τώρα τη ζυγαριά του απολογισμού σου. 

Μην ξεχάσεις όσα νιώθεις αυτή τη στιγμή του απολογισμού... 
Αυτή, θα είναι η μοναδική μου ευχή για τη νέα σου χρονιά... Να γίνει κάθε στιγμή της, το τώρα 
σου. Να γίνει κάθε μέρα της, όχι απλά μια σελίδα σε ένα ημερολόγιο που αλλάζει, αλλά 
εικοσιτέσσερις ώρες που μέσα τους κατάφερες να χωρέσεις έστω και ένα σου μικρό στόχο, έστω 
και ένα σου μικρό όνειρο... 

Καλή χρονιά... 

Tα βιβλία είναι έρωτας... Είναι άγγιγμα, μυρωδιά, αγάπη... Από το e-love 

στο e-book 
Ήταν πάντοτε από τα πιο αγαπημένα μου δώρα... Το στολισμένο με σχέδια χαρτί, τυλιγμένο 
γύρω από το ορθογώνιο σχήμα του, πρόδιδε ακόμα πριν ανοιχτεί από τα ανυπόμονα χέρια μου 
το δώρο που έκρυβε... Βιβλίο... Κι ακόμα κι αν δεν ήταν δώρο από κάποιον άλλον, αλλά δικό 
μου απόκτημα μετά από ώρες περιπλάνησης στα ράφια ενός βιβλιοπωλείου, πάντα ζητούσα να 
μου το τυλίξουν και μετά να το χάριζα στον εαυτό μου, σαν να μην το είχα δει ποτέ... 
Η διαδικασία πάντα ίδια... Το έπιανα στο χέρια μου και σχεδόν τελετουργικά, άνοιγα το 
περιτύλιγμα για να αποκαλύψω με προσοχή και μία μία τις λέξεις του τίτλου του. Χάιδευα το 
εξώφυλλό του θέλοντας να ρουφήξω όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούσα από την πρώτη 
εικόνα που αντίκριζαν τα μάτια μου, και μετά φυλλομετρούσα τις σελίδες του ακριβώς μπροστά 
στη μύτη μου για να ξεκινήσω ήδη να χαθώ σε αυτή τη γνώριμη και τόσο μαγική μυρωδιά του 
τυπωμένου χαρτιού... 

Ανυπομονούσα να διαβάσω την ιστορία που είχε να μου δώσει, τους ήρωες που με περίμεναν να 
τους γνωρίσω, να τους κάνω κομμάτι της ημέρας και της σκέψης μου. Να γελάσω, να 
ονειρευτώ, να αστειευτώ, να απορήσω, να θυμώσω, να πονέσω, να ταυτιστώ μαζί τους... Να 
γίνουν η παρέα μου δίπλα στο παράθυρο του σαλονιού μαζί με μια κούπα ζεστό καφέ, η 
προέκταση της κουβέρτας μου το βράδυ που ξέκλεβα λίγη ώρα όσο νυσταγμένος κι αν ήμουν, το 
νέο απόκτημα του πακέτου κουβαλούσα κάθε μέρα μαζί μου με χαρτιά, ημερολόγιο, κινητά και 
σνακ, μήπως και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά κατάφερνα να χαθώ έστω και πέντε λεπτά στον 
κόσμο που είχε αρχίσει να με ταξιδεύει... 
Συνειδητοποιώ πως τόση ώρα γράφω στον παρατατικό και θυμάμαι το λόγο που ξεκίνησα αυτό 
το άρθρο. Ανοιγμένα στον υπολογιστή μου, δύο παράθυρα με sites που περιέχουν βιβλία σε 
ηλεκτρονική μορφή. Περιπλανήθηκα λίγο, όχι για πρώτη φορά, πριν ξεκινήσω να γράφω, καθώς 
ήθελα να αποτυπώσω όσο καλύτερα μπορώ τα συναισθήματα που μου δημιουργεί το download 
και το read now. 



Τίτλος με γράμματα bold και ξεκινάω. 

Συγκεντρώνομαι, προσπαθώντας να αψηφήσω τα mail που παρεμβαίνουν στο διάβασμά μου, 
αναρωτιέμαι μήπως είναι κάτι επείγον, κλείνω το παράθυρο του βιβλίου, διαβάζω το mail, 
απαντάω, επιστρέφω. Προσπαθώ να συγκεντρώσω τη μοιρασμένη μου προσοχή ξανά, και 
κατεβαίνω μία μία τις σελίδες με το ποντίκι να μπερδεύει στην κίνησή του τα δάχτυλά μου. 

Φτάνω στην πέμπτη σελίδα και συνειδητοποιώ πως ήδη μου λείπουν τρεις αισθήσεις.Η 
όσφρηση για τη μυρωδιά του χαρτιού, η ακοή της σελίδας που γυρίζει και η αφή που αφήνει στα 
χέρια σου το κράτημα της επόμενης που βιάζεσαι να γυρίσεις. Με τρεις αισθήσεις μείον, 
αναρωτιέμαι πώς και τι σύγκριση να κάνω, ανάμεσα σε ένα βιβλίο τυπωμένο και ένα e-book. 
Είναι σαν να προσπαθώ να συγκρίνω μια ανθρώπινη επαφή από κοντά, με ένα μήνυμα. Μια 
αληθινή αγκαλιά και ένα με τεταμένα τα ανοιχτά χέρια σε στάση αγκαλιάς emoticon. 
Υπερβολικό; Ίσως ναι και ίσως όχι. Για κάποιους τα βιβλία είναι λέξεις γραμμένες σε προτάσεις 
και ιστορίες, κι αν ξετυλίγονται σε χάρτινες σελίδες ή σε αυτές του pdf ή του word δεν τους 
κάνει μεγάλη διαφορά... 

Για κάποιους άλλους όμως, τα βιβλία είναι έρωτας... Είναι άγγιγμα, μυρωδιά, αγάπη... Είναι 
ταξίδι σε έναν κόσμο που δε μπορεί να χωρέσει σε κανένα παράθυρο παρά μόνο σε εκείνο 
που λέγαμε πριν, δίπλα στην πολυθρόνα που κάθεσαι όταν τα διαβάζεις... 
Το έχω ξαναπεί, οι εποχές αλλάζουν και επιβάλλεται να τις ακολουθούμε, να τις 
παρακολουθούμε και να τις κατέχουμε και να μη μείνουμε πίσω. Αλλά κάποιες αξίες, είναι τόσο 
μοναδικές, τόσο ερωτεύσιμες και τόσο ζωντανές που ο χρόνος πρέπει να τις σεβαστεί και να τις 
αφήσει αναλλοίωτες να ξεδιπλώνουν τη μαγεία τους σελίδα-σελίδα, με το μελάνι να ακουμπάει 
στα δάχτυλά σου για να αφήνει ανεξίτηλη την ιστορία που σου αφηγείται σε όλες τις αισθήσεις 
σου... 

Ο δεκάλογος του «ψαγμένου» αναγνώστη 
Η ανάγνωση είναι και αυτή μια "τέχνη" με τους δικούς της κανόνες. Ακολουθεί ένας σύντομος 
οδηγός με δέκα συμβουλές, που στόχο έχουν να βελτιώσουν την αντίληψη περί διαβάσματος. 
1. Έχει ξεκάθαρη άποψη για το είδος των βιβλίων που του αρέσει, αλλά έχει πάντα ανοιχτούς 
ορίζοντες σε νέες αναγνωστικές εμπειρίες. 

2. Γνωρίζει πως ένα βιβλίο, δεν κρίνεται από το εξώφυλλο ή τον τίτλο του. Υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου, καταπληκτικές ιστορίες κρύφτηκαν πίσω από αδιάφορα εξώφυλλα και 
φτωχές με την πλοκή περιγραφές. Ο πραγματικός θησαυρός των βιβλίων, βρίσκεται στην 
ιστορία που ξετυλίγεται στις σελίδες τους. 
3. Προτιμά να χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον βιβλιοπώλη της γειτονιάς του, ο οποίος 
μπορεί να τον ψυχολογήσει, να τον γνωρίσει και να του προτείνει τα κατάλληλα βιβλία. Και 
ενισχύει ταυτόχρονα μια οικογενειακή συνήθως, μικρή αλλά με πολλή αγάπη και μεράκι 
στημένη, επιχείρηση. 
4. Πάντα μπορεί να έχει μια προσωπική άποψη για το βιβλίο που διαβάζει. Την οποία μοιράζεται, 
είτε προφορικώς είτε γράφοντας μια κριτική, καθώς γνωρίζει πως δεν υπάρχει καλύτερη 
διάδοση από αυτήν που γίνεται από στόμα σε στόμα. Όμως: 

5. Ποτέ δεν αποκαλύπτει σημεία της πλοκής γιατί ξέρει, πως ο κάθε αναγνώστης πρέπει να τα 
ανακαλύψει διαβάζοντάς το. 
6. Δεν απορρίπτει κατηγορηματικά ένα βιβλίο που δεν συμπίπτει με τις δικές του αναγνωστικές 
προτιμήσεις, καθώς γνωρίζει πως, όπως και στις περισσότερες μορφές τέχνης έτσι και στη 
λογοτεχνία, ο κάθε ένας μπορεί να έχει το δικό του προσωπικό γούστο. 

