Ε ΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Π. Π ΑΠΑΝΗΣ

ΤΟ

ΠΑΡΑΜΥΘΙ
ΜΙΑΣ

ΑΝΑΜΝΗΣΗΣ

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΙΑΣ ΑΝΑΜΝΗΣΗΣ

Δρ ΕΥΣΤΡΆΤΙΟΣ Π. ΠΑΠΆΝΗΣ
Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΙΑΣ ΑΝΑΜΝΗΣΗΣ

Σε εκείνη που μου έμαθε πώς εκπυρσοκροτεί η ύλη,
όταν τα άυλα αναδεύουν τους πόθους τους.
Στη μητέρα μου.

Έλλη Γρίβα, «Ο κόσμος μαζΕΙ».

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΙΑΣ ΑΝΑΜΝΗΣΗΣ

ISBN e-book (pdf): 978-960-08-0925-1
ISBN e-book (epub): 978-960-08-0926-8
Πρώτη έκδοση: Φεβρουάριος 2022
Copyright © Ευστράτιος Π. Παπάνης
Παραγωγή:
Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, έτος ιδρύσεως 1891
Κεντρική διάθεση: Σόλωνος 116, 106 81 Αθήνα
Τ: 210 3833434, F: 210 3832294
E: contact@isideris.gr, S: www.isideris.gr

Για την εικονογράφηση του βιβλίου
έχουν προσφέρει έργα τους οι εικαστικοί:
Γαία Σάντρα
Γρίβα Έλλη
Καταγάς Κωνσταντίνος Ιω.
Μανιατόπουλος Κώστας
Μάνος Φίλιππος
Μαυρογένη Λίτα
Μονογυιός Ιωάννης
Μπερδέκλης Κώστας
Παπαχαράλαμπους Μαρία
Τονικίδη Έλενα
Τρούκης Ιωάννης
Χαμιδιελή Φωτεινή

Τυπώθηκε σε χαρτί ελεύθερο χημικών ουσιών χλωρίου και φιλικό προς το περιβάλλον.
Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Νόμου
(Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως άνευ γραπτής άδειας του εκδότη η κατά οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική,
μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

• Βιογραφικο σημειωμα συγγραφεα...............................................................................
• Κάποια βιβλία δεν γράφονται για να διαβαστούν από τους ζωντανούς.......
• Τα νοήματα και οι λέξεις .................................................................................................

17
19
20

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
• Σκέψεις και αναμνήσεις από τη σχολική ζωή..........................................................

21

ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΠΡΏΤΟ
ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Το λουλούδι της ευτυχίας ...............................................................................................
Οι έρωτες του μπλε και του κόκκινου.........................................................................
Το παραμύθι μιας ανάμνησης .......................................................................................
Το παραμύθι του Θεού......................................................................................................
Ο Θεός των στιγμών που δεν πρόλαβαν να τελειώσουν....................................
Όταν ήμουν παιδί................................................................................................................
Στους πρώτους δασκάλους.............................................................................................
Τα ωραιότερα βιβλία..........................................................................................................
Παιδική χαρά........................................................................................................................
Κι αν καταντήσαμε νομάδες του έρωτα.....................................................................
Η εικόνα σου.........................................................................................................................
Μυστική λειτουργία ...........................................................................................................
Τα εκκλησάκια των αεροδρομίων.................................................................................
Χελιδόνια...............................................................................................................................
Πετώντας με έναν Αρχάγγελο.......................................................................................
Alla fiera dell’Est..................................................................................................................
Ειδυλλιακά σύννεφα..........................................................................................................
Τα νέφη των καημών.........................................................................................................
Απάνεμοι άνθρωποι...........................................................................................................
Καλημέρα...............................................................................................................................
Tο ψέμα της αγάπης..........................................................................................................
Η θλίψη της αγάπης...........................................................................................................

11

27
29
30
31
34
35
37
37
38
38
38
39
41
42
43
45
47
47
49
49
50
50

ΕΥΣΤΡΆΤΙΟΣ Π. ΠΑΠΆΝΗΣ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μια τελίτσα............................................................................................................................
Ο Τόπος των Χαμένων Ευχών.......................................................................................
Ο χορός των λέξεων..........................................................................................................
Ανάγλυφες μνήμες.............................................................................................................
Η αντινομία των εραστών................................................................................................
Αντίδωρον.............................................................................................................................
Η ψυχή των νοημάτων.......................................................................................................
Παράφορος έρωτας...........................................................................................................
Οι πιο μεγάλοι μου έρωτες..............................................................................................
Αγάπη και Έρωτας..............................................................................................................
Συναισθήματα.......................................................................................................................
Το όνειρο της αθανασίας ................................................................................................
Ιστοί ονείρων........................................................................................................................
Ανέστιες λύσεις...................................................................................................................
Μια στιγμή..............................................................................................................................
Δισταγμός..............................................................................................................................
Η ομορφιά και η φυγή.......................................................................................................
Αέρινες προδοσίες.............................................................................................................
Κυνηγημένες μέρες...........................................................................................................
Απεγνωσμένα «Σ’ αγαπώ»..............................................................................................
Η ραψωδία της ύπαρξης..................................................................................................
Όνειρο.....................................................................................................................................
Σελήνη.....................................................................................................................................
Ηθική........................................................................................................................................
Μικρές δικτατορίες.............................................................................................................
Ύμνος......................................................................................................................................
Σε εκείνους που λείπουν..................................................................................................
Εμπειρίες................................................................................................................................
Αφέλεια..................................................................................................................................
Αναίτιοι εχθροί.....................................................................................................................
Ανείπωτα................................................................................................................................
Τα γενέθλια των νεκρών..................................................................................................
Οι συμφορές των άλλων .................................................................................................
Απρόσμενος Γολγοθάς ....................................................................................................
Μικρά Ασία............................................................................................................................
Σειρήνες.................................................................................................................................
Η αφήγηση της ύπαρξης..................................................................................................
Ιδιότυπη ελευθερία.............................................................................................................
Παίρνουν ...............................................................................................................................
Επιμερισμένη αγάπη .........................................................................................................
Οι άνθρωποι που αγαπήσαμε ήταν τοπία..................................................................
Πορνογραφική ηθική.........................................................................................................
Απόηχος ................................................................................................................................
Χριστουγεννιάτικα φωτάκια............................................................................................
Αγγελία ..................................................................................................................................
Αντιπερισπασμοί ................................................................................................................
Ανέφελα Χριστούγεννα ...................................................................................................
Τα δάκρυα το βράδυ μπερδεύονται με τη δροσιά ................................................
Θέατρο ..................................................................................................................................
Αν ήμουν παιδί.....................................................................................................................
Είμαστε πλασμένοι εμείς ................................................................................................
Βάθρα......................................................................................................................................

12

50
51
51
53
53
53
54
54
55
55
55
57
58
58
58
59
59
59
59
60
61
62
62
62
63
65
66
66
67
67
67
68
69
69
71
71
71
72
72
73
73
74
75
75
76
77
77
77
79
80
81
82

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΙΑΣ ΑΝΑΜΝΗΣΗΣ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αρχοντιά.................................................................................................................................
Πόσο γελάστηκα.................................................................................................................
Ζήτησα από τον Θεό..........................................................................................................
Αθωότητα...............................................................................................................................
H αυθύπαρκτη αλήθεια.....................................................................................................
Αποποίηση.............................................................................................................................
Μην προσπαθείτε να με πείσετε...................................................................................
Καλοκαιρινό..........................................................................................................................
Αυτομόληση..........................................................................................................................
Η γραμματική του θανάτου.............................................................................................
Ο θρήνος των σκιών..........................................................................................................
Δεν είναι άνοιξη..................................................................................................................
Η ομορφιά που πονάει......................................................................................................
Τρεις τρόποι..........................................................................................................................
Ανεκπλήρωτη αγάπη..........................................................................................................
Οι νεκροί του YouTube.....................................................................................................
Δυο στιγμές...........................................................................................................................
Έρωτες αφανέρωτοι..........................................................................................................
Αέναον....................................................................................................................................
Μακρινός Παράδεισος......................................................................................................
Ψηφιδωτό...............................................................................................................................
Ζωντανός Πόνος.................................................................................................................
Αγάπη, πόνος, ύπαρξη.......................................................................................................
Ισότητα στον θάνατο.........................................................................................................
Τελευταίες στιγμές.............................................................................................................
Ανέφικτο.................................................................................................................................
Η Αγάπη είναι πένθος.......................................................................................................
Ερωτική παρακμή................................................................................................................
Νέκυια.....................................................................................................................................
Σύμπαν....................................................................................................................................
Προσευχές.............................................................................................................................
Το σκοτάδι της θάλασσας................................................................................................
Ποταμός..................................................................................................................................
Εκεί...........................................................................................................................................
SILVER ALERT.....................................................................................................................
Μωρία......................................................................................................................................
Ζήτημα αισθητικής.............................................................................................................
Δεν είναι δική της η θλίψη της βροχής......................................................................
Λεπτομέρειες........................................................................................................................
2,87 ευρώ...............................................................................................................................
Οι αμφορείς της ομορφιάς.............................................................................................
Όλοι Εσείς.............................................................................................................................
Ομολογία................................................................................................................................
Αύθαδες γέλιο.....................................................................................................................
Χρέος.......................................................................................................................................
Αισθητική...............................................................................................................................
Ασίγαστον..............................................................................................................................
Παρόν......................................................................................................................................
Ματαιώσεις............................................................................................................................
Τα σύννεφα της λησμονιάς.............................................................................................
Ανορθόγραφη ηθική..........................................................................................................
Κορίτσι των ονείρων..........................................................................................................

13

82
82
83
84
84
85
86
86
86
87
87
89
90
90
90
91
92
92
93
93
93
95
95
96
96
97
97
98
99
99
99
99
101
101
101
102
102
102
103
103
103
104
105
105
105
107
107
108
108
109
109
110

ΕΥΣΤΡΆΤΙΟΣ Π. ΠΑΠΆΝΗΣ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αγάπη......................................................................................................................................
Υπόσχεση του καλοκαιριού.............................................................................................
Ζωή...........................................................................................................................................
Θάνατος.................................................................................................................................
Ταραντέλα..............................................................................................................................
Λεωφορεία του χρόνου....................................................................................................
Οι δρόμοι οι παλιοί.............................................................................................................
Ευχή.........................................................................................................................................
Η αόρατη γλώσσα...............................................................................................................
Η δυστυχία μας περιτριγυρίζει.......................................................................................
Ο καημός και η θάλασσα ................................................................................................
Κυριακάτικο πρωινό...........................................................................................................
Στα χωριά τα ορεινά..........................................................................................................
Βουργαρέλι Τζουμέρκα....................................................................................................
Ταξίδι στη Λέσβο................................................................................................................
Μυρσίνη Λασιθίου...............................................................................................................
Ανέγγιχτες διαδρομές: Αγιάσος, Μεγαλοχώρι, Πλωμάρι.
Η άγνωστη Λέσβος ...........................................................................................................
• Μόλυβος ................................................................................................................................
• Θεσσαλικός κάμπος .........................................................................................................
• Λιμήν Πειραιώς ...................................................................................................................
• Εξομολόγηση στην Πλατεία Αριστοτέλους...............................................................
• Θεσσαλονίκη........................................................................................................................
• Κυριακάτικο απόγευμα.....................................................................................................
• Οι γέροντες των επαρχιών..............................................................................................
• Ταξιδιωτικές αναμνήσεις..................................................................................................
• Αμπελόκηποι.........................................................................................................................
• Το ταξίδι..................................................................................................................................
• Πορεία νυχτερινή................................................................................................................
• Περνώ......................................................................................................................................
• Φενάκη...................................................................................................................................
• 26ο χιλιόμετρο.....................................................................................................................
• Αγιάσος...................................................................................................................................
• Έγιναν οι δεήσεις σιωπές ..............................................................................................

110
110
111
113
113
114
114
115
115
115
116
117
119
119
120
121
122
129
129
131
133
133
133
135
136
137
139
140
141
141
142
142
143

ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΔΕΎΤΕΡΟ
ΠΩΣ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΡΙΖΙΚΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ
• Αλλαγή: Μια προεπισκόπηση..........................................................................................
Η αναγκαιότητα της αλλαγής.......................................................................................
Σοβαρότητα και σοβαροφάνεια................................................................................
Αλλαγή και δυστυχία.......................................................................................................
Αλλαγή και προσκόλληση στην καθημερινότητα..................................................
Αλλαγή και ευτυχία.........................................................................................................
Αλλαγή και ηλικία.............................................................................................................
Ο χρυσός κανόνας της αλλαγής................................................................................
Αλλαγή και δυσκολίες προσαρμογής......................................................................
Το μοντέλο των πέντε σταδίων της αλλαγής
(TTM - Transtheoretical Model-Stages of Change, 1977).................................
Στάδιο σκέψης (πριν την περισυλλογή)..................................................................
Στάδιο περισυλλογής......................................................................................................

14

147
149
149
149
149
151
151
151
152
153
153
155

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΙΑΣ ΑΝΑΜΝΗΣΗΣ

Στάδιο αποφασιστικότητας-προετοιμασίας...........................................................
Στάδιο της δράσης..........................................................................................................
Στάδιο της συντήρησης.................................................................................................
Αλλαγή και προσωπικότητα..........................................................................................
Λογικοί - Αναλυτικοί τύποι προσωπικότητας.........................................................
Οι θεματοφύλακες-φρουροί.......................................................................................
Οι ιδεαλιστές-οραματιστές και διπλωμάτες..........................................................
Ο ερευνητικός τύπος προσωπικότητας..................................................................
Αλλάξτε ριζικά τον εαυτό σας....................................................................................
Επίλογος..............................................................................................................................

155
155
156
156
156
157
157
157
159
161

ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
• Η επικοινωνία ως γενεσιουργό αίτιο των κοινωνικών συστημάτων.
Μια αναφορά στον Luhmann..........................................................................................
• Ονειρεύτηκα ένα σχολείο….............................................................................................
• Μήπως συνηθίζετε να αγνοείτε τα συναισθήματά σας;.......................................
• Τον γνωρίζετε;......................................................................................................................
• Μεταιχμιακή διαταραχή της προσωπικότητας.........................................................
• Πώς να αποκτήσετε μια ισχυρή προσωπικότητα ...................................................
• Η ψυχολογική σημασία της ιδιοκτησίας.....................................................................
• Τα τρία Δ της επιστημονικής έρευνας........................................................................
• Νευρωτισμός και Σεξουαλικότητα................................................................................
• Μπορούν να αλλάξουν οι πεποιθήσεις των ανθρώπων.......................................
• Ενοχή ......................................................................................................................................
• Δεν έγραψα καλά στις εξετάσεις.................................................................................
• Σχέσεις και κατάθλιψη .....................................................................................................
• Σατραπεία..............................................................................................................................
• Ασκήσεις αυτοεκτίμησης.................................................................................................
• Ο ρόλος του ψεύδους στις ερωτικές σχέσεις.........................................................
• Η ανατομία της ζήλειας....................................................................................................
• Savoir vivre για τους ευπατρίδες του Zoom.............................................................
• Συμβουλές για εκείνους που έχουν χάσει τα πάντα.............................................
• Η ψυχολογία της απληστίας............................................................................................
• Τι άλλο είναι φασισμός.....................................................................................................
• Το θέατρο στην ψυχολογία της καθημερινότητας..................................................
• Μάθετε να περιβάλλεστε από ανθρώπους που σας εξελίσσουν. ...................
• Η αυτοεκτίμηση μετά τα σαράντα................................................................................
• Τα ΜΜΕ ως πρότυπα και η τυραννία της εικόνας ..................................................
• Οι εξεγερμένοι λογισμοί της ευφυΐας.........................................................................
• Ψυχολογία για αρχάριους................................................................................................
• Παιδική κακοποίηση και παραμέληση.
Η αγάπη έχει αξία μόνο όταν δεν αποτελεί έπαθλο .............................................
• Ηλικιακοί ρατσισμοί και άλλες διακρίσεις ................................................................
• «Καθαγιασμός» ..................................................................................................................
• H δύναμη της μετριότητας...............................................................................................
• Πολιτισμικοί θρύλοι............................................................................................................
• Νέες πολιτικές και μορφές ηγεσίας.............................................................................
• Η αυτοεκτίμηση ως αυτογνωσία: δύο συμβουλές..................................................
• Η αυτοεκτίμηση κατά την ενήλικη ζωή.......................................................................

15

165
167
169
170
171
172
175
177
179
181
182
185
187
188
189
192
194
197
199
202
205
206
208
210
214
217
217
218
222
223
226
229
230
231
232

ΕΥΣΤΡΆΤΙΟΣ Π. ΠΑΠΆΝΗΣ

•
•
•
•
•
•
•

Γυναικοκτονίες και βία ............................................................................................. 233
Ψηλαφίστε τον κόσμο πέρα από τις ιδιότητές του......................................... 237
Στάδια σχεδιασμού προγράμματος προαγωγής υγείας............................... 239
Διαδίκτυο και Διαφήμιση.........................................................................................240
Καθυστερημένη ή άμεση ικανοποίηση... ...........................................................240
Δημοκρατίες και υγειονομικές κρίσεις................................................................ 241
Εκφοβισμός στον εργασιακό χώρο Ένας απλός οδηγός αναγνώρισης ανάρμοστων συμπεριφορών.............244
• Ο ρόλος των παραμυθιών στη σύγχρονη εποχή............................................. 246
• Ποιος φοβάται τον καθρέφτη: Η απειλή της δυσμορφοφοβίας............... 248
• Η αδιέξοδη αναζήτηση του τέλειου..................................................................... 249
• Εξαρτημένοι από την πραγματικότητα .............................................................. 252
• Παραινέσεις προς ανέργους άνω των 45 ετών
και άλλους τυχοδιώκτες εργασιακών εμπειριών............................................... 254
• Αποβάλετε από τη ζωή σας εκείνους που την δηλητηριάζουν ................ 257
• Οι βρικόλακες του συναισθήματος....................................................................... 261
• Προς έναν οικουμενικότερο εαυτό...................................................................... 263
• Το δώρο της μοναξιάς...............................................................................................264
• Η ψύχωση....................................................................................................................... 266
• Πώς να αντιμετωπίσετε τη σύγκρουση στη σχέση......................................... 266
• Γονείς στις τάξεις........................................................................................................ 268
• Παραδειγματική διδασκαλία................................................................................... 269
• Απόπειρες αυτοκτονίας σε εφήβους.
Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούνται...................................................... 269
• Τέχνη................................................................................................................................ 271
• Φιλελληνισμός .............................................................................................................272
• Οι δέκα πληγές............................................................................................................ 273
• Συνειρμοί και συσχετίσεις........................................................................................274
• Η κατάθλιψη των εορτών .........................................................................................275
• Η ανάγκη για κοινωνικούς επιστήμονες σήμερα ........................................... 277
• Εσείς πιστεύετε στις θεωρίες συνωμοσίας ..................................................... 278
• Δεξιότητες διεκδικητικότητας ...............................................................................280
• Ελέγξτε τον θυμό σας .............................................................................................. 282
• Η παιδαγωγική της ευτυχίας .................................................................................. 285
• Η γυναικεία μοναξιά................................................................................................... 286
• Οι φοβίες....................................................................................................................... 287
• Η ψυχολογία της κριτικής ....................................................................................... 289
• Να μοιράζετε σαν άνθρωποι και να πράττετε ως θεοί!................................. 291
• Γιατί τα εικαστικά είναι αλληλένδετα με τα παραμύθια.
• Παρηγορητικός λόγος και εικόνα......................................................................... 293
• Αυτοεκτίμηση............................................................................................................... 293
• Δύο καίρια χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών του 21ου αιώνα................294
• Συνεπιμέλεια: Η θεσμοθέτηση του αυτονόητου.............................................. 296
• Η σχεδιαστική σκέψη στην εκπαίδευση
(Design thinking in education)............................................................................... 314

16

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Δρ. Ευστράτιος Παπάνης

O Ευστράτιος Παπάνης, γεννήθηκε το 1969 στην Αγιάσο της Λέσβου. Σπούδασε Ψυχολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Μεθοδολογία Έρευνας σε
μεταπτυχιακό επίπεδο (ΜSc) στο Πανεπιστήμιο Reading της Μ. Βρετανίας. Απέκτησε το
διδακτορικό του δίπλωμα στην Παιδαγωγική από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Παράλληλα έχει τελειώσει Δημοσιογραφία και κατέχει δίπλωμα Συστημικής Οικογενειακής Θεραπείας.
Δίδαξε στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θράκης, στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο Διδασκαλείο «Αλέξανδρος Δελμούζος», στα Π.Ε.Κ. Λέσβου,
στην ΑΣΠΑΙΤΕ.
Διετέλεσε ερευνητής στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής για τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Αιγαίου, Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας «Θεομήτωρ», μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πρόληψης κατά των εξαρτήσεων «Πνοή» και Πρόεδρος του Συλλόγου για την «Φίλων του
Ιδρύματος Θεομήτωρ».
Σήμερα είναι Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου και Πρόεδρος του ΔΣ του Μουσείου Στρατή Ελευθεριάδη
Teriade, καθώς και επιστημονικά υπεύθυνος των ερευνητικών προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Έχει δημοσιεύσει εμπειρικές έρευνες σε επιστημονικά περιοδικά της Ελλάδας και
του εξωτερικού και έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή και πανελλήνια συνέδρια, και
σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την απασχόληση στο Β. Αιγαίο, τις αξίες της νεολαίας, το κοινωνικό κεφάλαιο και την επιχειρηματικότητα.
Έχει εκδώσει τα βιβλία: «Σύγχρονα Παιδαγωγικά Συστήματα» - Εκδόσεις Άλφα
(2002), «Η Αυτοεκτίμηση και η Μέτρησή της» - Εκδόσεις Ατραπός (2004), «Ψυχολογία - Κοινωνιολογία της Εργασίας και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» - Εκδόσεις Ι.
Σιδέρης (2005), «Στατιστική Έρευνα» - Εκδόσεις Ι. Σιδέρης (2006) και «Θέματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης» (Μυτιλήνη, 2007), «Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Ειδική
Αγωγή - Εκπαιδευτική Έρευνα για τις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού» - Εκδόσεις Ι.
Σιδέρης (2009), «Μεθοδολογία Έρευνας και Διαδίκτυο» - Εκδόσεις Ι. Σιδέρης (2011),
«Συμβουλευτική μέσω Διαδικτύου και Επικοινωνία» - Εκδόσεις Κυριακίδη (2011), «Η
Αυτοεκτίμηση - Θεωρία και Αξιολόγηση» - Εκδόσεις Ι. Σιδέρης (2011), «Ο Θαμπωμένος Καθρέπτης του Εαυτού μας» - Εκδόσεις Ι. Σιδέρης (2013) και «Λογοτεχνία του
Facebook» - Εκδόσεις Ι. Σιδέρης (2013), «Αόρατα Όρια. Οδηγός Συμβουλευτικής για
την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών» (2020), «Εισαγωγή στις Βασικές Αρχές
Management και Coaching», (2020 - υπό έκδοση) και πλήθος άλλων, ενώ έχει επιμεληθεί δεκάδες συλλογικούς τόμους και βιβλία.
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Κάποια βιβλία δεν γράφονται για να διαβαστούν
από τους ζωντανούς
Έτσι, αν μη τι άλλο, απελευθερώνονται από κάθε φιλοδοξία για αποδοχή, για
θαυμασμό, για κριτική, για διάδοση ή κέρδη.
Ούτε περηφανεύονται ότι περιγράφουν, ερμηνεύουν, προβλέπουν, τέρπουν, διδάσκουν, ερευνούν ή επηρεάζουν.
Εξάλλου, η αλλαγή της συμπεριφοράς είναι η μόνη πραγματική και μετρήσιμη μάθηση και η καθημερινότητα την επιβάλλει με την ανάγκη, τα κίνητρα,
την προσαρμογή, την επιθυμία και την έλλειψη.
Κάποια βιβλία δεν είναι παρά μια ύστατη προσπάθεια να διατηρηθούν στα
επίγεια εμπειρίες ανθρώπων και γενεών που ενέδωσαν στην υπόσχεση της
αθανασίας.
Ένας απλός φόρος τιμής σε όσα βίωσαν, αισθάνθηκαν, πίστεψαν, πόθησαν και ορθά ή εσφαλμένα επέλεξαν.
Μια ταπεινή αναφορά σε όσα τους ταξίδεψαν, τους εξέγειραν, τους εξαπάτησαν ή τους έκαναν να αισθάνονται μοναδικοί και ανεξάλειπτοι.
Μια αναβολή της λησμοσύνης και μια νοσταλγική αναβίωση μέχρι να τους
συναντήσουμε ξανά.
Ο θάνατος, ο έρωτας, η ποίηση, η ψυχολογία της καθημερινότητας και η
τέχνη είναι τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται το βιβλίο αυτό, έτσι όπως τα
έζησαν κάποιοι που σήμερα δεν είναι δίπλα μας. Οι προαιώνιες δυνάμεις,
που κινητοποιούν και νοηματοδοτούν τη ζωή και τοποθετούν τις ψηφίδες
στην ανθρώπινη περιπέτεια.
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ΕΥΣΤΡΆΤΙΟΣ Π. ΠΑΠΆΝΗΣ

Τα νοήματα και οι λέξεις
Οι έννοιες και οι λέξεις έχουν πηγές προαιώνιες —κάποιοι λένε πως υπάρχουν ανεξάρτητα από τον άνθρωπο, γιατί αναβλύζουν από τους κόσμους
των ιδεών, που δεν χρειάστηκαν καμιά μεγάλη έκρηξη ή αιτία για να περικλείσουν τα πάντα.
Έτσι, όταν αρχίζουν να ρέουν στις φλέβες μας, φέρουν μαζί τους τα ιζήματα του αρχέγονου πνεύματος, τα συναισθήματα, τις εμπειρίες και τις μύχιες
σκέψεις όλων των γενεών και την ανυπομονησία των μελλούμενων.
Το πέρασμα του χρόνου, ακόμα κι αν πρόκειται για παραίσθηση, κάνει τις
έννοιες σοφότερες, αφού προσθέτει την αγωνία ολοένα και περισσότερων
πλασμάτων, τον μόχθο των αιώνων, το σκίρτημα κάθε νέας γέννησης, το μένος του θανάτου, που αντιμάχεται την ανάσταση.
Όσο τελειώνονται αυτές, τόσο ωριμάζει και ο άνθρωπος, που μοχθεί με τη
σκέψη και το λογισμό να τις φέρει στα μέτρα της γης και της ύλης.
Μα υπάρχει για τον καθένα μας μια αδιάρρηκτη σχέση με όλη αυτή τη
μυστική έξαψη, ένας ομφάλιος δεσμός, που συστηματικά ή σαν έμπνευση
και αγάπη μας μυεί και μας καθοδηγεί στους μυστικούς μαιάνδρους και τις
ατραπούς των ιδεών.
Για κάποιους αυτή είναι μια στιγμή ή μια εσχατολογική κατάσταση, μια
χαρά ή ένα πένθος, μια ενόραση ή η επιστημονική έρευνα, μια αποκάλυψη
ή ένας γρίφος.
Για μένα ήταν ένα πρόσωπο, αγαπημένο πέρα από κάθε αγάπη, που με
μύθους, διηγήσεις, ποίηση, γνώση και ευαισθησία με σύστησε στον κόσμο
των ιδεών και της αλήθειας.
Μέχρι που χάθηκε μέσα σε αυτόν για πάντα.

Το βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένο στη μητέρα μου
Ευθυμία Παπουτσέλλη-Παπάνη.
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
Σκέψεις και αναμνήσεις από τη σχολική ζωή
Ευθυμία Παπουτσέλλη-Παπάνη

Είναι ανάμικτα τα συναισθήματα όταν φτάσει η ώρα να ξεφυλλίσεις και την
τελευταία σελίδα της σημαντικής περιόδου της ζωής σου και να γράψεις τον
επίλογο σε μία ιστορία δημιουργική κι ανεπανάληπτη τριάντα χρόνων. Είναι
η στιγμή που την περιμένεις, αλλά συγχρόνως την απωθείς, την επιζητείς,
αλλά και την φοβάσαι. Δεν είναι εύκολο να συνειδητοποιήσεις πως πρέπει ν’
αποχωρισθείς ό,τι πιο πολύτιμο σε συντρόφευε στη δύσβατη μα κι ολοκληρωμένη πορεία σου και ν’ αποχαιρετήσεις ό,τι περισσότερο έδωσε νόημα και
μεγαλοσύνη στην ύπαρξή σου… Τα παιδιά! Αισθάνεσαι σαν να ορφάνεψες
ξαφνικά. Σε κυριεύει το στερητικό σύνδρομο, σε κατακλύζουν οι αναμνήσεις
οι όμορφες και τρυφερές αλλά και οι κακές και οι εφιαλτικές, που αναπόφευκτα σημάδεψαν τη σχολική ζωή.
Σου λείπουν όλα. Οι φωνές και τα ξεφωνητά, τα μαθήματα στην τάξη, η
επαφή μ’ αυτά τα τρυφερά πλασματάκια που σε κοίταζαν σαν Θεό και εμπιστεύονταν το μέλλον και την πρόοδο στα χέρια σου. Η αγνότητα, η αφέλεια,
η ξενοιασιά, τα παιχνίδια μαζί τους, όλα αναπόσπαστο σύνολο σε μεταμόρφωναν σε παιδί έτοιμο να τρέξεις, να παίξεις μπάλα μαζί τους, να τραγουδήσεις και να ξανανιώσεις, να βρεθείς κοντά στον Θεό. Είναι αλήθεια ευλογία να είσαι δάσκαλος, να παίρνεις στα χέρια σου κυριολεκτικά αδύναμα
κορμάκια και σιγά-σιγά να τα βλέπεις να ψηλώνουν σαν κυπαρισσάκια, να
παραλαμβάνεις αγνές τρυφερές ψυχούλες και να τις διαπλάθεις όχι μόνο
με τα νάματα της γνώσης, αλλά κυρίως της ανθρωπιάς και του καλού. Και
να λες: «Έβαλα κι εγώ ένα λιθαράκι, συντέλεσα κι εγώ στη μαγική μεταμόρφωση του άβγαλτου κι ανίδεου παιδιού που παρέλαβα σ’ αυτόν τον υπέροχο
άνθρωπο, που ίσως υπηρετεί τώρα τον χώρο της επιστήμης, της τέχνης, της
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ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΙΑΣ ΑΝΑΜΝΗΣΗΣ

αγροτιάς». Αισθάνεσαι ανομολόγητη περηφάνεια και πληρότητα κι όλα αυτά
τα παιδιά γίνονται αυτόματα και δικά σου παιδιά και δικοί σου άνθρωποι.
Οι εμπειρίες από τη σχολική ζωή είναι πράγματι τόσο πολλές, που, αν
ήθελε ο δάσκαλος να ξεκλειδώσει το χρονοντούλαπο των αναμνήσεών του,
θα ξεδίπλωνε ολόκληρη τη διαδρομή της θητείας του μέσα στις σχολικές
αίθουσες και κυρίως μέσα στις παιδικές ψυχές. Τώρα που βρίσκεται μακριά
από τον χώρο της εκπαίδευσης και κάνει τον απολογισμό του και λογοδοτεί
στη συνείδησή του, τώρα βλέπει καλύτερα όλα τα θετικά και τ’ αρνητικά που
αναπόφευκτα υπήρξαν στη συναρπαστική του συνύπαρξη με τον παιδόκοσμο. Και το καταστάλαγμα είναι πάντα το ίδιο: Αν η γνώση προσφέρεται
απομονωμένη από την αγάπη, την έγνοια και τη φροντίδα για το κάθε παιδί,
τότε, δυστυχώς, το μέστωμα του μυαλού και της καρδιάς δεν συμβαδίζουν
αρμονικά. Ο δάσκαλος δεν έγινε για να δημιουργεί παντογνώστες.
Ο κόσμος μας σίγουρα έχει περισσότερη ανάγκη από ανθρώπους κι όχι
από ηλεκτρονικούς υπολογιστές χωρίς αισθήματα και συναισθήματα. Αλλά
βέβαια αυτό το θέμα είναι ανεξάντλητο. Οι δάσκαλοι των περασμένων χρόνων, που είχα την τύχη να είναι και δικοί μου δάσκαλοι, ήταν στ’ αλήθεια ήρωες. Τότε δεν υπήρχε η ειδίκευση κι έτσι ήταν αναγκασμένοι στα πολυπληθή
τμήματά τους να διδάσκουν τα πάντα: Ωδική, Γυμναστική, Καλλιτεχνικά, Χειροτεχνία κ.ά. Και κατάφερναν να εντυπωσιάζουν. Οι γυμναστικές επιδείξεις
που συνοδεύονταν με τα κατάλληλα ρούχα, που με τόσο μεράκι έφτιαχναν
οι γονείς των παιδιών, τα ρυθμικά παιχνίδια και οι χοροί που ακολουθούσαν
σε κατάμεστα γήπεδα ήταν το επιστέγασμα των προσπαθειών και η επιβράβευση παιδιών και δασκάλων για τους κόπους που κατέβαλλαν. Οι σχολικές
γιορτές των Χριστουγέννων, της Αποκριάς, του Πάσχα και της λήξης των
μαθημάτων ήταν θεαματικές και οι εκδρομές αλησμόνητες. Οι ηλιόλουστες
μέρες ήταν το καλύτερο δώρο και ευκαιρία για συζήτηση και παιχνίδι. Το
άγχος και την κούραση εγκαταλείπαμε στις τάξεις μας κι αφήναμε τον ήλιο
να φωτίζει και να ζεσταίνει τις ψυχές και το σώμα μικρών και μεγάλων. Αλησμόνητα χρόνια! Στ’ αυτιά μου ακόμα αντηχούν τα τρυφερά λογάκια των
μαθητών μου: «Κυρία, αυτά τα λουλούδια τα κόψαμε για σας!». Η ωραιότερη
ανάμνηση που φέρνει δάκρυα στα μάτια και το ωραιότερο δώρο που μου
έχει προσφερθεί ποτέ είναι η άδολη αγάπη των μαθητών μου.
(Ανέλαβε υπηρεσία στις 02.01.1966. Συνταξιοδοτήθηκε στις 30.08.1995.)
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΠΡΏΤΟ
ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Φίλιππος Μάνος, «Η ελευθερία είναι ψευδαίσθηση ΙΙ».

Το λουλούδι της ευτυχίας
Είναι η ευτυχία ένα λουλούδι που ανθεί μόνο κοντά στα λουλούδια της ευτυχίας των άλλων.
Δυσεύρετο νομίζουν οι δύσπιστοι πως είναι, όμως αυτό αλλάζει μορφές
και χρώματα, παραλλάσσεται και μεταμορφώνεται, για να μην καταλαβαίνουμε πως θάλλει μέσα στις ζωές και την ευτυχία των διπλανών.
Χωρίς αυτές δεν ζει, δεν μεγαλώνει, δεν μεταλαβαίνει την άνοιξη.
Κρυμμένο πάντα δίπλα μας, αόρατο με τη μεταμφίεση της απλότητας, χάνεται, ώστε όλοι παράφορα να το ψάχνουν.
Λουλούδια πολλά προσπαθούν να του μοιάσουν, για να ξεγελάσουν τους
αφελείς και να πλανέψουν τους αμύητους.
Αντιγράφουν τη μορφή, μιμούνται την υφή και προσποιούνται το κάλλος
του. Όμως ποτέ δεν μπορούν να προσεγγίσουν την οσμή του.
Όταν κάποιος το βρει, θα μαραζώσει αν το μεταφυτέψει μακριά από τους
κήπους των λουλουδιών της ευτυχίας των άλλων.
Γιατί το μαραίνει η μοναξιά, του μαυρίζει τα πέταλα η ιδιοτέλεια, ξεριζώνει
τους μίσχους του η φιλαυτία.
Οι σοφοί θα σας πουν πως ευωδιάζει μόνο όταν το αφήνεις να σκορπίζει
τη γύρη του ελεύθερο στον κόσμο όλο.
Μόνο τότε το άρωμά του σπαταλά, όταν τρυπώνει στις καρδιές όσων το
περιστοιχίζουν. Και εξεγείρονται οι καρδιές αυτές και επαναστατούν οι αισθήσεις που το περικλείουν.
Και αγαλλιάζει κι ο Θεός όταν αντιλαμβάνεται πως αντικαθρεφτίζει το
λουλουδάκι τούτο τη μοιρασμένη ευτυχία και όχι την ηδονή μόνο του κατόχου του.

27

Κώστας Μανιατόπουλος, «ΕΛΙΑ».

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΙΑΣ ΑΝΑΜΝΗΣΗΣ

Μα δεν ξέρουν οι πιο πολλοί άνθρωποι να το φροντίσουν. Ακόμα κι όταν
καταφέρνουν να το ανακαλύψουν, οι πράξεις τους το βεβηλώνουν.
Το νιώθουν καμία φορά να φουντώνει στους λογισμούς τους, να πάλλεται
σαν σκέψη παιδική και νομίζουν πως ζητά πολλά, για να αναγεννηθεί.
Όμως, αυτό σκιρτά από αγάπη που δεν ζητά τίποτα… Ούτε καν τον εαυτό
της!
Φοβούνται να αφήσουν τους άλλους να το πλησιάσουν, μην τυχόν και το
ποδοπατήσουν.
Το περιορίζουν σε βάζα εγωισμού και θερμοκήπια αλαζονείας.
Βάζουν φύλακες να το φυλάνε… Άλλους ανθρώπους, έρωτες, χρήματα,
δόξες, έπαρση…
Φοβούνται μην περάσει ο χρόνος τους δίχως να το βρουν και, αν κάποτε
το βρουν, φοβούνται μην το χάσουν. Όμως η έγνοια σκοτώνει την ευτυχία
και η προσπάθεια να το κατακτήσεις το εξαϋλώνει.
Κι όλοι προσπαθούν και προσπαθούν γιατί… φθονεροί ήταν οι δαίμονες,
που χρόνια πριν είδαν το λουλούδι της ευτυχίας και είπαν: «Κάποτε το ανθάκι αυτό στον Παράδεισο φύτρωνε. Και σήμερα κουβαλά την ανάμνησή
του!».
Γι’ αυτό η ευτυχία είναι ταπεινή και είναι ευλογία για εκείνους που καταλαβαίνουν πως ανθεί δίπλα μόνο στα λουλούδια της ευτυχίας των άλλων.
Και κατάρα άφησαν βαριά να μαραίνεται, αν μάτι κακοπροαίρετο το αντικρίσει και να πληγώνεται, αν με δόλο πάει κάποιος να το αποκτήσει.
Αν, λοιπόν, θέλετε και σεις το αποτύπωμα το μικρό της Εδέμ να γίνει δικό
σας, ψάξτε να το βρείτε εκεί που πονούν οι άλλοι και ρίξτε τον σπόρο του,
που μες με το νάμα της ψυχής σας θα έχετε προετοιμάσει.
Και τόσο βαθιά θα ριζώσει… όσο είναι το μέτρο της αγάπης σας!