7. Ανάμεσα στα δώρα που επιλέγει για τους αγαπημένους του, βρίσκεται πάντα ένα βιβλίο που 
ξέρει πως θα τους ταιριάζει. Κι αν δυσκολεύεται, γνωρίζει πως ένας καλός και ενημερωμένος 
βιβλιοπώλης, θα είναι πάντα στη διάθεσή του για να τον βοηθήσει. 



8. Υπάρχουν βιβλία που μπορεί να μοιραστεί με όσους αγαπάει, αλλά... Δεν δανείζει ποτέ τα 
πιο αγαπημένα του βιβλία. Ποτέ! Είναι νόμος! 
9. Και όσα από αυτά μπορεί να αποχωριστεί, τα υποβάλλει σε μια συχνή εκκαθάριση από τη 
βιβλιοθήκη του, είτε για να τα χαρίσει σε φίλους, είτε να τα δωρίσει στις δανειστικές 
βιβλιοθήκες, γνωρίζοντας πως η ιστορία τους θα ταξιδέψει σε πολλά ακόμα μάτια. 

10. Δεν κατεβάζει παράνομα τα βιβλία από το διαδίκτυο, ούτε τα αγοράζει αν έχουν εκδοθεί 
παράνομα. Στη βιομηχανία της έκδοσης βιβλίων εργάζονται πολλοί άνθρωποι με πρώτο τον 
συγγραφέα που γράφει την ιστορία. Αυτή η αλυσίδα (επιμελητές, πωλητές, γραφίστες, εκδότες, 
κλπ.) που καταλήγει στο βιβλιοπώλη, θα σπάσει, αν πάψουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να 
αμείβονται σύμφωνα με τη δουλειά που κάνουν, το χρόνο και την ψυχή που αφιερώνουν. Και 
μπορεί όντως η συγγραφή, και όλη η αλυσίδα που την περιβάλλει, να είναι πάθος, έμπνευση και 
αγάπη, αλλά για να καταφέρει να υλοποιηθεί πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επάγγελμα. Είναι ο 
μόνος τρόπος η κάθε σκέψη, η κάθε ιδέα να συγγραφεί, να εκδοθεί, να υπάρξει. 
* Όπως στα πάντα, έτσι και σε όλα τα παραπάνω, υπάρχουν ενίοτε εξαιρέσεις, οι οποίες απλά 
επιβεβαιώνουν τον κάθε κανόνα... 

Αναζητήστε την αλήθεια πίσω από τους «Τίτλους» 
Ο Ernest Hemingway, έλεγε πως, «Η ζωή κάθε ανθρώπου, ειπωμένη αληθινά, είναι ένα 
μυθιστόρημα». 

Και κάπου ανάμεσα στο δικό του απόφθεγμα και τη δική μου δυσκολία, ήρθε να συγκλίνει ένα 
ερώτημα που μου δημιουργήθηκε, όχι για πρώτη φορά, και που γράφοντάς το τώρα προσπαθώ 
και να μου το απαντήσω. 

Το πιο δύσκολο πράγμα που συναντάω κατά την συγγραφή ενός βιβλίου μου, είναι το να 
καταλήξω στον τίτλο του. Οι ελάχιστες λέξεις του, πρέπει να καταφέρουν να χωρέσουν στην 
τρισύλλαβη, δισύλλαβη ή ακόμα και μονολεκτική τους περιγραφή, το συνονθύλευμα και την 
πορεία μιας ιστορίας που μόνο διαβάζοντάς την θα μπορέσεις να δικαιολογήσεις και να 
κατανοήσεις τον τίτλο που τελικά επιλέχτηκε για να την αντιπροσωπεύσει. 
Αν η ζωή λοιπόν ενός ανθρώπου, είναι σαν μυθιστόρημα, που την πλοκή και την ιστορία του 
αγνοούμε, πώς μας είναι τόσο εύκολο να του βάλουμε -αρκούμενοι και σε μια μόνο ματιά ενίοτε- 
έναν οποιονδήποτε τίτλο; 

Καλός άνθρωπος, κακός. Κανονικός, περίεργος, κοινωνικός, απόμακρος, γελαστός, 
σκουντούφλης, ευγενικός, αγενής, και τα ζευγάρια των αντίθετων εννοιολογικά επιθέτων 
ξεκινάνε με μια λίστα που δυστυχώς δεν έχει τέλος. Εύκολη λύση στην αδυναμία να 
χαρακτηρίσουμε με πολλές λέξεις έναν άνθρωπο που συνήθως δεν γνωρίζουμε, και 
ικανοποιητικά υποβιβαστική όταν ο αποδέκτης τους αξίζει σύμφωνα με τη δική μας πάντα κρίση, 
την αρνητική τους εκδοχή. 
Είναι έμφυτο γνώρισμα στη φύση μας αυτή η μόνιμη διάθεση κρίσης και κριτικής ή επίκτητη μας 
συνήθεια; Με αμφιλεγόμενη ικανότητα αντίληψης της διαφορετικής χρήσης και σκοπού αυτών 
των δύο λέξεων, ανταποκρινόμαστε εύκολα σε οποιονδήποτε μας ζητήσει την άποψη, την 
εντύπωση, τη γνώμη μα σχεδόν ποτέ τη γνώση μας, σε θέματα που αφορούν τις πράξεις, το 
παρουσιαστικό και τον χαρακτήρα άλλων πάντα ανθρώπων. 

Τι είναι αυτό που μας δίνει το δικαίωμα να ορίζουμε τους εαυτούς μας καλύτερους από την 
εικόνα που για τους άλλους πλάθουμε στην υποκειμενικά σωστή ή λάθος μας αντίληψη, και πολύ 
περισσότερο τι είναι εκείνο που μας επιτρέπει να εκφράζουμε τα οποιαδήποτε συμπεράσματά 
μας ελεύθεροι και αλώβητοι από τις συνέπειες που αυτά θα προκαλέσουν; Όχι μόνο στον 
ψυχισμό του κάθε ανθρώπου, αλλά και στον οικογενειακό η επαγγελματικό περίγυρο. 
Ο άνθρωπος που έπεσε πάνω σου ενώ περπατούσες και δεν σου ζήτησε συγνώμη, ίσως ναι, να 
είναι απλά αγενής. Ίσως όμως το μυαλό του να είναι χαμένο και πνιγμένο σε προβλήματα που η 
δική σου -ομολογουμένως όχι υποχρεωμένη να το κάνει- φαντασία, να μη μπορεί να φτάσει 
καν. Ο μόνιμα γκρινιάρης ηλικιωμένος γείτονας σου, που σου κάνει παρατηρήσεις για το 



αυτοκίνητο, το σκυλί, το ασανσέρ, τους φίλους, την ίδια σου τη συνύπαρξη στον όροφό του, 
ίσως ναι, να είναι απλά μίζερος και κακός. Ίσως όμως, αυτός να είναι και ο τρόπος που ξεσπάει 
τον πόνο του γιατί κάποιοι τον ξέχασαν, κάποιοι τον παράτησαν να μένει μόνος του στα πιο 
δύσκολα χρόνια της ζωής του, έχοντας για μοναδική του ασχολία και ενδιαφέρον εσένα, που του 
δίνεις έστω και λίγη -κι ας είναι αρνητική- σημασία. Ο αγέλαστος, ειρωνικός και σκληρός 
συμμαθητής που σου αναφέρει το παιδί σου πως υπάρχει στην τάξη του, ίσως να είναι ένα 
κακομαθημένο, δύστροπο παιδί. Ίσως όμως, να είναι και ένα παιδί που καθημερινά αντικρίζει 
στο σπίτι του βία, απόρριψη, έλλειψη σεβασμού και προσπαθεί να βρει αταίριαστες για την 
ηλικία του ισορροπίες που θα επιβεβαιώσουν στον εαυτό του την αμφισβητούμενη αξία του. 