Οι έρωτες του μπλε και του κόκκινου
Μια φορά κι έναν καιρό δυο νέοι είχαν καθίσει να ξεκουραστούν στα απόμερα των δικών τους κόσμων. Εκείνος βαρέθηκε το κόκκινο της ζωής του κι
εκείνη έχανε την υπομονή της με το αμείλικτο μπλε που όριζε τα συναισθήματά της.
Στο σημείο που εφάπτονταν τα σύμπαντά τους ένα λαμπερό μωβ έβαφε
τον ορίζοντα και τους πόθους τους. Εδώ θα ζήσουμε για πάντα μαζί.
- Τι υπέροχο, αυτοκρατορικό χρώμα, ψιθύρισε. Πόσο πιο υποβλητικό το
βιολετί και με τι τρόπους μου θυμίζει το πορφυρό του κόσμου μου που έχω
συνηθίσει, είπε εκείνος.
– Με εξεγείρει αυτός ο τόπος, θαύμασε κι εκείνη. Τι απαλό το μενεξεδί και
πώς με εκσφενδονίζει πίσω στο μπλε των αναμνήσεων και των αγαπημένων
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μου. Εδώ θα ζήσουμε μαζί. Εδώ, που οι λογισμοί και τα καρδιοχτύπια ενώνονται στο ιώδες της οικουμένης. Όμως ο χρόνος γκρίζαρε την αγάπη τους και
η συνήθεια καταπόντισε τις αισθήσεις και τις ανοχές τους.
- Δεν είναι μωβ, είπε εκείνος, δες πώς το ερυθρό υπερτερεί και το κυανό
ενσωματώνει.
Έπρεπε να το είχα καταλάβει: Μόνο τα κόκκινά σου στοιχεία μπορώ να
ανεχτώ, εκείνα μέσα στα οποία είχα βυθιστεί στην παιδική μου ηλικία.
- Βαρέθηκα το μωβ, συμπλήρωσε κι εκείνη. Μου θυμίζει το μπλε που τόσο
με καταπίεζε από τα παιδικά μου χρόνια. Ουράνια τόξα οι τόποι μου, όχι μονόχρωμες εμμονές σε μία απόχρωση.
Κι έτσι χωρίστηκαν. Και από τους καιρούς εκείνους οι έρωτες που με δανεικά χρώματα εκστασιάζονται, χωρίς να γεννήσουν το δικό τους, καταδικασμένοι είναι να πεθαίνουν μέσα σε ασπρόμαυρες ειμαρμένες.

Το παραμύθι μιας ανάμνησης
Κάποτε υπήρχε μια ανάμνηση η οποία κατοικούσε στις καρδιές και στον νου
των ανθρώπων που την έζησαν.
Παλλόταν σαν σκίρτημα, αφού είχε ντυθεί τη λάμψη των γεγονότων και
των συναισθημάτων που προκάλεσε.
Και ήταν πολύτιμη σαν επιφώνημα, που ξεπεταγόταν από τα σπλάχνα
όλων όσοι την είχαν γευτεί.
Όλοι, επομένως, συμφωνούσαν πως επρόκειτο για μια υπέροχη ανάμνηση. Μα ενώ οι υπόλοιπες μνήμες ξεθώριαζαν με τον καιρό, εκείνη άρχιζε να
μοιάζει τόσο με αγάπη, που κάθε φορά που μιλούσαν γι’ αυτήν νόμιζαν πως
θα περικλείσουν τον κόσμο.
Όμως ο χρόνος, γητευτής, την θάμπωσε με την ψευδαίσθηση της αιωνιότητας.
- Εσύ δεν θα σβήσεις ποτέ. Θα γίνεις μελωδία, παραμύθι και αντιφέγγισμα. Θα καθορίζεις εκείνους που σε μοιράστηκαν.
Πέρασαν τα χρόνια και λιγόστεψαν οι λογισμοί και οι καρδιές που την
ανάθρεφαν. Έμεινε ένας μόνο άνθρωπος, που την κουβαλούσε σαν φυλαχτό, κι ας ήταν ο τελευταίος που ζούσε από όλους εκείνους οι οποίοι είχαν
συντελέσει στη γέννησή της.
Τι γίνονται άραγε οι αναμνήσεις που ορφάνεψαν; Πού καταφεύγουν εκείνες που δεν μπορούν πια να ενώσουν κανέναν, επειδή ο θάνατος εξάλειψε
τα πρόσωπα τα οποία κατοίκησαν;
- Να πας στον Θεό, της είπε η στερνή αγάπη, που κι αυτή ξεχάστηκε στον
πλανήτη τούτο, επειδή έχασε όσους την διαφέντευαν.
Ακούει Εκείνος, συνέχει τα πάντα και αναγεννά καθετι που υπήρξε. Δεν
θα σε αφήσει να ψυχορραγείς στην καρδιά του ανθρώπου που σε έζησε.
Γιατί ξέρει πως η ορφανή ανάμνηση γίνεται αγχόνη για εκείνον που την
κουβαλά μονάχος και η ευτυχία που κάποτε την συνόδευε, αντί για παρηγοριά, γίνεται θάνατος. Να πας σε Εκείνον που είναι Ζωή και δεν θα είσαι πια
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ανέστια. Κάποτε του ζήτησα να με γνωρίσει στους ανθρώπους και Εκείνος
πέθανε για μένα.
- Θεέ μου, ήρθα σε σένα γιατί είσαι αυτό που απομένει, όταν όλα τα άλλα
έχουν γκρεμιστεί. Δεν είμαι παρά η αχνή ανάμνηση μιας αγάπης. Ξέρω πως
σταυρώθηκες για την αγάπη, αλλά ίσως μπορείς να στρέψεις το βλέμμα σου
και σε μένα, που είμαι το καθρέφτισμά της, ακόμα κι αν η ίδια έχει χαθεί.
Τους τόπους, τους ανθρώπους και τις στιγμές ενωμένους τους κρατάμε
σφιχτά οι αναμνήσεις.
Είμαστε κάποτε τόσο μεγάλες και οικουμενικές, που γινόμαστε ιστορία. Κι
άλλοτε γινόμαστε αδιόρατα μικρά καρφιά που αδιαίρετη κρατάμε την εικόνα
του εαυτού, για να νομίζουν τα πλάσματα. Σου είπα πως η ύπαρξή τους έχει
αιτία, καθώς πορεύεται προς στόχους, προς τα σχέδια, ακόμα και προς το τέρμα. Είμαστε οι στυλοβάτες κάθε νοήματος, κάθε ερμηνείας ή προσχήματος.
Μας μοιράζονται οι άνθρωποι με τα αγαπημένα τους πρόσωπα και συνθέτουν τους προσδιορισμούς τους, μας εμπιστεύονται σε ξένους και δημιουργούν οικειότητα και κοινωνικές σχέσεις, μας εξωραΐζουν και γινόμαστε
Λογοτεχνία, Τέχνη, Ποίηση.
Οι αναμνήσεις ανθούν ως κοινές εμπειρίες, αλλά γίνονται τραύματα, όταν
μπερδευτούν με ανάγκες, ματαιώσεις και άμυνες. Χρωματίζονται πορφυρές
ή εβένινες από την έκβαση κάθε έρωτα και εορτάζουν ή πενθούν την ένωση
ή την απώλεια.
Όμως δεν υπάρχουμε από μόνες μας. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον δύο για
να είμαστε ευτυχισμένες. Οι άνθρωποι πεθαίνουν και μαζί τους χανόμαστε
και εμείς.
– Μη λυπάσαι, είπε ο Θεός. Τίποτα δεν πεθαίνει. Ούτε και συ. Γιατί ό,τι κι
αν θυμούνται οι άνθρωποι, ό,τι κι αν αγαπούν, θυμούνται και αγαπούν πάντα
Εμένα.

Το παραμύθι του Θεού
Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα παραμύθι που ήθελε στο τέλος να ζουν οι
ήρωές του καλύτερα από εκείνους που το διαβάζουν.
- Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό́, είπε ο αφηγητής. Να, δες εμένα. Φαίνομαι να σκαρώνω σαν αοιδός τους μύθους και να διαπλάθω τους ήρωες, να
προνοώ για το τέλος, έτσι ώστε όσοι ακούν το παραμύθι να νομίζουν πως
ζουν καλύτερα. Όμως ακόμα και γω, ο δημιουργός σου, κλυδωνίζομαι από́
την απορία αν είμαι πιο αληθινός από σένα.
- Αθροίζω τις στιγμές μου, μα δεν συμπληρώνεται η ζωή μου.
- Αναμετρώ όσα θυμάμαι και δεν γράφεται η ιστορία μου.
- Στοιχίζω συναισθήματα, κίνητρα και πράξεις, όμως κάτι λείπει για να περικλείσει την ύπαρξή μου.
- Να συλλέξω πασχίζω τα κομμάτια που με απαρτίζουν, ενώ́ όλα διαφεύγουν, απωθούνται, διαλύονται.
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- Στη γραμμή́, αγαπημένα και πολύτιμα τα πρόσωπα που με καθόριζαν,
εντούτοις ξεχασμένες οι σχέσεις και η πλοκή́ που τα συνέδεε.
- Τα λόγια τους διαθήκες και αγία δισκοπότηρα, αλλά́ λησμονημένες οι
λέξεις και οι παλμοί́ που τα κληροδοτήσαν.
Τι φρίκη!
Ένα σύμπαν διήγηση, υπαρκτό́ στον νου μόνο των ανθρώπων που το οραματίστηκαν.
Και μέσα του εγώ́!
Ένα σύμπαν παραμύθι, που συνέχεται από́ τους νόμους που δήθεν το περιέγραψαν.
Ένα σύμπαν ραψωδία και δονούμενες χορδές, ανάλογα με τις ερμηνείες
και τις θεωρίες μας.
Αλλά́ στην πραγματικότητα αδιάφορο, αποκλίνον, διαστελλόμενο μέχρι
την εξαφάνιση.
Ολόγραμμα, άθυρμα, φάντασμα, οπτασία, διαστάσεις ανείπωτες και πιθανότητες άπειρες.
Παγερό́ σκοτάδι, που ο θάνατος, το τέλος του πλανήτη, των άστρων, των
γαλαξιών, του χρόνου, αδιάφορος προς την τελική́ του μοίρα είναι και κατάληξη.
Και μέσα στην Ανυπαρξία του εμείς!
Κάτι λείπει σε όλο αυτό́ που να δίνει το νόημα, να ενώνει τα μέρη, να
υπερβαίνει το δημιούργημα, να γραφεί το τέλος και την αρχή́, έτσι που τα
πάντα μέσα και έξω να είναι ζωντανά́.
- Γράψε τότε ένα παραμύθι για τον Θεό, είπε το παραμύθι. Τον Θεό́ που
όλα τα συνέχει.
- Πως θα το κάνω αυτό́;
- Μα είναι εύκολο! Οι ιστορίες των δισεκατομμυρίων ανθρώπων που περάσαν από́ τη Γη και των πλασμάτων είναι η ιστορία του ιδίου του Θεού.
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Ο Θεός των στιγμών που δεν πρόλαβαν
να τελειώσουν
Λένε πως μια φορά κάθε χιλιάδες χρόνια βαριέται ο Θεός την τόση αρμονία
και την τάξη! Ξεχνά για λίγο η καρδιά Του τη Δικαιοσύνη και τη Σοφία, επειδή
μεθά με το κρασί της Αγάπης!
Κι όλοι γνωρίζουν πως στο μεθύσι αυτό η παραζάλη σε κάνει να αγαπάς
εξίσου το δίκαιο με το άδικο, το σωστό με το σφάλμα, το συμμετρικό με το
απροσάρμοστο, το ευλογημένο με το καταραμένο, τον πόνο με την ελπίδα.
Μερικοί μάλιστα ισχυρίζονται πως κάποτε σε ένα τέτοιο μεθύσι της αγάπης φίλιωσε ακόμα και τον Διάβολο και δεήθηκε για τα πράγματα και τις
ψυχές που λησμονήθηκαν στην κόλαση και στη φωτιά.
Θυμάται τότε μέσα στις μουσικές και το ποτό, κλαίγοντας και τραγουδώντας, το πιο αγαπημένο του λάθος, το πιο τραγικό τέκνο της πλάσης: τον
άνθρωπο. Κανείς δεν επιτρέπεται να μιλά γι’ αυτό, αν και όλοι ξέρουν πως
ήταν μετά από ένα τέτοιο γλέντι που έγινε, «Όχι χουν από της γης, όχι, όχι
από χώμα».
Με πόνο και ελπίδα τον έφτιαξε, από καθαρή και ατόφια αγάπη, τόση που
περικλείει μέσα της την ειρήνη και τον πόλεμο, τη διχόνοια και τη φιλία, τη θυσία και την προδοσία, τον θάνατο και τη ζωή, τη σταύρωση και την ανάσταση.
Και δεν ενεφύσησεν πνοήν σκέτη ζωής, αλλά τον φίλησε στο στόμα με τη
δική του μεθυσμένη ανάσα, τον κέρασε από το δικό του πιοτό, τραγούδησαν
αγκαλιασμένοι τους αμανέδες της δημιουργίας.
Και όλοι ξέρουν πως αυτοί που γίνονται αδέρφια την ώρα του κρασιού και
της αγάπης είναι αντίπαλοι στα θνητά μα συμπολεμιστές στα αιώνια.
Από τότε κάθε που μεθάει ο Θεός με την αγάπη διώχνει μακριά τα σύννεφα που τον κρύβουν από τα μάτια, μετακινεί με τα δάχτυλα όλα όσα Τον
κάνουν αόρατο στις ψυχές, την έπαρση, την αχαριστία, τον φθόνο, σκίζει με
ένα του νεύμα τον ουρανό και ανοίγει ένα μυστικό πέρασμα ανάμεσα στους
δύο κόσμους για να δει και να Τον δουν τα παιδιά Του.
Ξεχύνονται τότε οι ψυχές από τον παράδεισο και από την κόλαση να πάνε
να μαζέψουν όλα όσα άφησαν κάτω μισοτελειωμένα.
Και επιστρέφουν το σούρουπο αποκαμωμένες με όσα πρόλαβε να περισώσει η καθεμία: άλλη λόγια που δεν πρόλαβαν να ειπωθούν, άλλη στιγμές
που ανέστιες απόμειναν ενώ θα μπορούσαν να γίνουν βαρύτιμες, άλλη επιλογές που δεν προτιμήθηκαν, άλλη έρωτες που πριν εξιδανικευτούν ξεψύχησαν, άλλη εκβάσεις που από δειλία δεν επιτεύχθηκαν.
Και άλλες στις χούφτες κουβαλούν τα δάκρυα εκείνων που για τους νεκρούς τους θρηνούν, και τα κάνουν πηγές στα αθάνατα.
Και καθώς περιδιαβαίνει ο Θεός τον Κήπο ή την Κόλαση μεθυσμένος σκοντάφτει στου συμπάντου τα ατελείωτα και στης αγάπης τα λάφυρα. Σε στιγμές και αμαρτωλές και άγιες, σε αισθήματα που δεν τελειώθηκαν…
Και σκύβει με στοργή και κατάνυξη και με Πνοήν Αγάπης τα ανασταίνει!
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Όταν ήμουν παιδί
Όταν ήμουν παιδί, ο κόσμος έμοιαζε με μία απέραντη, πυρίμορφη τοιχογραφία.
Ψηφιδωτά αεικίνητα οι άνθρωποι και ζωντανό το κάθε χρώμα. Οι λεπτομέρειες πίνακες μαγικοί, ανεξερεύνητοι, που με έσπρωχναν να βυθιστώ μες
το επόμενο θέμα.
Κι άλλοτε τα νοήματα μού αποκαλύπτονταν σαν ενόραση, θαύμα και έκπληξη, κι άλλοτε έπρεπε εγώ να τα ανασυνθέτω όπως ήθελα, όπως φανταζόμουν, σαν μελωδία ή αντανάκλαση, σαν καθρέφτης και πείραμα ή σαν τα
νερά μιας λίμνης που κατόπτριζαν μορφές εξιδανικευμένες, αναλλοίωτες
και άφθορες.
Όταν ήμουν παιδί, ο κόσμος ήταν αγνός και διάφανος, ώστε να φεγγοβολά μόνο τις άδολες πτυχές του.
Όχι από αφέλεια ή σκευωρία ή άγνοια, αλλά γιατί, κάθε που οι μπογιές μου
σκούραιναν, τόσο πολύ ανακατεύονταν με στοργή και δεητικό θυμίαμα, που οι
αποχρώσεις τους αποκτούσαν γλυκύτητα και θαλπωρή και συγκατάβαση.
Ακόμα και οι κηλίδες της μοναξιάς ή της θλίψης μετουσιώνονταν και έδεναν με ανθισμένα χαμόγελα και εβένινα άτρωτα στηρίγματα. Σαν χάρη αναβαπτίζονταν, καθώς διυλίζονταν στις προθέσεις του ποιητή της.
Λιμένες προσήνεμοι τα μπλε, ατόφια τα ερυθρά, καθάρια τα πράσινα, με
ουράνια τόξα και προσδοκίες πάλλονταν και ακτινοβολούσαν.
Γιατί αίρεση ο πόνος και παραφωνία η λύπηση.
Τότε!
Όταν ήμουν παιδί, στα πινέλα ανακάτευα συναισθήματα και στις σπάτουλες πανηγύριζαν οι ελπίδες.
Η πλάση ήταν στέρηση κι αναγέννηση, επειδή χωρούσε όλους τους ανθρώπους. Κι ο πίνακας, σαν παραμυθία και λήθη, απεικόνιζε ιστορίες, όνειρα
και αφηγήσεις και μύθους και ραψωδίες.
Όταν ήμουν παιδί, το απερίγραπτο κάλλος δεν με άφηνε να διακρίνω πως
η τοιχογραφία είχε όψεις πολλαπλές, αινίγματα πολύσημα και φρίκη και οδύνη και έρεβος.
Πως βλοσυρός ζωγράφος η μοίρα μυριάδες σκαρφιζόταν συμπληγάδες
και Κύκλωπες, για να αφανίσει ανυποψίαστους ταξιδιώτες. Εκείνους που σε
καμιά Ιθάκη δεν έφτασαν και για καμιά Ελένη δεν πρόλαβαν να παλέψουν.
Όταν ήμουν παιδί, δεν έβλεπα πως η οικουμένη ήταν ένα απέραντο σφαγείο. Πως οι ψηφίδες ήταν βάλτος μετακινούμενος που ανέμενε να καταπιεί
τους επίδοξους της ζωής καλλιτέχνες χωρίς αιδώ, χωρίς ενδοιασμό, χωρίς
δικαιολογία.
Και κανείς δεν μου είπε, όταν ήμουν παιδί, πως άσχετα από τι επιλέξεις να
δεις ή να αγνοήσεις στον πίνακα, στο τέλος το φως και οι ανταύγειες και οι
λαμπηδόνες μετατρέπονται σε θάμπος και θάνατο και Κέρβερο.
Μα τώρα πια ξέρω πως μία η λύση και ένα το ξόρκι και το αντίδοτο: Το
χρώμα το ανεξίτηλο της αγάπης, που τον γκρεμό της τοιχογραφίας σε αιωνιότητα μετατρέπει, πέρα από τη σοφία, πέρα από την έμπνευση, την ομορφιά,
το πένθος και τη Μοίρα.
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Στους πρώτους δασκάλους
Με σιωπές ξεθώριασαν οι φωνές σας κι ας μας έμαθαν κάποτε τον κόσμο
να συλλαβίζουμε:
Λ και Ι για τη λίμνη, Θ και Α για το μέλλον, την ασύνορη θάλασσα.
Των πρώτων δασκάλων τρικάταρτα λόγια, φυλαχτά και εξάντες οι λέξεις
σε ταξίδια αφανέρωτα.
Παραχωμένη η θύμηση κάτω από σωρούς συναισθήματα, κι ας μας δείξατε εσείς της καρδιάς πώς χρωματίζεται η έξαψη: πορφυρό για το πάθος,
μωβ για τη γνώση, πράσινο της αέναης γέννησης, εβένινα τα δοκάρια που
θα χτίσεις την ύπαρξη.
Παραστάτες ακλόνητοι στην ανηφόρα του χρόνου, που ατελείωτη φάνταζε, κι ας ταφήκατε απρόσμενα, στεφανωμένοι με όνειρα που η ζωή διακωμώδησε.
Μ και Α για τη μάνα, Χ και Α της χαράς, Θ και Α του θανάτου, Ε και Ρ ερωτήσεις, ερέβη και έρωτες, τα φωνήματα έγιναν μοίρες και οι φωνούλες κελιά
και λαβύρινθοι.
Πώς θα ήθελα τώρα στους κυκλώνες τη θαλπωρή σας πάλι να έβρισκα,
επειδή η ελευθερία δίχως αγάπη είναι αδιέξοδη περιπλάνηση.
Μην βγαίνεις από τη γραμμή, να, εδώ, βάλε γιώτα… τραγούδα μαζί μας μια
προσευχούλα: «Στείλε μου άγγελο προστάτη που η ψυχή μου λαχταρά, κάνε,
Θεέ μου, να με βάλει κάτω απ’ τα άσπρα του φτερά!»

Τα ωραιότερα βιβλία
Τα ωραιότερα βιβλία γράφονται όχι για να εντυπωσιάζουν τους ζωντανούς,
αλλά για να τα ακούνε οι πεθαμένοι.
Τα πιο υπέροχα βιβλία ανασταίνουν τις μνήμες που πέρασαν με πνοές
ανεξίτηλων πόνων.
Κι οι συγγραφείς «δεύρο έξω» προστάζουνε στη φρίκη, που οι αιώνες
θωπεύουν.
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Παιδική χαρά
Παιδάκια μόνα στις παιδικές χαρές, γονείς που περιμένουν να φύγουν τα
υπόλοιπα, για να φέρουν το μικρό με κάποιο σύνδρομο ή διαταραχή, μητέρες που προσπαθούν να μιλήσουν χωρίς προφορά τα ελληνικά για να κρύψουν την ξένη καταγωγή.
Η επανάσταση που θα μας κάνει ανθρώπους ίσως κάποτε ξεκινήσει σε
έναν παιδότοπο από άλλους πιο άξιους από μας, από ένα παιδί ή κάποιον
που δεν σπίλωσε με ματαιότητα την ψυχή του.

Κι αν καταντήσαμε νομάδες του έρωτα
Κι αν καταντήσαμε νομάδες του έρωτα και τόσες φορές επαίτες του, δεν
ήταν από ηδονή ή ατολμία ή επιλογή ή έστω από συγκατάβαση, αλλά επειδή
μας φανερώθηκε πελώριος για μια στιγμή ή ελάχιστος σε μια αιωνιότητα.
Η απόλυτή του ουσία μας λεηλατούσε μόνο στη φαντασία και στις αυταπάτες μας.

Η εικόνα σου
Θυμάμαι τον πατέρα να με σηκώνει για να σε φιλήσω. Κι αργότερα στις μύτες των ποδιών ψηλώνοντας, να σε φτάσω πάσχιζα, μόνος, χωρίς τη βοήθεια
των μεγάλων, να ακουμπήσω τ’ ακρόχειλα στο περίγραμμά σου. Τα χέρια μου
γαντζωμένα τρυγούσαν τον βασιλικό, το τριαντάφυλλο και τη συμπόνια. Τα
μάτια σου δέονταν την παράκλησή μου και τόσο γλυκιά μου φαινόσουν, που
ποτέ δεν μπόρεσα να σου ψελλίσω παρά «Σ’ αγαπώ».
Με τις ιστορίες της ζωής σου καθόριζα τις στιγμές μου, το καλοκαίρι, την
άνοιξη, το χειμώνα, το φθινόπωρο, τις διακοπές, το σχολείο, την εναλλαγή.
Και χωρίς να το καταλάβω, με τις μεταβολές των καιρών ανεξίτηλα συνδέθηκες. Κι έγινες σύντροφος στην απόγνωση, τη θλίψη, το μεγαλείο, την
ταπείνωση…
Σε ονειρεύτηκα πολλές φορές. Ντυνόσουν ήχους, χρώματα, πρόσωπα,
μουσικές, μνήμες. Έγινες μητέρα στη θέση όλων των μανάδων, πατρίδα που
πάντα πύρωνε τον νου, φίλη στις ξένες πολιτείες, απαντοχή στην απελπισία,
έπαινος στην καταφρόνια, αχτίδα στο θανατερό σκοτάδι. Εκεί που οι άνθρωποι, η γνώση, η επιστήμη, η καρδιά λιγοψυχούσαν, στεκόσουν παραστάτης
ανυπέρβλητος. Κι όταν οι νεκροί μου πάλευαν με τη λήθη, γινόσουν το άσβεστο καντήλι που έφεγγε τη συνέχειά τους.
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Κι έτσι έμαθα να σου μιλάω, να σου διηγούμαι τους βοριάδες των παθών
μου και να μου δωρίζεις τις νηνεμίες της γαλήνης σου. Τα δάκρυά σου να
κατακαίνε τις αμφιβολίες και το χαμόγελό σου να διαλύει τις παγωνιές και
τις προδοσίες.
Κι έτσι έμαθα να ικετεύω για τη μεγαλοσύνη σου. Σε αεροπλάνα την ώρα
της δίνης, σε πέλαγα που στροβιλίζονταν να καταπιούν τα πλοία, σε ιατρεία
την ώρα που ανακοίνωναν τη φριχτή ετυμηγορία.
Κι έτσι μου δίδαξες να σε ψάχνω σε κάθε άνθρωπο. Στον φονιά, στον
ερημίτη, στον γέρο και στον εξόριστο. Στα μάτια των παιδιών τα δεητικά και
στην καταισχύνη την αμετάκλητη. Στην ψυχρότητα των αλαζόνων και στις
παραμυθίες τις απρόσμενες. Στα κίνητρα και τις συμπεριφορές, στην απαίτηση, την επίδειξη, την εξάντληση και την ανάνηψη.
Και τώρα που ο χρόνος διεκδικεί όσους αγάπησα και μένα, αφήνω την
κόρη μου τα πόδια ψηλώνοντας μόνη της να σε φτάσει. Χωρίς βοήθεια, με
σκαλοπάτι μοναδικό την αθωότητα και την αλήθεια.
Αυτήν που γέννησες, Παναγία μου, και που στη ζωή μου την υπόλοιπη θα
αναζητώ.

Μυστική λειτουργία
Στην εκκλησία του χωριού μου κάποιες χειμωνιάτικες βραδιές, την ώρα που
ο εσπερινός τελειώνει και οι πόρτες της κλειδώνουν απέξω το κρύο και την
ακινησία, ξεκινά η μυστική λειτουργία.
Κίτρινα φώτα στους δρόμους διυλίζουν τη βροχή, τους φόβους, την ερημιά.
Από νωρίς έχουν κλειστεί στα σπίτια τους οι κάτοικοι μαζί με τις έγνοιες
τους και ο αέρας διαπερνά τα σοκάκια, τις αυταπάτες, τις γρίλιες και τις κερκόπορτές τους.
Μα ο νους, που ερωτεύτηκε τα άυλα, ακούει στο σφύριγμα του ανέμου
τα αόρατα σήμαντρα να καλούν για το μεγάλο απόδειπνο. Ιερείς από αλλοτινές εποχές ντύνονται τα άμφια των αιώνων και παίρνουν τις θέσεις τους
στο ιερό, στα εξαπτέρυγα, που λαμποκοπούν ζωντανεμένα, στο θυσιαστήριο,
στην πρόθεση.
Στα στασίδια γνώριμες μορφές που από καιρό έχουν πεθάνει. Οι γέροντες και οι γριές των παιδικών μου χρόνων, όσοι εξαλείφθηκαν τόσο αιφνίδια μες τη ζωή μου και λιγόστεψαν στη μνήμη, πρόσωπα που ξεθώριασαν
στον ασβέστη του χρόνου, σύντροφοι που κάποτε, πλανεμένος από τη νεότητα, τους θεώρησα παντοτινούς και αναλλοίωτους.
Άλλοι κρατούν τη σύνοψη με τις σταλαγματιές τις κίτρινες και σιγοψέλνουν, άλλοι ξεριζώνουν τα κεριά από τα μανουάλια και άλλοι σηκώνονται στο
πέρασμα του θυμιάματος και του διάκου. Η περιφορά αγιάζει όσα υπήρξαν.
Και όσα πέρασαν δέονται για αυτά που θα έλθουν. Και όλοι μαζί ετούτοι
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που νήστεψαν τα επίγεια μεταλαμβάνουν την οδύνη του ανθρώπου μπροστά
στην ωραία πύλη.
Παιδιά μικρά που χάθηκαν από αρρώστια ή ατύχημα, ιεροπαίδες ντύνονται την αθωότητα, τα στιχάρια και τα οράρια κρατώντας τους σταυρούς του
μαρτυρίου.
Οι θύρες ανοίγουν και πληθαίνει το φοβερό εκκλησίασμα. Στις εικόνες
οι προφήτες και οι άγιοι και οι βιβλικές σκηνές πυρπολούνται από θείο φως
και ενσαρκώνονται. Ο ναός όλος κινείται και ανυψώνεται και αιωρείται μαζί
με μελίσματα βυζαντινά, φθόγγους αρχαίους και μοιρολόγια παλιά, αιολικά.
Οι ψαλμοί γίνονται θρόισμα που λικνίζει τις κανδήλες, ισοπεδώνει την
έπαρση, πριν κατευθυνθεί προς την Παναγία την απροσμάχητη.
Κι εκεί κάτω από τον άμβωνα, οι δικοί μου νεκροί, οι αγαπημένοι απόντες,
εκείνοι που με τη στοργή τους ανεξάληπτα καθόρισαν οτιδήποτε έμελλε να
γίνω, κρατούν από το χέρι ένα αγέννητο παιδάκι.
Η νύχτα προχωρά και οι ψυχές οι κατανυκτικές ανασκιρτούν στην έλευση
του Κυρίου. Προχωρά ο Χριστός και αγάλλεται η χειμερινή εκκλησία και το
κοιμισμένο χωριό και οι ψυχές δέχονται τη συγκατάβαση και την ευλογία
Του.
Υπάρχουν κάποιες βραδιές ερημικές που ο καθένας στη ζωή του θα ακούσει τα αόρατα σήμαντρα της μυστικής λειτουργίας. Αρκεί ο νους του να έχει
ερωτευτεί τα άυλα και τα αφανέρωτα.

Τα εκκλησάκια των αεροδρομίων
Πολλές φορές αγνοείς την ύπαρξή τους. Κι όμως, βρίσκονται πεισματικά εκεί,
παραστάτες στην αναχώρηση και συνοδοιπόροι στην οδύνη, προσκαλώντας
την ψυχή σε υπερκόσμιες μεταβάσεις, με φτωχικό εισιτήριο την ελπίδα, τον
πόνο, την περιέργεια, την ταπείνωση, την απόγνωση. Απόμερα, γαλήνια και
επιφυλακτικά, χωρίς ειδοποιήσεις σε φωτεινούς πίνακες και με μία μόνο οριστική και αμετάκλητη αναγγελία, τη συνειδητοποίηση πως ο κόσμος τούτος
είναι πολύ εύθραυστος για να υπομείνει όσα καταποντίζουν τις αντοχές και
λεηλατούν την καρτερία. Μικρά εκκλησάκια, αόρατα, στοργικά και εξαϋλωμένα, που δονούν τα σήμαντρα της καρδιάς και συγκλονίζουν συθέμελα αυτόν
που θα λάβει τη βουβή μα τελεσίδικη μαρτυρία.
Έτσι και αλλιώς κάθε αεροδρόμιο κρύβει τα δικά του μυστικά. Επτασφράγιστα και απροσπέλαστα παρασύρονται μες το πέρασμα των μυριάδων επιβατών, συγχρωτίζονται με τις σκέψεις, χρωματίζονται από τους αποχαιρετισμούς, αναβαπτίζονται στην προσμονή, αναμοχλεύουν το δάκρυ του χωρισμού και ξαποσταίνουν στη λύτρωση της επανένωσης.
Σε κάθε γωνιά, πίσω από τις ουρές, τα καταστήματα, τους ελέγχους αποσκευών, το καλωσόρισμα των αεροσυνοδών, τις οδηγίες του θαλάμου διακυβέρνησης, υψώνουν μνημεία ανεξάλειπτα λατρείας και προσευχής, θυμητάρια ταξιδιών ατελέσφορων και διαβατήρια για ζωές που δεν πραγματώθηκαν.
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Γι’ αυτό κάθε αεροδρόμιο είναι ένα εγκώμιο στην ανθρώπινη τραγικότητα, ένας τύμβος που ενώνει φευγαλέα στόχους, σχέδια, μεταμέλειες. Πτήση
577 για Μυτιλήνη, 146 για Αλεξανδρούπολη, για Γιάννενα, για Μπαχρέιν, για
την ουτοπία… Στα μάτια του πολύβουου πλήθους ζωγραφίζονται εικόνες από
τους τόπους προορισμού. Στην αμήχανη επίδειξη των εισιτηρίων, μυρωδιές
αναδύονται από σπίτια που περιμένουν, αγκαλιές που αδημονούν και πίκρες
που καιροφυλακτούν. Μέρη που κουβαλούν την ανάμνηση της παρουσίας
σου ή την υπόσχεση της επίσκεψης. Άνθρωποι που ξέρεις ενδόμυχα ότι κάπου έχεις ξανασυναντήσει και που ελπίζεις κάποτε να τους ξαναδείς. Γιατί
η φυγή, είτε ως δειλία είτε ως μόνη διέξοδος, είναι σε τελική ανάλυση μια
μορφή καθαρμού και ίασης.
Και μακριά από τους ήχους και τις κυλιόμενες σκάλες, τα φανταχτερά πολύφωτα μαγαζιά με τις ακριβές μάρκες και τις διαφημίσεις, το μικρό εκκλησάκι της καρδιάς που εξαγνίζει πόνους ανήκεστους και προσγειώνει στη νηνεμία μιας εξοχής ευλαβικής στη Σκιάθο, ανθισμένης με φωνές παρελθοντικές και μορφές του Παπαδιαμάντη σκυθρωπές, που δεν θα ξαναϋπάρξουν.
Ο χρόνος και ο χώρος συμφιλιώνονται κάτω από την παράκληση της
Παναγίας που κλαίει και οι δεητικές οπτασίες των Αγίων πλημμυρίζουν με
μουσικές σβησμένες από Χαιρετισμούς αλλοτινούς και Υπερμάχω ανείπωτα. Θυμίαμα ο φόβος και η αγωνία προς τον Παντοκράτορα, που συγκαταβατικός και ελεήμων σε ξαναγυρίζει σε πλαγιές της Λέσβου καταπράσινες
και κατανυκτικές, τότε που το μυαλό μεθούσε με αγνότητα και θαλπωρή και
άνοιξη.
Και ξαφνικά, εκεί μέσα στα λίγα τετραγωνικά, με τις τρεμάμενες δεήσεις
των κεριών και τις ικεσίες της ύπαρξης, συντελείται το θαύμα της οικουμένης
και ο θάνατος απαλύνεται σε οδό και πορεία και προοπτική και συνέχεια.
Όλη η ζωή, μια ενιαία και αδιαίρετη επιτομή, σαν Τον Πατέρα, που συνέχει
και νοηματοδοτεί και ενοποιεί τα πάντα.
Υπάρχουν κάποια παράξενα αεροδρόμια με εκκλησάκια άυλα και καθαγιασμένα, που εξαργυρώνουν τους πόθους και τα δεινά, αίροντας τα ανομήματα
και σε καλούν σε πτήσεις προς την αιωνιότητα και την κορύφωση.

Χελιδόνια
Μπήκαν τα χελιδόνια μέσα στην εκκλησία και άρπαξαν, πριν πέσουν κάτω,
τους βαριεστημένους ψαλμούς, τα ακατάληπτα λόγια και τα μακρόσυρτα
ελέησον. Ξεσήκωσαν στα φτερά τους τα αναιμικά «πρὸς Σε ἐκέκραξα» και
τα «ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου», προτού χαθούν στις ρωγμές των τέμπλων και
στις γρίλιες του χρόνου ή στην αμεριμνησία των ανθρώπων.
Τα πήγαν ψηλά στον Κύριο και αντήχησαν με τιτιβίσματα και δεήσεις οι
νάρθηκες και τα κλίτη και οι τρούλοι και τα εικονίσματα και απάντησε ο Θεός
με ένα δάκρυ και ένα θλιμμένο ηλιοβασίλεμα πάνω από το χωριό που μεγάλωσα.
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Πετώντας με έναν Αρχάγγελο
Λοιπόν, αποφάσισες; Σε ποιες πολιτείες θες να σε αφήσω; Στων ζωντανών
ή στων πεθαμένων;
Να ξέρεις πως οι ολόφωτες, που βλέπεις να λαμπυρίζουν εκεί κάτω, είναι
οι πόλεις των νεκρών, ενώ οι σκοτεινές εκείνων που ζουν ακόμη…
Θυμάσαι, σε είχα ρωτήσει και πριν δέκα χρόνια, τότε που σε γλύτωσα από
όλους τους καρκίνους: «Σκέψου καλά μην διαλέξεις αυτό που δεν ποθεί στ’
αλήθεια η ψυχή σου!».
Πέντε λεπτά πριν ένας καταιγιστικός πόνος με είχε κυριεύσει. Πονούσαν
οι χτύποι της καρδιάς, έκαιγαν οι αναπνοές, ξεριζώνονταν τα κύτταρα. Ένιωθα πως σε λίγο θα έχανα τις αισθήσεις μου. Ίδρωνα και αγωνιζόμουν για
αέρα. Έμφραγμα μέσα στα μεσάνυχτα σε ένα νησί με πενιχρά νοσοκομειακά μέσα. «Αυτό είναι το τέλος!», πρόλαβα να σκεφτώ.
Μα ξαφνικά κάθε πόνος ημέρωσε. Μια τεράστια μορφή τον κυνήγησε,
τον εξαφάνισε, τον έκανε υποφερτό, γλυκό, λυτρωτικό. Με άρπαξε, με έβαλε
στον λαιμό του και άρχισε να ψηλώνει μέχρι τον ουρανό. Πρόλαβα να δω τη
Μυτιλήνη, τη Μικρά Ασία, την Ελλάδα, τον κόσμο όλο. Η πιο οικεία μορφή με
έπαιρνε μακριά.
Ο Ταξιάρχης ο ίδιος, ολόμαυρος και αυστηρός, όπως εικονίζεται, αλλά
στην πραγματικότητα πράος και πατρικός, όπως από παιδί ήθελα να τον νιώθω. Κοίταξα εκστατικά, γιατί μπορούσα με μια ματιά να δω όλον τον πλανήτη:
τη Γη όπως υπήρξε, τη Γη που υπάρχει και αυτή που θα υπάρξει…Να μιλήσω
με όλους τους ανθρώπους που πέρασαν, που ζουν ή θα γεννηθούν κάποτε.
Οι πόλεις των ζωντανών ίσα που αχνόφεγγαν, μόλις που διακρίνονταν από
εκεί ψηλά. Ένα δυο φωτάκια πενιχρά, μια ελάχιστη κίνηση. Πιο πολύ έμοιαζαν με ερημικά χωριά εγκαταλελειμμένα, παρά με μέρη όπου η ζωή μπορούσε να ανθίσει.
«Ποιος νοιάζεται για τους ζωντανούς;», τον ρώτησα. «Ποιος θα είναι μαζί
τους, αν φύγω;» «Ποιος θα φροντίζει όσους αγαπώ;»
«Μη φοβάσαι», απάντησε η επιβλητική μορφή που με γυρόφερνε στους
καιρούς, τις εποχές και την οικουμένη. «Τον καθένα από αυτούς τον έχει
αγαπήσει ο ίδιος ο Θεός. Αυτός μεριμνά για όλους. Εσύ δεν γίνεται να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις τίποτα. Ο χρόνος τελειώνει. Πού να σε αφήσω;
Στους ζωντανούς ή στους πεθαμένους;»
«Στους ζωντανούς», απάντησα, αλλά όλη μου η ύπαρξη ήθελε να πάει στα
μέρη τα λαμπρά των νεκρών. Ξύπνησα και είχαν περάσει πέντε ώρες.
Ξημέρωνε. Ο πόνος είχε γίνει παροξυσμός και με έλουζε από πάνω μέχρι
κάτω. Έτρεμα από την οδύνη, αλλά ήξερα πια πως αποκλείεται να πεθάνω.
Πήγα στο νοσοκομείο και κατέρρευσα στα επείγοντα. Οι πρώτες ώρες είναι
κρίσιμες για ένα έμφραγμα και σε μένα είχαν περάσει χωρίς νοσηλεία. Η κατάσταση ήταν τόσο σοβαρή, που θα ερχόταν στρατιωτικό αεροπλάνο να με
πάει στην Αθήνα. Όλοι ανησυχούσαν, αλλά εγώ ήξερα πως και να ήθελα δεν
θα μπορούσα να πεθάνω. Για δεύτερη φορά είχα ζητήσει από τον Θεό να με
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πάει στους ζωντανούς. Επέστρεψα στον κόσμο αυτό τον σκοτεινό με έναν
απέραντο θυμό και κρίσεις πανικού, επειδή επέλεξα να παραμείνω ζωντανός. Έχει περάσει ένας μήνας, η υγεία βελτιώνεται, οι γνώμες των γιατρών
δεν με ενδιαφέρουν, επειδή ξέρω πως τώρα δεν θα μπορέσω, ακόμα κι αν
το θέλω, να πεθάνω. Γιατί ίσως η μόνη σωστή επιλογή είναι η επιστροφή στην
αιώνια, ποθεινή και ολόφωτη πατρίδα…
Την ιστορία αυτή δεν την έγραψα ούτε για να την πιστέψει κανένας, ούτε
για να την σχολιάσει, ούτε για να την θυμάται. Μόνο γιατί το θεώρησα ως
χρέος προς Εκείνον που πάντα θα αγαπώ και θα λατρεύω.

Alla fiera dell’Est...
«...Γιατί προτιμότερο είναι να μείνουν μια ανάμνηση που θα χαθεί, μόλις ξημερώσει ο νέος αιώνας, παρά χείλη βέβηλα ή ανίδεα να τα ιστορήσουν...»
Στον παππού μου Στρατή Παπάνη, τρία χρόνια μετά...
Κόσμος πολύς συνέρρεε στη γιορτή δίπλα στο ποτάμι.
Κι ήτανε τούτη η νεαρή βραδιά του Ιούλη από εκείνες που κρυφόμπαιναν
στα μάτια, στη μύτη, στην καρδιά, σαν αύρα, σαν ευωδιά, σαν δέηση. Που
πλάνευαν τις αισθήσεις και φτερουγούσαν στη σκέψη, για να στιγματίσουν
ανεξάληπτα τους αυτοπροσδιορισμούς και να παρασταθούν στις ανωφέλετες εσχατιές του βίου, που θα ενδώσει, μόλις το σώμα, ρίψασπις, προσκυνήσει τον χειμώνα του χρόνου.
Και έτσι αυτή η ελάχιστη ώρα αναβαπτίστηκε στην πιο απόκοσμη κι απρομελέτητη νυχτωδία. Και η ψυχή αποκαμωμένη κάποτε θα την διηγηθεί στον
Πλάστη της, όταν ρωτήσει: «Άξιζε τον κόπο η ζωή και το κορμί που σου χάρισα; Μού ’μοιασες, θύμωσες, έκλαψες, οργίστηκες, πόνεσες, αγάπησες, έγινες όλα όσα θέλησα να είσαι;».
Γλεντούσε κι η φύση μαζί και πρόσταζε τα άστρα της να πλησιάσουν τους
ανθρώπους, να φέξουν τις χαρές και τις οδύνες τους και να κατοπτρίσουν
την εικόνα σε κάθε γωνιά του στερεώματος — γιατί εκείνη τη νύχτα του Ιούλη γιόρταζε το πιο τραγικό και μονάκριβο δημιούργημά της, το μόνο που
έμαθε να κεντά το περαστικό και το αιώνιο, να συμφιλιώνει τον θάνατο με
τη ζωή, να εφευρίσκει επιλογές μέσα στα αδιέξοδα, να είναι μέλι και θηρίο
ταυτόχρονα, το μοναδικό, που δέχτηκε να πληρώνει τίμημα βαρύτερο από
τις αντοχές του, για να συνθέτει την αρμονία μέσα από τις αντινομίες του.
Γιατί το σύμπαν λίγο το δημιουργεί ο Θεός με τον Λόγο Του και λίγο ο άνθρωπος το χτίζει, στοιχειώνοντας στα θεμέλια τους νεκρούς του.
Στο σπίτι του παππού μου, του μουσικού, στην Αγιάσο, οι προετοιμασίες
και οι συνεννοήσεις είχαν ξεκινήσει από νωρίς και οι φωνές της γιαγιάς
αντηχούσαν στη γειτονιά... Πήρες ετούτο, ξέχασες το άλλο, πρόσεχε μην σε
γελάσουν πάλι στη μοιρασιά. Και φορτωνόταν στην πλάτη ο παππούς μου
πότε το ακορντεόν, πότε το αρμόνιο, πότε το βιολοντσέλο, το εμφώνιο και
αργότερα κάτι τεράστια ηχεία, με κουμπιά πολλά και ήχους εκκωφαντικούς
και κατάστρωνε με τους υπόλοιπους την πορεία προς το πανηγύρι. Γιατί κάθε
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μουσικός που σεβόταν τον εαυτό του έπρεπε να μάθει άλλοτε αυτοδίδακτος
κι άλλοτε από τους παλιότερους, πολλά όργανα, πνευστά, έγχορδα, κρουστά,
τα πάντα, ανάλογα με τον συρμό της εποχής και τις ανάγκες της κομπανίας.
Σε αυτά πάνω έτρωγε, έπινε, μεθούσε, καθώς έπαιζε, και αυτά κρατώντας
καταλάβαινε πως οι μέρες του στη Γη είχαν τελειώσει. Στα ακίνητα δωμάτια
του σπιτιού ακόμα και τώρα οι έρημες νότες από τις πρόβες σημαίνουν το
οριστικό, το έσχατο προσκλητήριο.
Τα καλοκαίρια τούς φώναζαν σε όλα τα χωριά της Λέσβου, σε κάθε πανηγύρι και σύναξη να παίξουν τους σκοπούς τους και να ανταγωνιστούν μεταξύ τους στην ένταση, στη δεξιοτεχνία, στα σόλα, στο ρεπερτόριο, στην
αναγνώριση. Κέρδη σίγουρα και διασφαλισμένα δεν υπήρχαν. Οι συμφωνίες
με τα καφενεία περιορίζονταν στην αρχή της αμοιβαιότητας: Η μουσική θα
έφερνε κόσμο στο μαγαζί και όσοι μερακλώνονταν ή ήθελαν με τον χορό να
διαλαλήσουν το αντριλίκι, να εκτονώσουν το μεθύσι, να ενδυναμώσουν το
ερωτικό κάλεσμα, θα έριχναν ό,τι νόμιζαν στους καλλιτέχνες. Καβγάδες συχνοί και με χίλιες αφορμές για τη σειρά, για την παραγγελιά, για κουβέντες
που απερίσκεπτα εκστομίζονταν, για τη μαγκιά, για την κοπέλα του διπλανού,
που πάντα πιο θελκτική και ποθεινή αποδεικνυόταν.
Αλλά ο μουσικός ανεπηρέαστος έπρεπε απρόσκοπτα να συνεχίζει, να
επιλέγει τον ρυθμό, ανάλογα με τον διαπληκτισμό, να αναδεικνύει τα μήλα
της έριδος, να επικαλείται το φιλότιμο και να τους ωθεί να ρίξουν περισσότερα χρήματα στο τέλος, πιστοποιώντας την αξιοσύνη, το φιλότιμο και την
επικράτηση.
Και να οι αμανέδες, οι απτάλικοι, οι συρτοί, τα ζεϊμπέκικα, οι μελωδίες από
τη Μικρασία, με τα παράξενα ονόματα, τα ξύλα, η Αϊσέ, ο κιόρογλου, που ξεμάκραιναν από το πανηγύρι και ξεχύνονταν στους μπαξέδες, στα περιβόλια,
στα ξωκκλήσια με τα παρατημένα νεκροταφεία, στη θύμηση που μια πονά
και μια παρηγορεί, μαζί με τα φώτα τα λικνιστικά, τις μυρωδιές από τα ψητά
και τις φωνές των πραματευτάδων και το μαλλί της γριάς.
Και επέστρεφαν κουβαλώντας αναστημένους βυζαντινούς χωρικούς, πανηγυριστές χρόνων αλλοτινών και παραμύθια βουτηγμένα στους πόθους και
τα βάσανα των πρωτινών. Σπονδή η μουσική και η γιορτή και η χαρά στη μοίρα και στην αναγέννηση, εκεί στο λησμονημένο πανηγύρι της ανατολής και
τάμα για καρτερία, για τύχη και εξιλέωση.
Το πάλκο που έπαιζαν, σκηνικό τραγωδίας αρχέγονης, το επίκεντρο της
προσοχής και της ματιάς, που φευγαλέα, ένοχη και γεμάτη προσμονή έπεφτε στο πρόσωπο του κοριτσιού, που θα την λύτρωνε ή θα την βύθιζε στην
ντροπή. Και δεκάδες γυναίκες από τις γειτονιές να πλαισιώνουν σαν δευτεραγωνιστές τα πεζούλια των καφενείων και την ορχήστρα, σχολιάζοντας,
παρατηρώντας, πλέκοντας με την απλότητα και την ανωνυμία τους το περίτεχνο τέμπλο του πιο αγέρωχου, δοξαστικού ναού.
Υπήρχαν φορές που κανείς δεν έπαιρνε την πρωτοβουλία να ξεκινήσει
το ξεφάντωμα. Και εμείς που στεκόμαστε δίπλα τους, ακούγαμε τις αγχωμένες οδηγίες των μουσικών να παίξουν τις πιο εξεγερτικές μελωδίες, να
τους οδηγήσουν με τα δοκιμασμένα τραγούδια στην έξαψη και στις φρενήρεις φιγούρες των σκοπών. Κι όταν ούτε αυτό έπιανε, πλήρωναν κρυφά
κάποιον να ξεκινήσει τον χορό και τότε ήξεραν πως ο κόσμος θα ξεθάρ-
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ρευε και θα ακολουθούσε. Κάποτε, όταν οι περισσότεροι είχαν αποχωρήσει
από το πανηγύρι και πίσω έμεναν οι οργανοπαίκτες ακούραστοι και μερικοί
φιλόσοφοι του πιοτού συνέχιζαν να παίζουν μέχρι την αυγή. Μερικοί παράγγελναν το νεκρώσιμο της Αγιάσου, που σαν το ακούει κανείς νομίζει
πως παίρνει μέρος σε λιτανεία χαρμόσυνη και λυπητερή, το βαλς ακολουθώντας το εξόδιο.
Περίοδοι ισχνών αγελάδων για τους μουσικούς η εποχή της Σαρακοστής,
του λιομαζώματος, του χειμώνα και αναπάντεχης ευμάρειας το καλοκαίρι,
που λες και ξαλάφρωνε η καρδιά των ανθρώπων και ήθελε με συγχορδίες
και με όργανα να εξαϋλωθεί, να εξορκίσει τη φτώχια, να αντλήσει δύναμη
από τα σολ ματζόρε και τα μι μινόρε, για να πορευτεί εξαγνισμένος προς
τους σκοπούς της ελιάς και της γης και μιας ζωής που δεν τους χαρίστηκε.
Οι περισσότεροι από την κομπανία του παππού μου έχουν φύγει. Μα πήραν μαζί τους τα πανηγύρια και την αυθεντικότητα, τη μουσική, τις καντάδες, τα τανγκό, τη ζεστασιά και την τέχνη μιας εποχής που συντρόφευε με
τραγούδια τις χαρμολύπες της. Και είμαι σίγουρος πως εκεί πάνω που βρίσκονται, ο Θεός, όταν είναι στις καλές του, τους παραγγέλνει κι Αυτός έναν
αγιασώτικο, παλιό σκοπό, για να διαφεντέψει με σοφία την πλάση Του.

Ειδυλλιακά σύννεφα
Στον τόπο αυτό η ομορφιά παραπλανούσε παρά εξιλέωνε με την αθωότητά
της. Ακόμα και τα σύννεφα διαλαλούσαν με χρώματα τα ειδύλλια των ανθρώπων, αλλά η αθέατη πάνω πλευρά τους με μυριάδες χαρακιές, απειλητικά, καθόριζε τη μοίρα τους.
Τουλάχιστον η ασχήμια γρήγορα απεκδύεται τα προσχήματα που την αποκρύπτουν.

Τα νέφη των καημών
Όταν η θλίψη περισσεύει στον κόσμο, προστάζει ο Θεός τα σύννεφα να
σκεπάσουν τη γη και τους καημούς, ανάλαφρα σαν χάδι μητέρας, απαλά σαν
αποκαμωμένη ικεσία και έπειτα να Του τα ανεβάσουν στους ουρανούς να τα
ελαφρώσει με την ευλογία Του.

47

Λίτα Μαυρογένη, «Στην αιωνιότητα».

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΙΑΣ ΑΝΑΜΝΗΣΗΣ

Απάνεμοι άνθρωποι
Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που γίνονται σημαντικοί μόλις αντιληφθείς την
απουσία τους. Κρυμμένοι στον κουρνιαχτό των μεγάλων σχεδίων μας και
στις σκιές των προεξοφλημένων ρίσκων, παρατηρητές, καρτερούν τα δεινά
να αποτρέψουν.
Και είναι περίεργο, γιατί, ενώ πάντα στην άκρη του μυαλού μας περιδιάβαιναν, αθόρυβοι, απάνεμοι και αφανείς, εφαλτήρια και στυλοβάτες να γίνουν δεν αρνήθηκαν, ακόμα και τότε που χρειάστηκε να φύγουν για να συνεχίσουμε εμείς! Πανηγυρίζοντας τις ιαχές της νίκης με τη δική τους δανεική
φωνή και το σιγανό τους σθένος σπαταλώντας…

Καλημέρα
Θέλω ένα πρωινό να σας πω μια καλημέρα και να είναι η ευχή γυμνή, χωρίς
τον ήχο που την προσδιορίζει.
Και να σας νιώσω πέρα από κάθε ιδιότητα… Χωρίς φύλο και μόρφωση,
δίχως γένος, τίτλους, ηλικία ή ιστορία.
Μια καλημέρα ατόφια και ανεπιφύλακτη που δεν θα βιάζεται, μα λίγο από
το βάρος της μέρας σας θα παίρνει.
Μια σταλιά από τον σταυρό του καθενός, μια γουλιά από τους φόβους
σας, μια τζούρα από την αγωνία.
Μια καλημέρα που θα εισχωρήσει στα πνευμόνια και το μυαλό σας και θα
τα τσούξει σαν πρώτο τσιγάρο με μάτια μισόκλειστα… Που θα σας κάψει σαν
ρακή κρητική από καζάνια πρωτόβγαλτη.
Μια καλημέρα που θα βαπτιστεί στις προσδοκίες σας και θα γίνει μέθεξη,
μετάληψη και θεία κοινωνία, γιατί θα ακουστεί όπως η ποίηση της ζωής σας,
δίχως παραφωνία και τυπικότητα.
Θέλω μιαν αυγή να σας χαιρετίσω, όπως ο ήλιος την πλάση, και να γίνει
υπόσχεση η καλημέρα, καθώς θα παίρνει τη μορφή του καθενός σας. Μα
όταν το κάνω, χαιρετώ το κοινό πεπρωμένο και τον θάνατο.
Και αυτό μου απαντά με λέξεις άρρητες, πως, όταν καλημερίζεις τους ανθρώπους και τα πάθη τους, προσφωνείς τον Θεό με το μυστικό όνομά του.
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Tο ψέμα της αγάπης
Κάθε μέρα σου έλεγα πως σ’ αγαπώ πιο πολύ από όλες τις προηγούμενες.
Κι έτσι, ξέροντας πως κάθε επόμενη θα με βγάζει πάντα ψεύτη, βάσισα
την αγάπη μας σε ένα ψέμα, που, όσο ίσχυε, προσδιόριζε τη δύναμη του
έρωτά μας.

Η θλίψη της αγάπης
Και τώρα που ξεθεμελιώθηκαν όλα όσα αγαπήσαμε και τα επιχειρήματα ανασκεύασαν ακόμα και την ψευδαίσθηση πως αγαπηθήκαμε, τώρα που η βαρύτητα της λατρείας για εκείνη σκορπίστηκε, κι απομείναμε ανάλαφροι, ανέμελοι και κενοί όπως πριν εμποτιστούμε από την αγάπη της, τώρα τι απέμεινε
πια για να ανησυχούμε;
Μαζί της εξαϋλώθηκαν οι φόβοι, οι μέριμνες και οι αμφιβολίες και μαζί
της τραβήχτηκαν στις σκιές οι προσδοκίες, οι φροντίδες και η καθημερινή
συνδιαλλαγή μας.
Μαζί της αποτραβήχτηκε κάθε θλίψη της αγάπης. Και η λογική διέσωσε
τις ισορροπίες μας.
Και τώρα πώς θα λεγόμαστε άνθρωποι, αφού απαλλαγήκαμε από το αβάσταχτο φορτίο της αγάπης;

Μια τελίτσα
Καθώς περνούν τα χρόνια, μέλλον και παρελθόν απροσδόκητα συρρικνώνονται. Το πρώτο γιατί τελειώνει ο καιρός και το δεύτερο γιατί όσο μακραίνει, τόσο λιγότερα από την αίγλη του θυμάμαι. Χιλιάδες στιγμές ενσωματωμένες σε αόριστες και θολές εικόνες, άηχες λέξεις, περιληπτικές σκέψεις
στην ομίχλη, γεγονότα απογυμνωμένα από λεπτομέρειες και ακίνδυνα, ευνουχισμένα από τον χρόνο τα συναισθήματα. Κι όλα μαζί αν τα απαριθμήσω, μια ώρα δεν θα μου πάρει να σας τα διηγηθώ. Και είμαι σίγουρος πως
κάποτε όλη μου η ζωή μια ασήμαντη τελίτσα θα μοιάζει σαν σύμπαν που
αποφάσισε στην άπειρη μικρότητά του να επιστρέψει.
Όταν όλοι όσοι ομορφαίνουν τον κόσμο σου και όσοι αγαπάς φεύγουν
σε μια άλλη διάσταση, τότε τα πάντα σου φωνάζουν πως μέχρι εδώ ήταν η
έκπληξη της ζωής
Δεν ξέραμε τι ήταν η ευτυχία, μέχρι που μας την έκλεψε ο θάνατος. Τώρα
που μάθαμε πως ο θάνατος θα κλέψει καθετί, γιατί όλα δεν έγιναν ευτυχία;
Επιτέλους, έφτασα πια στην ηλικία που τόσο βαθιά επιθυμώ όσα θέλω,
ώστε να μπορώ να ζήσω και χωρίς αυτά.
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Ο Τόπος των Χαμένων Ευχών
Ο τόπος των χαμένων ευχών είναι μια μικρή γωνιά στην ιστορία και ένας
αθέλητος αναστεναγμός στην καρδιά μας. Είναι η θλίψη στη χαρά, ο φόβος,
καθώς ψελλίζουμε «και του χρόνου», η νοσταλγία όσων ξεχάσαμε, παρά τις
αναπνοές που κάποτε αφιερώσαμε γι’ αυτούς.
Είναι ο εαυτός μας που δεν έγινε και οι άνθρωποι που η αγάπη δεν ήρκεσε να σταματήσει τη φυγή τους. Είναι οι συνθήκες και τα γεγονότα που δεν
έγιναν μοίρα, επειδή άλλα, πιο δυνατά, μας συμπαρέσυραν.
Στον τόπο των χαμένων ευχών κρύβονται και τα πρωτοχρονιάτικα λόγια
εκείνων που δεν είναι πια μαζί μας και οι σκιές των πόθων του που δεν πρόλαβαν να εκπληρωθούν. Στον τόπο των χαμένων ευχών κρύβονται τα ιδανικά που δείλιασαν και τα δάκρυα που δεν μουσκεύτηκαν στην ψυχή μας.
Εύχομαι καμιά επιθυμία σας να μην πάει φέτος εκεί, αν και στον τόπο των
χαμένων ευχών ζουν όλα όσα μας κάνουν ανθρώπους.

Ο χορός των λέξεων
Κάθε πρωί λέξεις ανακατεμένες με τη μνήμη της νύχτας και την πολυσημία
των ονείρων ίπτανται στο δωμάτιο.
Ανακατεύονται, συνδυάζονται, παραλλάσσονται, εξαφανίζονται, λικνίζονται, αιωρούνται, ακροβατούν. Αναποδογυρίζουν αντικείμενα και βεβαιότητες, διεισδύουν στα προσχήματα, απειλούν με κατάρες, σκορπίζουν ευχές.
Οι σκιές τους στον τοίχο λεηλατούν τις ηλιαχτίδες. Παρασύρουν τη σκόνη, μετεωρίζονται στα κενά, εκτοξεύουν τον καπνό του τσιγάρου, δυσεύρετο
θυμίαμα, για να αναστήσουν μύθους παρηκμασμένους.
Σχηματίζουν νοήματα, συνηθισμένα ή ανείπωτα, γητεύουν έννοιες, αποδεσμευμένες από τους ήχους τους.
Χορεύοντας αλλοιώνουν την εκφορά τους. Ορθρινή προσευχή, φωνήματα αιολικά, ρήματα λησμονημένα, ιδέες που εκλιπαρούν κάποιος να τις προφέρει, για να πάρουν τη θνητή σου υπόσταση. Γίνονται μουσική, σημασία,
γρίφος και παράνοια.
Κάθε πρωί λέξεις αλήτισσες πασχίζουν να συναρμολογήσουν τις άρρητές
σου συνέπειες και με εκβιάζουν με τους ρυθμούς του ονόματός σου που
τόσο αγάπησα.
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Ανάγλυφες μνήμες
Μας ξάφνιαζαν τα σχήματα, τα χρώματα, οι χορδές, οι λεπτομέρειες, οι λαβύρινθοι της απρόβλεπτης και ανάγλυφης ύλης.
Δονήσεις τα δευτερόλεπτα μας στροβίλιζαν στους τυφώνες του χρόνου,
στα παιχνιδίσματα του ελάχιστου με το ατέρμονο.
Μας εξακόντιζαν στην ενότητα που κατέκλυζε το σύμπαν, εκεί που δεν
υπήρχε φθορά και σήψη, αλλά όλα ήταν αισθησιασμός και αινίγματα του
Ενός.
Αναρριχώμενη η ψυχή στις εσχατιές της ύπαρξης.
Μα ο νους παρεμβολή στην εκθαμβωτική αρμονία, σπασμένη διόπτρα
με τα δικά της αυθαίρετα στίγματα, έτσι πλανεμένος, ώστε να μαυρίζει την
ομορφιά με φόβο, το πρωτόπλαστο με ανασφάλεια, με έπαρση τη βεβαιότητα και με δόγμα την απόδειξη.
Όμως ήμασταν παιδιά και ακόμα και ο λογισμός δεν ήταν παρά ένας νεογέννητος αλήτης, εκστασιασμένος με τη μαγεία και τον έρωτα της δημιουργίας.
Ήμασταν παιδιά γιατί δεν αμφιβάλλαμε ούτε μια στιγμή για το θαύμα,
τόσο που δεν υπήρχε για μας θάνατος.

Η αντινομία των εραστών
Και είναι αυτή ακριβώς η αντινομία που επικυρώνει τη θνησιγένεια τόσων
παράνομων ή κρυφών ερωτικών σχέσεων, ότι, δηλαδή, την ώρα που οι εραστές κάνουν τα πάντα για να παραπλανήσουν τους άλλους και να βρεθούν
μαζί, ταυτόχρονα δείχνουν ο ένας στον άλλον σε τι σημεία θα μπορούσαν να
φτάσουν κάποτε στρεφόμενοι ο ένας εναντίον του άλλου.
Όταν μία συμπεριφορά έχει άπαξ με επιτυχία κατοχυρωθεί, πολύ περισσότερες είναι οι πιθανότητες να επαναληφθεί κατά πολύ βελτιωμένη και αποτελεσματική.

Αντίδωρον
Οι άνθρωποι που μας ερωτεύτηκαν, εκείνοι που για χάρη τους ούτε μια αντιφεγγιά πόθου δεν προσποιηθήκαμε πως είχαμε φυλάξει, έρχεται στιγμή που
ανασταίνονται, σαν νοσταλγία, σαν αδικία ή σαν σπαταλημένη δυνατότητα,
ζητώντας το μερτικό στην αυτοεκτίμηση με την οποία χτίσαμε τους συναισθηματικούς μας θριάμβους.
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Η ψυχή των νοημάτων
Ψυχές είναι οι έννοιες και τρυπώνουν στα σώματα των λογισμών που τις
ενσαρκώνουν.
Μίσος, αγάπη, πόθοι, ενοχές, όροι, παραμύθια, ερμηνείες, επιχειρήματα
στροβιλίζονται ακατάπαυστα, για να καλλωπίσουν τον Λόγο.
Όλα όμως τα νοήματα, με τις μορφές και τις εκφάνσεις τους τις άπειρες,
ψυχή είναι και αυτά, που σπαράσσει, παραλλάσσεται, χρωματίζεται, μεταμορφώνεται, μασκαρεύεται, παραπλανά, διαιωνίζεται, επεκτείνεται όσο τραβά το σθένος του ανθρώπου, που την αναγεννά, την καταχράται, την εξυψώνει ή την περιορίζει.
Υλικό μισοφυτέμενο στη γη, με ρίζες στον ουρανό, που ανθεί και γίνεται
σκέψη και συναίσθημα και ενόραση και αποκάλυψη.
Τις κλαδεύουν οι άνθρωποι να τις φέρουν στα μέτρα τους αυτές τις ψυχές
των εννοιών και πιστεύουν με αφέλεια πως τα κατάφεραν, πως επιτέλους
προσδιορίζονται οι σημασίες από τους ίδιους, από τις κοινωνίες, τις εποχές,
την ιστορία.
Επειδή μόνο το χωμάτινο κομμάτι τους μπορούν να αντιληφθούν και να
διαπλάσσουν, σαν τον πηλό στα χέρια άμαθου τεχνίτη.
Και κραδαίνουν το νεογέννητο βρέφος, την επιστήμη τους, τις δοξασίες
και τη φιλοσοφία τους να αποδείξουν πως να τις κατακτήσαμε πια τις έννοιες. Κατεβήκαμε από το μωρουδιακό κρεββάτι και μάθαμε να εξηγούμε το
σύμπαν με διαβήτες και με γνώμονες την οίηση, την αυταρέσκεια, την έπαρση και την ανοησία.
Και έξαφνα, χωρίς μεθοδολογίες και placebo και δείγματα, φανερώνεται
για μια στιγμή σαν αστραπή και σαν έμπνευση το άλλο, το αναλλοίωτο και
αιώνιο μερίδιο των εννοιών, από μια άλλη διάσταση πέρα από χρόνο, πέρα
από την ιστορία και πάνω από τις συμβάσεις.
Αέρινο, αδιαμφισβήτητο, καθαρό, ανεξίτηλο, όπως ο Πλάτωνας το οραματίστηκε.
Και τότε η ψυχή του ανθρώπου ενώνεται με τη δική τους ουσία και ημερεύουν οι καιροί και απαλύνεται κάθε ειμαρμένη.

Παράφορος έρωτας
Είναι πολύ λίγοι, αλλά πια κατάφερα να διακρίνω εκείνους τους ανθρώπους
που έπρεπε να είχαν μπει στη ζωή μου νωρίτερα, είτε ως λύσεις, είτε ως
εναλλακτικές, είτε ως κυρίαρχη πιθανότητα. Οι καιροί τους φόρτωσαν με
τόσες μη αναστρέψιμες επιλογές και τέτοια ακαμψία της εμπειρίας, που, αν
επιχειρούσαμε να χαράξουμε κοινή πορεία, θα έπρεπε πρώτα να πλανέψουμε τον χρόνο κι έπειτα να ισοπεδώσουμε κάθε δύσκολα κερδισμένη ισορροπία μας ή, πιο απλά, να τους ερωτευτούμε παράφορα.
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Οι πιο μεγάλοι μου έρωτες
Οι πιο μεγάλοι έρωτες ήταν δημιουργήματα της στιγμής… Τότε που η καρδιά
αποφάσιζε να δώσει μορφή στο παρελθόν, έτσι που να μην σφαδάζει πεθαίνοντας στη λήθη.
Οι πιο μεγάλες έρωτες ήρθαν ύπουλα και σιγανά, κρυμμένοι πίσω από μια
χιλιοειπωμένη λέξη και ένα συνηθισμένο βλέμμα, κι ας έγιναν ανατροπή και
κύμα που όλα τα αδιαμφισβήτητα γελοιοποίησαν.
Ήρθαν απρόσκλητοι και δογματικοί, για να αποδείξουν πως ο κόσμος μου
στροβιλιζόταν από ένα εύθραυστο αεράκι, ένα ελάχιστο θρόισμα, μια υποψία ορμής.
Οι πιο μεγάλοι έρωτες κουβαλούσαν τον δικό τους θάνατο και το πένθος
της προμελετημένης ήττας τους… επειδή θα μπορούσαν μόνο να ενσαρκωθούν σε ένα ανέφικτο μέλλον και σε μια ναρκωτική αυταπάτη.

Αγάπη και Έρωτας
Έμοιαζες τόσο πολύ με το κορίτσι των ονείρων μου, που φοβήθηκα μήπως,
όπως κι εκείνα, το ξημέρωμα σε ξεχάσω.
Κρατώντας μόνο μια αχνή ανάμνηση της παρουσίας σου, που με την
έντασή της κάνει ζοφερότερη την καθημερινότητά μου. Κι έπειτα ηρέμησα,
καθώς κατάλαβα πως τα κορίτσια των ονείρων καμιά πραγματικότητα δεν
μπορούν να απειλήσουν.

Συναισθήματα
Κρίμα που τα πιο ευγενή συναισθήματα δεν μεταβιβάζονται, όσο κι αν προσπαθούμε — ούτε ο έρωτας, ούτε η νοσταλγία, ούτε η αναπόληση, ούτε η αυτοθυσία. Συνδεδεμένα είναι με τις μύχιες εμπειρίες του καθενός, τις προβολές,
τις εξιδανικεύσεις, τις αναμνήσεις, τις προσδοκίες και τις ματαιώσεις σου. Δεν
χρειάζεται να πείσετε κανέναν γι’ αυτά. Μόνο τη δική του εκδοχή θα καταλάβει.
Κι ενώ τα προσφέρουμε ατόφια, ακατέργαστα, διαυγή, αναγκαστικά τα
περιγράφουμε με λέξεις που απαιτούν λογική επεξεργασία και αντίληψη.
Γι’ αυτό υπάρχει η τέχνη, όταν αστοχεί ο λόγος. Κοινός, όσο γίνεται, κώδικας και συμβολισμός της ύπαρξης, που συνέχει την τραγικότητα και αναιρεί
τη μοναξιά κι αλίμονο σε όποιον δεν τον κατέχει.
Κι όμως! Οι πιο πρωτόγονες ορμές, ο πανικός, η απελπισία, ο τρόμος, η
υποταγή, που εκπορεύονται κατευθείαν από τα ένστικτα, διαδίδονται σαν
αστραπή στις μάζες εύκολα για να τις καθυποτάξουν.
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Το όνειρο της αθανασίας
Μέχρι σήμερα η ιστορία, η πολιτική, η οικονομία εξελίχθηκαν με βάση το
αξίωμα ότι η ανθρώπινη προσωπική βιογραφία είναι ασήμαντη: Το άτομο
δεν προκαλεί μεταβολή, δεν καθορίζει τους μετασχηματισμούς και τις αποφάσεις. Σημασία έχουν οι επιλογές των ηγετών, τα κοινωνικά κινήματα, η
παραγωγή, οι πόλεμοι, οι τάσεις στα χρηματοπιστωτικά συστήματα. Η ιστορία
δεν καταγράφει συναισθήματα, δεν ασχολείται με την καθημερινότητα. Οι
νεκροί της πιστοποιούν τους θριάμβους ή τις ήττες των ισχυρών και οι πηγές,
οι εκκλησίες, τα μνημεία γεραίρουν το κλέος των διοικούντων.
Ο καθένας από μας, σαν να μην υπήρξε ποτέ, θα ισοπεδωθεί μετά θάνατον από το πέρασμα του χρόνου και η πορεία του στη ζωή, οι πόθοι του, οι
φόβοι, οι ρόλοι και οι ιδιότητές του θα εκλείψουν, μόλις χαθεί και ο τελευταίος που τον θυμάται. Μία μάζα τεθνεώτων, άμορφη, ασήμαντη, αόρατη,
αυτών που δεν ευτύχησαν της υστεροφημίας και της αναγνώρισης.
Πόσο λάθος διδάσκεται και γράφεται η Ιστορία. Πόσο η μονάδα αγνοήθηκε, ενώ συγκροτεί το σύμπαν! Με πόση πλάνη περισσή και σπουδή ύποπτη οι «σώφρονες» παρέκαμψαν το ένστικτο, έθεσαν τα επίπλαστα κριτήρια
και παραχάραξαν την αλήθεια προς χάριν της ανέφικτης αμεροληψίας, της
αμφισβητούμενης αντικειμενικότητας και της υποκριτικής επιστημοσύνης!
Πόσο οι σοφοί των αιώνων υποδεέστεροι των νηπίων δεν ξαναλογίζονται,
μη αποδεχόμενοι την υπερβατικότητα και την αποκάλυψη.
Μα ο ιστορικός και ο αρχαιολόγος του μέλλοντος δεν θα ανασκάπτει μόνο
το χώμα για να στοιχειοθετήσει τις υποθέσεις του και δεν θα συναινεί στη
στρέβλωση, επειδή η κοινωνία απέκρυψε τεχνηέντως ή εξαιτίας της υποτακτικής κουλτούρας της τις αποδείξεις.
Στο Διαδίκτυο ένας πρωτόγνωρος διάκοσμος μορφοποιείται σκαλισμένος
με τα απολιθώματα και τα τεκμήρια της ύπαρξης. Το ψηφιακό αποτύπωμα του
κάθε ανθρώπου θα αναιρεί το καθιερωμένο, θα επινοεί το εναλλακτικό, θα
διαιωνίζει το γεγονός και θα διατηρείται όσο υπάρχει πολιτισμός, ως ανεξάλειπτη μαρτυρία της παρουσίας του.
Η αλήθεια και το σημαντικό θα αναθεωρηθούν υπό το βάρος της νέας
πραγματικότητας, επειδή το λογικό δεν μπορεί να απεικονίσει το θυμικό, δεν
αντανακλά το συλλογικό ασυνείδητο, δεν κατανοεί τη συγκυρία. Επειδή ο
ρους της ιστορίας δεν πυροδοτείται από κίνητρα και αίτια, αλλά έλκεται από
τους τελικούς σκοπούς, από τον θάνατο και την πάλη για ζωή, από το καλό και
το κακό, που ψήγματά τους μόνο μέσα στην προσωπικότητα διαφαίνονται.
Ένα συναίσθημα και ένα βίντεο στο Ίντερνετ μπορεί να συνοψίσει ολόκληρη την ιστορία του ανθρώπινου γένους, επειδή, σε τελική ανάλυση, η
συλλογιστική του πραγματισμού που επιλέξαμε να προσκυνήσουμε, καταρρέει κάτω από τα ίδια της τα όρια.
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Ιστοί ονείρων
Όταν έρχεται η ώρα να ξεχαστούν ακόμα και εκείνοι που θυμούνται κάποιο
πρόσωπο, μια αγάπη, ένα γεγονός, μια ιστορία και όταν ορφανεύει στη Γη το
πέρασμα των ανθρώπων, όλα όσα έγιναν, όλα όσα υπήρξαν, συναισθήματα,
περιστατικά, σχέσεις, ανεκπλήρωτα, τα μαζεύει ο Θεός, που γράφει το παραμύθι της οικουμένης, και τα φυλάει σαν πολύτιμα πετράδια στο σεντούκι
με τα άφθαρτα.
Όμως στη γη ιστούς εξυφαίνουν οι αράχνες, στους τοίχους, στα φώτα,
σε όλα όσα υπνώττουν, εύθραυστους στην αχαριστία μα ανθεκτικούς στον
χρόνο, για να προστατέψουν όσα συνέβησαν, για να περικλείσουν όσα βιώθηκαν, για να περιμαζέψουν το κάλλος που έσβησε, σαν ασπίδα στους εύκρατους ανθρώπους, που χειμώνες τη μνήμη τους παρέσυραν.
Κι όταν κάποτε θα ενωθούν τα ουράνια με τα γήινα, θα ζητήσει ο Θεός
ταπεινά να συνθέσουν τον επίλογο των μύθων των ατελείωτων.