Τόσα χιλιάδες «ίσως ναι», και στον αντίποδά τους τόσα ίδια «ίσως όμως και να...» 
Όλοι τα γνωρίζουμε, όλοι τα βλέπουμε, όλοι τα έχουμε ως δεύτερες σκέψεις μέσα μας, γιατί 
κάποτε θυμόμαστε πως όλη αυτή η διαδικασία είναι πάντοτε αμφίδρομη. Κι όταν η δική μας 
ιστορία διαμορφώνει έστω και στιγμιαία αρνητικά την οποιαδήποτε συμπεριφορά μας, μάς 
καταλαμβάνει ο φόβος μήπως γίνουμε εμείς τώρα οι αποδέκτες οποιουδήποτε βιαστικά και με 
άγνοια δοσμένου τίτλου. 

Η επιλογή της επιφανειακής κρίσης και κριτικής είναι πάντα πιο εύκολη. Δεν αγγίζει τα όρια του 
μυαλού, ούτε της καρδιάς, εφόσον δεν εμπλέκει κανένα από αυτά τα δύο στη διαμόρφωση και 
διατύπωσή της. Οι δεύτερες σκέψεις, η ουσιαστική κατανόηση για το τι μπορεί να κλείνουν μέσα 
τους τα κομμάτια της ιστορίας του κάθε ανθρώπου, είναι η μοναδική αλήθεια που μπορεί να 
δικαιολογήσει στον τίτλο ενός ανθρώπου, τη δίκαια ή άδικη ύπαρξή του. 

Να φύγει κανείς ή να μη φύγει... Από τη χώρα! 
«Θα έφευγες»; Όλο και περισσότερο ακούω αυτή την ερώτηση από συναδέλφους και φίλους. 
Στην ίδια πάντα συζήτηση, που αφορά στην οικονομική κατάσταση της χώρας μας, στην κρίση, 
στη δύσκολή μας πια διαβίωση. 

Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ σοβαρά, μέχρι τη στιγμή που είπα να κάνω τη σύγκριση ανάμεσα στα 
υποθετικά «ναι» και τα «όχι». 

Ξεκίνησα με τα αυτονόητα... Να έφευγα από πού; Από τη χώρα του ατέλειωτου μπλε;Του 
ήλιου και των μαγευτικών ανατολών και βασιλεμάτων του; Της ανάσας της θάλασσας, των 
νησιών και των καλά κρυμμένων ορεινών θησαυρών; Να έφευγα; Από τη χώρα του πολιτισμού, 
της ιστορίας, της τέχνης, της φιλοξενίας; Την έξω καρδιά μου χώρα; Και ως τα ίδια μου τα «όχι» 
να θέλησαν να απομυθοποιηθούν στη σκέψη μου, χώρεσαν το κάθε ένα μέσα του, το αντίθετό 
του «ναι»... Για να μου θυμίσουν πως η χώρα μου δεν είναι μόνο τα τοπία, η ιστορία και ο ήλιος 
της, αλλά κυρίως είναι οι άνθρωποι της. 
Όχι, δεν θα έφευγα από τη χώρα μου. Θα έφευγα όμως από όλους αυτούς, που σκοτεινιάζουν 
την κάθε ημέρα μου με τη μαύρη τους διάθεση. 
Θα έφευγα από όλους όσους πάντα βρίσκουν κάποιον άλλο να φταίει για αυτούς. Που 
καθισμένοι στον καναπέ τους, κρίνουν ανθρώπους και θεούς, συστήματα και καταστάσεις, 
γεγονότα και αποφάσεις για τα οποία ποτέ δεν φταίνε οι ίδιοι, αφού ο υπέρμετρος εγωισμός και 
η μόνιμα υπεροπτική ιδέα που έχουν για τον εαυτό τους, τους κάνει να αυτοχρήζονται μόνιμα 
θύματα μιας ζωής που όσο παθητικά κι αν παρακολουθούν, έχουν και οι ίδιοι με τις πράξεις τους 
επιλέξει. 

Θα έφευγα από όλους όσους έχουν εκπαιδεύσει τα μάτια, το μυαλό και τη συνείδησή τους να 
βλέπουν, να εκπέμπουν και να λειτουργούν σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από ένα-δύο βήματα, 
τέσσερις τοίχους και μερικά τετραγωνικά μέτρα. Όσο δηλαδή περίπου χώρο πιάνει ο δικός τους, 
ο μοναδικά σημαντικός μικρόκοσμός τους. Από την μόνο για τον εαυτό τους, καλά μαθημένη, 
συμπεριφορά τους. Από αυτούς που έχουν ξεχάσει να λένε «ευχαριστώ» και 
«παρακαλώ», σαν όλος ο κόσμος να τους χρωστάει όλα όσα πληρώνουν, όσα τους χαρίζονται 
και όσα τους περιβάλλουν. Θα έφευγα από αυτούς που με κρίνουν από το αμάξι που οδηγώ, το 
κινητό και τη μάρκα των ρούχων μου και ανάλογα διαμορφώνουν την αξία μου στα δικά τους 



μονοδιάστατα και τόσο επιφανειακά μάτια. Θα έφευγα από αυτούς που πετούν τη γόπα τους από 
το παράθυρο και την επομένη φωνάζουν «που είναι το κράτος;». Από αυτούς που αφήνουν τα 
σκουπίδια τους στις παραλίες η όπου βρουν για τους επόμενους. 
Θα έφευγα επίσης από αυτούς που καταχρηστικά χρησιμοποιούν ως μόνιμη αναφορά στην αξία 
τους το παρελθόν των αρχαίων μου προγόνων, χωρίς καν να το γνωρίζουν, χωρίς καν να το 
τιμούν, αλλά καταχρηστικά το ασπάζονται μόνο και μόνο για να σηκώσει στις πλάτες της 
μεγαλοσύνης του την απόλυτη μικρότητα και αδυναμία μας να συνεχίσουμε έναν πολιτισμό που 
όσο τεράστιος κι αν είναι, χάνεται σε ένα παρόν που δε μπορεί να δημιουργήσει τίποτα νέο παρά 
μόνο να καταστρέψει. 

Θα έφευγα από όλους όσους θέλουν μόνιμα μέσα σε κάθε τι λευκό να πασαλείβουν το μαύρο 
τους, σε κάθε θετικό να τρυπώσουν σαν σαράκι τον αρνητισμό τους και σε κάθε τι όμορφο να 
βρούνε το άσχημο, αφού όλος ο κόσμος δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια καλά μαγειρεμένη 
συνωμοσία εναντίον τους και δε μπορεί να κρύβει παρά μόνο κακία και δόλο. 
Από αυτούς που δεν με αφήνουν να γεμίσω την ημέρα μου με χαμόγελα αναίτια γιατί απλά έτσι 
ξύπνησα το πρωί, και φροντίζουν ενοχλητικά να μου επιβάλλουν τη μόνιμα αγέλαστη μορφή 
τους που ξεκινάει από την «καλημέρα» μέχρι και την «καληνύχτα» τους. 

Όχι, δεν θα έφευγα από τη χώρα μου. Όπως δεν έφυγαν τόσοι πρόγονοι μου, βιώνοντας πολύ 
μεγαλύτερες δυσκολίες από τις σημερινές. Την αγαπάω την Ελλάδα και με αγαπάει και 
αυτή. Θα ήθελα όμως να φύγει αυτή η γκρίζα μιζέρια που απλώνει γύρω μου κάθε μέρα όλο και 
περισσότερο και μου χαλάει τη θέα του γαλανού μου ουρανού. 

 

 

 

Πόσο εύκολο είναι να λες «είμαι καλά»; 
Το θέμα δεν είναι απλά να το λες, αλλά να νιώθεις μέσα σου έστω μια κάποια ικανοποίηση για 
τον τρόπο που ζεις τη ζωή σου. Από συνήθεια απαντάμε «καλά... μια χαρά» κάθε φορά που 
κάποιος τυπικά η έστω αληθινά μας ρωτά για το πώς είμαστε. Και αυτές οι τρεις ή περισσότερες 
λέξεις που δηλώνουν την ψυχολογική μας κατάσταση, καταπιέζουν την αλήθεια σε σημείο που 
πολλές φορές δεν μπορεί να εκφραστεί ούτε στους πιο δικούς μας ανθρώπους που θα 
μπορούσαν ίσως να μας δώσουν μια μικρή βοήθεια, δίνοντάς μας μια άλλη προοπτική ή απλά ένα 
στήριγμα. 