Ανέστιες λύσεις
Αυτά που παλιότερα παρουσιάστηκαν ως λύση ή αλήθεια ή διέξοδος θα γίνουν κάποτε η ομίχλη που θα συσκοτίζει τις αιτίες των προβλημάτων, η μέγκενη που θα αποτρέπει την εξέλιξη και οι ενδοιασμοί που θα καθηλώνουν
τα κίνητρα. Γιατί οι άνθρωποι είναι τυφλοί στην κάθαρση που απαιτούν οι αλλαγές και καθηλωμένοι στην ευδαιμονία που προσφέρουν οι δοκιμασμένες,
αλλά ξεπερασμένες πια έξεις.
Και γι’ αυτό οι ερμηνείες οι ποτισμένες με παρελθόν, ακόμα κι αν προεξοφλούν την εμπειρία, σπάνια εγγυώνται την καθάρια ενατένιση του μέλλοντος.

Μια στιγμή
Ανεπανάληπτη είναι μια στιγμή που κουβαλά το σπέρμα της αναπάντεχης
γέννησης και την καταδίκη του στιγμιαίου θανάτου της.
Κι έτσι, καθώς νεκρή είναι αδύνατο να ξανασυμβεί, χρωματίζει κάθε ανάμνηση με την έκπληξη της θνησιγένειάς της: άλλοτε ως χαρά, γιατί υπήρξε
στον χρόνο, αλλά και ως θλίψη, επειδή η απώλεια ήταν το τίμημα της μοναδικότητάς της.
Έτσι κι οι ζωές των ανθρώπων, και των ερώτων, όταν επιλέγουν να μένουν
πρωτοφανείς και αμίμητοι.
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Δισταγμός
Στον δισταγμό του πεσμένου δίχρονου για το αν θα κλάψει ή θα γελάσει και
στην απόφαση των γονιών να τρέξουν έντρομοι κοντά του ή να το αφήσουν
μόνο του να σηκωθεί κρύβεται η Ψυχολογία όλη.

Η ομορφιά και η φυγή
Πόσο συνυφασμένη είναι η ομορφιά με τη φυγή... Σε τέτοιο σημείο, που ακόμα
και κάποια από τα πιο λαμπερά γίνονται υπέροχα, επειδή δεν θα τα ξαναδείς...

Αέρινες προδοσίες
Τεντώνουν τα αόρατα νήματα η απόσταση, ο χρόνος, οι δυσκολίες, οι ανασφάλειες.
Φέρνουν στα όρια τους ιμάντες που συνέχουν έρωτες, φιλίες, αναμνήσεις
και πρόσωπα.
Κι όλοι οι ιστοί οι αέρινοι, κι όλα τα κίβδηλα συναισθήματα, κι όλοι οι άνθρωποι, που τα καταχράστηκαν, με βοή και ορμή καταλύονται.
Και στη θραύση τους συνθλίβουν τα όνειρα, που με το νάμα σου κάποτε
έθαλλαν.
Οι άλλες όμως, οι ιαχές της ψυχής σου οι άφθορες, αυτές που αντέχουν,
ηχούν κι αντιστέκονται, οι γνήσιες και δυνατές, μένουν για να σε δένουν με
την αγάπη, να σε αναμιγνύουν με όσους σε θάλπουν, να σε συμπλέκουν με
όσα βίωσες, να διηγούνται ιδανική την ιστορία σου.
Κι έτσι ξεχωρίζουν όσοι σε αγάπησαν από εκείνους που με την ανοχή σου
απίστησαν.

Κυνηγημένες μέρες
Γιατί κάθε υπέρβαση τρέφεται με τη διακύβευση όσων αγαπάμε…
Κατάπινε η καθημερινότητα τα όνειρα,
καθώς βαρυγγωμούσαν, γιατί δεν ήξεραν
πως κανονικές ονομάζαμε τις μέρες που δεν είχαν ακόμη υποψιαστεί το
θάνατο.
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Σαν τις μακρινές αστραπές στον ορίζοντα, χωρίς τη βροντή, χωρίς το
δέος, μόνο σαν ένα φανταχτερό θέαμα. Σαν προσδοκία ή σαν ανεξαργύρωτος φόβος μιας λάμψης που προϊδέαζε, δίχως να απειλεί ή να διασώζει:
Κάπου στα βάθη έχει ξεσπάσει καταιγίδα, είπες.
Αλλά όχι σε μας[...]όχι ακόμη[...]τίποτα που να στροβιλίζει ή να νοηματοδοτεί τις. ζωές μας.
Κι έτσι ανεχόμασταν τις σιγανές στιγμές, τα συναισθήματα που βαριεστημένα από την επανάληψη φαντασιώνονταν εξάρσεις πέρα από τις αντοχές
τους
Γιατί κάθε υπέρβαση τρέφεται με τη διακύβευση όσων αγαπάμε.
Γιατί σοφία είναι να γνωρίζεις πως έχεις όρια παρά να ενδίδεις στις αυταπάτες του ασύνορου.
Όμως οι κατακλυσμοί, που θα έφερναν το τέλος, ήδη δυνάμωναν στα παράθυρα και η βοή τους σκέπαζε κιόλας τη φωνή μας.
Μα εμείς, καθώς τρέχαμε στους πλημμυρισμένους δρόμους, περνούσαμε κάτω από τη σήραγγα των ψευδαισθήσεών μας, παριστάνοντας πως δεν
τρομάζαμε από τον χείμαρρο που αλυχτούσε στο τέλος της.

Απεγνωσμένα «Σ’ αγαπώ»
Τα πιο απεγνωσμένα «Σ’ αγαπώ» μας καταδιώκουν όταν δεν μπορούν πια να
ειπωθούν.
Και επαίσχυντα εκείνα που λησμόνησαν να θυσιάσουν στην πράξη, όταν
εκστομίστηκαν.
Εκκωφαντικά από ματαιοδοξία, υποτονικά από συνήθεια, βεβαρυμένα
από ενοχή.
Αν φτάσουν στα χείλη, μιαίνουν την ευτυχία και σκιάζουν την προοπτική.
Στα νερά της Στυγός βαπτισμένα όμως… Ιδανικά αυτά που, στην απελπισία
πάνω ή στην αποδοχή του τέλους, σαν ληρωδία θα διαμελίσουν την αδιαφορία.
Πότε εξεγέρθηκαν για τελευταία φορά οι αισθήσεις σας; Όταν συνειδητοποιήσατε πως δεν γνωρίζατε πραγματικά όσους η απουσία τους κάποτε
στιγμάτισε τη μοναξιά σας;
Σε ποιες στιγμές ανεξέλεγκτες και επιδερμικές διακυβεύσατε το ακριβό
και το πολύτιμο;
Με τι κίβδηλα νομίσματα εξαργυρώσατε την περιουσία της ανθρωπότητας;
Πόσοι εμπνευστήκατε από τις ονειροπολήσεις της κόρης σας και σιγοτραγουδήσατε τα τραγούδια που της αρέσουν;
Πόσοι συμμεριστήκατε τους στοχασμούς της μητέρας σας, όταν αποκαμωμένη προσποιούταν πως ξεκουράζεται στον καναπέ;
Πόσοι είστε ικανοί να κάνετε φυλαχτό τις προσδοκίες και τους αναστεναγμούς της αγαπημένης σας;
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Πόσοι καθημερινά κάνετε σπονδές στη μέθεξη, τη λεπτομέρεια, το ψηφιδωτό της ύπαρξης;
Πόσοι μπορείτε να ζωγραφίσετε την εξέλιξη των αγαπημένων σας πριν η
φθορά τους εκπλήξει τις απαντοχές σας;
Πόσοι έχετε το θάρρος να φωνάξετε πως ξεχωρίσατε το σημαντικό από
το επουσιώδες, την προτεραιότητα από την έξη, το αληθινό από την αυταπάτη;
Πόσους θα βρει προπαρασκευασμένους ο χρόνος και ο θάνατος, επειδή
θα έχουν πραγματοποιήσει το προσκύνημα στην αγάπη;
Και πόσοι από σας δεν θα επαιτήσετε μια μεταμέλεια που θα αγνοηθεί
σαν θρήνος πάνω σε κενό μνημείο;

Η ραψωδία της ύπαρξης
Όσα ζείτε, όσα νιώθετε, όσα θυμάστε, όσα μες στη θαλπωρή της σκέψης
αναστοχάζεστε, όλα συμβαίνουν για να αποτελέσουν στίχους στη ραψωδία
της δικής σας ύπαρξης μέσα στο αχανές της ανθρωπότητας έπος.
Γι’ αυτό να εξασκηθείτε: χρέος έχετε στους ειλικρινείς απολογισμούς και
στις κατανυκτικές εξομολογήσεις.
Παραστατικοί προσπαθήστε να γίνετε αφηγητές, όταν κάποτε θα ξεδιπλώνετε την ιστορία και τα πεπραγμένα σας, έτσι που να μην χαθεί καμία
ψηφίδα από το κόσμημα της οικουμένης.
Αφήστε το αποτύπωμα της δικής σας εμπειρίας, σαν τους πρώτους κυνηγούς στα σπήλαια της ψυχής, με λόγο, με ήθος και με πάθος παράφορο.
Μα προπάντων αναλογιστείτε βαθιά, για να μην ξεχάσετε στα κρησφύγετα
του παρελθόντος καμία από εκείνες τις λεπτομέρειες, που, αν και ασήμαντες
φαινομενικά, προκάλεσαν τις δίνες του βίου σας και γέννησαν τις αλλαγές.
Αναμνησθείτε τα πρόσωπα που σας εξέγειραν και εκείνα που με την αφάνειά τους σας εξακόντισαν και σας στηρίξαμε στα ύψη που πάντα φοβόσασταν.
Πλέξτε τους συνειρμούς, για να διανθίσετε την ομοιοκαταληξία της ποίησής σας και συνθέστε τις μελωδίες των συναισθημάτων σας, σαν αποκλειστική δική σας προσωδία και γλαφυρότητα.
Μή φοβηθείτε για τις στιγμές που δειλιάσατε, μή διστάσετε να εξιλεωθείτε για τις πληγές που προκαλέσατε, με συγγνώμη, λυγμούς και ταπείνωση:
Έχουν και οι αστοχίες θέση στην αρμονία σας, αρκεί η παραφωνία να αναδείξει τα μελίσματα.
Προπαρασκευάστε την ιστορία σας, με αλήθεια, εξαγνισμό και νοσταλγία.
Γιατί η δική σας ανεπανάληπτη ζωή, στον χρόνο και στον χώρο που ξεδιπλώθηκε, είναι η αναλαμπή της ματιάς του Θεού για τη δημιουργία Του.
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Όνειρο
Κι αν το πρωί η συναναστροφή και η απάθεια της μέρας σκεπάζουν τον χαμό
σου, τις νύχτες στα όνειρα έρχεσαι. Παριστάνεις πως αγνοείς τον αποχωρισμό, μου μιλάς με όλα τα λόγια που θα ψιθύριζες αν δεν είχες πεθάνει.
Παίζεις με τον χρόνο και με πετάς σε τοπία που δεν θα μπορούσες να είσαι, στα μέρη και τις ιστορίες που δεν πρόλαβα να σου διηγηθώ.
Προσποιείσαι πως ζεις, υποκρίνεσαι πως τίποτα δεν συνέβη. Μα η καρδιά
μέσα στο όνειρο πάλλεται από τον θρήνο. Το σώμα ακίνητο τρέμει μην ξυπνήσει. Και η ψυχή δεν ξέρει ποιον θάνατο αν διαλέξει κοντά σου θα έρθει.

Σελήνη
Σελήνη είναι ο έρωτας, όταν αναλογίζεται τον εαυτό του χωρίς εξιδανικεύσεις και μελίσματα.
Λυκόφως των χαμένων, την ώρα που δύουν στη θύμηση των ανθρώπων.
Σκιά κάθε αρχής, που έχει προμαντέψει το τέλος της.
Νεροσυρμή που κατόπτρισε μια νύχτα τη φρίκη των νεκρών, ενώ αγαπήθηκαν.
Συναίσθημα καθαγιασμένο στο ένστικτο, που δεν αναζητά ερμηνείες και
φτιασιδώματα.
Σελήνη είναι η θλίψη που καιροφυλακτεί σε κάθε ευτυχία και η προβολή
των ημερών που θα θριαμβεύσουν, όταν για πάντα θα λείψουμε.

Ηθική
Τόσες οι ηθικές των ανθρώπων, τόσες και οι περιστάσεις.
Κάποτε στη μνήμη αναβαπτίζονται εικόνες των παιδικών των χρόνων.
Μπερδεύεται τότε η αναπόληση με το πρέπον, η μνήμη με τη συμβουλή ή το
μάλωμα των γονιών και γίνονται περισσότερο νοσταλγία κι απωθημένο παρά
δεοντολογία και εξάντας σωτήριος για την κοινωνία.
Οι ανθρώπινοι κανόνες άλλοτε ζητούν προσχήματα σε ό,τι ιερότερο υπάρχει: τα παιδιά, τη θρησκεία, την αγάπη, τον λαό, σε μια ρακή ή σ’ έναν όρκο.
Τούτα τα δώρα μιαίνονται με μιας, αφού το δίκαιο για κίνητρο επικαλείται την
πρόφαση αντί να είναι από μόνο του ουσία.
Παιδί της ανάγκης η ηθική, μετατρέπεται εύκολα σε αποπαίδι της φιλοδοξίας και της ανευθυνότητας. Προϋπόθεσή της είναι η γνώση, η ευφυΐα,
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η επιλογή, το δίλημμα, η αμφιβολία, η αλληλεγγύη. Με πόση ελαφρότητα
βολεύεται στη συνήθεια και το συμφέρον και μεταλλάσσεται σε σύστημα,
υποκρισία, νόμο, ετυμηγορία και προηγείται της πράξης. Κι όμως, οι πιο πολλοί στα καλούπια των συνεπειών επιχειρούν να την στριμώξουν ή αντιλαμβάνονται την αρμονία της ως Νέμεση και Ερινύα. Άλλες είναι οι προσταγές
της για τον εαυτό και μ’ άλλες κρίνει τους υπολοίπους.
Και μόνο προς το τέλος, καθώς αντιλαμβάνεται του θανάτου την απόλυτη
δικαιοσύνη, σβήνει η ανθρώπινη αυτή ιδιοτροπία, που βλαστήμησε νομίζοντας πως θα μοιάσει στα Θεία.

Μικρές δικτατορίες
Γραπωνόμαστε από τη ζωή σαν να είναι εμμονή.
Ασφυκτικά με συνήθειες την περιφράζουμε, όπως ο γεωργός το χωράφι
με ξερόκλαδα κι αγκάθια, απαραβίαστη πιστεύοντας πως γίνεται στ’ αγρίμια
και τους διώκτες των ελπίδων.
Επαναλήψεις καθημερινές σαν μαίανδροι, ίδιοι δρόμοι, ίδια πρόσωπα,
κληροδοτημένες έξεις και αξίες.
Ιδέες αναλώσιμες και αστόχαστες που τάζουν στην ασφάλεια και τη νηνεμία.
Εφευρίσκουμε ιεροτελεστίες που θα κατασιγάσουν το άγχος και την αγωνία.
Οι νοητικοί μας χάρτες έγιναν στερεότυπα κι αυτά προκαταλήψεις, ιδεοληψία κι αδικία.
Περιχαρακωνόμαστε με οργάνωση, νόμους, ιεραρχίες και θεσμούς, επίφαση σταθερότητας σε κάθε αβέβαιο περιβάλλον.
Και μέσα εκεί στη φυλακή της ψευδεπίγραφης ελευθερίας κλείνουμε με
φροντίδες όσους αγαπάμε και εκείνους που πασχίζουμε να μας αγαπήσουν.
Γιατί ονομάζουμε συντροφικότητα το να μπορείς να αγαπήσεις τις ειρκτές
του άλλου.
Πεισματικά κοιτάμε οιωνούς και σήματα, μην προμηνύσουν τίποτε απειλητικό στους εφησυχασμούς μας. Μην διασαλεύσουν την τάξη και τη μακαριότητα και οι χρησμοί δεν συνηγορήσουν στη χιλιοειπωμένη ιστορία μας.
Κι αν κάτι αντιτίθεται στο καταληπτό και το αφομοιωμένο, αντιδρούμε με
σοφιστείες και προκατασκευασμένα επιχειρήματα.
Οι αφορισμοί και οι δοξασίες μας οικοδομούν τον ίδιο εαυτό αιώνες τώρα,
με παρελθόν και μοίρα γραμμική και διαχειρίσιμη, όπως μας επιτάσσει η αιτιότητα και η αυταπάτη.
Ένα εγώ απαράλλακτο, προβλέψιμο, σαν άθλιες εργατικές οικίες, που
στολίστηκε με γιορτινά λαμπιόνια για να μοιάσει σε αριστοκρατικό προάστιο.
Ζούμε τη ζωή σε γκρεμούς και άβυσσο σαν να μην τελειώνει. Θεόρατα τα
ασήμαντα πράγματα, γίνονται αγχόνες που συσκοτίζουν την πορεία.
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Μέριμνες, διαδικασίες αδιαπραγμάτευτες αυλακώνουν τον χρόνο μας
σαν κύματα. Νομίζουμε πως ταξιδεύουμε στάσιμοι, παλεύοντας τις λεπτομέρειες της μέρας, με χάρτες ξεθωριασμένους και απομαγνητισμένα αζιμούθια, βαλτώδεις ωκεανούς με έπαρση κατακτούμε.
Υφαίνουμε τις αγάπες μας σαν ιστούς αράχνης, διάτρητους από τα πτώματα που μέσα τους ξεψύχησαν. Γιατί κάθε ηδονή είναι άνθος κλεμμένο
απ’ τον Παράδεισο, ποτισμένο με προπατορικές κατάρες ποτισμένο.

Ύμνος
Αν σε όλη την υφήλιο οι κακεντρεχείς και ανόητοι υπερισχύουν μέσω ιδιαίτερων και απροσμάχητων τεχνασμάτων, στην Ελλάδα έχουν βρει ασφαλέστερο καταφύγιο, επειδή η υποκρισία στέκεται αρωγός στην απύθμενη
κομπορρημοσύνη και αμετροέπειά τους. Μια ιδιαίτερη μηχανορραφία των
αχρήστων είναι η κατά κόρον καπηλεία και επίκληση των θεσμών και των
δημοκρατικών διαδικασιών.
Είναι πολύ ευκολότερο να μην πράττεις, να αδρανείς, να εθελοτυφλείς, να
μεμψιμοιρείς, να ακυρώνεις, να μέμφεσαι, να σαρκάζεις, να λοιδωρείς, επικαλούμενος ισχνές ή ανυποψίαστες πλειοψηφίες ή, έτι χειρότερα, να συμμαχείς με συναινούντες στην ανομία και την ηλιθιότητα, παρά να κατανοείς
την ουσία της κατάστασης, το σκεπτικό του νομοθέτη, τα επιχειρήματα της
λογικής, την ανάγκη για δράση.
Η διαδικασία υπερτερεί του αποτελέσματος, το κανονιστικό πλαίσιο της
πράξης, η επίδειξη γνώσεων της εφαρμογής, οι δισταγμοί της απόφασης, οι
πομφόλυγες της σοφίας, οι στερεοτυπίες της ενάργειας.
Είναι θελκτικότερο να κομπάζεις από το να προτείνεις με ταπεινότητα, να
αυτοανακηρύσσεσαι αυθεντία υπό τας επευφημίας ετέρων φωστήρων, να
καλύπτεσαι πίσω από δικαιώματα μειονοτήτων με τις οποίες συνδέεσαι σε
θεωρητικό αποκλειστικά επίπεδο, να υπεκφεύγεις πίσω από πολιτικά ορθούς
όρους αλλά πολιτικά εσφαλμένες πράξεις, να κάνεις επίδειξη από το να
αποδεικνύεις, να είσαι ανελαστικός αντί ευέλικτος, μονομερής αντί ανοιχτός
στο διαφορετικό, φαφλατάς αντί καίριος, δειλός αντί ρηξικέλευθος, ηλίθιος
αντί σώφρων.
Είναι ευκολότερο να προτάσσεις δεοντολογίες ενώ είσαι ανήθικος, να κηρύττεις όσα ο ίδιος παραβιάζεις, να υποτιμάς εκείνους που θα έπρεπε να
θαυμάζεις, να κατηγορείς την πηγή του μηνύματος αντί να ελέγχεις το ίδιο
το μήνυμα, να χρησιμοποιήσεις ακατάληπτους όρους για να αποκρύψεις την
ασυνταξία και την πνευματική πενία.
Σύμμαχος των ηλιθίων οι άλλοι ηλίθιοι, όσοι δεν παίρνουν θέση και όσοι
εκλαμβάνουν τις αερολογίες για αναγεννησιακή αύρα.
Είναι χαρακτηριστικό του βλακός να καταλαμβάνεται από θεία λήθη για τα
δικά του πεπραγμένα και να εκστασιάζεται όταν κατακεραυνώνει ανάλογες
συμπεριφορές άλλων.
Ανυπέρβλητα τα κάλλη της βλακείας και σειρήνες άδουσες οι θιασώτες
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της. Πολλούς έχει σαγηνεύσει η λαγνεία της και πεφωτισμένοι πνευματικοί
ταγοί οι θεράποντές της. Γι’ αυτό όσοι προσδοκάτε αλλαγές να τις περιμένετε από πρόσωπα που πράττουν ή από τους εαυτούς σας κι όχι από ανόητους
που οργάζουν όταν κωλυσιεργούν και όταν δημοκρατικά συνδιαλέγονται επ’
αόριστον.

Σε εκείνους που λείπουν
Το Άγιο Φως από όλες τις Αναστάσεις που έσβησαν, σαν κεράκι τον δρόμο
του γυρισμού που δεν άντεξε, οι ευχές των προσώπων που λείπουν, αλλά
που κάποτε Σταυρούς καπνισμένους σε δωμάτια πασχαλιάτικα ζωγράφισαν,
τα χρόνια που έρχονται, σκυθρωπά και αγνώριστα, όλα με απόγνωση μου
φωνάζουν πως ο Κύριος ουκ έστιν ώδε, όχι σε αυτή τη ζωή και στο μέρος.

Εμπειρίες
Μαζέψτε τις εμπειρίες σαν πολύτιμο, διάσπαρτο θησαυρό, σαν τον καρπό
της ελιάς, που έναν-έναν τον ανακαλύπτεις στα πιο δύσβατα μέρη και στα
αγκάθια, βουτώντας τα χέρια σου στην παγωνιά και τις κακοτοπιές, για να
μην πάει κανένας, όσο ελάχιστος κι αν είναι, χαμένος.
Οι πιο άξιοι από σας δημιουργήστε τες, με την επίγνωση πως κι ας φαίνονται μοναδικές οι περιπλανήσεις της ζωής, οι αιώνες περιγελούν τη σοφία
τους. Γεμάτο είναι το χώμα από ιστορίες και παρόμοια συναισθήματα που
υπήρξαν πριν από σας και που ενώθηκαν με τη μελωδία της οικουμένης
πριν χαθούν. Οι πιο ταπεινοί στο τέλος θα καταλάβετε πώς δεν ήταν παρά
αναμνήσεις μόνο. Περνούν κι αυτές και βιάζονται, όπως οι άνθρωποι, που
απότομα λιγοστεύουν.
Γιατί, όσοι από αυτές κάτι διδαχθήκατε, να μην επαναλαμβάνετε τα ίδια
λάθη με πείσμα και αυταρέσκεια, ξέρετε καλά ότι τα χρόνια που κυλούν ορίζουν επιτακτικά μια και μόνο βεβαιότητα ότι όσο περισσότερο ζεις, τόσο η
εμπειρία συνοψίζεται σε δύο μονάχα λέξεις: την αγάπη και την πίστη που την
αναδεύει, σαν πάει αυτή να σβήσει.
«Βρέφη σε τούτο το ακρογιάλι εξωκείλαμε και, με την αγνότητα του βρέφους, τον δρόμο του νόστου θα ξαναπάρουμε.»
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Αφέλεια
Η πιο αποτελεσματική, κοινή εξαπάτηση ή αυταπάτη στις ανθρώπινες σχέσεις είναι η παρουσίαση αυτού που απλόχερα και δωρεάν σπαταλιέται σε
άλλα πλαίσια, περιστάσεις και συναναστροφές ως πολύτιμο και δυσεύρετο.
Σαν το λείο, σπάνιο και φανταχτερό βότσαλο σε αμμουδερή παραλία,
που όμως υπάρχει κατά μυριάδες στον βυθό της ίδιας θάλασσας, αλλά
δεν τόλμησες να βουτήξεις πιο βαθιά, για να γίνεις απρόσβλητος από την
ομορφιά του.
Άνδρες, γυναίκες και γενιές ξεγελάστηκαν και πόνεσαν από την παραίσθηση, επιχειρώντας να λεηλατήσουν αυτή την κενή χίμαιρα.
Ίσως γιατί τα βότσαλα και τις σχέσεις τις κάνει πολύτιμες η στιγμή… Ο
ήλιος καθώς τα χρωματίζει και η αφέλεια του ότι σε παρασύρουν πέρα από
κάθε λογική.
«Μέχρι εκεί που πατώνεις!»

Αναίτιοι εχθροί
Τις σκληρότερες μάχες δίνουμε όταν έπαθλο ή πρόφαση είναι η αγάπη.
Εκείνη που θα έπρεπε να προσφέρεται αφειδώς και τη σωστή στιγμή, έτσι που να γίνεται λίπασμα για την αυτοεκτίμηση, την αποδοχή
και αντίσωμα για τις ανασφάλειες. Όμως ο εχθρός εναντίον του οποίου στρεφόμαστε σπάνια είναι εκείνος που την έχει διαφυλάξει για να
την προσφέρει ή να του την υφαρπάξουμε ως τρόπαιο. Την αγάπη άλλοι μας την χρωστούν και από άλλους πολεμούμε να την κατακτήσουμε.
Για αυτό οποιαδήποτε νίκη για την αγάπη είναι η μεγαλύτερη ήττα.

Ανείπωτα
Αν αθροίσετε τα γεγονότα, τις καταστάσεις και τα κίνητρα, που ποτέ δεν
έχουν με λόγια ειπωθεί,
αν συλλέξετε τις λέξεις που λάθος ερμηνεύτηκαν μα πολλαπλές ή μισές
σημασίες κουβαλούσαν,
αν γίνετε συλλέκτες συναισθημάτων, που περίγραμμα ή ουσία δεν καταδέχτηκαν να πάρουν,
αν συμφιλιωθείτε με ψέματα, με άπρακτες προθέσεις και με τις μισές
αλήθειες,

67

ΕΥΣΤΡΆΤΙΟΣ Π. ΠΑΠΆΝΗΣ

αν αναλογιστείτε σκέψεις ανομολόγητες και όλα όσα λησμονήθηκαν, τις
επιλογές που δεν προτιμήθηκαν,
αποκωδικοποιείστε τα όλα και δώστε στέγη σε όσα ο λόγος δεν μπόρεσε
να περιγράψει, για να επιλύσετε σαν γρίφους του λογισμού τα ανεπαίσθητα.
Αν την τυχαιότητα και τα θαύματα στην αλληλουχία ως συντελεστές δεχτείτε, με φρίκη ή με έκπληξη θα διαπιστώσετε πως η πλάση χωρίς τα εμπρόθετα των ανθρώπων προχωράει και ότι η πλάνη ότι ελέγχουμε την πορεία
μας κάνει το σύμπαν για τον άνθρωπο «μοίρα».

Τα γενέθλια των νεκρών
Έρχονταν εκείνες οι επέτειοι που από τα γενέθλια των δικών μας νεκρών
αντηχούσαν
και πάλλονταν
και δονούνταν
από χρόνια πολλά, από γέλια, αγκαλιές, από κεριά και αυταπάτες.
Γιορτές από τον χρόνο ξεγελασμένες, καθώς γινόταν ελάχιστος, όταν
πολύ αγαπιόμασταν.
Μέρες χαράς με προτροπές στολισμένες, με στόμφους, με ουτοπία και
οίηση.
Επειδή οι Θεοί σε σταυρώναν, αν στοχαζόσουν των παθών σου την πλήρωση.
Ευχές χιλιόχρονες, που αυτοσαρκάζονταν και
με αφέλεια την τραγικότητα του πρόσκαιρου να ξορκίσουν προσπαθούσαν.
Γενέθλια αγαπημένων, ηδονή των εφήμερων, που στα μνήματα χάθηκε.
Γενέθλια λατρεμένων, που η οικουμένη εξόρισε, σαν να ήταν έπαρση η
συναναστροφή και η συνέχεια.
Μνήμες ανθρώπων, που σαν τρομαγμένο σπουργίτι πετάξανε, στα βήματα
του εχθρού που πλησίαζε.
Τα ψίχουλα της ευτυχίας εγκαταλείποντας στους καιρούς, στη φθορά και
στις λαίλαπες.
Μα δεν είναι πια γιορτή και γενέθλια.
Αφού ποτέ η απώλεια δεν σήμαινε πως εκείνοι στον κόσμο τον δικό μας
να υπάρχουνε έπαψαν.
Μόνο ο κόσμος μας πλέον δεν υπάρχει γι αυτούς,
αφού με μια αιωνιότητα σαν γιορτή τον αντάλλαξαν.
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Οι συμφορές των άλλων
Οι συμφορές των άλλων γκρεμοί που απειλούνε.
Από γέφυρες ψηλές και διαζώματα κοιτάμε προς τα βάθη,
Άλλοτε με ιλίγγους, μα κάποτε με δέος και με τρόμους,
Κι άλλοτε με έπαρση και πεποίθηση περίσσια,
Ξένα στηθαία και κιγκλιδώματα καθώς σφιχτά κρατάμε,
τις βεβαιότητες της ζωής μας επικαλούμενοι ως άλλοθι και ως καλή μαρτυρία.
Όμως, μέχρι επάνω στο φαράγγι, υπόκωφη, η βοή του ποταμού αναδύεται,
των δακρύων,
ορμητική και πεινασμένη για τους δικούς μας πόνους και τους θρήνους.
Τότε που επιβλητικός ο γκρεμός της συμφοράς μας θέαμα αλλότριο θα
γίνεται,
ενώ ποντίζει τα αναχώματα, τα επιχειρήματα, σαν πρόσχημα, σαν ψεύδος.

Απρόσμενος Γολγοθάς
Όλοι, έρχεται η στιγμή, που δίχως να το καταλάβουμε, έκπληκτοι κι απροετοίμαστοι, αρχίζουμε να παραπαίουμε προς τον απρόσμενο Γολγοθά μας,
δίχως κανένα Πραιτόριο ή Καϊάφας να τον προοιωνίζει.
Μα δεν ακούσαμε ποτέ την ετυμηγορία ή τις κατασκευασμένες συκοφαντίες.
Πότε σταθήκαμε ενώπιον του ηγεμόνος, και ποιος απεκδύθηκε της ευθύνης του αίματός μας;
Πού ήταν οι αρχιερείς που μας ονείδισαν, και ποιοι όχλοι αντάλλαξαν τη
ζωή μας με άλλον δεσμώτη;
Γιατί με τα φραγγέλια μας μαστιγώνουν στην αυλή, αφού ποτέ δεν προσποιηθήκαμε πως ήμασταν ήρωες, σωτήρες, ενάντιοι ή επαναστάτες;
Πώς για την ήσυχη, ασήμαντη περπατησιά μας, για τα μικρά, ανεπαίσθητα
έργα μας θα συρθούμε προς τον τόπο του μαρτυρίου, φορώντας την κόκκινη
χλαμύδα του λυτρωτή και τη μοίρα ενός μεσσία;
Δεν είναι τα έργα σου, που σε σπρώχνουν στον τόπο των κρανίων ούτε οι
προθέσεις και οι μεγαλοστομίες.
Ούτε καν τα όνειρα δεν είναι ο λόγος που σε διαπομπεύουν.
Είναι η οδός, το πέρασμα, το απαρέγκλιτο μονοπάτι, που σε οδηγεί εκεί,
στο όξος το μετά χολής μεμειγμένον, στα καρφιά, στα ματωμένα χέρια, στην
ανάσταση.
Κι αν μπορούσες να διαβάσεις την αιτία την γραμμένη πάνω από το σταυρό σου θα ήξερες πως υποφέρεις, γιατί άνθρωπος γίνεται μόνο εκείνος, που
το Θεό συντροφεύει στον πόνο του.
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Μικρά Ασία
Απέναντι η Μικρά Ασία, μια πατρίδα και μια στεριά, που απλώνεται αδιάκοπη
μέχρι τις εσχατιές της Κίνας. Και από την απεραντοσύνη αυτή να σε χωρίζει
μόνο το θαλάσσιο στενό της Μυτιλήνης, άλλοτε γαλήνιο και αδηφάγο κάποτε, όση είναι η απόσταση ανάμεσα στο άπιαστο και το προσιτό.

Σειρήνες
Και τώρα, που με την τόση φρόνηση και αυτοπεποίθηση κάθε σειρήνας θα
έπρεπε να αποστρεφόμαστε τον μαγνητισμό και τη λαγνεία, περισσότερο
από ποτέ, ελάχιστο κάλλος και ψήγματα σαγήνης αρκούν, για να γίνουμε
επαίτες ξανά του έρωτα και της αλαζονικής ηδυπάθειας. Επειδή εμπειρία
δεν είναι να αποφεύγεις τα λάθη, αλλά να παραδίδεσαι, γνωρίζοντας το τίμημά τους πλέον ποιο είναι.

Η αφήγηση της ύπαρξης
Η ζωή είναι το έναυσμα, η έμπνευση και το κίνητρο, για να ξεκινήσει η ύπαρξη να αφηγείται τις αλήθειες της.
Αποκλειστικός στόχος της εξιστόρησης η νοηματοδότηση των επιλογών
μας, η ενοποίηση όσων βιώθηκαν, ώστε να διασφαλιστεί η συνοχή της προσωπικότητας, η απάντηση στα άτεγκτα γιατί, η αναψηλάφηση των δυσεπίλυτων γρίφων, το δέος και το ψέλλισμα μόλις γίνει κατανοητή η τελονομία ή η
αιτιοκρατία, που μας καθόρισε, η σκιαγράφηση του προορισμού, η αυτογνωσία και η υπέρβαση.
Αποδέκτης, ακροατής, κριτής της διήγησης είναι ο εαυτός και η οικουμένη.
Τούτη η προσωπική ποίηση, αλλά και της πορείας μας οι ραψωδίες, θα αποτελέσουν το ανεξίτηλο αποτύπωμα στον χώρο και στον χρόνο, το απολίθωμα
και το παντοτινό, κρυπτογραφημένο, αναλλοίωτο σημάδι μας στο σύμπαν.
Οι λέξεις που θα την απαρτίσουν, οι έννοιες ακόμα και τα ελάχιστα των
φωνημάτων της, κάθε ψηφίο των προσπαθειών μας θα είναι η κραυγή των
πεπερασμένων εκδοχών μας ενώπιον της απολυτότητας του αιώνιου.
Όσο η θνητή ύπαρξη ομοιοκαταληκτεί με το ατέρμονο και το άφθαρτο,
τόσο η μορφή της γίνεται αιθέρια.
Πρόκειται, επομένως, για έναν απολογισμό, που καθόλου δεν απολογείται, αλλά αναπολεί, για μια ανάκληση περιστατικών και σχέσεων, που οφείλει
να μετατραπεί σε αποκάλυψη, σε ερμηνεία, σε κάθαρση, σε εξιλέωση και σε
συγχώρεση.
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Αντίθετα προς τις άλλες διηγήσεις, σε αυτήν την παράθεση των προθέσεων
και των πεπραγμένων, δεν έχουν σημασία η πλοκή, τα γεγονότα, τα σενάρια,
οι συγκρούσεις, οι εξάρσεις, οι ηρωισμοί και οι επιτυχίες, αλλά τα συναισθήματα, που βιωθήκαν σε κάθε έκφανση, η αισθητική και το κάλλος που διέτρεχε
τα συμβάντα, παρά τις αντιξοότητες, το βάθος των αλληλεπιδράσεων με τους
άλλους και με τη φύση, ο λυρισμός, η ερωτική προσωδία και η αντήχηση της
μελωδίας της ανθρωπότητας μέσα στις επαλληλίες του είναι.
Η προσωπική μας μουσική δεν είναι ατομική, απομονωμένη, ιδιοσυγκρασιακή, ιδιότροπη, αλλά αποκτά τόνο, παλμό και αρμονία μόνο αν διαβαστεί
ως νότα στην παρτιτούρα της συλλογικότητας και ως συγχορδία στα συμφωνικά έργα του κόσμου.
Τα όριά μας διευρύνονται, όταν ενώνονται με τις εσχατιές και τις απαρχές
των υπάρξεων πλησίον μας: Το μελάνι με το οποίο συγγράφονται οι μύθοι
της ύπαρξης είναι αυτό της αγάπης.

Ιδιότυπη ελευθερία
Έρχεται ώρα που ζωή και θάνατος. ανταγωνίζονται ποιος πρώτος τα αγαπημένα θα λεηλατήσει.
Και τότε είναι που, καθώς τίποτε άλλο να απειλήσουν δεν μπορούν, η
ελευθερία ως λάφυρο του πόνου σου χαρίζεται.
Γιατί με τη βιαιότητά τους σου έμαθαν να μην φοβάσαι και να μην αγαπάς.