Η ταχύτητα με την οποία ζούμε την κάθε μας στιγμή δεν μας επιτρέπει ούτε καν να προλάβουμε 
να αισθανθούμε. Αυτό μερικές φορές είναι σωτήριο, αλλά μόλις οι μηχανές σβήσουν, αρχίζουν 
τα δύσκολα. Εκεί είναι που επιστρατεύονται οι αυτόματες απαντήσεις, αποφεύγοντας την ευθεία 
αντιπαράθεση με την πραγματικότητα. 
Όλα αυτά τα δύσκολα συναισθήματα που φωλιάζουν και συσσωρεύονται μέσα στην ψυχή ενός 
ανθρώπου, μοιάζουν σαν ένα ποτάμι που βρίσκει εμπόδια και φουσκώνει. Μέχρι που, 
αναπόφευκτα, θα σπάσει και θα πλημμυρίσει, πνίγοντας ό,τι βρει στο διάβα του. Πολλοί 
άνθρωποι έχουν καταρρεύσει μετά από τέτοια απότομα και βίαια ξεσπάσματα. 

Προτιμάμε να προσπερνάμε τα προβλήματα παρά να τα αντιμετωπίζουμε. Να τα σπρώχνουμε 
διακριτικά κάτω από το χαλί, ξεχνώντας πως εμείς είμαστε αυτοί που θα πρέπει να 
«καθαρίσουμε» όταν έρθει η ώρα. Ζούμε για καιρό με την ελπίδα πως κάποιο δυνατό φως θα 
ανάψει και θα φωτίσει τη θλίψη που κάποιοι άνθρωποι κουβαλούν μέσα τους, εξαφανίζοντάς τη. 
Ομολογουμένως ζούμε σε μια δύσκολη εποχή. Αυτά που συμβαίνουν στη χώρα και τον κόσμο 
μαρτυρούν πως έχουμε ακόμη ανηφόρα να ανέβουμε. Πόσες όμως είναι οι αντοχές κάθε 
ανθρώπου διαφορετικά; Κάθε τρεις και λίγο βάζουμε νέα όρια αντοχής και τα ξεπερνάμε. 



Είναι προτιμότερο να βρίσκουμε τους τρόπους που θα εκτονώνουν τις εντάσεις και τις δυσκολίες 
από το να τις αφήνουμε να θεριεύουν και να αποκτούν αξία και δύναμη που δεν μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε. Κανείς μας δεν είναι τόσο δυνατός, ώστε να μπορεί πάντα να στέκεται 
όρθιος. Το θέμα λοιπόν δεν είναι απλά να λέμε ψιθυρίζοντας «είμαι καλά», αλλά στα αλήθεια να 
υπάρχει έστω μια προοπτική αυτό να συμβεί. Οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά μας παίζουν 
καθοριστικό ρόλο και σίγουρα αν μας αγαπούν και μας γνωρίζουν θα καταλάβουν την αλήθεια ή 
όχι του «όλα καλά μια χαρά». Αναζητήστε τους και μην ντραπείτε να μοιραστείτε ό,τι σας 
απασχολεί. Η εξομολόγηση πάντα ήταν λυτρωτική για τον άνθρωπο, όχι μόνο για να 
συγχωρεθεί, αλλά για να μπορέσει να επιβιώσει και να κοιτά μπροστά αντιμετωπίζοντας τα 
προβλήματα ακόμη και αν αυτά, πρόσκαιρα, τον γονατίζουν. 

 

Ανήκω στη γενιά αυτών που... 
Αυτό το μικρό, και χαμένο κάπου στο βουνό ταβερνάκι, ήταν πραγματικά υπέροχο. Παρέες 
κατέφθαναν η μια μετά την άλλη, και κούρνιαζαν στις ζεστές από το τζάκι γωνιές του... 
Αρκούσαν λίγα, μόνο λίγα λεπτά, για να δεις τα χέρια να σηκώνονται ξαφνικά στον αέρα, 
κουνώντας πέρα δώθε κινητά, tablet και ipad. «Δεν έχει σήμα!!!». Και το «σήμα» που έπεσε 
για την έλλειψη σήματος, έφερε τον πανικό και την αναστάτωση εκεί στο μικρό, χαμένο και 
χωμένο ταβερνάκι, που ανάθεμα... δεν μπορούσε να είναι κάπου πιο ψηλά; Κάπου αλλού τέλος 
πάντων που να πιάνει το 4G, έστω και το 3G... 
Κάποιοι νεαροί, όχι πάνω από 25, φόρεσαν ξανά τα αντιανεμικά τους και κανόνισαν να πάνε να 
βρούνε την παρέα που έχει κάτσει για καφέ στο κέντρο της πόλης. Κάποιοι σαραντάρηδες, 
γέλασαν μαζί τους κι ας μοίραζαν την κάθε τους ματιά εναλλάξ, μια στο πιάτο τους και μια στην 
άχρηστη -ίσως και να επέλεξαν λάθος δίκτυο τελικά- συσκευή τους. Και κάποιοι μεγαλύτεροι, 
απλά χάζευαν ανάμεσα στο μεζεδάκι και το κρασί τους τον πανικό και χαμογελούσαν με απορία 
για ένα άγχος που δεν έζησαν, δεν γνώρισαν, δεν είχαν ποτέ. 

Κι εγώ; Εγώ ανήκω στην γενιά αυτών, που ως μικρό παιδί έζησα εκείνες τις σχεδόν ιστορικής 
σημασίας στιγμές στο χωριό, όπου το μοναδικό μας τηλέφωνο ήταν αυτό με τη μανιβέλα. Κι 
όταν κουδούνιζε, κρατούσαμε την ανάσα μας, μέχρι να ακουστεί από τα μεγάφωνα το όνομα του 
τυχερού που θα πήγαινε τρέχοντας στην πλατεία του χωριού για να συμμετέχει σε αυτή την 
τελετουργική διαδικασία... Ποτέ δεν είχε σημασία εάν τα νέα που θα άκουγε θα ήταν ευχάριστα 
ή όχι. Ήταν τυχερός απλά, που μίλησε σε αυτή την τεράστια συσκευή που στα παιδικά μας 
τουλάχιστον μάτια, μα θαρρώ όχι μόνο, έκανε θαύματα... 
Ανήκω σε αυτή τη γενιά που οι ημέρες του χειμώνα μου, ήταν γεμάτες χιόνια, κρύο και 
αποκλεισμένους δρόμους. Μα ποτέ δεν με κράτησαν κλεισμένο στους τέσσερις τοίχους του 
σπιτιού μου, να χαζεύω το χιόνι από αναρτημένες φωτογραφίες, με φόντο διαφορετικό και 
λεζάντες ίδιες... Ούτε καν η τηλεόρασή μας, ναι, αυτή που έκανε τουλάχιστον πέντε λεπτά να 
ανοίξει, δεν με κράτησε ποτέ παραπάνω από ελάχιστες ώρες μπροστά στις δικές της πάντα 
«χιονισμένες» και ασπρόμαυρες εικόνες της. Οι φίλοι μου δεν με σκούνταγαν μέσα από 
εφαρμογές, αλλά μου χτυπούσαν συνθηματικά τον ώμο, όταν ήταν σειρά μου να πετάξω 
χιονόμπαλες σε κάποιον ανίδεο περαστικό. 
Και τα καλοκαίρια μου, ω! αυτά τα καλοκαίρια μου... Χανόμουν με τις ώρες στα μποστάνια και 
ξεχνιόμουν μαζί με τους άλλους σε ατέλειωτες βουτιές στα ποτάμια, σε παιχνίδια που έμειναν για 
πάντα κλειδωμένες αναμνήσεις στην καρδιά μας, μια εποχή ανέμελη, ελεύθερη, εντελώς και 
μόνο δική μας... 