Παίρνουν
Με ένταση και βουητό σκίζουν τα ύψη φεύγοντας τ´αεροπλάνα·
για τόπους άλλους·
Κάτι δικό μας παίρνουν και πετούνε.
Πυρπολεί τη θάλασσα ο ήλιος· και στα βάθη διαμερίζεται σε χρώματα και
αντανακλάσεις
Κάτι δικό μας παίρνει και το διαμελίζει.
Στα τοπία απολιθώματα όσων χαθήκαν. Χαραγμένα πρόσωπα που σβήνουν
Παίρνουν τις ζωές μας και τις εξαργυρώνουν
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Επιμερισμένη αγάπη
Προσπαθήστε να μοιράσετε την αγάπη, σε πρόσωπα, στιγμές, καταστάσεις
ή μνήμες και θα την δείτε να ασφυκτιά, να αντιστέκεται, να αναδιπλώνεται,
να αλλάζει.
Γιατί, ουράνια καθώς είναι, ενιαία και καθολική, δεν υποδιαιρείται, δεν
τέμνεται, δεν αποσπάται, δεν κομματιάζεται, δεν προϋποθέτει.
Αλλά είτε ακέραια κι ανόθευτη χαρίζεται ατόφια στον καθένα είτε, επιμερισμένη,μεταμορφώνεται σε απωθημένο, σε έλλειψη, σε οργή, σε άμυνα και
θλίψη.
Όταν, λοιπόν ο χρόνος την πολιορκεί και να την χωρίσετε σε επιμέρους
διαστήματα επιβάλλει ή οι συνθήκες και οι συμβάσεις να την ορίσετε προτρέπουν, να θυμάστε πως όσα έχουν ζυμωθεί με το απόλυτο και για την αθανασία έχουνε μεθύσει, δεν επαιτούν το ελάχιστο, αλλά αναζωπυρώνονται με
τους παράφορους παλμούς σας.

Οι άνθρωποι που αγαπήσαμε ήταν τοπία
Άλλοτε με αυταπάτες ανθισμένα κι άλλες φορές για σπορές, που δεν ξέραμε τι θα καρπίσουν, οργωμένα.
Όμως σε τούτα τα μέρη μας επιστρέφει η αγάπη, σαν τάματα ανεκπλήρωτα σε παιδικά ξωκλήσια, στην αρχική ορμή να θυσιάσουμε και σε ελπίδες
πρωτινές και νεκροφιλημένες.
Καυτά κυλούν στα μανουάλια τα θαύματα σε σώματα κεριών. Κι όταν δεν
πυρπολούν, καθώς λιώνουν, την ψυχή μας, παγώνουν, παίρνοντας τη μορφή
της απραγματοποίητης υπόσχεσης, που θα μας καθορίζει.
Προσκυνητές εδώ οι μνήμες, οι πόνοι και όλα όσα λατρέψαμε, τα μόνα
νομίσματα, που σε κάθε παράδεισο τα νέα μας είδωλα εξαργυρώνουν.
Οι άνθρωποι που αγαπήσαμε ήταν τοπία.
Κάθε φορά που τα κοιτάμε αλλάζουν χρώματα και παραστάσεις, προσαρμόζουν τις σχέσεις, έτσι που μοιάζουν ξένα μέσα στην οικειότητά τους.
Κι όταν σε αυτά μας επιστρέφει η αγάπη, δεν ξέρουμε αν μεταβλήθηκε το
βλέμμα μας, αν αλλοίωσε το σκηνικό η ανάγκη, αν αποκαμωμένα τα συναισθήματα ενδίδουν.
Ή, αν ο χρόνος, ανένδοτος και αδιαπραγμάτευτος, κάθε ομορφιά τους
μαζί μας αφανίζει.

73

ΕΥΣΤΡΆΤΙΟΣ Π. ΠΑΠΆΝΗΣ

Πορνογραφική ηθική
Στις χώρες όπου η δικαιοσύνη, οι νόμοι και η εφαρμογή τους είναι έννοιες
σε διάσταση ή που επαφίενται στον πατριωτισμό των λειτουργών τους, τα
πρόσωπα που φυλακίζονται μετά από δημόσια κατακραυγή και δίκες του Διαδικτύου θα έπρεπε να θεωρούνται σύμβολα.
Επειδή στερούνται την ελευθερία τους αυτά, καλύπτοντας τη συνενοχή
και την αναλγησία μας. Όσο μεγαλύτερη η μήνις εναντίον τους, τόσο εντονότερη η υποκρισία. Όσο πολυτελέστερα τα ιμάτια που διαρρηγνύονται, τόσο
ο φαρισαϊσμός της κοινωνίας ακράτητος ξεχειλίζει.
Επειδή την ώρα που κοπτόμαστε για τη διαφύλαξη της γενετήσιας ελευθερίας, παράλληλα ψάχνουμε να απολαύσουμε το ροζ βίντεο της γυναίκας
που διασύρθηκε.
Επειδή ακούμε για τον βιασμό και λαχταρούμε να μας αποκαλύψουν τις
λεπτομέρειες τις γαργαλιστικές, που θα προκαλέσουν οργασμούς και στύσεις και διέγερση και εξάψεις.
Επειδή δίνουμε άσυλο σε ανθρώπους που καθημερινά κάνουν κατάχρηση εξουσίας, γιατί ακριβώς κανείς μας δεν μεγάλωσε δημοκρατικά ή γιατί
λανθασμένα ταυτίζουμε τη δημοκρατία με την άσχετη άποψη οποιασδήποτε
ανειδίκευτης ή περιστασιακής ή καιροσκοπικής πλειοψηφίας.
Επειδή ψάχνουμε όρους πολιτικά ορθούς για να περιγράψουμε τα εκτρώματα των συμπεριφορών μας.
Επειδή απονέμουμε τα χρίσματα της αυθεντίας σε ψυχικά άρρωστους και
διεστραμμένους, που πολλές φορές διδάσκουν και τα παιδιά μας.
Επειδή ακούμε τα κηρύγματα ηθικής από ανθρώπους, που θα συνεργαστούν με τους τυράννους.
Επειδή οι καλοί αδιαφορούν, επειδή οι καλοί με τη σιωπή τους συμπράττουν.
Επειδή, οι θεσμοί δεν προστατεύουν και το δίκαιο δεν είναι εμπεδωμένο
βίωμα μέσω της παιδείας.
Γιατί και το φαινομενικά αθώο, όπως να εργάζεται κάποιος στο νοσοκομείο, στο δικαστήριο, στην εφορία, στο πανεπιστήμιο και ο συγγενής, ο σύντροφος, ο φίλος στην εφημερίδα, στην τράπεζα, στον δήμο, στο υπουργείο,
δημιουργεί το σκηνικό για διαπλοκή, ειδικά στα μικρά μέρη, όπου ανθούν οι
ριζωμένες, χαριτωμένες και γραφικές χούντες.
Γιατί το να υπάρχουν άρθρα σε εφημερίδες και εκπομπές υπογεγραμμένα
με ψεύτικα ονόματα ή το να δημοσιεύονται ρεπορτάζ του καναπέ και της
τουαλέτας είναι ένδειξη σήψης βαθιάς και φασισμού σε πλήρη δόξα
Γιατί το να ασκείται πολιτική από το twitter είναι ο ύμνος της παρακμής
και της φθίσης.
Γιατί χιλιάδες είναι τα γιατί, που όλοι τα γνωρίζουν και συναινούν, δήθεν
εξεγερμένοι.
Ψάξτε, λοιπόν, εσείς οι ηθικοί τον σύνδεσμο στα πορνογραφικά σάιτ, για
να αγανακτήσετε περιπαθείς και αναψοκοκκινισμένοι με τη διαπόμπευση
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της μικρής και αφήστε τους ρομαντικούς ανήθικους να κινήσουν τη Γη και
να προχωρήσουν τον κόσμο.

Απόηχος
Το πέρασμά σας από τη Γη, η οικουμένη ολόκληρη δεν θα μπορεί κάποτε να
το χωρά ή να το αφηγείται.
Γιατί δεν θα αρκεί το χώμα να ενσαρκώνει τις πράξεις σας.
Γιατί δεν θα περισσεύει το νερό να καθαγιάζει με δάκρυα τα μάτια που
αντικρίσατε.
Και ο αέρας, όσο και αν φυσά, τις πύρινες ανάσες, που εξάγνισαν την
αγάπη, που θέριεψαν τους πόθους, και αντιλάλησαν τη θλίψη, δεν θα καταφέρνει να καταλαγιάζει.
Γιατί είστε μελωδίες, που όλες οι νότες και η έμπνευση δεν επαρκούν, για
να ξανασυνθέσουν.
Γιατί είστε ιστορίες πιο περίπλοκες από τις λέξεις, που τις απαρτίζουν .
Γιατί είστε άνθρωποι
και το σύμπαν, όσο κι αν διαστέλλεται, δεν περικλείει τα ελάχιστα των
συναισθημάτων σας.
Τόσο μικρό, που για μια στιγμή νομίσατε πως ο θάνατος θα σας εξαφανίσει.
Λες και δεν γεννηθήκατε συνοδοιπόροι και εικόνες του αιώνιου.
Λες και δεν γίνατε ο μεθυσμένος Πλάστης, που πυρπόλησε με έρωτα και
ξεσηκωμούς την πορεία σας.
Λες και δεν είστε ο απόηχος του Θεού, που κλαίει.

Χριστουγεννιάτικα φωτάκια
Λίγοι μόνο το γνωρίζουν. Ίσως κάποια παιδιά και εκείνες οι ψυχές, που λίγο
πριν πετάξουν, ντύνονται τα ρούχα της παιδικότητας, αποδιώχνοντας την οίηση και τα προσχήματα.
Μερικοί λένε πως και οι μεγάλοι μπορούν να το νιώσουν, όταν βουτούν
τις αισθήσεις τους στη φαντασία και στο κρυμμένο, αόρατο παράλογο, που
διαφεντεύει τις λεπτομέρειες, και τις μασκαρεύει, κάνοντάς τις να μοιάζουν
με νόηση και πραγματικότητα.
Μόνο σε αυτούς γίνεται προφανής η διαπίστωση πως οι άνθρωποι μπορούν να δουν τόσα χρώματα, όσα και τα συναισθήματά τους και να ακούσουν τόσους ήχους, όσες και οι λέξεις που προφέρονται, όταν ξεγλιστρούν
από τη λογική και αναβαπτίζονται στις λίμνες της καρδιάς ή του παράφορου.
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Όμως η πολύχρωμη οικουμένη και οι αρμονικές συγχορδίες της, που είναι
τόσο διάφανη όλο τον χρόνο, όσο καλυμμένοι και κρυφοί παραμένουν οι
λογισμοί της καθημερινότητας, λένε πολλοί, πως τα Χριστούγεννα φανερώνεται σε όλους, καλούς και κακούς, επειδή εκείνες τις μέρες αντανακλά τα
λαμπερά χρώματα του Παραδείσου, καθώς επισκιάζει τα σκότη και ενοποιεί
τα αντίθετα.
Έτσι, λοιπόν, αν τα μάτια σας καθηλωθούν στην πορφυρή πανδαισία ενός
στολισμένου δέντρου, που αναβοσβήνει και πάλλεται, κι αν ήχοι ξεπηδούν
ακόμα και από τη μοναξιά ή τη θαλπωρή ή την ανάμνηση, δεν είναι τα χρώματα που σας ζαλίζουν και οι νότες της γιορτής, αλλά η έκσταση της ύπαρξης και των άπειρων εκφάνσεών της, που λαμποκοπά ατόφια και δονείται
σαν ύμνος, γιατί απευθύνεται στο Σύμπαν.
Τα ίδιο φως, θυμηθείτε, σας πολιορκεί, όταν με καθάρια καρδιά δείτε το
βλέμμα όσων σας περιβάλλουν, επειδή τα συναισθήματά τους είναι χρώμα
και οι καημοί τους ραψωδίες και μουσική.
Κι αν προσέξετε καλύτερα μέσα στα στολίδια και στις φάτνες, στις μελωδίες και τα κάλαντα κρύβονται όλες οι ματιές που σας αγάπησαν, όλα τα
Χριστούγεννα, που χάθηκαν, και οι ευχές που σε άλλες διαστάσεις εκπληρώθηκαν.
Όταν ντυθείτε κι εσείς την παιδικότητα ή ανοίξετε τα κλουβιά της ψυχής
να δραπετεύσει, θα δείτε εκεί ανάμεσα στα χριστουγεννιάτικα φύλλα των
δέντρων και στα αστέρια και στα χρώματα, όσους αγαπήσατε και έγιναν πένθη, να σας προσκαλούν στην έσχατη και υπέρλαμπρη μαγεία, που κοσμεί όλα
τα αόρατα και τα θεία.

Αγγελία
Θαλπωρή στις αναμνήσεις σας προσφέρω και τους λογισμούς, που αρνηθήκατε, στεγάζω.
Κι αν σ’ ένα παιχνίδισμα του χρόνου λησμονηθήκατε, στ’ απομεινάρια
τους εγώ την υπόσταση σας εφευρίσκω.
Γιατί μοίρα σας δεν είναι αυτά που πρόκειται να γίνουν,
αλλά όσα επιλέξατε ποτέ να μην υπάρξουν..
Και εκείνα
που εξαιτίας σας σε βάρος όλων των άλλων γεννηθήκανε.
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Αντιπερισπασμοί
Είναι οι πρωτινοί έρωτες αντιπερισπασμοί στη ζωή και ανθούν με το κάλλος,
τη δύναμη και την ουτοπία.
Γρήγορα οι περιστάσεις θα διεκδικήσουν όσα σφετερίστηκαν και θα τους
απογυμνώσουν ή θα τους δικαιώσουν.
Όμως οι στερνοί πόθοι, οι σπάνιοι, οι ατελέσφοροι, οι απελπισμένοι, αντιπερισπασμοί γίνονται στον θάνατο και διεκδικούν όσα ορίζουμε και εκείνα
που δεν έχουμε, τα ουράνια και τα επίγεια, τα εφικτά και τα απρόσμενα.
Ακριβώς όπως ο θάνατος χορταίνει μόνο μόλις λαφυραγωγήσει την
ύπαρξη.
Και τότε, επειδή θυσίασαν στο αδύνατο, οι έρωτες οι έσχατοι, μερτικό
παίρνουν στην αθανασία.

Ανέφελα Χριστούγεννα
Τα πιο ανέφελα Χριστούγεννα ήταν εκείνα που κόσμησαν οι αγαπημένοι, κι
ας ενώθηκαν αθέλητα με τους πιο θολούς και άγνωστους ορίζοντες.
Κι αν μας πυρπολεί, κι αν μας θλίβει το μήνυμα της αγάπης, είναι γιατί
μεθάμε από τα αποστάγματα ή παραδέρνουμε στα αποκαΐδια της ύπαρξής
τους.
Άλλοτε ως παρακαταθήκη κι άλλοτε ως ανάθεμα πάντα θα καθορίζουν το
βάθος και τα προσχήματα της ελευθερίας μας.

Τα δάκρυα το βράδυ μπερδεύονται με τη δροσιά
Αν ποτέ δεν σου άρεσε η εθνική οδός, αλλά προτιμούσες τους δρόμους
και τα μονοπάτια που σε παρασύρουν σε χωριά ερημικά και σε καρδιές
ανήμερες, πρόσεχε, γιατί παντού παραμονεύει ο εαυτός σου και τα πιο δόλια οράματα... Όπως εκεί, τρεις το πρωί, που ανηφορίζεις προς την πεδιάδα της Ομβριακής, ξεγελασμένος από τις στροφές και τη φυγή, στην Αγία
Αικατερίνη με τις σκοτεινές πραμάτειες και τον όγκο της Οίτης στιβαρό
σαν τείχος και απειλή. Μυριάδες φωτάκια από οικισμούς στιγματίζουν την
ομίχλη, λαμπυρίζουν τις ανάσες των κατοίκων, τρυπούν στιγμιαία το πυκνό
σύννεφο, την αταραξία και σε εξακοντίζουν σε κάποιο μέρος αλλοτινό με
το ίδιο όνομα. Σε έναν γαλήνιο κόλπο και σε ακρογιάλια με περιβόλια μοσχομύριστα, κάποτε, στη Μυτιλήνη, σε μια θάλασσα που τόσο ερωτεύτηκε
τη στεριά και τον μόχθο των ανθρώπων, που έμοιασε σε λίμνη και νηνεμία,
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με την αθωότητα και τον λυρισμό να μην προμηνύουν τον ξεριζωμό που θα
ακολουθούσε.
Νοσοκομείο Λαμίας, μονάδα επειγόντων περιστατικών και μια κατάρα,
καθώς κυνηγημένος τρέχεις με το αυτοκίνητο απέναντί της, για να ξεφύγεις
από μοίρες που σε ονείδισαν και λόγια ανείπωτα και επηρμένα που υποτίμησαν τους καιρούς. Μια φευγαλέα ματιά, συγγενείς που καπνίζουν σε παγκάκια έξω, η απόσταση για τον νου μεγάλη, δεν βλέπεις τα πρόσωπά τους
-τι συνέβη, ποια η έκβαση, τα δάκρυα το βράδυ μπερδεύονται με τη δροσιά,
αλλά η αγωνία τους ανακατεύεται με την αντάρα και μπαίνει από τον κλιματισμό στα ρουθούνια σου και στον λογισμό, μολεύει τους ήχους της νύχτας
και ακούγεται στο ραδιόφωνο, σαν εκπομπή πένθιμη. Παραφωνία η ζωή, πνιγηρή, αν δεν περικλείει την ανθρωπότητα, και θηλιά ο πόνος ο ξένος, αν δεν
γίνεται οικείος. Μα η καρδιά πάντοτε βλέπει εκεί που οι αισθήσεις δεν τολμούν και στο έρεβος ακόμη και στη συμφορά, και σου ζωγραφίζει στο τζάμι,
τρίζοντας, τη φρίκη της μητέρας, τη νυκτωδία, την αρρώστια την αναπάντεχη, το αίμα από τα σφαγεία του κόσμου, την τραγωδία των θνητών.
Κάποιοι δεν μπορούν να σταθούν και χάνονται σε διαδρόμους, νοσοκόμες καλούν, μερικοί κάνουν βόλτες και δίπλα τους ο Χάρος, σε κάθε εντατική μέσα στην ομίχλη, σε κάθε πόλη, κάθε ώρα, να διαλέγει αυτούς που θα
ενδώσουν. Προσκλητήριο με τυχαία σειρά ή με άγραφους σκοπούς, μέχρι να
ακουστεί το όνομα που θα σε σπαράξει. Ο θάνατος σου μαθαίνει να υπάρχεις. Και η οδύνη να καταλύεις την υπεροψία. Μα τότε κάθε χαρά γίνεται
ενοχή, επειδή συμπορεύεται με την άλωση και τη θλίψη του συνανθρώπου.
Γι’ αυτό κάθε ηλιαχτίδα αφήνει σκιές και η ζωή σμιλεύει ήδη τις κερκόπορτες
που θα σε προδώσουν. Και είναι ξόρκι μαγικό κι αθάνατο νερό η αγάπη, που
καμιά φορά σε πηγούλες βρίσκεται αόρατες, λίγο έξω από κάθε Λαμία.

Θέατρο
Γεννήθηκες σε μια σκηνή. Άκουσες ηθοποιούς να απαγγέλουν ρόλους, να
παριστάνουν, να θρυμματίζονται, να αποθεώνονται, να λησμονούνται. Ακόμα
κι όταν αποχωρούσαν, όμως, η απουσία τους καθόριζε την πλοκή, την προσωδία και τον απόηχο της δικής σου ποίησης. Ακατάληπτη η υπόθεση στην
αρχή, τα λόγια ξένα. Όλες σου οι επιλογές σκηνοθετημένες, οι γραμμές σου
εμπνευσμένες από άλλους. Όσους οι άνθρωποι γεραίρουν, τους χλευάζει ο
Θεός και τους περιγελά η πραγματική ιστορία.
Κοίταξες κάτω να διακρίνεις το κοινό. Μα δεν υπήρχε. Πρωταγωνιστές οι
θεατές έπαιζαν δίπλα σου, ερωτεύονταν, συνομιλούσαν, συνωμοτούσαν. Κάποτε αναρωτήθηκες ποιος, λοιπόν, θα βρίσκεται στα εδώλια, στις κερκίδες, τα
διαζώματα να σε χειροκροτήσει. Σου αποκάλυψαν, όταν μεγάλωσες, πως θα
μπορούσες να αλλάξεις το σενάριο, αλλά έτσι θα διακυβεύσεις τις πολύτιμες
ισορροπίες. Οι επιλογές σου κάθε στιγμή γίνονται πεπρωμένο. Και χτίζουν τα
στεγανά που θα σε περικλείσουν. Ψέμα τα όνειρα που δεν πραγματοποιήθηκαν, φενάκες οι λιγοψυχισμένοι πόθοι, ανέστιο αίμα οι πράξεις οι ημιτελείς. Και
έτσι πονούσες, επειδή δεν καταλάβαινες αν έπαιζες σε δράμα ή σε φάρσα.
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Τα πάντα σου παραδόθηκαν συνετά και μετρημένα: ο τόπος, η διάρκεια,
τα πλαίσια, οι κανόνες, τα όρια, οι φόρμες, οι προσδοκίες. Κι ακόμα χειρότερα, τα κίνητρα, οι αιτίες, οι ερμηνείες. Σου απέμειναν οι συμπεριφορές και
οι αφορμές για τη δική σου παραλλαγή. Αυτήν που θα σε έκανε μοναδικό
μέσα σε τόση υποκρισία. Εκείνη που θα σε διέκρινε από τους κομπάρσους
και τους υποταγμένους.
Στο τέλος σταμάτησες να κοιτάς τους ουρανούς και σε μαυραγορίτες της
αγάπης ξεπούλησες τα κληροδοτήματά σου. Για μία πρόσκαιρη αγκαλιά δέχτηκες να εξαργυρώσεις την ενοχή των κριματισμένων.
Κι όμως κάθε συναίσθημα που ζεις, με τόσους τρόπους ήδη βιώθηκε, που
μόνο αν γίνει πανανθρώπινο, συνηγορεί στην αρμονία. Και κάθε σκέψη έτσι
δικαιώνεται, αν κατορθώσει να ενωθεί με τους λογισμούς τους αρχαίους και
τους μελλούμενους.
Σου δίδαξαν πως η ελευθερία κερδίζεται όχι με την ανατροπή, μα με τη
σωφροσύνη, την καρτερία, τη νηνεμία. Εσύ όμως θα αντάλλαζες την ευτυχία
για τις δυσεύρετες φλέβες της αλήθειας, για μια ελάχιστη υπόνοια του σκοπού ετούτης της πορείας.
Πολύ νωρίς ενέδωσες στην εμμονή της αποχώρησης από την αθέλητη
κι ανούσια και άχαρη παράσταση. Οι τετριμμένοι ρόλοι δεν σου ταιριάζουν
και οι προκατασκευασμένες στιχομυθίες δεν εξυφαίνουν την αφήγηση της
ύπαρξής σου. Ίσως επειδή παραδέχτηκες, μέσα από την οδύνη, την ήττα, το
πείσμα και το σφάλμα πως μία είναι η επική διέξοδος, που αντιπαλεύει τη
σκευωρία και δονεί τους αλγεινούς δυνάστες σου: η άρνηση να παίξεις σε
τραγωδίες χωρίς κάθαρση και χωρίς τη Νέμεση να αποκαθιστά την άχρονη
Δικαιοσύνη.
Όσο κι αν ο ρομαντικός έρωτας αρνείται την υποψία, τόσο η αμφιβολία
κάποτε θα εξεγερθεί για να τον αφανίσει. Σαν το παρελθόν, που σαν αγνοηθεί, μαχαίρια θα βγάλει να εξοντώσει το αγέννητο μέλλον. Και όπως τα
όνειρα μιας αθωότητας που παραδόθηκαν στην ενοχή, επειδή προοιώνιζαν
την πάλη με την πιο στυγνή πραγματικότητα.

Αν ήμουν παιδί
Αν ήμουν παιδί, η πλάση τόσο για χάρη μου θα λιγόστευε, που στο βαρύ συρτάρι με τους μαιάνδρους, τα ρούχα και τα ολογράμματα, ακέραια και ατόφια,
θα δραπέτευε, για να την ξετυλίξω. Και της ευτυχίας προσκυνητές οι στιγμές
οι ασήμαντες θα συναθροίζονταν -λάφυρα πρωτόφερτα-, στη μνήμη μου
ανεξάλειπτα το πεπρωμένο να μου αποτυπώσουν. Ο χρόνος ο αλχημιστής,
σύμμαχος τότε, συμπολεμιστής πιστός και γενναιόδωρος, τις διορίες του θα
εξακόντιζε στη θλίψη, στον καημό και στην οδύνη, να μην συνθλίψουν τη
χαρά, την προσμονή, την ικεσία. Η πανδαισία της οικουμένης της αφανέρωτης, το χαμόγελο της μητέρας μου θα ντυνότανε, στίγμα πριν γίνει αδυσώπητο κι αλύγιστο και θάνατος.
Κατοπτρική η θάλασσα, κι η κλίνη μου στο λίκνισμά της θα απεικόνιζε του
Θεού την επιδοκιμασία.
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Αν ήμουν παιδί, κάθε παιχνίδι μια λέξη απρόφερτη θα μου ψιθύριζε και
ζώα του μύθου με πάθη ανθρώπινα στα όνειρά μου θα φωτοβολούσαν. Και
τ’ αντικείμενα -θυμίαμα στην ορμή-, το σχήμα, το χρώμα, το άγγιγμα, τις μελωδίες τους για χάρη μου θα κρυφοτραγουδούσαν.
Αν ήμουν παιδί, στις τολμηρές πορείες μου εξάντες άγγελοι θα συνοδοιπορούσαν. Το Σύμπαν θα διαστελλόταν σε κάθε μου κίνηση και το αιώνιο θα
μεθούσε στο αβέβαιο βήμα. Και ξωτικά αόρατα και άυλα, ίχνη ψηφιδωτά και
στέρεα στο χώμα των ταξιδιών μου θα σμιλεύανε, την επιστροφή την ανέφελη και την υπήνεμη να μου εγγυηθούν.
Αν ήμουν παιδί, οι ίσκιοι στο ταβάνι και οι φόβοι μου, στο φως του καντηλιού χορεύοντας, την παραμυθία στην αγκαλιά του ύπνου και του νανουρίσματος θα δέονταν και θα εκλιπαρούσαν. Και τα νοήματα, κληροδοτήματα
αφτιασίδωτα, αγνά, αληθινά και καθαγιασμένα. Αν ήμουν παιδί, τα πρόσωπα
των προσφιλών σφραγίδες της λατρείας και της αγάπης τα αντίθετα, εφιάλτης, που ήξερα πως γρήγορα θα περάσει.
Αν ήμουν παιδί, τους παραστάτες της ζωής μου θα ξανάβλεπα, τα ακριβά
τα «Σ’ αγαπώ», τα σπάνια, που λησμόνησα ή ντράπηκα να πω, να τους ομολογήσω.
Αν ήμουν παιδί, σ’ ανθρώπους επηρμένους, δοκησίσοφους δεν θα καταδεχόμουν να μιλήσω, σαν τώρα, που η μωρία και η φαυλότητα μ’ έσπρωξε
στο ταπεινό και το ελάχιστο τη σοφία να ξαναναζητήσω.

Είμαστε πλασμένοι εμείς
Είμαστε πλασμένοι εμείς για ταξίδια κοντινά κι εφήμερα. Καθισμένοι στην
πλώρη υποκρινόμαστε πως η θάλασσα, που τις ματαιώσεις εξιλεώνει, απέραντη σαν τη ζωή μας θα είναι, και η απόδρασή μας εν τέλει παντοτινή. Κι
όμως, καλά γνωρίζουμε πως, όσο κι αν θεριεύει η παραζάλη, δίπλα προσμένει το φιλόξενο λιμάνι των προσχημάτων μας, σαν την καλοκαιρινή ουτοπία
ενός νησιού που θα μας σώσει, αν τα κύματα εξαγριώσει η έπαρσή μας κι οι
θλίψεις κάνουν ρεσάλτο στην ύπαρξή μας.
Είμαστε γλάροι εμείς, που τα πλοία της φυγής σαν επαίτες ακολουθούμε.
Ορμώντας με σθένος και πυγμή κρώζουμε την ήττα του νερού να προσεταιριστεί, καθώς υποταγμένο τον θρίαμβο των πανιών μας επικυρώνει.
Μα σαν τη στεριά θαμπώσει η μακρότητα και οι προπέλες τον τρόμο και τη
νοσταλγία αναδεύσουν, με πανικό και βιάση και απόγνωση φροντίζουμε από
του καραβιού τις ωδίνες να απαλλαγούμε, κατευνάζοντας των προδομένων
ιδανικών τα πέλαγα με σπονδές σε αναλαμπές φάρων ποντισμένων.
Και πολύ περισσότερο προσποιούμαστε πως αγνοούμε ότι και η ζωή μας
ατέλειωτη δεν είναι.
Αλλά τη νύχτα, όνειρα και σχέδια και ρότες ανύπαρκτες χαράσσουμε, σε
χάρτες που αυλακώνουν του νου το ατελέσφορο, τινάζοντας από πάνω τους
κονιορτούς καθημερινής φαυλότητας από τα ερείπια των λεηλατημένων πόθων μας και την αφλογιστία των συναισθημάτων.
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Κι αδιαφορούμε που ο θάνατος παραμονεύει το αβέβαιο σκαρί μας να
σπαράξει, μην υπολογίζοντας λιμάνια με το αμετάκλητο τετελεσμένο του και
τις ριπές των απρόσμενων νοτιάδων του.
Είμαστε εμείς τα καράβια και οι χάρτες και οι θάλασσες.
Στις κακοτοπιές του απείρου ακατάπαυστα σμιλεύουμε αυτό που υπάρχει
κι εκείνο, που με λάφυρο την ύπαρξή μας θα υπάρξει.
Μα σαν στους ύφαλους του χρόνου προσαράξουμε και το μηδέν απατήσει
τους εξάντες, με πόνο κι οιμωγές και δάκρυα στων καιρών το απροσπέλαστο
σκευωρούμε, χαράσσοντας ανεξάλειπτα κι αθόρυβα τ’ αρχικά μας και της
φουρτούνας ενορχηστρώνοντας το πένθιμο τραγούδι.

Βάθρα
Καθώς εξελίσσεσαι, οι πιο ένθερμοι χειροκροτητές είναι τα πιράνχας, που
στην πρώτη πτώση θα σε κατασπαράξουν για το θράσος σου να ανεβείς
ψηλότερα και μόνιμοι ακόλουθοι τα παράσιτα, που θα καρπωθούν τα πρόσφορα της δικής σου διακινδύνευσης. Στην πορεία προς την κορυφή́ θα γλιστράς στη γλίτσα των κολάκων, θα παραπαίεις στην κριτική́ των αχρηστών
και θα μπερδεύεσαι στις μομφές των υποκριτών, ενώ θα σε συντροφεύει η
εκκωφαντική́ σιωπή́ και η αχαριστία όσων θα επωφεληθούν περισσότερο
από́ τα έργα σου. Οι ελάχιστοι που θα χαρούν στα βάθρα σου και θα γίνουν
αναχώματα στη φθίση είναι τα πρόσωπα για τα οποία άξιζε να τα ζήσεις όλα
αυτά́.

Αρχοντιά
Αρχοντιά είναι η ομορφιά που παραμένει όταν κάποιος ή κάτι ξεπληρώνει το
χρέος του στον χρόνο και στους ανθρώπους.

Πόσο γελάστηκα
Ψηλά μου έμαθαν πως βρίσκονται οι αξίες. Στα δύσβατα σε προσμένει το
τέλειο, το ιδανικό…
Αισθήσεις απρόσιτες και κόσμοι μαγεμένοι. Αέναοι πόθοι, δοξασίες λυτρωτικές…
Εκεί, πάνω από όλους, όσα πρέπει ν’ αγαπήσεις. Εκεί, πέρα απ’ τον χρόνο,
το κακό και τη φθορά. Χωρίς σύνεση κι εγώ βιάστηκα να τρανέψω.
Χωρίς φρόνηση να πιαστώ, να απλώσω, να κρατηθώ. Άλλοτε σε ώμους
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φίλων μου, σε έρωτες φλογισμένους κι άλλοτε από παροτρύνσεις συμμάχων
ιδεατών.
Και κάποτε ακόμα πάσχιζα σε μνήμες αγαπημένων, σε απαντοχές και σε
φενάκες να στηριχτώ.
Κάποτε ακόμα ονομάτιζα την ήττα προσμονή.
Έτσι μεγάλωσα κι ανέμιζα το χέρι να τις αγγίξω.
Μα ξεγελάστηκα, καθώς η μέρα μόλευε τη σκέψη.
Ξεγελάστηκα κυνηγώντας τα υψηλά.
Πώς παραστράτησε η ματαίωση την κρίση, πώς πλάνεψε η λάμψη την
αρετή;
Γιατί εκείνα που οι άνθρωποι έλεγαν πως αξίζουν κάτω από τα πόδια μου
βρίσκονταν μια ζωή.
Σέρνονταν στο χώμα σαν τα φίδια που ελλοχεύουν, κονιορτός μιας πλάνης περαστικής.
Κι εκεί ψηλά ένας ήλιος που κατοπτρίζει την τραγωδία και του κόσμου την
οιμωγή, ένα εμπόδιο ο ουρανός και σύνορο γαλάζιο, που κρύβει, Θεέ μου,
τη μόνη αλήθεια!
Που κρύβει, Θεέ μου, την κραυγή την πιο σπαρακτική!
Κι όσοι από σας σπεύσετε να γιορτάσετε την ανάσταση του Ιησού, την
ίδια θα πάρετε απάντηση:
- Δεν είναι εδώ.
Γιατί ο Κύριος βρίσκεται μέσα στην αμφιβολία των επιλογών που από δειλία δεν προκρίναμε, στο κενό των ανθρώπων που αγνοήσαμε, στην ηχώ της
απόγνωσης που δεν ακούσαμε και στην κατάνυξη των χρόνων που δεν αξιοποιήσαμε…
Γιατί ο Χριστός, αφού συνάντησε τους μαθητές για τελευταία φορά, μεταμορφώθηκε στην ερημιά του απελπισμένου, την αθωότητα μιας παιδικής
απορίας και τον κατατρεγμό του ξένου που εκδιώξαμε.
Γι’ αυτό, τον Κύριο δεν θα τον βρείτε στο «άρατε πύλας» και στο ανέσπερο φως, αλλά στο καντήλι του αρρώστου που τρεμοσβήνει και στον ιδανικό
εαυτό μας, που λησμονημένος μέσα στην καθημερινή ματαιότητα ψυχομαχεί.

Ζήτησα από τον Θεό
Ζήτησα από τον Θεό να με γυρίσει πίσω στις Εδέμ της παιδικής μου ηλικίας.
Τότε που τα μικρά περιέκλειαν το πελώριο, οι λεπτομέρειες στα μάτια μας
φάνταζαν πιο ακέραιες από το τέλειο και η ώρα χωρούσε δυο αιωνιότητες
και ένα θαύμα.
Να με αποθέσει απαλά σε εκείνους τους καιρούς που η σταθερότητα
υποδυόταν την υπόσχεση για ασφάλεια παντοτινή και ο θάνατος ήταν πιο
προσωρινός από τον ύπνο. Τότε που τίποτα δεν τελείωνε, αλλά άρχιζε ξανά
το επόμενο πρωί, ενώ είχε τη γεύση του καινούργιου, του τερπνού, του πρωτόγνωρου και του αδοκίμαστου. Να μου ξαναδείξει την εποχή που διακω-
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μωδούσαμε τα σοβαρά, γιατί μπορούσαμε να νιώσουμε το παράλογο στην
οίηση των ανθρώπων και υποδυόμασταν τις τραγωδίες του κόσμου, σαν να
ήταν παραμύθι με προδιαγεγραμμένο αίσιο τέλος.
Στα χρόνια που οι απορίες μας δεν λογίζονταν ως προπατορικά αμαρτήματα και ο μύθος ήταν η πιο ασφαλής και αυτονόητη ερμηνεία. Να με πάει
πίσω στους τόπους που όλα είχαν ψυχή, τα πράγματα, τα ζώα, οι στιγμές, οι
καταστάσεις και εκείνοι που αγαπούσα ζωντανοί και παραστάτες.
- Με την καρδιά θες να σε πάω ή με τον νου;
- Με τον νου, Του απάντησα και με τον λογισμό, για να μπορώ καταλαβαίνω
πως όλα τα θνητά τελειώνουν και να κατανοώ την ευτυχία που δεν εκτίμησα.
- Όμως, μου απάντησε ο Θεός, μόλις διάλεξες την κόλασή σου. Γιατί έτσι
είναι γραμμένο, οι Εδέμ να πλάθονται μόλις κάποιος τις δει με τα μάτια της
καρδιάς του. Και καθαρτήριο να γίνονται αν κάποιος προσπαθήσει με το
μυαλό να τις μολέψει.

Αθωότητα
Κι αν γεννηθήκαμε αθώοι, κάθε φορά που πετυχαίνουμε, στο σχολείο, την
εργασία, τον έρωτα, όταν πιο βαθιά ως κυρίαρχοι στην κοινωνία μπαίνουμε,
στην οικογένεια, τους νόμους, τους θεσμούς όσα μας εντάσσουν, από την
αρχική φύση την αγαθή ένα κομμάτι υφαρπάζουν, μέχρι που με την πρώτη
εικόνα διόλου να μην μοιάζουμε.
Και μόνο λίγο πριν το τέλος, όταν η κοινωνία ολόκληρη μας μισεί και τη
μισούμε, τότε η αρχική μας εικόνα επανέρχεται, άτρωτη από τις επαλληλίες
των συμβάσεων, επιστρέφει, όταν είναι πια πολύ αργά.

H αυθύπαρκτη αλήθεια
Αργά καταλάβαμε πως η πραγματικότητα και οι αισθήσεις δεν ήταν παρά η
πρόφαση, για να μπορούν να έχουν εικόνα και ήχο και μυρωδιά και γεύση
και υφή οι ιδέες και ο άυλος κόσμος που κουβαλούσαμε μέσα μας.
Γιατί ο νους, αμάθητος καθώς ήταν στα γήινα, επινόησε την ύλη, για να
προβάλει τα χρώματα, τις σχέσεις, τις ερμηνείες, τις ιδέες, όπως το μικρό
παιδί χρειάζεται το χαρτί και τον μαρκαδόρο για να ζωγραφίσει τις χαρμολύπες του.
Με πινέλο τη γλώσσα και τον λόγο, βουτά στο μελάνι της σκέψης και δημιουργεί νέους συνδυασμούς, προοπτικές, σημασίες, όσα υπάρχουν, όσα
υπήρξαν και όσα μέλλεται να υπάρξουν.
Κατά βάθος, όλοι ξέραμε, κι ας είχε σκοτιστεί η μνήμη, πως τίποτα δεν
είχε σάρκα, ότι οι πόλεις μας ήταν οι συσχετίσεις των κατοίκων τους, οι κοινωνίες οι συμφωνίες και η επικοινωνία των μελών τους, φίλοι, γνωστοί και
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συγγενείς αναβαθμίδες συναισθημάτων και σχέσεων, νεότητα το πλήθος
των επιλογών, αξίες οι εξιδανικευμένες στάσεις και γηρατειά η σταδιακή
αποκοπή από όλα αυτά.
Ακόμα και τα πένθη μια προσδοκία ήταν για την αναμφισβήτητη επανένωση με τους νεκρούς σε μια άλλη διάσταση. Φόβοι οι αρρώστιες μας, προειδοποιήσεις οι καταθλίψεις μας και δυστοκίες οι απειλές στους τρόπους που
προσαρμοζόμαστε.
Αγαπούσε το πνεύμα και επεκτεινόταν η οικουμένη, ερωτευόταν και το
χώμα γινόταν σάρκα της ποίησης, επιθυμούσε και λάξευε τα νέα όρια.
Ζούσαμε με την αισθητική, το κάλλος και τη νόηση, με το συμβολικό, την
υπόθεση, τη φαντασία, αλλά αναζητούσαμε αφορμές για να τα αναπαραστήσουμε, σαν γλύπτες που με αγωνία ορθώνουν αγάλματα για να πιστοποιήσουν την ταυτότητα.
Όλα μια αντανάκλαση του πνευματικού αντιστοίχου, η ίδια ενέργεια που
μετατρεπόταν σε αυταπάτη ενότητας, μια χρονική παγίδα για να βιώνουμε
την ασφάλεια και προβλεψιμότητα του αιτίου με το αποτέλεσμα.
Εμείς κατασκευάζαμε το σύμπαν μας. Εμείς γεννούσαμε το δέος του, τις
απειλές και τις εκρήξεις του. Αυθύπαρκτη η αλήθεια του και ας κρύβονταν
στις ομίχλες του προφανούς.
Ο κόσμος αυτός ο εσωτερικός στροβιλιζόταν, παλλόταν, πέθαινε και αναγεννιόταν, δοκίμαζε και καταργούσε νόμους, σταθερές, αρμονίες και γαλαξίες.
Όχι από πού προήλθε η ύλη, αλλά πώς έγινε πύλη. Όχι τα ορατά, αλλά τα
αόρατα. Όχι τα θνητά, αλλά τα αθάνατα.
Ο κόσμος αυτός υπήρχε μες τις καρδιές μας και ας προσποιούμασταν
πως δεν τον βλέπαμε. Καθόριζε τις αναπνοές μας κι ας ξεγελιόμασταν πως
ξέπνοους μας άφηνε η μέθη των υλικών.
Όμως, ξέραμε πως όταν όλη η ανθρωπότητα δεν θα μπορούσε να μας
γλυτώσει, όταν θα είχαν παραιτηθεί οι επιστήμες μας, ο κόσμος αυτός σαν
προαιώνια γνώση θα έστεκε μπροστά μας.

Αποποίηση
Δεν υπάρχει κοινή γνώμη και λογική. Θέλω να ξέρω πώς σκέφτεται ο καθένας,
με τι γνώσεις και κίνητρα και ποια φερεγγυότητα έχει η άποψή του. Αλλιώς
οι όροι αυτοί υπάρχουν όχι για να περιγράψουν έναν φανταστικό, υποθετικό,
ανούσιο μέσο όρο, αλλά για να δικαιολογήσουν την αποποίηση ευθυνών. Ανόητα εφευρήματα, για να τα επικαλούνται όσοι ποδηγετούν τα πλήθη.
Κι όμοια, δεν υπάρχουν απρόσωπα κερδοσκοπικά κεφάλαια που καταληστεύουν. Υπάρχουν μέτοχοι με όνομα και επώνυμο και επενδυτές με συγκεκριμένη ταυτότητα, που κερδοσκοπούν και είναι υπόλογοι για τα εγκλήματα
ενάντια στην ανθρωπότητα. Ας σταματήσει πια ο νεοφιλελευθερισμός να
καλύπτεται πίσω από όρους που μεταθέτουν την ενοχή και η Αριστερά να
εξορκίζει αόριστους εχθρούς.
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Μην προσπαθείτε να με πείσετε
Μην προσπαθείτε να με πείσετε. Ο καθένας μπορεί να ιστορήσει μόνο τη
δική του αυθαίρετη αλήθεια. Και να διηγηθεί, αν μπορεί, πώς αυτή ενηλικιώθηκε ή διαψεύστηκε μέσα από τις αλήθειες των άλλων. Νάζια οι αποδείξεις
σας και σοφιστείες τα επιχειρήματά σας. Η γλώσσα με λέξεις μεταμφιέζει
την πραγματικότητα, μέχρι το ψέμα να γίνει αλήθεια ανεστραμμένη.
Μπορείτε, όμως, να μου περιγράψετε την ομορφιά της πλάσης που σας
περικυκλώνει! Για το κάλλος, ό,τι και να πείτε, αναγκαστικά θα ομορφύνει,
σαν να ʼναι αλήθεια. Κι αν θέλετε, ερωτευθείτε! Γιατί η αγάπη είναι η αλήθεια
που αδιαφορεί αν θα την πιστέψει κανείς.

Καλοκαιρινό
Κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι στόχοι, κάποιες αυταπάτες μοιάζουν με το νησάκι που δεσπόζει στην ακτή.
Τόσο κοντινό, που με μια ανάσα νομίζεις πως θα φτάσεις! Μα σαν ξεθαρρέψεις και βγεις στο μέσο της διαδρομής, κουράζεσαι, λιγοψυχάς, οι αντοχές βουλιάζουν. Και τότε πεισμώνεις, βρίσκεις δύναμη απρόσμενη, πίσω δεν
κοιτάς. Το γόητρό σου η απόσταση δεν θα καταβάλλει.
Κάποτε εξαντλημένος φτάνεις και αντικρίζεις βράχια ρημαγμένα από τα
κύματα και θάμνους ξερούς και λιοπύρι.
Τόσος κόπος άδικος για ένα γινάτι, για έναν κακό υπολογισμό, για ένα
στοίχημα με τον εαυτό σου, για μια βουβή σειρήνα.
Και τώρα δεν έχει πια επιστροφή!
Κι αν βρεις το κουράγιο να γυρίσεις, η ακτή ποτέ δεν θα ’ναι ίδια.

Αυτομόληση
Εκείνη τη στιγμή χάνεται το δίκαιο, ακριβώς μόλις η δικαιοσύνη αποδοθεί.
Σαν την αγάπη που αυτομολεί, αμέσως μόλις από κάποιον κερδηθεί.
Επειδή γέρνει προς τους ηττημένους η πλάστιγγα, έτσι που η ανισότητα
να κυοφορήσει τη νέα εξέλιξη.
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Η γραμματική του θανάτου
Αφιερωμένο σε όσους ηττήθηκαν…
Ποιοι φρικτοί αόριστοι έστησαν καρτέρι στην ύπαρξή σου;
Γιατί συντελεσμένα ρήματα γίνονται φυλακές και σε αλυσοδένουν πίσω;
Ήταν, της άρεσε, φορούσε, είχε πει, θα ήθελε, λατρεύτηκε, δεν είχε προλάβει. Πέθανε.
Ποιος λεηλάτησε τους ενεστώτες που υπαγόρευαν τις επιθυμίες σου;
Πώς δείλιασαν οι χρονικοί προσδιορισμοί που τροφοδοτούσαν τις ανάσες
σου;
Πότε πέτρωσαν όλα τα «θα» των ελπίδων σου και γιατί όλοι αναφέρονται
πια στο τρίτο πρόσωπο σε σένα;
Πώς ένα ελάχιστο «τώρα» όσο το παρόν, ένα απολίθωμα καθώς το καταπίνει το μέλλον, δεν μπορεί να δώσει λίγη από τη ζωή του;
Μάταια εκλιπαρώ για έναν μέλλοντα στιγμιαίο, για μια στιγμή θνητή, ακριβή που εξατμίζεται, όπως τα κύτταρα που μας γέννησαν.
Ποια πρόταση θα περικλείσει την αγάπη σου τώρα που το χώμα έγινε προστακτική και διεκδικεί τα συναισθήματά σου; Και ποια ελπίδα, ποια έγκλιση,
ποια εναντίωση θα αντιπαρατεθεί στο κενό που απειλεί να σταυρώσει οριστικά τους μεσσίες μας;
Η ανάσταση δεν είναι παρά μια υποθετική πρόταση, που, ανάλογα με το
είδος της, οδηγεί κατευθείαν στη σήψη ή την αιωνιότητα.

Ο θρήνος των σκιών
Όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει ή χάνεται μια τόση δα στιγμή, κάθε φορά που
ένας κύκλος κλείνει και μια ιστορία, σχέση, συμπάθεια ξεψυχά και λησμονιέται,
μόλις δυο ερωτευμένοι αποχωριστούν και σφαδάξουν αμετάκλητα στο έδαφος
οι υποσχέσεις και τα συναισθήματα τα προδομένα, όταν ορφανεύει μια ευχή,
κάτι μοναδικό, ανεπανάληπτο, βαρύτιμο, προορισμένο τις συγκυρίες να δαμάσει εξαϋλώνεται και κινδυνεύει τελεσίδικα να εξαφανιστεί από την πλάση.
Κι ο μόχθος της δημιουργίας μεμιάς σπιλώνεται από την ήττα της θνητότητας και απειλείται η ζωφόρος ορμή από την καταισχύνη του ελάχιστου, που
πόθησε μάταια να γίνει αιώνιο.
Η ανεξάλειπτη έξαψη της ύπαρξης που τόσο καιρό παλλόταν, αναδημιουργώντας τη ζωή από της λήθης το έρεβος, αιφνιδιάζεται και ο αέρας του
θανάτου την παρασύρει στο μη ον και τον αφανισμό.
Όσο κι αν πενθούν για τον χαμό η φύση και οι καρδιές, όσο κι αν επαναστατούν οι λογισμοί, ξεσηκώνεται ο νους και αλυχτά από οδύνη η ψυχή,
τίποτα ποτέ δεν μπορεί πια να είναι το ίδιο.
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«Δε συγχωρούν οι δαίμονες εκείνα που τον εαυτό τους δεν μπορούν να
συνεχίσουν.»
Όμως το Σύμπαν το δημιούργησε ο Θεός, πολεμώντας το Μηδέν, το Κενό,
το Τυχαίο και το Πεπρωμένο. Κι έβαλε τον Χρόνο να τα περιφρουρεί, δίχως
όμως να μπορεί να ρημάξει όσα από Πνεύμα ο Ίδιος είχε σμιλεμένα.
Όταν λοιπόν χάνεται για πάντα κάτι, άνθρωπος, συναίσθημα ή ανεκπλήρωτη ευχή, έρωτας, ιστορία ή επιλογή που δεν προτιμήθηκε από κανέναν,
ακόμα και όταν μια τόση δα ελάχιστη στιγμή χαροπαλεύει να μην ξεκληριστεί από το σκοτάδι, όταν οι δαίμονες και η ανυπαρξία αρπάζουν και λεηλατούν όσα τόσο πολύ αγαπήθηκαν, όταν το Αιώνιο ταπεινώνει το Θνητό και
το Ατέρμονο χλευάζει το Πρόσκαιρο, τότε περισώζει ο Άγγελος τα λάφυρα
της άδικης συντριβής και με στοργή παρηγορεί όλα τα πεθαμένα, εκείνα τα
ασήμαντα και ταπεινά που πλήρωσαν με τη φθίση τους το τίμημα μιας Σταύρωσης αιματηρής μα αγνοημένης.
Μες στην αγκάλη του τα παρηγορεί, τα σκουριασμένα καρφιά για να ξεχάσουν και τρυφερά τα αποτυπώματα της επίγειάς τους πορείας συγκεντρώνει.
Και γεμίζει με την άφθορη ύπαρξή τους πια όλες του Σύμπαντος τις γωνιές, τις διαστάσεις, τις ενέργειες και τα κρυφά τα μονοπάτια.
Και κάνει γαλαξίες τους καημούς και πυρίμορφα νεφελώματα τους αναστεναγμούς τους.
Γι’ αυτό, όταν ένα μικρό παιδί ανασκιρτά στου γαλαξία τα ερέβη και τις
ανερμήνευτες εκλάμψεις κι όταν αναρωτιέται πεισματικά γιατί είναι τόσο
απέραντος ο κόσμος και τα αστέρια, να πείτε πως άπειρες είναι οι ψυχές και
τα πάθη των πραγμάτων, των ανθρώπων και των στιγμών και δε βολεύει σε
ένα Σύμπαν να χωρέσουν.
Μα πάλλονται από Ζωή σε κάθε σημείο της Πλάσης, την επεκτείνουν και
την ξαναγεννούν, ακόμα και αν για μας εδώ στη Γη μοιάζουν με πεθαμένα.
Κι αν κάποιο βράδυ ακούσετε παλμούς και τόνους και μουσικές να δονούν την ύπαρξη και τις απαντοχές σας, δεν είναι οι πλανήτες που φλυαρούν
αλλά τα νεκρά πράγματα και οι άνθρωποι, που με τον Δημιουργό τους συνθέτουν ραψωδίες.

Δεν είναι άνοιξη
Δεν είναι της άνοιξης τούτης η έξαψη που μας μεθά ούτε η προσμονή του
καλοκαιριού λεηλασία, τη φρίκη που ζήσαμε να αιματοκυλίσει.
Κι ας μοιάζουν οι ραψωδίες της φύσης με υπόσχεση που αμφιταλαντεύεται αν θα γίνει οριστική, σαν την τρεμάμενη ευωδιά των λουλουδιών, καθώς
πλαισιώνουν την πρόσκαιρη νίκη του ήλιου.
Δεν αρκεί το φως να υποτάξει της σκέψης το έρεβος για όσους πενθούν
την αγάπη.
Και τα καρδιοχτύπια της θάλασσας παρηγοριές κοιλοπονούν, που ποτέ την
ψυχή δεν δροσίζουν.
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Κύματα που πριν την ακτή λιγοψύχησαν και εξαϋλώθηκαν σαν ανέστιες
προσδοκίες.
Κι αν η αιωνιότητα μας συνέτριψε, εμπαίζοντας της θνητότητάς μας το
αθέλητο πεπρωμένο, για μας άνοιξη είναι οι αναμνήσεις εκείνων που χάθηκαν και καλοκαίρι οι παφλασμοί της ευωδιαστής ύπαρξής τους.

Η ομορφιά που πονάει
Αν αγαπάς και λείπει, είναι θλίψη η ομορφιά. Επειδή το κάλλος, όταν πεθαίνει, τρυπώνει στα τοπία, τις καρδιές, τις ευωδιές και τους ήχους και αναπολεί
τις αισθήσεις, τότε που ήταν τέλειες κοντά της, πριν ορφανέψουν.

Τρεις τρόποι
Πες μου τι θες. Τρεις τρόποι υπάρχουν να σ’ αγγίξω. Την αγάπη μου με όλους
θα μοιραστείς, αν σαν άνθρωπο μου πεις να σ’ αγκαλιάσω.
Ανάρια και διάχυτη μέσα από σένα τη Γη θα περικλείσει. Σε όλους θ’ ανήκει, μα από τις αφορμές σου θα είναι γεννημένη. Κι έτσι θα με ορίζεις, σαν
έμπνευση που έγινε κοινό τραγούδι και αέρας.
Κι αν τη γυναίκα μου ζητήσεις να λατρέψω, πρόσκαιρη θα’ ναι, ανελέητη,
μα προορισμένη μόνο για τη μορφή σου… Σαν λάμψη αστεριού, που με φως
σφυρηλατεί το τέλος του στο χάος.
Μην ξεχαστείς όμως και τα δυο ποτέ σου να γυρέψεις. Επειδή οι άνθρωποι πέρα από τα όριά τους σαν αγαπούν, ξεχνούν την αρχή και πνίγουν τον
εαυτό τους στην απεραντοσύνη.

Ανεκπλήρωτη αγάπη
Η ανεκπλήρωτη αγάπη επιστρέφει αγνώριστη στον τόπο που γεννήθηκε και
γίνεται πληγή. Στον γυρισμό βρίσκει την πίκρα, τη ματαίωση, την απελπισία, την
ενοχή κι όλες μαζί ενώνονται, την καρδιά που τις ενσάρκωσε να εκδικηθούνε.
Καταλαμβάνουν τη σκέψη και τον νου, το σώμα μαραζώνουν, γίνονται
θρήνος, οργή, ενέργεια, ντροπή και εγκατάλειψη και ήττα και οδύνη.
Την ελπίδα ψάχνουν για να μοιάσουν με θεριά, παιδεύουν και ζητούν σε
κολυμβήθρες του χρόνου το μένος να εξαγνίσουν, βρίσκουν προσχήματα,
διεξόδους αδιάφορες, ερμηνείες παρανοϊκές, αγάπη λένε πως ποτέ δεν
ήταν. Κι όταν η ζωή τολμά με το λιγόστεμα να τις απαρνηθεί, στα όνειρα τρυπώνουν και μεταστάσεις στην ψυχή ανοίγουν.
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Η ανεκπλήρωτη αγάπη περιπλανιέται έκπτωτος επαίτης στα μέρη που είδε
τον Θεό και, αν Αυτός την λυπηθεί, νέα πνοή φυσά και πανανθρώπινη την
κάνει.

Οι νεκροί του YouTube
Μία νύχτα με τραγούδια στο YouTube, αντιπερισπασμός στο λευκό χαρτί,
που απόψε εχθρεύεται τη σκέψη.
Βίντεο στο απέραντο καταθετήριο και καθαρτήριο της ψυχής από ανθρώπους άγνωστους, που ποιος ξέρει ποια αυταρέσκεια, ποια ενεδρεύουσα μοναξιά, ποια εξεγερμένη φιλοδοξία ή ποια παραβιασμένη κερκόπορτα τους
έσπρωξε ώστε να άρουν τους ενδοιασμούς και, επικαλούμενοι την ανωνυμία
του Διαδικτύου, να μοιραστούν τους στίχους και τη μελωδία του εαυτού τους.
Άνθρωποι που με κώδικες την εικόνα, τον λόγο και τη μουσική εξομολογούνται στην οικουμένη τις ληρωδίες, τις άτακτες υποχωρήσεις των έργων τους
και τις αναβολές της καρδιάς τους. Άλλοτε αφιερώνοντας στη γυναίκα που
τους καθόρισε κι άλλοτε αποδεσμεύοντας πολύ περισσότερα από όσα αφήνουν να εννοηθούν οι προθέσεις τους και οι αναστολές τους.
Και πάνω από όλα, η αγωνία να αφεθούν παντού τα πειστήρια της ύπαρξης. Να, ήμουν και εγώ εκεί, ένιωσα, πόνεσα, δημιούργησα, χάρηκα.
Να, είμαι κι εγώ μία ανεπανάληπτη στιγμή στην Πλάση.
Να, εγώ, κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση της έκστασης του Θεού, που στο
παραλήρημα της αγάπης Του με γέννησε και μου ζήτησε να μεθύσω τους
λογισμούς μου με τον έρωτα του αιωνίου, αψηφώντας τη θνητότητα και κραδαίνοντας την πίστη στο απροσπέλαστο και λογικά ανεδαφικό.
Και άλλες φορές πικρόχολες παρατηρήσεις από κάτω να επικυρώνουν
πως η αυθάδεια και η θρασύτητα δεν είναι κι αυτές παρά εξανθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης, επικλήσεις στην προσοχή μας και μεταμφίεση της ανημποριάς ενώπιον της τραγικότητας και της αδυναμίας.
«Προσέξτε με! Βρίζω, ειρωνεύομαι, κακοπιστώ, αδιαφορώντας για τα συναισθήματά σας, επειδή δεν μου δείχνετε την αποδοχή που τόσο ανάγκη
έχω. Υπάρχω και γω, υφέρπω στις προσωπικές στιγμές, ελλοχεύω στις ευαισθησίες σας, φτάνω από χίλιους δρόμους και γω στις δικές σας διαπιστώσεις και ανασφάλειες. Είμαι σαν κι εσάς, ερμηνεύστε με!»
Σχόλια και μηνύματα παντού, επικλήσεις στο αφανές, ίχνη στους τροπικούς της μέθεξης, κρυπτογραφημένες προσκλήσεις στις ζωές των άλλων
που δεν ζήσαμε ή που αρνηθήκαμε να καταλάβουμε. Μία γνωριμία με τον
καθένα από αυτούς θα μπορούσε να ανατρέψει συλλήβδην τα δεδομένα και
τα αυτονόητα του βίου μας. Σκηνές από διακοπές, σατυρικά και δραματικά
στιγμιότυπα, αποσπάσματα ενός μονόπρακτου που κορυφώνεται με τον θάνατο.
Και εκεί οι αυλαίες που τόσο νωρίς και απροσδόκητα έπεσαν, η μισοτελειωμένη ποίηση, η αρμονία που δεν επιτελέστηκε. Εκεί τα βίντεο νέων και
παιδιών που εξαίφνης έφυγαν, που πέθαναν σε τροχαία ή από ασθένεια, κα-
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ταλείποντας την απόγνωση στις φλέβες των αγαπημένων. Εκεί ο κλαυθμός
και η οδύνη και η ματαίωση και ο χειμώνας που έφτασε πριν τελειώσει το
καλοκαίρι.
Φωτογραφίες από στιγμές ευτυχισμένες, από περιστατικά που με μύριους
τρόπους αρνούνταν την αποτρόπαια έκβαση, ματάκια ημιδιάφανα που σε
προσκαλούν στον δικό σου εξαγνισμό και προσωπική λύτρωση, χείλη που
σου ψιθυρίζουν το δικό σου μοναδικό τέλος.
Το γιατί που δονεί συθέμελα τις αντοχές και το YouTube. Πώς τόση δυστυχία δεν χρωμάτισε ανεξίτηλα την πορεία της ανθρωπότητας, πώς τόσος
πόνος δεν χάραξε την ιστορία και τη μοίρα και την εξιλέωση.
«Καλό ταξίδι, ψυχούλα μου, το πένθος αβάσταχτο, η ζωή ξεψύχησε τη
μέρα που έφυγες.»
Και παντού η πεποίθηση της αντάμωσης, παντού λόγια που αντηχούν στις
μελαγχολικές αναχωρήσεις των πλοίων το φθινόπωρο.
«Θα σε ξαναδώ, άγγελέ μου, το ξέρω πως θα με βλέπεις από ψηλά, καλό
ταξίδι…»

Δυο στιγμές
Δυο στιγμές ταπεινές και δεν ένιωσα την πνοή του Θεού που τις ζύμωσε.
Τόσο συνηθισμένες που δεν μάντεψα το κεντρί που ανεξάλειπτα θα με στιγμάτιζε. Τόσο απαλές! Δεν προαισθάνθηκα το πένθος του θανάτου τους, ούτε
πως θα εγείρονταν φαντάσματα να με καταδιώξουν. Σαν να ʼμουν ένοχος
που τις έζησα, σαν να ʼμουν οφειλέτης για μια ανάσα αγάπης… Τόσο κοινές
που δεν βάρυναν στον νου να τις κρατήσει ως τρόπαια, πριν να γινούν απώλεια… Επώδυνες σαν τη βόλτα μας το φθινόπωρο στα μαγαζιά με τις βιτρίνες, που δεν αντανακλούσαν το τέλος μας… Ανίατες σαν τη λατρεία μου για
σένα που παρασέρνει η πρώτη βροχή…
Τώρα φοβάμαι να κοιμηθώ… Όχι μήπως γίνεις εφιάλτης, αλλά για κείνες
τις δυο στιγμές μας, που σαν ξυπνώ πέφτουν από το ταβάνι και καταριούνται
την κάθε νέα μέρα μου.

Έρωτες αφανέρωτοι
Έρωτες αφανέρωτοι, καταραμένοι να ζείτε μόνο όσο φοβάστε. Έρωτες καταδικασμένοι να ενδώσετε, αμέσως μόλις χείλη, πλανεμένα από μιας νύχτας
τη μέθη, σας δοθούν.
Πάντα κρυφοί να μένετε και άρρητοι, την ύπαρξή σας ανταλλάσσοντας με
πόνο και ελπίδα.
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Αέναον
Τίποτα δεν γίνεται αιώνιο, αν δεν μεσολαβήσει ένας θάνατος, επειδή όλα τα
αέναα προϋποθέτουν το τέλος πολύ περισσότερο από ό,τι τη γέννηση.
Έτσι τα νεκρά διαφυλάττουν για πάντα άσπιλα όσα υπήρξαν, καταργώντας
τη μεταβολή τους.
Γι’ αυτό πέθανε η αγάπη μας, για να μην χωρέσει στον χρόνο...

Μακρινός Παράδεισος
Δεν ήταν μακρινός ο Παράδεισος. Έμοιαζε με τη χθεσινή, χαμένη μας καθημερινότητα και με τις ευχές των αγαπημένων που αφήσαμε να τους κατασπαράξει ο χρόνος.
Και η αμαρτία που πληρώσαμε δεν ήταν επειδή καταχραστήκαμε το απαγορευμένο ξύλο της ζωής ή της γνώσης, μια τόση δα ανοησία ήταν μόνο.
Γιατί δεν νιώσαμε πως ο Παράδεισος είχε το δικό μας πρόσωπο. Το τόσο
κοντινό και το τόσο εφήμερο!

Ψηφιδωτό
Οι μόνοι νεκροί εδώ μέσα είναι ο χρόνος και το Εγώ. Ίσως και εγώ.
Μοιράζομαι μαζί τους μια ιδιότυπη παράλληλη πραγματικότητα, ένα ενωτικό παρόν: Είμαστε όλοι μαζί τώρα εδώ, στον ίδιο χώρο, την ίδια στιγμή,
ανεξάρτητα από δημογραφικά, ιδιότητες, συμβατικότητες και ύλη.
Κανείς δεν μπορεί να ορίσει την ύπαρξη από το μηδέν, το κεκοιμημένο
από το ζωντανό, την αυταπάτη από την αλήθεια, το ανόργανο από το συνειδητό και το πνεύμα.
Όλοι τώρα εδώ, σε αυτό τον αδηφάγο κήπο, από διαφορετικές εποχές,
από άλλα πλαίσια, με φαινομενικά διαφορετικές εμπειρίες, αντιλήψεις, βιώματα, όμως πάντα με τα ίδια κίνητρα και ανάγκες, με ίδιους πόθους και
μύχιες επιδιώξεις. Κι ας είναι σιγασμένες ή χαίνουσες, αναμνήσεις ή ψευδαίσθηση…
Αν ξαφνικά ξυπνήσουμε όλοι, θα βιώσουμε την ίδια συνέχεια, παρά τις
διαφορετικές αφετηρίες. Σαν να μη μεσολάβησαν οι αιώνες και το τίποτα…
Οι ημερομηνίες ακινητούν και χάνουν το νόημα.
Η μεγαλύτερη αυταπάτη, ο εαυτός.
Δεν χωρίζει ο θάνατος, αλλά μαζεύει τις ψηφίδες, τη ζωή του καθενός, για
να τις ενώσει στη μεγάλη έγερση.
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Ζωντανός Πόνος
Πού πήγε η φρίκη του πόνου που σε συνέτριψε; Ούτε η ανάμνησή του ούτε
η εξιλέωσή του με τον θάνατο. Ακέραιος, δίχως τα γλοιώδη, γλύτωσε πια,
αλύπητος, όπως ανελέητο τον γνώρισες.
Πού να παραμονεύει τώρα; Και ποιον;
Κάπου εξίσου φρικτός και ασίγαστος. Το ίδιο υπαρκτός κι απόλυτος.
Άδικος και ανήκεστος σαν καταδίκη. Για εγκλήματα που ποτέ δεν διέπραξες.
Μοίρα για τον επόμενο ανυποψίαστο που θα ενδώσει.

Αγάπη, πόνος, ύπαρξη
Υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι που με θαυμαστό τρόπο μπορούν να αγνοούν τις κοινωνικές ιδιότητες των άλλων, που απεκδύουν το άτομο από τις
συνεξαρτήσεις και τις σχέσεις του, εκείνοι που, με διαφορετικά κίνητρα και
επιδιώξεις, κατορθώνουν να δουν την ύπαρξη απομονωμένη και καθαρή.
Είναι αυτοί που αγαπούν απόλυτα και οι φονιάδες.
Στην πρώτη περίπτωση η αγάπη προσφέρεται δίχως καμιά ιδιοτέλεια, χωρίς
ουδεμία ταύτιση με τον αγαπώμενο ή τις καταστάσεις που τον διαμόρφωσαν.
Είναι η αγάπη η πανανθρώπινη, η υπερβατική, που συγκεκριμενοποιείται και
δεν μοιάζει με κανένα συναίσθημα, επειδή απλά δεν είναι συναίσθημα. Είναι
το χάρισμα να αγαπάς για χάρη της αγάπης και μέσα από την καθαρότητά της
να μπορείς να θεάσαι τον διπλανό ανεξάρτητα από την ιστορικότητα και τη
βιογραφία του. Το μόνο που υφίσταται είναι το πρόσωπο, που αντλεί την αξία
του επειδή γεννήθηκε άνθρωπος, άσχετα από τον τρόπο που πορεύεται.
Στη δεύτερη περίπτωση, το μένος, το κέρδος, η οργή, ο φανατισμός, το
συμφέρον, η ανοησία, η εκδίκηση ή το πάθος που οπλίζουν το χέρι κάποιου
συμβολικά ή πραγματικά, επισκιάζουν ταυτόχρονα τους κοινωνικούς ρόλους
του θύματος και καθοδηγούν κάθε φονιά να εστιάσει στην ύπαρξη απογυμνωμένη ή απαλλαγμένη από δεσμούς και ιδιότητες που τον δένουν με τη
ζωή. Αυτό που προέχει είναι μόνο το στίγμα: Ο άλλος είναι ο εχθρός, το
αντικείμενο του πάθους, η οδός προς το χρήμα, ο ξένος και τίποτα περισσότερο. Στον πόλεμο, τις γενοκτονίες, την τρομοκρατία, τις θρησκευτικές μισαλλοδοξίες το θύμα δεν είναι άνθρωπος, παρά ο άπιστος, ο ιμπεριαλιστής,
ο διαφορετικός.
Η ικανότητα να κοιτάς πίσω από τις κοινωνικές ιδιότητες χρειάζεται δύο
καθοριστικές δυνάμεις για να πυροδοτηθεί: το παράφορο πάθος και την
υπέρβαση από τον ίδιο μας τον εαυτό. Το είδος της κατεύθυνσης αυτής της
ορμής εξαρτάται από την παιδεία, την ανάγκη ή τη χάρη.
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Ισότητα στον θάνατο
Κανείς δεν έχει περισσότερο ή λιγότερο δικαίωμα στη ζωή, επειδή κανένας
δεν έχει συμβόλαιο με τον θάνατο.
Σε αυτόν εξίσου μετέχουν και όσοι είναι δέκα χρόνων και όσοι είναι ενενήντα.
Γι’ αυτό μην αποφαίνεστε πως κάποιος πέθανε πλήρης ημερών και επομένως λίγη σημασία έχει η απώλειά του. Είναι γλυκιά η ζωή σε όποια ηλικία
κι αν βρίσκεσαι.
Ο ηλικιακός ρατσισμός ανθεί στην Ελλάδα και κανείς δεν προσβάλλεται
από αυτόν. Πόσο κακό! Άλλωστε, ποιος ξέρει; Ο επόμενος που θα πεθάνει
μπορεί να είσαι εσύ!

Τελευταίες στιγμές
Η ζωή μόνο τότε αποκαλύπτει τους σκοπούς της, όταν η ίδια έχει πια περάσει.
Κι αν ο νους του ανθρώπου δεν καταλαβαίνει τα σημάδια της, όσο τα ζει,
είναι γιατί εκείνα δεν υπάρχουν.
Μια μαγεία περιβάλλει εκ των υστέρων το παρελθόν και άλλες στιγμές τις
κάνει οιωνούς και άλλες τις πετά στη λήθη.
Σαν τη μάχη, που αν κερδηθεί, εξυψώνει σε ήρωα τον αρχηγό της, μα, αν
χαθεί, τον αποδιώχνει στην αισχύνη και στην περιφρόνηση.
Φτάνει ένας καιρός στους ανθρώπους που σταματούν να ονειρεύονται,
αφού ο βίος σαν ειμαρμένη τους επιβάλλεται και σαν μια προδεδικασμένη
ήττα αποφαίνεται.
Κι αν κάποιοι πιστεύουν το αντίθετο, είναι γιατί προβάλλουν το παραμύθι
τους σε ένα πανί προβολής που σε λίγο δεν θα υπάρχει.
Μαθαίνουν όμως πολλοί να καταλαβαίνουν τις τελευταίες στιγμές. Τα σημεία εκείνα, που μια αόριστη σκέψη και ένα διάχυτο πένθος τους αποκρίνεται, ποτέ πια δεν θα την ξαναδείς, άλλη φορά δεν θα το ξαναζήσεις.
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Ανέφικτο
Δεν μπορείς να αγαπάς τους ανθρώπους, αν δεν επικοινωνείς μαζί τους.
Δεν μπορείς να επικοινωνείς, αν ο λόγος σου φτιασιδώνεται με ανούσια
κοινωνικά προσχήματα και υπεκφυγές.
Δεν νικάς το ανούσιο, αν η γλώσσα μολεύεται με λέξεις φθαρμένες από
τη χρήση και με φράσεις χωρίς ιστορία και νόημα.
Δεν μπορείς να ανασκευάζεις τη φθορά, αν η συμβατικότητα γίνεται υποκρισία, που αποκρύπτει τις αιτίες των πραγμάτων και τα κίνητρα των συμπεριφορών.
Δεν μπορείς να αναγνωρίζεις τις αιτίες, αν δεν καταλαβαίνεις πόσο εύκολα μεταμορφώνονται σε σκοπούς.
Δεν μπορείς να επαναστατήσεις στη μοίρα, αν τους σκοπούς δεν μάθεις
να τιθασεύεις.
Δεν έχεις μερίδιο στην αλήθεια, αν το πεπρωμένο δεν προσπαθήσεις να
εκτρέψεις με τη γνώση και τη φωτιά.
Δεν μπορείς παρά να ψεύδεσαι, αν δεν αγαπάς όσα γνωρίζεις και δεν
γνωρίζεις όσα αγαπάς.
Δεν μπορείς να μην ενδώσεις στο ψέμα, παρά μονάχα αν επικοινωνείς.
Κι είναι υποβλητικές και ελάχιστες οι τελευταίες αυτές ώρες, η έσχατη
ματιά, η στερνή μυρωδιά και οδύνη, που επειδή ποτέ δεν θα επαναληφθούν,
το σύμπαν τις καθαγιάζει σε ιερές και άπειρες, σαν αστέρια που καταρρέουν.

Η Αγάπη είναι πένθος
Τόσο λιγότερο φοβάσαι τον θάνατο, όσο περισσότερους δικούς σου έχει
αφανίσει.
Έτσι που, όσο επιβάλλεται, τόσο μικραίνει η εξουσία του στην ανθρώπινη
ψυχή και στους καθορισμούς της, γιατί δεν απειλεί, κραδαίνοντας τον χαμό
της ίδιας της δικής μας ύπαρξης, αλλά τρομοκρατεί με την απώλεια των δεσμών και των εξαρτήσεών μας.
Συμμαχεί με την αγάπη και γίνεται ρίγος στη βεβαιότητα του ξεριζωμού
όσων αγαπήσαμε.
Ενσταλάζει τη θνητότητα στις στιγμές και τις παραδίδει στο πρόσκαιρο.
Τρυπώνει στις αδυναμίες μας και τις μεταλλάσσει σε προφητείες του
εσχάτου.
Γιατί σε τελική ανάλυση… η αγάπη είναι πένθος!
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Ερωτική παρακμή
Προσπάθησα επίμονα να μάθω τις φρικτές λεπτομέρειες των στιγμών που
ανέτρεψαν την ψυχική μου αμεριμνησία και μας πρόσδεσαν σε έναν νοσηρό
στροβιλισμό, που θα μας αποψίλωνε μέχρι τα ακρότατα όριά μας.
Την ανάγκασα να τις διηγείται ξανά και ξανά εξαντλητικά, παραστατικά, ανελέητα, μέχρι που δεν άντεχα τον πόνο, την ντροπή και το διατρητικό τους μένος.
Η αρμονία των χαρακτηριστικών της παρέλυε πρόσκαιρα την οργή, με
εξουδετέρωνε με την επίπλαστη αθωότητα και επισκίαζε περίτεχνα το γεγονός πως είχε αγαπήσει με το κορμί και την καρδιά, λαθραία και καταχρηστικά
κάποιον άλλον.
Την πίεζα να απεκδύσει από το μυστήριο και τη μαγεία την ουσία της ποταπής σχέσης τους. Να την επαναφέρει στον νου της μέχρι να την παραχαράξει. Μέχρι που ο έρωτάς τους να καταντήσει απλές λέξεις, επιφωνήματα
και ψευδαίσθηση. Θα τον εξαργύρωνα ακόμα και αν διακινδύνευα να τον
εξιδανικεύσει.
Την απειλούσα να αποκαλύπτει κάθε φορά πιο βασανιστικά, πιο ανάγλυφα κάθε στοιχείο της, να αναπαριστά μπροστά μου τη φαυλότητα που διέπραξε, να ταπεινώνεται από τη μεθυστική ακρίβεια των αφηγήσεών της…
Πού; Πότε; Πώς; Πόσο; Κάθε συλλαβή που ανταλλάχτηκε, κάθε ιδρώτας που
χύθηκε, κάθε φιλί που με πρόδωσε, κάθε έλξη που την έκανε κοινή και ανάξια για μένα.
Ήθελα να αυτοεξευτελιστεί, να παραλύσει, να βυθιστεί στα ερέβη του άλγους που είχε προκαλέσει.
Πίστευα πως, αν μόλευα την έκσταση που είχε με άλλον ζήσει, θα γινόμουν συνεργός της, θα μετείχα στην ανομία, θα απάλυνα τον εκμηδενισμό
μου, την απουσία μου από μια τέτοια βιωμένη ένταση που με αφάνιζε.
Αν απομυθοποιούσα κάθε έξαψη, αν υποβάθμιζα κάθε συναίσθημα, αν
εξουδετέρωνα κάθε ανάμνηση, θα ήταν σαν να μην είχε ποτέ συμβεί, σαν να
είχα εξαλείψει το πάθος και τη μοναδικότητα, που μαζί του είχε ζήσει.
Ξεπηδούσαν όμως τότε οι δικές μου στιγμές της άγνοιας και της αφέλειας. Θυμόμουν τώρα καλά τι έκανα την ώρα που τον φιλούσε, πού βρισκόμουν όταν έκανε έρωτα μαζί του, πόσα ονειρευόμουν καθώς εκείνη εκποιούσε το παρελθόν μας.
Κάθε ανυποψίαστη σκέψη μου επαναστατούσε στην ηδονή αυτή του πόνου, στον παραλογισμό της εκδίκησης και της ανεξέλεγκτης προσκόλλησής
μου σε εκείνη.
Ήθελα η τιμωρία της να είναι τόσο σκληρή, ώστε να δικαιώσει την οδύνη
μου , αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούσα παρά να την λατρεύω καθώς υπέφερε
ή όταν παρίστανε τη μετανιωμένη.
Επειδή είχε καλά καταλάβει πως η παρακμή και το μαρτύριο είναι η πιο
αφροδισιακή εξάρτηση.
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Νέκυια
Νεκροστολίσαμε τους αγαπημένους με έθιμα, προσευχές, ιεροτελεστίες,
κτερίσματα και υποκριθήκαμε πως κάτι από εκείνους διαφυλάξαμε κοντά
μας.
Εξανθρωπίσαμε τον θάνατο με ξόρκια και θρήνους, με παρακάλια και δέηση, για να μην μας τρομάζει η απειλή και η παντοτινή του αγκάλη.
Τους πεθαμένους βαθιά στη γη συγκαλύψαμε, έτσι που να μην μας αηδιάζει η αποφορά και η ήττα. Όμως μία αντίσταση τις ψυχές αντρειώνει.
Σαν να μην υπήρξες ποτέ μπροστά στο τέλος να στέκεσαι, σαν να ήταν
περισσή η ζωή σου που χάνεις.
Οι άνθρωποι δεν συναινούν σε ειμαρμένες που οι ίδιοι δεν όρισαν, οι άνθρωποι με τους θεούς συζητούνε ως ίσοι.