Ανήκω στη γενιά αυτή, που έγραφε και διάβαζε γράμματα. Πώς να ξεχάσω τις αλληλογραφίες 
μου στο στρατό με πρόσωπα αγαπημένα ή με τους έρωτες του καλοκαιριού... Αρωματισμένα 
χαρτιά που έσταζαν αγκαλιές και φιλιά... Ένα "μου λείπεις" με τόση περιγραφικότητα, που καμία 
selfie δεν θα μπορέσει ποτέ να χωρέσει στη megapixel της ανάλυση. Κι αν με τον καιρό τα 
γράμματα έγιναν για κάποιους μηνύματα και ατέλειωτες συνομιλίες σε υπερμεγέθη και με τη 
μορφή ασύρματου κινητά, μαζευόμασταν όλοι γύρω από τον ιδιοκτήτη της πρωτοεμφανιζόμενης 
συσκευής και εκφράζαμε το θαυμασμό μας για την εφεύρεση αυτή που σε λίγα χρόνια, θα 
γινόταν η επέκταση των δαχτύλων, των σκέψεων, των λέξεων, της ύπαρξής μας. 
Ανήκω στη γενιά αυτή, που μοιραζόταν συναισθήματα και εμπειρίες με λέξεις και 
βλέμματα... Που το όραμά της δρομολογούσε τις εξελίξεις μιας εποχής, που όσο μακρινή κι αν 
φάνταζε τότε, ποτέ κανένας μας δεν κατάλαβε πότε αυτή η ίδια εξέλιξη προσπέρασε τα δικά μας 
βήματα... Και αυτή η γενιά, η δική μου γενιά, δεν ανήκει πια στο τότε, αλλά στο σήμερα μιας 



εποχής που κινείται με ιλιγγιώδη ρυθμό και που μαζί με τις προηγούμενες και τις νεότερες 
γενιές, τρέχουν για να καταφέρουν να συμπορευτούν στις αλλαγές της... 
Γιατί, αν δεν καταφέρεις να συμπορευτείς με την ταχύτητά της, θα σε αφήσει πίσω, να μένεις να 
αναρωτιέσαι πώς τα γέλια στριμώχνονται πια σε ένα lol, πώς οι φιλίες επιβεβαιώνονται από μια 
αποδοχή αιτήματος και πώς ο έρωτας ποζάρει σε status με στίχους που δεν τραγουδιούνται πια, 
αλλά αφιερώνονται με tag και κατάσταση: νιώθει ερωτευμένος. Το πιο τρομακτικό από όλα 
είναι ο τρόπος με τον οποίο μεταλλάσσονται οι σχέσεις των ανθρώπων. Από την πρώτη 
προσέγγιση δύο αγνώστων μέχρι χθες, έως τον όποιο χωρισμό. 
Δεν λέω πως δεν μου αρέσει αυτή η νέα εποχή... Την ακολουθώ και θέλω να είμαι κομμάτι της. 
Λέω όμως, πως όσο κι αν έχει αλλάξει, όσο ακόμα κι αν αλλάξει ο κόσμος γύρω μου, υπάρχει 
κάτι που κανένας δεν μπορεί να το κλέψει από τη δική μου γενιά... Οι ημέρες μας, ήταν γεμάτες 
αληθινή ζωή. Με καλές και κακές στιγμές που ακόμα κι αν δεν υπήρχε καμία φωτογραφική 
μηχανή να τις απαθανατίσει, έχουν χαραχτεί για πάντα στις αναμνήσεις μας με χιλιάδες like, 
γιατί είχαμε την τύχη να τις ζήσουμε σε πραγματικό χρόνο και όχι μέσα από μια οθόνη... 

Ο χρόνος με τα παιδιά μας, δεν είναι υποχρέωση! 
Για τους περισσότερους από εμάς, ο χρόνος είναι μια από τις πλέον σημαντικές λέξεις που 
καθορίζουν την καθημερινότητά μας. Προσπαθούμε να τον μοιράσουμε ανάμεσα σε υποχρεώσεις, 
επιθυμίες και επιλογές. Με το ζυγό να γέρνει ξεκάθαρα προς την πλευρά των υποχρεώσεων -
επαγγελματικών και κοινωνικών- δεν μας μένει ένα μικρό διάστημα μέσα στις ώρες μιας ημέρας, 
για να το αφιερώσουμε είτε στον εαυτό μας είτε στους ανθρώπους της ζωής μας. 

Και μπορεί οι φίλοι, οι γονείς, οι συγγενείς και οι σύντροφοι, να δείχνουν μια επιτηδευμένη 
ενίοτε κατανόηση στις εκάστοτε δικαιολογίες μας για ακυρώσεις συναντήσεων, οικογενειακά 
γεύματα ή βόλτες, αλλά τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά όταν μιλάμε για τον πιο 
απαιτητικό αποδέκτη του ελεύθερου χρόνου μας, τα παιδιά μας. 
Ατέλειωτες συζητήσεις, αναλύσεις και προτροπές έχουν δοθεί και γίνονται ακόμα, για το πόσο 
χρόνο πρέπει να αφιερώνουμε στα πιο σημαντικά πλάσματα της ζωής μας, για τον τρόπο που 
πρέπει να κάνουμε τις ώρες που περνάμε μαζί τους όχι μόνο διασκεδαστικές, αλλά κυρίως 
ποιοτικές. Κι εμείς ως γονείς, με μια μόνιμη αίσθηση τύψεων στο μυαλό μας πως ο χρόνος μας 
είναι πάντα λίγος και πάντα πιεσμένος, παρακολουθούμε, διαβάζουμε, ακολουθούμε συμβουλές 
και κυρίως προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε ό,τι οι επιστήμονες μα και το γενικότερο 
κοινωνικό σύνολο θεωρεί σωστό. 

Ο χρόνος που περνάμε με τα παιδιά μας, δεν είναι υποχρέωση. Δεν είναι μια ώρα που 
χρωστάμε στη συνείδησή μας να περάσουμε, παίζοντας με μπάλες και κούκλες, για να 
εκπληρώσουμε το καθήκον που είθισται να λέγεται πως έχουμε ως γονείς. Και σίγουρα, δεν είναι 
ένα καινούριο παιχνίδι, μια σοκολάτα ή μια επιπλέον ώρα τηλεόρασης, αυτό που θα μας 
αντικαταστήσει σε μέρες που η σωματική και ψυχολογική μας κούραση μάς καθιστά αδύναμους 
να κυλιστούμε με τα παιδιά μας στο πάτωμα, να χορέψουμε μαζί τα παιδικά τραγούδια που 
ακούνε στη διαπασών, ή να φτιάξουμε εκείνο το παζλ που λες κι επίτηδες χαλάνε κάθε φορά για 
να μην τελειώσει ποτέ! 
Ναι, θα έρθουν και αυτές οι στιγμές, αλλά θα πρέπει να είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. 

Τα παιδιά δεν φοράνε ρολόι. Κι αν το κάνουν, θαρρώ πως η αίσθηση του χρόνου, τους είναι 
άγνωστη και μάλλον αδιάφορη. Δεν καταλαβαίνουν το «βιάζομαι» που τους λες, μα ακόμα κι 
έτσι, σου απαντούν αυτό το απλό «έλα, για λίγο». Κι αυτό, το έστω και λίγο που θα γίνεις 
αποκλειστικά και μόνο δικός τους, που θα τα αφήσεις να σε παρασύρουν στο δικό τους κόσμο 
και να σε δουν να χαμογελάς με τον ρόλο που σου δίνουν στο μεταξύ σας παιχνίδι, είναι ο λόγος 
που κάνει τα μάτια τους να λάμπουν περισσότερο από οποιοδήποτε γυαλιστερό παιχνίδι έχει 
στοιβαχτεί στο παιδικό τους δωμάτιο! 
Τα παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν τι είναι ο ποσοτικός και τι ο ποιοτικός χρόνος. Το μόνο 
που μπορούν να αντιληφθούν και να ζήσουν είναι οι κοινές στιγμές σας. Αυτές που 
επιστρέφοντας από μια κουραστική ημέρα στη δουλειά, αφήνετε έξω έστω και με δυσκολία, 
έστω και για λίγο, όλες σας τις σκοτούρες και κυνηγιέστε σε ολόκληρο το σπίτι, και αυτές που 
κάθεστε αγκαλιά και του διαβάζετε το αγαπημένο του παραμύθι... Αυτές που φτιάχνετε μαζί 
πρωινό ή βραδινό και αυτές που αντί να δείτε τηλεόραση γίνεστε εσείς οι ήρωες που παίζουν την 



αγαπημένη του παιδική ταινία. Η βόλτα στο πάρκο και η σκηνή που φτιάχνετε με τα 
χιλιοστρωμένα και άλλες τόσες φορές ξεστρωμένα σεντόνια. Στιγμές που δεν μπορούν να 
στριμωχτούν σε κανένα «πρέπει» και σε καμία οδηγία. Γιατί, δεν υπάρχουν λάθος και σωστές 
στιγμές. Υπάρχουν μόνο αυτές, που με την απόλυτη αφοσίωση που βλέπουν στο βλέμμα σου, 
γεμίζει ολόκληρος ο κόσμος τους... Αυτός ο κόσμος, που στο μέλλον θα είναι οι αναμνήσεις 
ολόκληρης της ζωής τους... 
 