Σύμπαν
Ακόμα κι αν το Σύμπαν διέπεται από τυχαιότητα, κάποιος θα έπρεπε να είχε
δημιουργήσει το τυχαίο.

Προσευχές
Ήταν τόσο βαθιές οι προσευχές που δεν εισακούστηκαν, που στο τέλος δεν
ήξερα τι άφησε το πιο απύθμενο κενό: η έλλειψή σου ή η πίστη που νεκρώθηκε πιο πολύ από κάθε πιθανό θάνατο.

Το σκοτάδι της θάλασσας
Καμία φορά φοβάμαι πως θα χυμήξει το σκοτάδι της θάλασσας να κυριέψει την πόλη, να βάψει με μαύρο τις ζωές μας, προτού το φως προλάβει να
χρωματίσει το κύμα, πριν οι έσχατες αντιστάσεις μας μπορέσουν να αναχαιτίσουν την οδύνη, πριν το φιλί σου υποσχεθεί ένα νέο ξημέρωμα.
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Ποταμός
Σε ποταμό κοντά αν βρεθείς, ρίξε το δάκρυ σου στο νερό, της δέησής σου
αντανάκλαση να μοιάσει και λαμπιόνι. Κι αν από την ψυχή σου αναβλύζουν
οι πηγές, κάθαρση θα γίνει η ροή, σε θάλασσα μακρινή τον καημό σου να
εξαγνίσει.

Εκεί
Εκεί που αποσυντονίζονται οι χάρτες και αχνοσβήνουν οι γραμμές της κινητής, καραδοκεί η ομορφιά που δεν εξημερώνεται.
Εκεί η ελευθερία και η μοναξιά, που την αναβάλει.
Εκεί οι ανέσπερες υποσχέσεις και τα μνήματά τους, όταν επαληθεύουν τη
σημασία τους.
Σε χωριά με ξεχασμένα ονόματα και πινακίδες που γέρνουν στο αδιέξοδο.
Εκεί οι πλάνες κοριτσιών, που μοιάζουν με όνειρα, και οι ματιές τους, που
σε διαπερνούν με τις ζωές που ποτέ δεν θα ζήσεις.

SILVER ALERT
Εξαφανίστηκε η ομόνοια και η αδελφοσύνη από την Ελλάδα. Την τελευταία
φορά που εθεάθη ήταν στεφανωμένη με όνειρα για δημοκρατία, ισότητα,
προκοπή.
Η εσθήτα της είχε σημάδια από σκληρή δουλειά, αξιοπρέπεια, πείσμα, αξίες, ταπεινοφροσύνη και κηλίδες από αίμα αμέτρητων αγώνων.
Εκφράζονται φόβοι πως εκτελέστηκε από τη σημερινή γενιά Ελλήνων,
αφού πρώτα βιάστηκε κατά συρροή από πολιτικούς.
Μαρτυρίες αναφέρουν πως η εγκληματική ενέργεια ήταν προσχεδιασμένη, ενώ βρέθηκαν ίχνη από αναξιοκρατία, ανομία, ραγιαδισμό, νεοπλουτισμό.
Παρακαλούνται όσοι γνωρίζουν πού βρίσκεται να αρχίσουν να φέρονται
ως άνθρωποι, θέτοντας τον εαυτό τους στην υπηρεσία της κοινωνίας και
διδάσκοντας το μέτρο στους εξαγριωμένους βανδάλους ΟΛΩΝ των κομματικών αποχρώσεων.
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Μωρία
Νομίζετε πως θα ζήσετε για πάντα, επειδή πρόσκαιρα η ζωή σας θάμπωσε
με ελάχιστα ψιχία ισχύος... Έρπετε μήπως δίπλα σε έξαφνα ισχυρούς, βουτηγμένοι στη μωρία;
Η επίγνωση του θανάτου τις πράξεις και τους ανθρώπους που την λησμονούν τους κάνει να φαίνονται ηλίθιοι. Από την άλλη, εκείνους που, ενώ την
φοβούνται, την υπερβαίνουν, τους μετατρέπει σε αγίους και ήρωες.

Ζήτημα αισθητικής
Γιατί τελικά οι άνθρωποι δεν έλκονται από τις έννοιες, αλλά από τα περιγράμματά τους. Όχι από την αγάπη, την αλληλεγγύη, τον έρωτα, τη φιλία, αλλά
από το σχήμα και τη φωτεινή, μα εύθραυστη αντανάκλαση στην ύπαρξη…
Ούτε από το μίσος, τα πάθη, τις έριδες… Την αναπαράστασή της στον νου και
το κίνητρο αναμοχλεύουν, για να πειστούν πως ζουν και εξελίσσονται.
Σαν μια λίμνη τρικυμισμένη, ποθητή ή γαλήνια, που την λατρεύεις στην
όχθη και μαγεμένες οι αισθήσεις την θωπεύουν. Λίγοι, ωστόσο, οι δεινοί
κολυμβητές, γιατί, αν ριχτείς μέσα στα βυθισμένα κλαδιά και τις δίνες, θα
εγκλωβιστείς. Γι’ αυτό οι περισσότεροι, όσο κι αν επιμείνουν, ποτέ δεν θα μάθουν ούτε να αγαπούν, ούτε να μισούν, ούτε να επικοινωνούν. Στον βούρκο
κάτω από την απατηλή αρμονία θα ενδώσουν και με σπασμωδικά τραντάγματα θα αφεθούν στο ρεύμα.
Γιατί τα συναισθήματα και οι ιδέες δεν είναι μόνο βίωμα, γνώση ή ουσία,
αλλά είναι κυρίως ζήτημα αισθητικής.

Δεν είναι δική της η θλίψη της βροχής
Ούτε η λύτρωση, που σαν αγιασμό την ραίνει στις πληγές των ανθρώπων και
των τοπίων.
Όταν κουράζεται ο Θεός έναν-έναν να συγχωρεί, με ύδωρ εξαγνίζει όλων
τα μυστικά, τις ήττες και τα κρίματα. Εξομολόγηση είναι η βροχή και κλάμα.
Κάποτε σιγανό και άλλοτε αδιάλλακτο και κατακλυσμιαίο. Ψίθυρος καημών,
που ρέει στα δρομάκια και παρασύρεται, σαν ρυάκι, σαν λίμνη, σαν χείμαρρος, μακριά από τον πόνο που τον προξένησε, σαν ορμή, μακριά από τον
άνθρωπο που στενάζει, σαν ποτάμι, πέρα από τις εκατόμβες των συναισθημάτων, σαν λήθη και παρηγοριά για κάθε ανήκεστο, απόηχος μάχης χαμένης,
σαν στιγμών λείψανο, ποίηση ακατάληπτη, σαν μουσική που σωπαίνει […]
σαν υγρή υπόσχεση, που είτε θα γίνει θάλασσα είτε θα παραμείνει λάσπη.
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Όλα τα παίρνει η βροχή, όσα δεν ρίζωσαν ή όσα πέθαναν πριν υπάρξουν. Μα πάνω από όλα ξεθωριάζει τη μνήμη τους, και αλαφραίνει το χώμα
από την απελπισία όσων λιγοψυχούν. Αδιάλλακτη και αποστομωτική, βρέχει
τους ανθρώπους, τα σπίτια, την αδράνεια. Και τρέχουν οι άνθρωποι να καλυφθούν, να αποφύγουν τις στάλες και τις θωπείες των ματαιώσεών τους. Δεν
είναι δική της η θλίψη της βροχής.
Είναι ο λυγμός μιας νέας γέννησης που αμφιβάλλει αν θα νικήσει, έστω
και ως ψευδαίσθηση, τον χρόνο.

Λεπτομέρειες
Είπα θα δώσω τον εαυτό μου στη μεγάλη ιδέα και όρμησαν οι λεπτομέρειες
να την κατασπαράξουν. Ασχολήθηκα με αυτές και απότομα έπαψε να είναι
μεγάλη. Επειδή ξέχασα να κάνω φίλο τη συγκυρία και τις μεταβολές των
ανθρώπων.

2,87 ευρώ
Δύο ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά με ΦΠΑ. Τόσο κόστισε το τηλεφώνημα
στη φιλανθρωπική οργάνωση που τηλεοπτικά ζητούσε ενίσχυση. Μαζί με χιλιάδες άλλους, 2,87 ευρώ στοίχισε η εξιλέωσή μου για τα δεινά των ανθρώπων, τόσο εξαργύρωσα το μερίδιο της ευθύνης μου, τόσο τη συνενοχή. Μα
το ποσό δεν θα άλλαζε κάτι. Η αγάπη αποκτά υπόσταση όταν προσωποποιείται. Και μόνο τότε αποκτά πρόσωπο, όταν αφήνεις την καρδιά σου να δραπετεύει στις καταιγίδες και τις νηνεμίες της ύπαρξης.

Οι αμφορείς της ομορφιάς
Είναι φορές που ο Θεός διαλέγει να κρύψει τον πλούτο της ψυχής σε αταίριαστες μορφές και παράξενα του προσώπου χαρακτηριστικά, έτσι που ο
αναζητητής του κάλλους και του σπάνιου να παιδευτεί πριν τον ανακαλύψει.
Γιατί τα πολύτιμα σεντούκια του Δημιουργού και οι κρύπτες του όμορφου
στους ανθρώπους περνούν απαρατήρητα, αν δεν εξασκηθούν από νωρίς
τους σκοπούς και τα τερτίπια της θέλησής Του να καταλαβαίνουν.
Κι άλλες φορές τόση θλίψη η άσχημη εσθήτα και το αδιάφορο περίβλημα
στην αδύναμη ψυχή προκαλούν, που το δώρο της ωραιότητος συνθλίβεται
και παίρνει το παράταιρο διάγραμμα της απόμερης κρυψώνας που είναι φυλαγμένο.
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Κάποτε με επιμέλεια οι άνθρωποι την θάβουν μέσα σε απρόσβλητα θησαυροφυλάκια και σε πανάκριβα των μύρων δοχεία και αμφορείς. Μα είναι
η ομορφιά που χαρίζει ο Πλάστης ζωντανή. Δωρίζεται εκεί που κανείς δεν
περιμένει και χάνεται εκεί που αυτονόητα θα έπρεπε να υπάρχει. Σε όσους
την λαχταρούν δεν υποκύπτει και σε κείνους που αδιαφορούν πεισμώνει και
παραδίδεται.
Και τέτοια τυφλότητα και των εφήμερων, έρωτας κάποιους ανθρώπους
κατατρύχει, που σε ειρκτή το σώμα μετατρέπουν για το χάρισμα αυτό το
θεσπέσιο.
«Όποιο της θείας ομορφιάς φυλαχτήρι κι αν σας δόθηκε, όποια του νάματος υδρία και δεξαμενή, περήφανοι που αξιωθήκατε της χάριτος να είστε και
γρήγορα τη θεϊκή αρμονία και το σώμα θα αποκτήσει!»

Όλοι Εσείς
Όλοι εσείς που αισθάνεστε ότι προσφέρετε τα πάντα σε κάποιους, αλλά
εκείνοι δεν τα εκτιμούν, μήπως ήλθε η στιγμή να αναρωτηθείτε αν αυτά που
δίνετε με τόσο μεγάλη ένταση, πραγματικά δεν τους ενδιαφέρουν;
Αλλά κι, αν τους ενδιαφέρουν, προτιμούν μια άλλη μάρκα κι όχι τη δική
σας;
Όλοι εσείς που ψάχνετε τον εαυτό σας, τα συναισθήματα, τα θέλω σας,
μήπως είναι απλώς καιρός να τα δημιουργήσετε και να αφήσετε την αναζήτηση;
Όλοι εσείς που νιώθετε πως αξίζετε την ευτυχία, αλήθεια πόσες φορές
και σε πόσους την προσφέρατε;
Όλοι εσείς που θέλετε να βρείτε ισορροπία, σκεφτήκατε ποτέ ότι φλερτάρετε με τη στασιμότητα και τους βάλτους;
Όλοι εσείς που νομίζετε πως οι άλλοι δεν σας καταλαβαίνουν, μήπως να
αρχίσετε να επικοινωνείτε σε μια γλώσσα πιο καταληπτή;
Όλοι εσείς που θεωρείτε πως οι εμπειρίες σας αρκούν για να ερμηνεύσετε τον κόσμο, μήπως ελήλυθεν η ώρα να επισκεφθείτε και να ζήσετε σε
άλλους κόσμους;
Όλοι εσείς που πιστεύετε πως η ελευθερία είναι δικαίωμά σας, πόσους
αγώνες έχετε δώσει γι’ αυτήν και τι θα την κάνετε αν την αποκτήσετε;
Όλοι εσείς που ζητάτε τη δημοκρατία, αλήθεια πόσο δημοκρατικά έχετε
ανατραφεί και πόσο φιλελεύθερα θα αναθρέψετε τα παιδιά σας;
Όλοι εσείς που απαιτείτε αξιοκρατία, έχετε καταλάβει πως αυτός είναι ο
καλύτερος τρόπος για να μείνουμε οι περισσότεροι άνεργοι;
Όλοι εσείς που αναίμακτα φωνάζετε για δικαιώματα έχετε καταλάβει ότι
σφετερίζεστε τις μάχες των γενεών που τα κατοχύρωσαν;
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Ομολογία
Κάποτε μάθαινα τον έρωτα μέσα από γυναίκες και χτυποκάρδια και περιπέτειες. Τώρα πια, τόσο πολύ έχω εξοικειωθεί με τους τρόπους του και τη
συναναστροφή, που αδυνατεί να πάρει συγκεκριμένο σχήμα, αναγκάζοντάς με να τις αγαπώ όλες και με αυτό το πρόσχημα να είμαι πάντα μόνος.

Αύθαδες γέλιο
Πώς έτσι είναι καμωμένα, ώστε η εμπειρία, η σοφία και η σύνεση να υποκλίνονται υποτακτικά μπροστά σε ένα αύθαδες γέλιο της νεότητας.
Ποια πόλη νομίζαμε πως οχυρώναμε με τα τείχη τα αραχνοΰφαντα της
λογικής. Πώς είμαστε διατεθειμένοι τόσο παράφορα να επαναλάβουμε τα
λάθη που κάποτε μέσα από τον πόνο μας έμαθαν τι θα πει ζωή; Ειδικά τώρα,
που οι καιροί μας έδειξαν πόσο όλα ανωφέλετα ήταν.

Χρέος
Ένας ο θάνατος για την αλλαγή και δύο για τη γέννηση κάθε καινούργιου.
Με πόνους όλοι όσοι τους χαρίστηκε η ψυχή ξεχρεώνουν την ύπαρξη και
τη φθορά των υλικών και των αψύχων.
Κι αν η πλάση σχεδιάστηκε με το περίσσευμα του Θεού, διαιωνίζεται από
το υστέρημα του Ανθρώπου.
Γι’ αυτό χρέος του καθενός να καταλείψει όσα έλαβε και κάτι παραπάνω,
στη γνώση, την αισθητική, την κοινωνία και τους άλλους.
Κι η ελάχιστη αυτή κληρονομιά μελλοντική ελπίδα και λίπασμα θα είναι,
έτσι που να μπορέσουν οι γενιές τους επόμενους τρόμους να υπομείνουν.
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Αισθητική
Κάθε φορά που υπερβαίνουμε τον εαυτό μας κερδίζουμε πρόσκαιρους θριάμβους σε έναν αγώνα με ετυμηγορία την ήττα και τη λεηλασία της ύπαρξης.
Η θυσία του εγώ είναι ο έσχατος ελιγμός σε μια σκυταλοδρομία όπου ο
επόμενος ίσως έχει περισσότερες ανάσες για να φτάσει στο τέλος. Σκοπός
του ανθρώπου είναι να διαιωνίσει τη συλλογική ελπίδα και όχι να χαράξει
φιλάρεσκα το δικό του στη γη απολίθωμα.
Όμως, δυο μόνο σπαθιά μας δίνει η ζωή για να αντισταθούμε στη βεβαιότητα της απώλειας και να κληροδοτήσουμε στους επόμενους την πιθανότητα
μιας ανέλπιστης νίκης: την αισθητική και τη δράση.
Αισθητική, γιατί το κάλλος που συνοδεύει τις επιλογές μας είναι ο πρόωρος κατοπτρισμός της αρμονίας και της πνευματικότητας, που σαν κότινος
στεφανώνει την αντίστασή μας, και συμμετρία, που όσοι ασχημονούν εναντίον μας ούτε αντιλαμβάνονται ούτε ποτέ θα υπερκεράσουν.
Η αισθητική είναι η χρωματική παρακαταθήκη που απαξιώνει και προκαλεί
τις μίζερες ζωές όσων συμβιβάζονται με τη θλιβερή και προαποφασισμένη
έκβαση.
Δράση επειδή, όσο κι αν είναι ασθμαίνουσα, περικλείει όλη την ορμή που
κάποτε θα ματώσει τις ειμαρμένες και θα προϊδεάσει την πορεία για προορισμούς αχαρτογράφητους. Το να αλλάζεις την καθημερινότητα του ενός είναι
η ανεπαίσθητη κίνηση που διασώζει τον ακροβάτη από την άβυσσο.
Σκοπός του ανθρώπου είναι την ώρα που οι υποκριτές ομιλούν για δεοντολογίες και ηθικές να διαπραγματεύεται με τις ατελέσφορες, αλλά καίριες
πράξεις του το μέλλον ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Ασίγαστον
Με πόση προθυμία των ασίγαστων παθών τις ηδονές, τις μάχες και την έξαψη θα αντάλλασσα για το χαμένο, ήσυχο χαμόγελο εκείνης, που δίχως τιμήματα την αζήτητη ευτυχία μού προσέφερε.
Με πόση μετάνοια θα την αναζητούσα κι ας έκρυβε τη δοτικότητά της σε
περιτύλιγμα, που ποτέ δεν κατάλαβα τον άδολο έρωτα πως ανέβλυζε.
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Παρόν
Εξαπατά προσποιούμενο πως είναι η μόνη πραγματικότητα.
Παρασύρει, καθώς μοιάζει αμετάβλητο, σταθερό, απαιτητικό, αδιαπραγμάτευτο και ενιαίο.
Αιτιά και αποτέλεσμα, τιμητής του παρελθόντος και προάγγελος του μέλλοντος επιβάλλεται, ως αλήθεια που συμμάχησε με τις αισθήσεις, τον χρόνο
και τον νου, με την εμπειρία και τα δεδομένα.
Όποιος το αμφισβητεί κατηγορείται για ψυχασθενής, ονειροπόλος, ανόητος, επιπόλαιος, φευγάτος.
Ακροβατεί μεταξύ ύπαρξης και ανυπαρξίας, ζει, χάνεται, φανερώνεται, αιωρείται, υλικό και άυλο, βέβαιο και πιθανότητα, συνεχές που διαρκώς αναδομείται και ενώνει την πλάση.
Ζούμε όλοι μέσα του, επειδή νιώθουμε νεκροί μακριά του.
Μας περικλείει, κραδαίνοντας την ανημποριά́ να αφουγκραστούμε τις
εναλλακτικές.
Χάνουμε έτσι τη μεγάλη συνέχεια και τις καθολικές ερμηνείες.
Γιατί το παρόν συσκοτίζει την ψυχή με πεπερασμένα σκιρτήματα, έτσι που
να κρατά διπλωμένα τα φτερά, που στην αιωνιότητα την εξακοντίζουν.

Ματαιώσεις
Όταν, λοιπόν, ένα χαρακτηριστικό σας έλκει σε κάποιον, ας πούμε ο δυναμισμός, η διάθεση για ρίσκο, ο αυθορμητισμός, η οργανωτικότητα, η τάση
για περισυλλογή, να θυμάστε πως θα το λάβετε ολόκληρο κι όχι μόνο στους
τομείς που εσείς επιθυμείτε. Κι ακόμα χειρότερα για τους ανασφαλείς πως
θα εξακολουθήσει να αναφέρεται σε όλες τις διαπροσωπικές σχέσεις κι όχι
μονοπωλιακά σε σας.
Έτσι, μην παραπονεθείτε εάν ο τολμηρός στην εργασία του σύντροφός
σας, προσόν που κάποτε θαυμάσατε, αποδειχθεί εξίσου γενναίος στις ερωτικές ερμηνείες του ή αν η οργανωτική γυναίκα των ονείρων σας φανεί ψυχαναγκαστικά διατεθειμένη να σχεδιάσει κάθε λεπτομέρεια μιας εξόρμησης,
αρνούμενη την έκπληξη.
Κι αυτό ακριβώς είναι το πιο πνιγηρό στις σχέσεις, πως ό,τι κάποτε ονομάστηκε καλό χιούμορ με τα χρόνια μετονομάζεται σε έλλειψη σοβαρότητας
και κείνο που αποθεώθηκε ως αυτονομία, η καθημερινότητα ανικανότητα
δέσμευσή να το αποκαλεί.
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Τα σύννεφα της λησμονιάς
Τα σύννεφα κουβαλούσαν τη σοφία των τοπίων που διάβηκαν και έσερναν
τους καημούς των ανθρώπων και των πλασμάτων που ψηλάφησαν από τα
ύψη τους.
Τους πρόσθεταν σχήματα και μορφές, τους έλουζαν με αποχρώσεις και
πανδαισίες, μέχρι να ξεχαστεί ο πόνος και να γίνει παιχνίδισμα του ήλιου
κάθε τραγωδία.
Γι’ αυτό ήταν πάντα λυτρωτικές οι βροχές καθώς έπεφταν, όχι γιατί ξεδιψούσαν τη γη, αλλά γιατί ένωναν τις συγχορδίες και τις ελπίδες της οικουμένης.
Έτσι, σαν τα δάκρυα της: πήγαζαν από τις μάνες της μνήμης της, κυλούσαν παφλάζοντας στις φλέβες των χρόνων που έζησε και γίνονταν ίαμα και
πληγή, καθώς δίσταζαν στο μάγουλό της, λίγο πριν καθαγιάσουν τα χώματα
που τα δέχονταν.
Μόνο που για εκείνη οι αχτίδες και το φως δεν περίσσευαν, για να γλυκάνουν την απώλεια.

Ανορθόγραφη ηθική
Πόσο δύσκολη για τους ανθρώπους η καλοσύνη. Σαν ορθογραφία στριφνή
και, όταν ήταν μπορετό, μη μαθημένη. Γιατί λίγες οι παραλλαγές του σωστού
και δύσκαμπτοι οι κανόνες και οι δασείες και τα πνεύματά του.
Κουβαλά ιστορία κάθε παραξενιά της γλώσσας και ετυμολογία και προφορές και διαλέκτους, βιώματα και αφηγήσεις και πόνους και σύνεση. Και
λίγοι είναι εκείνοι που ξεχωρίζουν τα «αι» και τα «οι», την προσωδία και την
ποίηση του λόγου και των λέξεων.
Παρόμοια και το ηθικό, σαν απαρέγκλιτα αποφασίσεις να εφαρμόσεις,
ελάχιστες οι επιλογές που σου αφήνει. Ίδια η φύση του με τη γραφή και τη
λαγνεία της γλώσσας.
Κι αν μοιάζει πως αλλάζει με τον χρόνο, στις φλέβες του την ίδια ουσία
φέρει, τη μία αναλλοίωτη μαρτυρία των αιώνων.
Μα το λάθος πόσες εκφάνσεις, περιθώρια και έτοιμα προσχήματα δεν
δίνει; Πόσες, ανάλογα με τον άνθρωπο, μορφές δεν παίρνει, μέχρι να πείσει
πως με αλήθεια μοιάζει και με κείμενο επιμελημένο και άψογο.
Σαν ορθογραφία που τις εξαιρέσεις της ποτέ δεν έμαθες και τώρα νομίζεις πως αρκεί να πορεύεσαι με ένα φτωχό, αρρωστημένο «ι».
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Κορίτσι των ονείρων
Έμοιαζες τόσο πολύ με το κορίτσι των ονείρων μου, που φοβήθηκα μήπως,
όπως κι εκείνα, το ξημέρωμα σε ξεχάσω. Κρατώντας μόνο μια αχνή ανάμνηση της παρουσίας σου, που, με την έντασή της, ζοφερότερη την καθημερινότητά μου κάνει. Κι έπειτα ηρέμησα, καθώς κατάλαβα πως τα κορίτσια των
ονείρων καμιά πραγματικότητα δεν μπορούν να απειλήσουν.

Αγάπη
Τα θεμέλιά της βαθιά ριζωμένα στην επικοινωνία. Ούτε ένστικτο, ούτε ορμή,
ούτε μάθηση ή μίμηση ή ανάγκη, παρά η συνείδηση που αιμορραγεί, αν δεν
την πλησιάσει. Αμάθητη στην αρχή, ζητά αφορμές, προβάλλει τον εαυτό στη
χαρμολύπη των άλλων και συμπάσχοντας θεριεύει. Μέχρι που μιαν αυγή το
δάκρυ της αναπάντεχο αγκαλιάζει την ανθρωπότητα, πριν κρυφτεί στις αναστολές σου, φοβισμένη από τη βοή και την οίηση του κόσμου. Αναρωτιέσαι
πώς χώρεσες τόσο μικρός τα μήκη και τα πλάτη της, μα γρήγορα καταλαβαίνεις ότι, αν σε ευνοήσει με την αγνότητά της, ένα σύμπαν μπορεί να πάλλεται σε κάθε σου αναπνοή. Κίνητρο, έμπνευση, θυσία θρυμματίζονται στην
παραμικρή έπαρση, ατονούν όταν ερμηνεύονται, λιποτακτούν ενώπιον της
λογικής. Η αγάπη, που συνέχεια απαιτεί να έχεις ακέραια την προσωπικότητα
καθώς την πληθαίνεις, μοιράζοντάς την σε όλους.

Υπόσχεση του καλοκαιριού
Κι ενώ τίποτα δεν το προμήνυε, καταμεσής του Ιουλίου, το χώμα, οι τοίχοι,
τα δέντρα, οι καρδιές ρούφηξαν το λιοπύρι και άρχισε να δροσίζει τόσο, που
έμοιασε σαν χειμωνιάτικη νύχτα...
Είναι που το φως λιγοστεύει, μου είπες, ήδη μια ώρα από τον Ιούνιο, ανεπαίσθητα, λαθραία, μέχρι να είναι αργά και το φθινόπωρο απρόσκλητο να
μας ξεβράσει στην καθημερινότητα. Σαν κάτι απελπισμένα απογεύματα του
χειμώνα, που η γη, οι τοίχοι και οι ψυχές ρουφάνε την παγωνιά και από το πιο
βαθύ σκοτάδι γεννιέται το καλοκαίρι.
Με πήρε η θλίψη των λόγων σου, γιατί θυμήθηκα πως καταμεσής στη νεότητα, ενώ τίποτα δεν το προμήνυε και οι έρωτες υπόσχονταν αιωνιότητες, είχα
ανεπαίσθητα αισθανθεί, χωρίς να δώσω σημασία, την παρακμή να τρυπώνει
λαθραία σε κάθε φιλί, σε κάθε ξεκίνημα. Και δεν ξέρω, σαν η ώρα καταφθάσει των γηρατειών και όλα θα καταμαρτυρούν το τέλος, ποια δύναμη και ποια
απαντοχή θα ρουφήξει το τέλμα και, σαν εκείνες τις βραδιές, που το Σύμπαν
γεννά τα αντίθετά του, θα μου αφήσει την παρακαταθήκη μιας νέας γέννησης.
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Ζωή
Καλώς ήλθατε στο ηλεκτρονικό παιχνίδι που λέγεται Ζωή. Θα σας πείσουν με
ευκολία πως έχετε ένα, πολλά ή άπειρα κέρματα, για να παίξετε, αλλά στην
πραγματικότητα τα αθύρματα και η πλοκή του είστε εσείς οι ίδιοι. Και η ευκαιρία να επιβιώσετε ήταν και θα είναι πάντοτε μία και μοναδική —είτε η φυσική
επιλογή το προστάξει είτε όχι. Ο αληθινός παίκτης και οι σκοποί του παραμένουν άγνωστοι, αινιγματικοί, κρυμμένοι, απροσπέλαστοι. Ενίοτε αποκαλύπτονται, περιγράφονται, κατηγοριοποιούνται, αλλά το σύνολο, ως διά μαγείας,
παραμένει ερεβώδες και μυστήριο. Όσο επιχειρείτε να το ερμηνεύσετε, τόσο
θα απομακρύνεστε από τη λύση. Μπορείτε χωρίς δυσκολία να μετατραπείτε
σε μηδενιστές ή αγνωστικιστές, αλλά οι εξωγενείς κανονισμοί θα ισχύουν και
για σας, παρά την αποστασιοποίησή σας. Για δείτε, έχετε μπροστά σας κουμπάκια πολλά, χρωματιστά, χειριστήρια περίπλοκα. Μπορείτε να καθορίσετε
τα δικά σας, εάν θέλετε, να κάνετε θεαματικές ακροβασίες και ελιγμούς, αλλά
η κίνηση, ο χρόνος σας, η προθετικότητα δεν είναι παρά μία ψευδαίσθηση,
μία φενάκη, ένα ανόητο αστείο ή ένας πόνος ανήκεστος. Κάποιοι νομίζουν
πως η παιχνιδομηχανή δημιουργήθηκε εξαιτίας μιας έκρηξης ή ενός βραχυκυκλώματος και λειτουργεί από μόνη της. Εν μέρει έχουν δίκαιο, γιατί τις περισσότερες φορές η δράση εξελίσσεται χωρίς να συμβάλλετε στο παραμικρό,
αλλάζει τροπή, παρά τους πόθους και τους σχεδιασμούς σας, μεταβάλλεται
ανεξάρτητα από σας, χωρίς εσάς, ακόμα κι αν θεωρήσετε πως είστε πρόσωπο
επιρροής, ακόμα κι αν αποστηθίσατε κάποια πρόσκαιρα συστήματα, ακόμα κι
αν μαντέψατε ένα δυο μεταβλητές. Κανένας δεν ανακάλυψε ποτέ το νόημα,
τους κανόνες, τις τεχνικές, αλλά όλοι παίζουν, υποκινούνται, πράττουν, παρατηρούν και όλοι γνωρίζουν το τέλος τους. Το παιχνίδι αυτό θα σας αποτελειώσει και η σκυταλοδρομία των ειδών ένα θάνατο θα προοιωνίζει μόνο. Φαίνεται
πως στην παραζάλη ετούτη τα πάντα μπορούν να προκληθούν από οτιδήποτε,
πως τα αποτελέσματα και οι αιτίες βρίσκονται στο μυαλό των ηρώων, στο δικό
σας μυαλό. Η γλώσσα και η επικοινωνία σας κάνει καμιά φορά να νομίζετε πως αναφέρεστε στις ίδιες παραμέτρους, αλλά μην γελαστείτε: Ο καθένας, αν ποτέ είχε την ευκαιρία, με διαφορετικούς όρους θα το περιέγραφε
το παιχνίδι το παράλογο της Ζωής. Θρησκείες, επιστήμες, φιλοσοφίες επιχειρούν να εξηγήσουν γιατί μπλεχτήκατε σε αυτή την απροσδόκητη και αθέλητη
κατάσταση, αλλά κανείς δεν πρόκειται ποτέ να σας βεβαιώσει με σιγουριά.
Όλα στο παιχνίδι αυτό είναι αναλώσιμα — τοπία, κτίσματα, οχυρώσεις, εσείς.
Οι οδηγίες από πιο έμπειρους παίκτες, όπως οι γονείς και η κοινωνία, σπάνια
χαρίζουν κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα: Μπορεί να χάσετε τη μοναδική ζωή
σας μέσα σε απειροελάχιστα δευτερόλεπτα, στην πιο απίθανη στιγμή, στον
κολοφώνα της δόξης σας, ακόμα κι αν αποκτήσατε τα πιο ισχυρά όπλα, ακόμα κι αν κατάπιατε τα πιο δυναμωτικά φρουτάκια, ακόμα κι αν βαφτήκατε με
την αδρεναλίνη των εμπειριών, ακόμα κι αν εξοπλιστήκατε με την πείρα των
αιώνων. Το παιχνίδι φαινομενικά έχει πολλαπλές πίστες, εκατοντάδες σκηνικά.
Θα νομίσετε πως ταξιδεύετε μυριάδες χιλιόμετρα, αλλά όλα διαδραματίζονται
σε μία τετράγωνη οθόνη. Ποτέ δεν θα βγείτε από αυτήν. Ο χρόνος θα κυλά
και δεν θα έχει παρέλθει ούτε ένα χιλιοστό. Οι συμπεριφορές θα αλλάζουν
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και τα κίνητρα πεισματικά θα είναι ίδια. Οι κύκλοι της Ζωής προσδίδουν στο
παιχνίδι ένα χαρακτήρα αυθύπαρκτο και μία επίφαση αιωνιότητας. Μέσα στην
οδύνη και αγωνία της επιβίωσης λίγα γεγονότα θα αξίζουν κι αυτά θα είναι
κυρίως αισθητικά. Δείτε! Κάτω από τη γραμμή, που ορίζει πόση δύναμη σας
απέμεινε, η μουσική του παιχνιδιού, τα τρισδιάστατα γραφικά του, τα χρώματα
είναι εκστασιακά. Αυτή η ποικιλία πείθει τους περισσότερους να αντέχουν. Το
παιχνίδι της Ζωής θα μπορούσε να ήταν μία υπέροχη, ανεπανάληπτη εμπειρία
χωρίς λόγο ή μία σκευωρία των θεών, διασκεδαστική για τους πολλούς. Κάποιοι αποφασίζουν να την λήξουν πρόωρα, πριν πληγούν από το ανεξέλεγκτο
τέλος. Όμως ανακυκλώνονται αμέσως, όπως και οι αιτίες που τους οδήγησαν
στο ατόπημα. Το παιχνίδι της Ζωής κάποτε θα διακοπεί από την ίδια τη ματαιότητά του. Γιατί από λάθος ή μοχθηρία ο δημιουργός του ή κάποιος κλέφτης
Προμηθέας επέτρεψε στην αγάπη και τα συναισθήματα να υπάρξουν. Κι έτσι
το game over χάνει τη δικαιοδοσία του.

Θάνατος
Πόσο τέλεια ερωμένη ο θάνατος.
Πάει με τόσους πριν από σένα, αλλά όταν σου παραδοθεί, δεν μαθαίνεις
ποτέ πως σε απάτησε ξανά.

Ταραντέλα
Η ζωή καθενός που έζησε είναι αφήγηση.
Ένα παραμύθι με αρχή, μέση και τέλος, με ιντερμέδια, με δράση και αγωνία. Με πλοκή και συγκρούσεις και έρωτα, με μάγισσες, με πόνο και διλήμματα και πάθη. Με επιβίωση και αναστοχασμούς, με λυρισμό και επικές μάχες.
Την διηγούνται απολιθώματα, μνημεία, τραγούδια, ζωγραφιές και λέξεις.
Τρυπά τα χώματα που πατήσατε και τις καρδιές που κάνατε να σκιρτήσουν.
Λεηλατεί το συλλογικό ασυνείδητο και πορφυρώνει τις αυγές που χωρίς
εσάς θα ξημερώσουν. Προσωποποιεί τα άψυχα και νοηματοδοτεί σκοπούς
και αιτίες.
Ηθελημένα ή αθέλητα οι νότες σας στο μεγάλο δημιούργημα προστίθενται. Και παράφωνες αν ακουστούνε, ο χρόνος εξημερώνει την απόκλιση και
οι επόμενες γενιές κληρονομούν τη συμβολή σας. Κι όλων μαζί οι ιστορίες
σας συνθέτουν τη μελωδία του πλανήτη, που εξακοντίζεται ανεξάληπτα στο
σύμπαν.
Γιατί αμετάκλητα η κάθε πράξη σας αλλάζει τον ντουνιά και το πεπρωμένο
του, μορφοποιεί ξανά και ξανά τα σχέδια και τις επιλογές του Πλάστη.
Γιατί αυτό είναι ο κάθε άνθρωπος: Το πλάσμα που με τις βουλήσεις του
τον Θεό αναγκάζει να γεννά κάθε μέρα.
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Αυτήν θα διηγηθείτε στο τέλος και για άλλους θα μοιάζει με μοιρολόι, για
κάποιους με διονυσιακή κορύφωση και για μερικούς με τραγούδι εκστασιακό από την Καλαβρία.
Όλοι θα κληθείτε να την παραστήσετε με ιάμβους και ενδεκασύλλαβους,
με ιαχές ή με σονέτα.
Με ομοιοκαταληξία πλεχτή και σταυρωτή τους καημούς σας θα ψελλίσετε
και με φωνή γενναία ή τρεμάμενη μπροστά στο κοινό των αιώνων θα υποκριθείτε.
Μα όποιον τρόπο κι αν επιλέξετε, με νανούρισμα να μοιάζει ή ταραντέλα,
ένα είναι το βέβαιο: Το τέλος του παραμυθιού που θα δώσετε θα κρίνει το
ξεκίνημα και τον ρυθμό του κάθε νέου.