Να είναι κανείς γονιός ή να μην είναι; 
Αν και σήμερα όλο και περισσότεροι μπαμπάδες ξεπερνούν την προκατάληψη σχετικά με την 
συμμετοχή τους στο μεγάλωμα των παιδιών, ένα μεγάλο ποσοστό παραμένει πιστό στις παλιές 
αντιλήψεις που έλεγαν πως το κύριο κομμάτι της ανατροφής πρέπει να το έχει η μητέρα, ειδικά 
τα πρώτα χρόνια. 
Αυτό είναι μια τεράστια παγίδα διότι στερεί από τον πατέρα τη μοναδική ευκαιρία να 
δημιουργήσει βαθύτερες και ουσιαστικότερες σχέσεις με τα παιδιά του. Τα παιδιά έχουν ανάγκη 
σε όλη τη φάση του μεγαλώματος και τους δύο γονείς, αυτό τουλάχιστον κατάλαβα εγώ από την 
έως τώρα εμπειρία μου με το μεγάλωμα της κόρης μου. 
Καταρχάς σαν μπαμπάς δεν θα νιώσεις ποτέ αυτή τη βαθειά σχέση που έχουν τα παιδιά με τις 
μαμάδες τους, που τα ανατρέφουν και είναι συνεχώς κοντά τους. Θα στερήσεις και θα στερηθείς 
μοναδικά συναισθήματα που θα μπορούσαν να είχαν δημιουργηθεί και από τις δύο πλευρές. 
Πιστεύω πως η διαδικασία της ανατροφής ενός παιδιού είναι από τα πιο δημιουργικά πράγματα 
που μπορεί να κάνει κάποιος άνθρωπος στη ζωή του. Και βλέποντας τα παιδιά σου να 
μεγαλώνουν νιώθεις πολύ πιο όμορφα όταν ξέρεις ότι έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες γι' αυτό. 
Δεν είναι ποτέ αργά να ασχοληθείς με αυτό, είναι πολύ προτιμότερο να το κάνεις έστω και αργά 
παρά να το κάνεις ελάχιστα ή και καθόλου. 

Ακόμη και τώρα που περνάμε δύσκολες στιγμές λόγω της οικονομικής κρίσης, η καλύτερη 
«επένδυση» είναι η ανατροφή των παιδιών μας, αν το κάνουμε σωστά είναι σίγουρο ότι θα 
κάνουν πολύ λιγότερα λάθη απ' όσα κάναμε εμείς και θα δώσουν με τον τρόπο τους αλλά και με 
τα εφόδια που θα τους δώσουμε, κάτι καλύτερο και στη χώρα μας αλλά και στον κόσμο 
γενικότερα. Νομίζω πως πρέπει να  απαλλαγείτε από στερεότυπα που καθιέρωσαν άνθρωποι 
που δεν έχουν βιώσει ποτέ αυτά τα συναισθήματα που γεννιούνται κατά τη διάρκεια της 
ανατροφής, και βουτήξτε σε αυτή την τόσο όμορφη διαδικασία. Θα προσφέρει σε όλη την 
οικογένεια τεράστια οφέλη αλλά θα δώσει και στον πατέρα μοναδικές και αξέχαστες εμπειρίες. 
Τα παιδιά παρατηρούν και καταλαβαίνουν  τα πάντα, αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάτε 
ποτέ, ό,τι και αν συμβαίνει ό,τι και αν σας απασχολεί. Κανείς δεν είπε ποτέ πως είναι μια εύκολη 
διαδικασία. Είναι όμως προορισμός μας να δώσουμε πίσω με όσο καλύτερο τρόπο μπορούμε 
αυτό το δώρο που δόθηκε και σε εμάς από τους γονείς μας. Ακόμη και αν δεν βιώσατε στο βαθμό 
που θα θέλατε όλα αυτά που σας περιγράφω στη φάση της ανατροφής από τους γονείς σας, 
δώστε με όλο σας το είναι, στα δικά σας παιδιά, όλη την αγάπη και τον χρόνο που μπορείτε. Το 
να είσαι γονιός δεν είναι υποχρέωση αλλά ένα τεράστιο δώρο που σου κάνει η φύση. Ο τρόπος 
που θα διαχειριστείς αυτό το δώρο θα καθορίσει και την αξία του. 

 

 

Είναι γενναίο να είσαι (σωστός) γονιός 
Όποιος δεν έχει κάνει παιδιά είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει τι σημαίνει να μεγαλώνεις ένα 
παιδί. Και πόσο πιο δύσκολη γίνεται αυτή η διαδικασία όταν προσπαθείς να το κάνεις σωστά.  Η 
δυσκολία γίνεται τεράστια όταν πια δεν μεγαλώνεις ένα μόνο, αλλά περισσότερα παιδιά. 

Θαυμάζω τις οικογένειες με πολλά παιδιά και θα ήθελα και εμείς σύντομα να μπορέσουμε να 
κάνουμε έστω ένα δεύτερο. Όχι μόνο για να έχει παρέα, όπως όλοι μας λένε, η κόρη μας αλλά 
και για να  μας τους ίδιους. Πιστεύω πως η διαδικασία της ανατροφής μάς κάνει καλύτερους 
ανθρώπους. Μαθαίνουμε να βάζουμε στην άκρη τους εγωισμούς μας και αφοσιωνόμαστε στο να 
κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας. Είμαι όμως σχεδόν πεπεισμένος, με όλα αυτά που έχω 
δει τα τελευταία χρόνια, πως δεν είναι όλοι οι άνθρωποι όχι ικανοί, αλλά κατάλληλοι, για να 
κάνουν παιδιά. Κάθε οικογένεια είναι ξεχωριστή και πρέπει να κάνει τον δικό της προϋπολογισμό 
ακόμη για το πόσα παιδιά μπορεί να κάνει. Πιο πολύ όμως για να δώσει σε όλα -εξίσου- τα ίδια 



εφόδια που θα χρειαστούν για να βγουν αύριο στην κοινωνία. 
Ξέρω ότι όλα αυτά μπορεί να ακούγονται λίγο σκληρά αφού η χώρα μας μαστίζεται από 
υπογεννητικότητα. Και το πρόβλημα τα τελευταία χρόνια μεγάλωσε με αφορμή την κρίση. Το 
κράτος δεν δείχνει να νοιάζεται και πολύ για το θέμα. Δεν υπάρχει ένα σταθερό νομοθετικό 
πλαίσιο που να καθορίζει τις παροχές στις οικογένειες ανάλογα με το πόσα παιδιά έχουν. 

Επιδόματα δίνονται από μια κυβέρνηση και κόβονται από την επόμενη.  Πολλές φορές χωρίς 
καμιά μελέτη στα πλαίσια των γενικότερων περικοπών. 
Συναντώ πολλά ζευγάρια που θα ήθελαν να κάνουν και άλλα παιδιά αλλά όλα τα παραπάνω 
τους αποθαρρύνουν. Αρκετά όμως,  παρόλες τις δυσκολίες το κάνουν και πραγματικά αξίζουν 
πολλά μπράβο. 
Είναι πραγματικά γενναίο να μεγαλώνεις σωστά τα παιδιά σου. Το βλέπω στην πράξη 
μεγαλώνοντας την κόρη μου. Η υπομονή που χρειάζεται είναι τεράστια και πολλές φορές δεν την 
έχουμε με αποτέλεσμα να κάνουμε παραχωρήσεις σε πράγματα που δεν θα έπρεπε ή πολύ απλά 
να μην δίνουμε την απαιτούμενη προσοχή που έχουν ανάγκη τα παιδιά μας. 
Υπάρχουν γονείς -και των δύο φύλων- που για χάρη των παιδιών τους, θυσίασαν καριέρες και 
ξένοιαστη ζωή. Η υπομονή που χρειάζεται ένας γονιός ειδικά τα πρώτα χρόνια είναι τεράστια. 
Και όλες του οι αποφάσεις ακόμη και η «τιμωρία» προς τα παιδιά του θα πρέπει να είναι 
βασισμένες στην αγάπη και όχι στο θυμό. 
Η κρίση έφερε αρκετές οικογένειες κοντά, αλλά και πολλές τις απομάκρυνε. Οι λόγοι και στις 
δύο περιπτώσεις είναι πολλοί και δεν αναλύονται τόσο εύκολα. Στα δύσκολα όμως 
δοκιμάζονται  οι αληθινές σχέσεις. Και εκεί είναι που χρειάζεται η γενναιότητα να βάλεις πρώτα 
την οικογένεια και μετά το Εγώ. 
 

Ας μάθουμε στα παιδιά μας να αγαπάνε το περιβάλλον! 
Το τριήμερο που μας πέρασε έγινα μάρτυρας ενός περιστατικού (όχι για πρώτη φορά) σε μια 
παραλία που είχαμε επισκεφθεί με την κόρη μου. Δίπλα μας μετά από λίγο ήρθε μία μάλλον 
τυπική ελληνική οικογένεια, η οποία εγκαταστάθηκε σχεδόν πάνω μας παρόλο που υπήρχε 
αρκετός χώρος στην παραλία… Μπαμπάς, μαμά και δυο μικρά παιδιά κοντά στα έξι, ένα αγοράκι 
και ένα κοριτσάκι. Ο μπαμπάς κάπνιζε το ένα τσιγάρο μετά το άλλο, ακόμη και όταν τα παιδιά 
του τον αγκάλιασαν. Μόλις το τσιγάρο τελείωνε το έσβηνε στην άμμο κάτω από την καρέκλα 
θαλάσσης που είχε στήσει στην παραλία! 
Φραπεδάκι σε πλαστικό, αθλητική εφημερίδα κ.λπ. Αν δεν φοβόμουν ότι θα γινόταν καβγάς 
μπροστά στα παιδιά θα του είχα κάνει ήδη παρατήρηση για τις γόπες που έσβηνε στην άμμο. 
Όταν όμως μετά από λίγη ώρα το φραπεδάκι τελείωσε έδωσε το πλαστικό ποτήρι στο 
αγοράκι  και του είπε να το πετάξει πίσω από κάποια βράχια, εκεί δίπλα που ήδη υπήρχαν και 
μερικά ακόμη σκουπίδια.  Δεν άντεξα. Στην αρχή προσπάθησα να είμαι ευγενικός αλλά ήταν 
πολύ δύσκολο να μιλήσεις ήρεμα με αυτό τον άνθρωπο. Δεν θα σας περιγράψω τι 
ειπώθηκε αλλά έκανα μεγάλη προσπάθεια να μην καταλάβουν τα παιδιά το τι προσπάθησα να 
πω στον κύριο. Αδύνατον διότι φώναζε τόσο επειδή θίχτηκε που του έκανα παρατήρηση, 
που αναγκάστηκα να πάρω την κόρη μου και να φύγω η οποία με απορία με ρώταγε γιατί 
φεύγουμε. Δεν μπόρεσα να της εξηγήσω για ποιο λόγο φύγαμε άρον άρον. Ούτε μπόρεσα να της 
δώσω μια καλή εξήγηση για ποιο λόγο αυτός ο κύριος φώναζε τόσο δυνατά χωρίς να δίνει 
σημασία στα παιδιά που παρακολουθούσαν με απορία. 
Δεν είναι η πρώτη φορά που μου τυχαίνει παρόμοιο περιστατικό και φοβάμαι πως δεν θα είναι 
και η τελευταία. 

Θα πρέπει όλοι εμείς που παραπονιόμαστε σε πολλές περιπτώσεις ότι δεν υπάρχει κράτος, να 
αναρωτηθούμε  τι κάνουμε για να βοηθήσουμε το κράτος αλλά και το περιβάλλον. Η εικόνα που 
συναντώ στα δάση αλλά και στις παραλίες μας είναι πολλές φορές αποκαρδιωτική. Γι' αυτή την 
κατάσταση δεν φταίει μόνο το κράτος αλλά και εμείς και αυτά που μαθαίνουμε στα παιδιά μας. 
Κάποια στιγμή ακόμη και εσείς που δεν ασχολείστε, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιδράσετε. 
Τελικά ο μόνος τρόπος για να αποφύγουμε καταστάσεις όπως αυτή που σας περιέγραψα, είναι 
να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε τα παιδιά μας τουλάχιστον να μην υιοθετήσουν τέτοιες 
συμπεριφορές. 

Όλα τελικά είναι θέμα παιδείας αλλά και ανατροφής στο ίδιο μας το σπίτι. 

 



 

 

 
 

Πόσο κακό είναι να λέμε ψέματα στα παιδιά μας... αλλά και γενικώς! 
Το χτίσιμο μιας δυνατής και ισχυρής σχέσης με το παιδί σας εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό την 
ειλικρίνεια από μέρους σας προς αυτό. Σχεδόν ποτέ δεν πρέπει να του λέτε ψέματα. Και λέω 
σχεδόν γιατί όλοι οι γονείς έχουμε αναγκαστεί να πούμε κάποιο μικρό ψεματάκι στο παιδί μας 
για πράγματα που δεν μπορεί να καταλάβει. Όλα αυτά σε συνάρτηση με την ηλικία του παιδιού 
σας αλλά και με το επίπεδο ανάπτυξης και κατανόησης που έχει. 
Όταν, ας πούμε, η κόρη μου με ρώτησε αν ο λύκος τρώει παιδάκια προσπάθησα να της δώσω μια 
απάντηση που να μην την τρομάξω χωρίς βέβαια να τις πω και ολόκληρη την αλήθεια. Πολλές 
φορές είναι εύκολο να λέμε ψέματα στα παιδιά μας για να ξεφύγουμε αλλά ουσιαστικά έτσι 
εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας στο να μην μας εμπιστεύονται και στο να λένε και αυτά με τη σειρά 
τους εύκολα ψέματα. Στο βιβλίο μου «μπαμπά μεγάλωσέ με» υπάρχει ένα σχετικό κεφάλαιο που 
ελπίζω ότι θα σας βοηθήσει περισσότερο και το οποίο σας παραθέτω. 
«Ειλικρίνεια και ψέματα» 
Ποτέ μην λέτε ψέματα στο παιδί σας, ποτέ, όσο επίπονο και δύσκολο μπορεί να είναι κάποιες 
στιγμές. Τι εννοώ; Αν φεύγοντας για μια έξοδο ή για ένα ταξίδι έχεις το παιδί σου κολλημένο 
πάνω σου και για να μπορέσεις να ξεφύγεις του πεις  ότι σε πολύ λίγο θα είσαι κοντά του και δεν 
το κάνεις, αργά ή γρήγορα, θα καταλάβει ότι του είπες ψέματα και θα δυσκολεύεται να σε 
εμπιστευτεί - από την άλλη το εκπαιδεύεις ο ίδιος στο να λέει ψέματα. 
Το παιδί θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορείς να είσαι συνέχεια μαζί του, αλλά θα πρέπει να 
ξέρει και ακριβώς πότε περίπου θα είσαι και πάλι κοντά του. Εμείς είχαμε καθιερώσει ό,τι και να 
γινόταν την έξοδο της Παρασκευής (έτσι είχαμε μια μέρα μόνο για μας τους 2 που τη 
χρειαζόμαστε τόσο πολύ), ποτέ δεν της είπαμε ψέματα για να το σκάσουμε, στην αρχή ναι, 
γκρίνιαζε λίγο αλλά σιγά σιγά κατάλαβε πως αυτή τη μέρα ο μπαμπάς και η μαμά βγαίνουν. 
Και πάντα να τους λέτε με λεπτομέρειες πού πηγαίνετε και τι κάνετε όταν φεύγετε μακριά 
τους. Θα πρέπει στο μυαλό τους να σας τοποθετούν κάπου όσο δεν είστε μαζί τους και θα 
πρέπει να νιώθουν σίγουρα ότι θα επιστρέψετε Αν χτίσεις μια σχέση με πολλά ψέματα δεν θα 
ισορροπήσεις ποτέ μαζί του! (Και εδώ όμως υπάρχει ένα μικρό παραθυράκι για κάποια ψέματα 
που μπορείς να λες, τα οποία όμως δεν έχουν και κάποια ουσιαστική σημασία.) Π.χ. σαν το 
ψεματάκι με την καλή νεράιδα και την πιπίλα).  Μην τάζεις ποτέ κάτι με αντάλλαγμα το φαγητό 
και ειδικά γλυκά, σοκολάτες, παγωτά κ.ά. (ξέρω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κάνεις, 
αλλά εγώ πρέπει να σ' το πω. Δεν έχω  καταφέρει να το αποφύγω, έστω και αν το κάνω λίγο, αν 
και ξέρω ότι είναι λάθος αυτή η τακτική.) 
Κανενός είδος σχέση δεν μπορεί να χτιστεί βασισμένη στο ψέμα. Πόσο άλλωστε οι σχέσεις με 
τους ανθρώπους που αγαπάμε πιο πολύ 

 

 

 

Περί υποκριτικής και υποκριτών. 
Μια από τις μεγαλύτερες φούσκες στον χώρο της εκπαίδευσης είναι αυτή που 
δημιουργήθηκε και έσκασε πρόσφατα,  γύρω από τις σπουδές στην υποκριτική. Εδώ και 
μια δεκαετία περίπου ξεφύτρωσαν πολλές σχολές, εργαστήρια, σεμινάρια, αλλά και ότι 
άλλο μπορούσε να φανταστεί κάποιος, για να αλιεύσει τους πολλούς νέους και… όχι 
μόνο, που ήθελαν κυρίως λόγω της άνθησης των τηλεοπτικών σειρών, να 
«μεταμορφωθούν» με γρήγορες διαδικασίες σε ηθοποιούς. 

Πάνω από το πενήντα τις εκατό όλων αυτών έκλεισαν τα τελευταία τρία χρόνια. 
Αναμενόμενο θα πει κανείς, αν παρατηρήσει πως η ζήτηση έπεσε κατακόρυφα σε σχέση 
με παλιότερες μέρες. Από τις σαράντα σειρές που έγιναν μέσα σε μια χρονιά σήμερα 
μιλάμε στην καλύτερη περίπτωση για τέσσερις με πέντε σειρές το χρόνο. Στο θέατρο δε 
πολλές σκηνές έκλεισαν, άλλες άνοιξαν, και άλλες συγχωνεύτηκαν.  Ακόμη όμως και ένας 
μεγάλος αριθμός  ηθοποιιών που εργάζονται είτε αμείβονται με πολύ λίγα χρήματα είτε 
με  ποσοστά, η πολύ απλά το κάνουν δωρεάν για να μην κάθονται σπίτι τους.  Ο μεγάλος 



αριθμός  των χώρων εκπαίδευσης ηθοποιών( σχολές, εργαστήρια κλπ)  δημιούργησε ένα 
στρατό ανέργων που πλέον αναζητούν αμειβόμενη εργασία στο χώρο με το δίκαννο. Και 
πολλές φορές με συνθήκες που προσβάλουν την ανθρώπινη προσωπικότητα. Οι 
τηλεοπτικές σειρές έχουν κατακλυστεί από βοηθητικούς ηθοποιούς, τεχνικούς, και 
άσχετους φίλους οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις ερμηνεύουν μικρούς ρόλους 
παίρνοντας ελάχιστα η και καθόλου λεφτά. 

Στο θέατρο ο κάθε «ΔΙΑΣΗΜΟΣ»  άσχετα με τον αν είναι ηθοποιός η όχι προσπαθεί να 
εξαργυρώσει την όποια αναγνωσιμότητα του παίρνοντας μέρος σε φαστ φουντ 
παραστάσεις με ένα ξεκάθαρο στόχο. Τις γρήγορες εισπράξεις. Αυτό βέβαια δημιουργεί 
αρκετά προβλήματα. Όχι μόνο στους ηθοποιούς που μένουν άνεργοι αλλά και στο κοινό 
που εκπαιδεύεται να βλέπει  με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο όλων των ειδών τα 
θεάματα. Τυπικά  παρακολουθεί θέατρο αλλά ουσιαστικά βλέπει τηλεόραση στο σαλόνι 
του σπιτιού του. 

Ας μείνουμε όμως στην εκπαίδευση των ηθοποιών. Αποφοίτησα από το εθνικό θέατρο, 
μια σχολή που θεωρείται η κορυφαία στη χώρα.  Όχι μόνο για τις  δωρεάν σπουδές αλλά 
και γιατί υποτίθεται ότι εκεί διδάσκει η αφρόκρεμα των δάσκαλων που υπάρχουν στη 
χώρα.  Ευτυχώς συνειδητοποίησα από νωρίς πως από μόνη της η σχολή δεν επαρκούσε 
για την πλήρη κάλυψη των σπουδών μου και παρακολούθησα ότι σεμινάριο και μάθημα 
μπορούσα εκτός σχολής. 
Η θεατρική μας παιδεία βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Η γενικότερη προχειρότητα 
με την οποία αντιμετωπίζεται η εκπαίδευση των ηθοποιών έχει ως αποτέλεσμα την 
παραγωγή και την παρουσίαση θεαμάτων που δεν ικανοποιούν το κοινό.  Σαφώς και 
υπάρχουν εξαιρέσεις που απλά τονίζουν ακόμη περισσότερο τη διαφορά μιας 
καλοκουρδισμένης δουλειάς από μια που στήθηκε στο πόδι με την ελπίδα των γρήγορων 
και καλών εισπράξεων. 
Δυστυχώς δεν υπάρχει κανένα σύστημα αξιολόγησης των δραματικών σχολών και ο 
καθένας με ένα απλό δίπλωμα ηθοποιού μπορούσε να ανοίξει στο διαμέρισμα του η στο 
υπόγειο της πολυκατοικίας του  μια δραματική σχολή. Αν και τελευταία κάπως τα 
πράγματα βελτιώθηκαν ως προς την παροχή αδειών,  δεν φάνηκε ακόμη κάποια μεγάλη 
βελτίωση. 
Σαφώς και κάποιες δραματικές σχολές κάνουν φιλότιμες προσπάθειες αλλά αυτό δεν έχει 
διάρκεια και σταθερότητα. Υπάρχουν λαμπρές εξαιρέσεις δασκάλων που κρατώντας 
ψηλά τον πήχη, εκπαιδεύουν τους μελλοντικούς ηθοποιούς με τον καλύτερο τρόπο. 
Μετά από είκοσι τρία χρόνια στο χώρο καταλήγω πως η κύρια αιτία για την προχειρότητα 
με την οποία αντιμετωπίζεται η εκπαίδευση στην υποκριτική είναι η έλλειψη πειθαρχίας 
σε βασικούς κανόνες, αλλά και ενημέρωσης για το τι συμβαίνει παγκοσμίως σε αυτό τον 
τομέα. Οι περισσότερες διδασκαλίες είναι βασισμένες σε αυτό που ονομάζεται μιμητική 
εκπαίδευση. Δηλαδή ο σπουδαστής καλείται πολύ απλά να μιμηθεί τον δάσκαλο του. 
Τους τονισμούς και τις πολύ συγκεκριμένες οδηγίες που καθορίζουν το παίξιμο τη 
σκηνοθεσία. Τα περισσότερα νέα παιδιά λοιπόν δεν μαθαίνουν το πώς να παίξουν, αλλά 
απλά να μιμηθούν. Ηθοποιός όμως δεν σημαίνει μόνο υποκριτική. Υπάρχουν μια σειρά 
από μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσει κάποιος για να έχει μια πληρέστερη 
εικόνα για το επάγγελμα. Εκεί λοιπόν είναι που γίνεται το αλαλούμ. Το πλαίσιο είναι πολύ 
θολό και για αυτό από σχολή σε σχολή υπάρχουν πολλές και ουσιαστικές διαφορές. 

Ακόμη και τώρα όμως πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να γίνουν ηθοποιοί. Ελάχιστοι όμως 
συνειδητοποιούν το πόσο δύσκολο είναι,  γιατί πολύ απλά επιλέγουν τον εύκολο δρόμο 
που τους δείχνει ένα μεγάλο κομμάτι των δραματικών σχολών και υπολοίπων 
εργαστηρίων. 
Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν πως ηθοποιός ονομάζεται μόνο αυτός που παίζει 
στην Επίδαυρο. Για τα δικά μου δεδομένα είναι αυτός που υπηρετεί από όπου και αν 
βρίσκεται την δουλειά του με επαγγελματισμό και σεβασμό στους συναδέλφους και το 
κοινό του. 

Δυστυχώς παράγουμε μικρή ποσότητα πολιτισμού σε σχέση με τις δυνατότητες μας. 
Κυρίως για μια  χώρα που διαθέτει μια τόσο πλούσια  κληρονομιά. Με αφορμή την κρίση 



και το γενικότερο ξεκαθάρισμα ίσως είναι καιρός να ξεκινήσει μια μεγάλη κουβέντα και να 
θεσπιστούν βασικοί κανόνες που θα κατοχυρώνουν την εκπαίδευση αλλά και κατ΄ 
επέκταση το επάγγελμα του ηθοποιού που για πολλούς δεν είναι επάγγελμα αλλά 
λειτούργημα. Βέβαια από όσο θυμάμαι σε κανένα σουπερ μάρκετ που ψωνίζω δεν έχω 
πληρώσει λέγοντας ένα μονόλογο… 

Κώστας Κρομμύδας  

Συγγραφέας και Ηθοποιός.  

www.kostaskrommydas.gr 
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