Λεωφορεία του χρόνου
Άλλαζε ο οδηγός από πρώτη σε δευτέρα με έναν θεόρατο μοχλό, πιο βαριεστημένα κι από το ίδιο το όχημα των παιδικών μου χρόνων και μεσολαβούσε
μια εκκωφαντική αιωνιότητα μέχρι να την πάρει.
Κανείς δεν γνώριζε αν θα προχωρήσει ή αν θα εκραγεί στην ανηφόρα.
Με μαρσαρίσματα και αγκομαχητά επιτάχυνε, για να σταματήσει λίγα μέτρα
παρακάτω. Κι αν καμιά φορά έμπαινε η τετάρτη, η αδράνεια το επανέφερε
στους αργούς ρυθμούς της πρώτης και στο δυσανάλογο μουγκρητό του.
Το όχημα αυτό είχε ως σκοπό να απομακρύνει την αφετηρία από τον προορισμό μέσω της βραδύτητας, να διαχωρίσει την πρόθεση από το κίνητρο, να διυλίσει το αποτέλεσμα από τις αιτίες του, να προφυλάξει τη μια πόλη από την άλλη.
Δεν ήταν ακριβώς λεωφορεία, αλλά επιβραδυντικές μηχανές του χρόνου.
Σου έδιναν την ευκαιρία να συλλογίζεσαι, να παρατηρείς, να ανυπομονείς,
να απελπίζεσαι. Κι όλα με την επισημότητα και την υποκρισία που άρμοζε στη
δεκαετία του ΄’70 και του ’80.
Κίνηση με το στανιό, σαν όλες σχεδόν τις σχέσεις που θα έκανα στην εργασία, τη ζωή και τον έρωτα στο μέλλον.
Μόνο που το λεωφορείο πάντα με έναν τρόπο μεταφυσικό έφτανε πάντα
στον προορισμό του. Σε αντίθεση με μένα.

Οι δρόμοι οι παλιοί
Οι δρόμοι οι παλιοί
στις καρδιές όσων έχεις χάσει σε οδηγούν,
μέχρι να σου δείξουν
πού τα πιο ατόφια κομμάτια του εαυτού σου
ξαποσταίνουν.
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Ευχή
Ας έπιανε η ευχή, καμιά από τις ιδιότητες και τις συμβάσεις να μην ταξίδευε
μαζί μας, ούτε καν οι αναμνήσεις, τα συναισθήματα και τα λόγια που ειπώθηκαν και οι αγάπες… Να προσγειωνόμασταν αναγεννημένοι και ελεύθεροι και
άδολοι σε κάθε προορισμό...
Αλλά μας ακολουθούν ανερώτητα παντού, σαν λαθραίες και αόρατες
αποσκευές, κι ας μην τις έχουμε περάσει από κανένα τελωνείο.
Γι’ αυτές τις αυγές, που τα ποτάμια ανυψώνονται στον ουρανό σαν προσευχή και σαν θυμίαμα, όλες τις αγκαλιές θυσίασα.

Η αόρατη γλώσσα
Κι αν πονάς και συλλογίζεσαι πως όλοι οι τόποι μένουν ίδιοι, κι ας λείπουν
αυτοί που σε ανέστησαν, άσε την ψυχή σου να δει.
Στη Γη οι πατημασιές όσων πέρασαν φωτίζουν, σαν φλέβες, δαντελωτά
μονοπάτια προς τον Δημιουργό τους. Στα ανοιχτά παράθυρα ανθίζουν οι ψίθυροι που σε καλούν να υπερβείς τη θολούρα των αισθήσεών σου. Η ματιά
του βρέφους, που αναίτια σου χαμογελά, ο χαιρετισμός τους είναι από τον
ουρανό. Τίποτα δεν λείπει, μόνο η δύναμη της καρδιάς σου να μιλά την κρυφή, αιώνια γλώσσα των αοράτων.

Η δυστυχία μας περιτριγυρίζει
Σαν πρωινή ομίχλη ή μυρωδιά φονική… Προσποιούμαστε πως δεν την ακούμε, δεν την βλέπουμε, δεν τρυπά τα ρουθούνια μας, δεν μας νεκρώνει το
μυαλό. Μα αυτή θεριεύει με την αδιαφορία, γίνεται αδιαπέραστη από την
άγνοια, την προσποίηση και τις συμβάσεις. Μακρινή φαίνεται, αναστρέψιμα
θολή, ακίνδυνη σαν σύννεφο στην πλαγιά, που ολοένα κατεβαίνει και δρασκελά τα εμπόδια και περικυκλώνει τις αισθήσεις, τη ζωή μας, τα ελαφρυντικά. Ελλοχεύει να σκοτεινιάσει την ελπίδα, να μουδιάσει την ανθρωπιά μας,
να χλευάσει τις δικαιολογίες μας, να περιπαίξει τα άλλοθι.
Κι εκεί που πιστέψαμε πως θα περάσει η αντάρα, θα γλυκάνει η καταχνιά
και θα εκτονωθεί στην ιστορία των άλλων, ενώ θαρρούσαμε πως θα εξιλεωθεί με ξόρκια, μαγγανείες, τυπικές φιλανθρωπίες και χλιαρά δάκρυα που δεν
γίνονται πράξη, αυτή στροβιλίζεται, κατακτά και μολεύει την κάθε στιγμή.
Με τη σοφία και τα επιχειρήματα των ανοήτων, παίρνουμε το πεισιθανάτιο
ύφος, κουνάμε τα χέρια να καθαρίσει το πεδίο, να φανεί ο ουρανός. Μα το
σκοτάδι πυκνώνει και καλύπτει τις χαραμάδες και την ανάνηψη.
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Μα ποιος μας ξεγέλασε πως το ουράνιο τόξο θα είναι η υπόσχεση που
γεννιέται μετά από κάθε καταιγίδα; Δεν πρόκειται ποτέ να το δούμε να λάμπει, αν δεν το σχεδιάσουμε πρώτα στο παιδικό ιχνογράφημα και αν δεν το
χρωματίσουμε με συμπόνια, αγάπη, αλληλεγγύη, πίστη, ευγνωμοσύνη, υπομονή κι ελπίδα. Εφτά ξεφτισμένα χρώματα, εφτά χαμένες αρετές!
Ποιος μας πλάνεψε πως θα κοπάσει η θεομηνία, αν όλοι δεν ξοδέψουμε
τον αέρα στα πνευμόνια μας για να γυρίσει η φουρτούνα και να γαληνέψει
ο σαρωτικός άνεμος;
Σαν απόμακρη ενοχή πλησιάζει, προσωποποιείται, καταδικάζει, σκεπάζει
τα ξέφωτα και καταπίνει τους ορίζοντες, έτσι που να μην βλέπουμε παρά λίγα
μέτρα μακριά, αν και οδηγούμε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, τον ασήμαντο βίο μας
που κάποτε τον περάσαμε για σπουδαίο.
Και ενώ η καταστροφή ζυγώνει, εμείς δεν βλέπουμε, δεν μυρίζουμε τη
σήψη στον αέρα, δεν κρατιόμαστε παρά από ένα κλαδάκι που λιποψυχεί, που
ξεριζώνεται, που αδυνατεί να περισώσει έστω και τα προσχήματα.
Και ξαφνικά, η δυστυχία των άλλων ζητά εκδίκηση από μας. Το βλέμμα
του ζητιάνου που αγνοήσαμε, η είδηση των παιδιών που πνίγηκαν, ο θρήνος
ο χαμηλόφωνος του πεινασμένου, οι αδικίες που συγκαλύψαμε ενώνονται
με την οδύνη των αιώνων, που καιροφυλακτούσε να μας συνθλίψει. Και τότε
απορούμε, υποκρινόμαστε και λοιδορούμε: «Γιατί σε μένα, γιατί στην οικογένειά μου, γιατί δεν έκανα κάτι, ενώ μπορούσα;».
Μα έχουμε σκεπαστεί πια από την ομίχλη και το βάραθρο δεν απέχει παρά
μια μετάνοια και έναν λυγμό.

Ο καημός και η θάλασσα
Οι γλάροι το καράβι σου θα κυνηγούν και ξαφνικά βουτώντας τον πόνο σου
θα ψιθυρίζουν. Σε σένα που γελάστηκες πως τόσο μπλε θα έφτανε την απόγνωση να βάψει. Δελφίνια οι καημοί σου θα σε προσπερνούν και πριν προλάβεις τους προορισμούς σου θα μολεύουν.
Γιατί η θάλασσα η εκδικητική τους αποχωρισμούς με λύσσα αναδεύει. Κι αν
δάκρυ δεν της τάξεις και λυγμούς τα πρόσωπα του εφιάλτη σου ανασταίνει.
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Κυριακάτικο πρωινό
Υπερπλήρεις οι καφετέριες χλευάζουν τα μέτρα και λάθρα ανεβάζουν τους
τόνους της μουσικής σε έναν ακήρυχτο πόλεμο κακογουστιάς και έντασης.
Σερβιτόρες στα όρια του σεμνού περιεργάζονται τους θαμώνες και υπομένουν τις επικρίσεις ανικανοποίητων ιδιοκτητών για τον ρυθμό της εξυπηρέτησης. Οι απειρότερες, πανικοβλημένες, μεταφέρουν αλλοπρόσαλλες παραγγελίες, και οι έμπειρες, με την οξύνοια της παλιάς, διεκπεραιώνουν πρόθυμα τις ψαγμένες απαιτήσεις με το επίπλαστο μοιραίο χαμόγελο που συναντάς σε κάθε πόλη, απαράλλαχτο, ελκυστικό και θλιβερό. Κράχτες πελατών
η περίεργη ομορφιά τους, που γεννά πόθους φευγαλέους ή ανέσπερους,
θυμητάρια πικρά για το μέλλον του επικείμενου συμβιβασμού. Για την εποχή
που θα ασχολούνται με πάνες libero και θα αποδίδουν τα κιλά τους στον
χαλασμένο μεταβολισμό και την αναποτελεσματική δίαιτα που ακολουθούν.
Άνοιξη στην επαρχία και η εποχή του φραπέ ή των γκλαμουράτων freddo
espresso έχει αρχίσει.
Η πολυπολιτισμικότητα σε έξαρση: Κινέζοι με μπιχλιμπίδια, γυφτάκια που
απολαμβάνουν τα κουλουράκια με τα συνοδευτικά, εναπομείναντες ανατολικοί που επικαλούνται το ομόθρησκον, επαιτώντας και ονειδίζοντας την
κακοδαιμονία τους, κυρίες που σχολιάζουν τις δολοπλοκίες της Χιουρέμ κι
ας μην γνωρίζουν το ελάχιστο από ιστορία ή για το παράλληλο χαρέμι από
αγοράκια του σουλτάνου, ανταγωνισμοί νοικοκυρών σχετικά με την πολυπλοκότητα και το καθημερινό βάσανο του φαγητού, «τόσα στόματα πώς να
τα ταΐσεις» και παντρεμένοι που λιγουρεύονται τις περαστικές και αναφέρονται στις φανταστικές σεξουαλικές επιδόσεις τους.
Ψηφιδωτό χαρακτήρων το κυριακάτικο πρωινό στην επαρχία, αναμονή για
το μεσημεριανό οικογενειακό τραπέζι, λύτρωση από τα δεινά της εβδομάδας, εκτόνωση, παρένθεση, διάλειμμα.
Έπεται η κληροδοτημένη θλίψη του απογεύματος με συλλογικές αναμνήσεις από σχολείο, ελληνική ταινία, ΠΡΟΠΟ και αγωνιστικές. Οι σερνικοί θα
λάβουν θέσεις για την ολοκληρωτική αποβλάκωση του ποδοσφαίρου, ειδήμονες θα προτείνουν πολιτικές για έξοδο από την κρίση, στερεότυπα, προκαταλήψεις, δόγματα θα παρουσιαστούν και ενίοτε φιλοσοφίες για μεταφυσικά, άλυτα ερωτηματικά θα διατηρήσουν το παντοτινό τους μυστήριο.
Και παντού ο ίδιος χρησμός, που προεξοφλεί τον θάνατο.
Το υπέροχο αυτό μωσαϊκό χαρακτήρων στρυμωγμένο σε κάποια στενά
της επαρχίας, συναθροισμένο σε καντούνια, προκυμαίες, δρομάκια, κάτω
από τον αμείλικτο ήλιο, τις τέντες και τις υπερφίαλες ξένες ονομασίες κρύβει καλά τα μυστικά του.
Γιατί ο καθένας από αυτούς μέσα στον καφέ έμαθε να πνίγει τα πένθη του,
να ξορκίζει τις αρρώστιες, να κάνει σπονδές στις ματαιώσεις… Να αναδεύει
την κατάθλιψη, να καλωσορίζει τις μικροχαρές, να θρηνεί τα λησμονημένα ή
ατελέσφορα όνειρα… Να ελπίζει και να αγωνίζεται μάταια για το αδύνατο… Να
συμβιβάζεται ή να επαναστατεί χωρίς λόγο αλλά με αξιοπρέπεια… Και μέσα
στα πυρίμορφα βλέμματα της επαρχίας να διαγράφει τη μοίρα της φυλής.
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Στα χωριά τα ορεινά
Στα χωριά τα ορεινά οι καημοί δραπετεύουν από τις στέγες μαζί με τον καπνό.
Άνθρωποι τραχείς βυθίζονται στο τζάκι, η πυρά καθαίρει τους ενδοιασμούς, πυρπολεί τις ανομίες, προστατεύει από τα δαιμόνια, αναπολεί, υπνωτίζει, λυτρώνει, εκστασιάζει, τηρεί την υπόσχεση του Προμηθέα, υπενθυμίζει
την τιμωρία του.
Τα ξύλα θυμίαμα γίνονται και σκορπούν το δάκρυ του δάσους ή θυμωμένοι δράκοι και φόβοι προπατορικοί, που ξεφυσούν την οργή τους με θόρυβο.
Πουύ και πού κάποιος αναδεύει τα υπολείμματα από τις στάχτες και τα
όνειρα και νέα πνοή ζωντανεύει τη φλόγα και την ελπίδα.
Στα χωριά τα ορεινά ο δικός μου πόνος, μικρός, διστακτικός κι ασήμαντος,
ανυψώνεται με τους καπνούς να ενωθεί με τα μαύρα σύννεφα, που απειλούν
τον ουρανό και την οικουμένη. Στον αέρα ταλαντεύεται, κάνει να γυρίσει
πίσω, χαμηλώνει, δικός μου ξαναγίνεται, προσποιείται πως θα διαλυθεί, ξαναθεριεύει, γιγαντώνεται.
Μα τα ύψη τον καλούν, η σκοτεινιά τον μαγνητίζει και τον αφομοιώνει και
τον συντηρεί.
Κι έτσι κάθε φορά που πονώ, η οδύνη του κόσμου παραλύει τη σκέψη μου
και τραγωδίες της πλάσης συνταράσσουν την καρδιά την ανήμπορη. Παιδιά
νεκρά, αρρώστιες και πόλεμοι, αγάπες χαμένες και προσδοκίες ερείπια.
Στα χωριά τα ορεινά αν πονάς, ο ελάχιστος λυγμός γίνεται θρήνος. Για
όσα χαθήκαν και για όσα αγέννητα θα παραμείνουν.

Βουργαρέλι Τζουμέρκα
Ακόμα κι αν δεν έχεις περάσει από εκεί, τα Τζουμέρκα φωλιάζουν στις πιο
ψηλές οροσειρές της καρδιάς σου. Κάθε αδάμαστο περιμαζεύουν αυτά τα
βουνά και το εξακοντίζουν να μαλακώσει στον ουρανό.
Και γυρνούν τα πάθη σου εξαγνισμένα, σαν χιόνι σιγανό και σαν ομίχλη
απαλή στη Δρακότρυπα και κυλούν στις πλαγιές με βουητό να πλημμυρίσουν
τον Αχελώο, να παρασύρουν γεφύρια, να αναμοχλεύσουν τις πίκρες, τις αναμνήσεις, τους δισταγμούς και πέτρες θεόρατες. Μέχρι να επιστρέψουν μέσα
σου ατόφια και γαλήνια, σαν τους κατοίκους της περιοχής και σαν μετάνοια.
Και η Κόκκινη Εκκλησιά, δεητική, σε μεταλαμβάνει το αίμα της Ηπείρου,
το σώμα του Δεσποτάτου, το κύκνειο άσμα της Αυτοκρατορίας και τον λυγμό
για όσα έχασες.
Κι έτσι, όποια εποχή κι αν πας, δεν ξέρεις το μονοπάτι το μπροστινό πού
θα σε οδηγήσει, σε χαράδρα βαθιά ή σε γιορτή τον Δεκαπενταύγουστο, σε
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σπηλιά που ανομολόγητες οι Ερινύες σου καραδοκούν ή σε περιφορά Επιταφίου με τσίπουρο και εγκώμια στου χωριού την πλατεία.
Αθαμάνες αρχαίοι παίζουν για χάρη σου αυλούς και βρύσες με γυναικεία
ονόματα προσμένουν με χίλια στόματα να τις φιλήσεις, για να ξαναγίνουν
Κυράδες και παντοτινά να σε στοιχειώσουν. Κρυστάλλω, Αρχόντω, ξωτικά
παραμυθιών λησμονημένων που τα χρόνια τα αλλοτινά παιδικούς φόβους
εξιλέωναν και τώρα εξεγείρονται στις λογικές και τους συμβιβασμούς και τις
λιποψυχίες σου.
Το χώμα στο Βουργαρέλι, ο μόχθος ο ανθρώπινος στη λιγοστή γη, οι μυρωδιές και το κρύο τρυπούν τους ενδοιασμούς, ναρκώνουν τις αντιστάσεις
και απαιτούν για σπονδές και θυσία καθετί που κουβαλάς κίβδηλο.
Αλλιώς, δεν θα ακούσεις ούτε τη λιτανεία του ρυακιού ούτε στο περπάτημα των κοπαδιών το βήμα του Χριστού, που έρχεται με τη δόξα των ελάτων
και την κατάνυξη της πεταλούδας. Ούτε θα καταλάβεις ότι τα πέτρινα γεφύρια δεν ενώνουν όχθες αλλά το άπιαστο με το εφικτό, το αιώνιο με το θνητό
και το οριστικό με την ελπίδα της ανατροπής…
Βουλγαρέλι, Παλαιοχώρι, Κυψέλη, ένα πέρασμα από το ελάχιστο στο μεγαλείο των Ορέων, που λίγες καθάριες ματιές τολμούν να αντικρίσουν.
Τον χειμώνα φιδίσιοι καπνοί από στέγες χωμένες στα δέντρα υψώνουν
τις προσευχές των σπιτιών προς το στερέωμα. Και καθώς ανεβαίνουν, πριν
ενωθούν με τη μελωδία του Σύμπαντος, αχνοφέγγουν στην οικουμένη, γιατί
κουβαλούν αναμνήσεις γερόντων και των νέων τα όνειρα.
Κι έτσι τους νιώθω κι εγώ, που θάλασσες με χωρίζουν από τον ευλογημένο τόπο και ξέρω πως ένα κομμάτι της ψυχής μου, κόκκινο, στο χιόνι των
Τζουμέρκων καθαγιάζεται.

Ταξίδι στη Λέσβο
Εάν με τη θέλησή σου παραμένεις αμύητος, μην ταξιδέψεις ποτέ στη Λέσβο.
Το νησί γίνεται αδιάφορο για εκείνους που αναζητούν τα τετριμμένα, κουραστικό για όσους προγραμματίζουν διακοπές χαλάρωσης και εχθρικό για τα
πλήθη που αδημονούν για μέρες αναψυχής σύμφωνα με τη μόδα.
Στη Λέσβο δεν βρίσκεις ομοιομορφία, ούτε γαλήνη, ούτε τοπία γνώριμα.
Η γη κι ο ουρανός δεν σου φανερώνονται χωρίς αγώνα και κάθαρση και περισυλλογή. Η έρημος και το ηφαίστειο κάνει γειτονιά με την πυκνή βλάστηση,
οι λίμνες της ελιάς γίνονται έλη, κάτοικοι τραχείς συνομιλούν με λογοτέχνες
και η ευλάβεια προετοιμάζει επαναστάσεις.
Ο χρόνος μπολιάζει το παλιό σε κάθε γέννηση, έτσι που να μην καταλαβαίνεις αν αυτό που σου παρουσιάζεται είναι καινοτομία ή παράδοση, επανάληψη ή έμπνευση παρθένα.
Εδώ ορίζοντες δεν χαρακώνουν τη θάλασσα, φαίνονται μόνο αχνές γραμμές που θυμίζουν πως κάπου στον Βορρά και στον Νότο υπάρχουν κι άλλες
στεριές αποκομμένες.
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Εδώ δεσπόζει μόνο ένα σύνορο, το τείχος το αδιαπέραστο, που κάποτε
ασέλγησε στην Ανατολή κι από πορφυρή την έκανε κίτρινη, και από πατρίδα
νοσταλγία.
Κι έτσι ξεχώρισαν οι προαιώνιες τρίζες και γέμισε με στεναγμούς ο Έρωτας και με λυγμούς η χαρά και η πιο αθώα ευτυχία.
Κι όταν θα βγεις για πρώτη φορά στο λιμάνι ή το αεροδρόμιο, πρωί μετά
από δύσκολη πορεία, στρέψε προς τη Μικρασία την ψυχή σου. Κι αν δεις
προγόνους αρχαίους Έλληνες κι ακούσεις αμανέδες και σαρκιά και κομπανίες άυλες και πλημμυρίσεις με βυζαντινά μελίσματα, τότε έφτασες στο μέρος το σωστό. Ειδάλλως, γύρνα κατευθείαν εκεί απ’ όπου κίνησες και ξαναέλα, όταν θα μάθεις να ακονίζεις τα θαύματα και να πορεύεσαι με γνώμονα
την ταπεινοφροσύνη.
Στη Λέσβο ο Θεός όρισε κανόνες παράξενους και στάθμισε διαφορετικά
την αρμονία. Κι οι άνθρωποι έσπειραν τον τόπο ελιές, βωμούς, μνήμες και
εκκλησάκια την τάξη Του μήπως κατανοήσουν. Εδώ καρδιές ανήμερες λιγοψυχούν στο δυναστικό το κάλλος και χαρακτήρες αφανείς και ασήμαντοι
ανοίγουν το στόμα τους και βγάζουν προσωδίες και στίχους και καημούς
ανήκεστους. Εδώ κάνουν καντάδες σε νεκρούς και ο λυρισμός αναδύεται
από πρόσωπα σκληρά και ταλαιπωρημένα. Εδώ κάθε πόνος έχει μια λύτρωση και κάθε λύτρωση ενοχή και αμφιβολία.
Στη Λέσβο βασανιστική είναι η ομορφιά και εκδικητική κάθε της ραψωδία.
Και η ίδια η γη κι η θάλασσα, γυναίκα συνωμοτική που σαν ανωφέλετα λατρέψεις, ίσως με τους καιρούς σε στιγματίσει με μια υπόσχεση-κατάρα, πως
όσο από εκείνη απομακρύνεσαι, τόσο η πληγή της θα ματώνει.

Μυρσίνη Λασιθίου
Δεν μιλώ για άλλες αναμνήσεις, παρά για εκείνες που τις διεκδικεί μια ο θάνατος και μια η ζωή, μια η λήθη και μια το πείσμα της ύπαρξης, σαν το παιδί
που αρνείται να αποχωριστεί το παιχνίδι που διαλύθηκε, σαν το ελάχιστο
πράσινο που αντιστέκεται στην καλοκαιρινή ξηρασία, σαν το ερημικό πεύκο
μέσα στον ελαιώνα, σαν την καλοκαιρινή καταιγίδα που παράταιρη βιάζεται
να αδειάσει τα ύδατά της με κεραυνούς και με φοβέρες, σαν την καθήλωση
που μας κρατά, κι ας μας έχει ξεπεράσει ο χρόνος και οι γενιές.
Δεν μιλώ παρά για τη θύμηση που ορφάνεψε, επειδή την πήρε μαζί του ο
αγαπημένος στη σήψη, γι’ αυτές τις εικόνες, τους ήχους και τα συναισθήματα που τα τραβάς μια εσύ και μια ο Χάρος, για να νικήσουν ή να ηττηθούν,
για να ευωδιάσουν αθανασία ή να γίνουν μηδέν, αέρας και ψευδαίσθηση.
Όλος ο βίος δεν είναι παρά τα συναισθήματα που προκάλεσες, γέννησες ή
διαφύλαξες, όταν οι καιροί ξεγύμνωσαν τα γεγονότα από τις λεπτομέρειες, τα
λόγια από τις σημασίες τους, τις αιτίες από τους σκοπούς και τις προσδοκίες.
Δεν μιλώ παρά για σένα και για ένα καλοκαίρι στη Μυρσίνη, στα όρη του
Λασιθίου, μέσα στις μυρτιές και στα κίτρινα, δίπλα στον Πύργο του Κορνάρου, τότε που το πέλαγος έμοιαζε να είναι αειθαλές, όπως ο ιδανικός έρω-
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τας και ο Άγιος Νικόλαος μια σταλιά πόθος στον ορίζοντα. Δεν μιλώ παρά
για να ζήσουν όσα σκορπίσανε και για το χρέος προς όλα όσα αντάλλαξαν
το κάλλος με τη θνητότητα.

Ανέγγιχτες διαδρομές: Αγιάσος, Μεγαλοχώρι,
Πλωμάρι. Η άγνωστη Λέσβος

Η Αγιάσος και το Πλωμάρι μπορεί να μοιράζονται κοινή αξιώτικη μοίρα, όσον
αφορά τις γυναίκες και τα μουλάρια, όμως η σφοδρή επιθυμία να συνδέσουν
τις πολιτιστικές τους ιδιαιτερότητες μέσω μιας σύντομης, κακοτράχαλης,
αλλά μαγευτικής διαδρομής 24 χιλιομέτρων, που τα χωρίζει, συνθλίβεται για
δεκαετίες από την απροθυμία των πολιτικών να προβούν σε αυτό το λαοφίλητο αίτημα!
Τούτη η ανεξήγητη επιφύλαξη παρέμενε δεσπόζουσα και αναχρονιστική,
αφενός μεν αποτρέποντας τον συγχρωτισμό των κατοίκων, με ανυπολόγιστες
αναπτυξιακές, οικονομικές, αλλά και συγκρουσιακές συνέπειες, αφετέρου δε
διατηρώντας ένα τοπίο παρθένο και καταπράσινο, που μόνο οι μυημένοι στα
τζιπ, στις μηχανές και στα αγροτικά αυτοκίνητα μπορούσαν να απολαύσουν.
Την ώρα που γράφεται αυτό το οδοιπορικό (Ιούνιος του 2021) άλλη μια
υπόσχεση για ασφαλτόστρωση δονεί τους στρατηγικούς σχεδιασμούς των
ιθυνόντων, εξεγείροντας είτε καχύποπτα, ειρωνικά και χαιρέκακα μειδιάματα
είτε ενσταλάζοντας αισιοδοξία, αλλά και ανησυχία για το μέλλον μιας από
τις τελευταίες περιοχές που παραμένουν ανέγγιχτες από τα περιβαλλοντικά
ασυγκίνητα βαρβαρικά στίφη.
Όμως η ένωση των δυο χωρίων–πυλώνων της Λέσβου αποτελεί μονόδρο-
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μο, ακόμα κι αν κανείς δεν γνωρίζει πώς θα γεφυρωθεί το τεράστιο γλωσσικό χάσμα και πώς θα αρθεί η Βαβέλ της επικοινωνίας των σκληροπυρηνικών
διαλέκτων τους.
Το ταξίδι από την Αγιάσο προς το Σανατόριο, το ραντάρ της αεροπορίας,
το Μεγαλοχώρι και από εκεί για το Πλωμάρι συντομεύει στο μισό την κανονική διαδρομή των 46 χιλιομέτρων (Αγιάσος-Γέρα-Πλωμάρι) και διασώζει
τον ανυποψίαστο περιηγητή από τους ατέρμονους μαιάνδρους, τις παντελώς άχρηστες και αναιτιολόγητες στροφές, που διεστραμμένοι εγκέφαλοι
σχεδίασαν προ αμνημονεύτων ετών, και τον προφυλάσσει από τα πολλαπλά
μπλόκα των ζηλωτών της τροχαίας στον Άγιο Δημήτριο, στη διασταύρωση
της Καλλονής και της Γέρας.
Ως αμιγώς ορεινή όμως πορεία (υψόμετρο Αγιάσου 460 μέτρα, Μεγαλοχωρίου 565 μέτρα), του στερεί τη θαλάσσια κατάνυξη και τα χωριά του κόλπου της Γέρας, που τόσους ποιητές, ρομαντικούς και αιθεροβάμονες έχουν
εμπνεύσει. Παρ’ όλα αυτά, σε αρκετά σημεία οι σαγηνευτικοί κόλποι και οι
θάλασσες της Λέσβου προβάλλουν πανοραμικά, μαζί με τη Μικρά Ασία και
την αχνή Χίο. Μαζί τους αναδύεται και το δέος των αιολικών και ιωνικών
αιώνων, που δονεί ακόμα και σήμερα τις καρδίες, τα χώματα και τα κύματα.
Η περιπέτεια των 45 λεπτών ξεκινά από το ψηλότερο τμήμα της Αγιάσου
από μια περιοχή που ονομάζεται Φαμάκα (λόγω του εξοχικού κέντρου σε
σχήμα ενός ομώνυμου παλιού πλοίου) ή Καζίνο. Οι διάλεκτοι, τα παρατσούκλια και τα τοπωνύμια της Λέσβου είναι υπερβολικά ευφάνταστα, ακριβή,
σκωπτικά και φιλοσοφικά, αντικατοπτρίζοντας τον λυρισμό, τους στριφνούς
αιώνες και τις πολιτιστικές επιρροές ενός τόπου που αποτελούσε τον μπαξέ́
των αυτοκρατοριών με προσανατολισμό πάντοτε προς τη συμβολική ή γεωγραφική Ανατολή. Μπιζάνι, Ελβετία, Φτιρίνη (περιοχή με φτέρες) και λίγο πιο
πάνω τα αιολικά́ απομεινάρια Πόταμα (ανεβαίνει ο τόνος στην προπαραλήγουσα) κατά το μήτερα, πάτερα, Πάναγια (μ) της αγιασωτικής κλητικής.
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Πολλές πινακίδες δείχνουν εμμονικά την κατεύθυνση και την απόσταση
για το Πλωμάρι, οπότε η πιθανότητα να αστοχήσετε και να βρεθείτε σε κάποιο από τα αρχαία χωριά των θρύλων (Πενθίλη, Άντριγια) ελαχιστοποιείται.
Κατάφυτες οι πλάγιες με καστανιές, μηλιές, βυσσινιές, κερασιές, αχλαδιές, καρυδιές, ελιές και πεύκα σε σημείο που το ίδιο το «πολυφάρμακον»
Πήλιο να ωχριά μπροστά στην ποικιλομορφία τους και την πυκνότητα της
βλάστησης.
Η φύση καμιά φορά οργιάζει, για να αποκρύψει τις φρίκες ή να καταλαγιάσει την οιμωγή. Έτσι, το 1929, 4 χιλιόμετρα μακριά από την Αγιάσο στο δρόμο προς Μεγαλοχώρι ιδρύθηκε το Σανατόριο, παραμυθία για τη φυματίωση
και ελπίδα ότι το κάλλος αναμεμειγμένο με οξυγόνο θα ξόρκιζε το κακό. Τα
κτίρια λειτουργούν μέχρι σήμερα με πολλαπλούς σκοπούς, αλλά́ το στίγμα
ακόμα τα κηλιδώνει: το Ίδρυμα Ανιάτων, όπως το αποκαλούν οι κάτοικοι της
Αγιάσου.

Ο Όλυμπος της Λέσβου (967 μέτρα), γυμνός, βραχώδης και πολύμορφος,
επιβάλλει τον όγκο του περιορίζοντας τους ορίζοντες. Εξίσου ψηλός με το
βουνό των Θεών, όχι γιατί́ του παραβγαίνει σε ύψος, αλλά γιατί, όπως κάθε
προελληνικό όνομα, τρανεύει από τους μύθους και τις αφηγήσεις που τον
περιβάλλουν.
Αξίζει να ασχοληθείτε με τη σπανία για νησί πανίδα και χλωρίδα: 1.400
είδη και υποείδη φυτών, άγριες ορχιδέες, ο μοναδικός περσικός σκίουρος
(γαλιά́), αλεπούδες, κουνάβια, νυφίτσες. Ποτάμια με καταρράκτες και καλά
προφυλαγμένες σπηλιές, μια πανδαισία χρωμάτων και πλασμάτων, που κά-
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ποτε αναβαπτίστηκαν με ανθρώπινες ιδιότητες στα παιδικά παραμυθία και
τραγούδια.
Οι εναλλαγές του καστανιώνα και των δασών με πεύκα, μηλιές, αχλαδιές,
φτέρες θα αναστατώσουν τις αισθήσεις και θα ανασύρουν μνήμες από ζωές
που δεν ζήσατε εσείς, αλλά οι πρόγονοί σας ή τα καρμικά σας στίγματα.
Μα ο ταξιδευτής είναι βέβαιος πως κανείς κούκος ή αηδόνι δεν θα τον
κρίνει πλέον: οι σκληρές εποχές της Αντίστασης και του Εμφυλίου, αν και
παραμένουν χαραγμένες, για εκείνον που πάλλεται από τα περασμένα, σε
κάθε ρωγμή, σε κάθε δακτύλιο, σε κάθε κορμό, σε κάθε χιλιετία, εντούτοις
συμψηφίστηκαν με το κάλλος της περιοχής και απάλυναν, έτσι που να μοιάζουν με καημό κι όχι με οργή και ατσάλι:
(Θα με δικάσει ο κούκος και τ’ αηδόνι μα στην Αγιάσο σταυρουδάκι μου
χρυσό τις νύχτες που θα πέφτει άσπρο χιόνι οι Τσέτες θα κρεμάνε τον Χριστό́ — Σωτηρία Μπέλλου, Θα με δικάσει).
Οι αναταράξεις από τις ατέλειωτες χρονοσυρμές στον δρόμο και τις αυλακιές του νερού συνεχίζονται σαν την πλεύση στον Καφηρέα και παραχωρούν σποραδικά́ τη θέση τους στη μάταιη ελπίδα πως ίσως έξω από το
Μεγαλοχώρι η νηνεμία θα αποκατασταθεί.

Με πληθυσμό που μειώνεται σταθερά λόγω των οικονομικών συνθηκών
ή του ευδαιμονισμού (321 κάτοικοι το 2011), το Μεγαλοχώρι είναι ένα από τα
ωραιότερα και υψηλότερα χωριά της Λέσβου. Ο περίτεχνος Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος από́ το 1767 και ο Βενιαμίν ο Λέσβιος (1759 ή́ 1762
Μεγαλοχώρι – Ναύπλιο, 1824), μορφή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, μοναχός, λόγιος, μυημένος στη Φιλική́ Εταιρεία και πολιτικός κατά την Ελληνική
Επανάσταση του 1821, μαρτυρούν την ακμή που γνώρισε κάποτε η περιοχή.
Κεκοσμημένο το Μεγαλοχώρι, διάσπαρτο με πεύκα και αστικά κτίρια, με
δυο πλατείες, με καφενεία και θέα, με στενά και κρήνες και ερείπια απομει-

125

ΕΥΣΤΡΆΤΙΟΣ Π. ΠΑΠΆΝΗΣ

νάρια αλλοτινών εποχών, που ριζώνουν από τον Μεσαίωνα. Τους θρύλους
πηγαινοφέρνει το μόνιμο σφύριγμα του αέρα ανάμεσα στα κτίσματα του χωριού́, που καθώς ανεβαίνει από το Αιγαίο προς το βουνό γίνεται ραψωδία για
πειρατές και άρχοντες και πόνους ανήκεστους.

Οι κάτοικοί του κάποτε κουράστηκαν από τις ζάλες του ύψους και τις ορμήνιες των ορέων και κατεβήκαν μια απότομη πλαγιά 11 χιλιομέτρων να γίνουν θαλασσινοί. Σχημάτισαν το Πλωμάρι, αφού τους πειρατές τους άρπαξαν οι διηγήσεις του χειμώνα γύρω από τη φωτιά και οι μύθοι, ή τα Πλωμάρια
από τους 18 αγροτικούς οικισμούς που το απάρτισαν.
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Η Αγιάσος και το Πλωμάρι είναι χρυσοποίκιλτα κεντίδια και λαμπρές ψηφίδες στην ιστορία της Λέσβου με τόση ιδιαιτερότητα και ξεχωριστή́ πορεία,
που μόνο μια μαγική διαδρομή μέσα από δάση, στοιχειά, ποταμιά και αερικά́
θα μπορούσε να τα ενώσει
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Μόλυβος
Έρχεται η ώρα στη ζωή του ανθρώπου που οι ιδιότητες και οι κοινωνικοί
ρόλοι —αλήθεια με πόσες ματαιώσεις και προφάσεις και πνοή δεν αποκτήθηκαν— αρχίζουν να ασθμαίνουν το βήμα και να ζητούν την αποκαθήλωσή
τους. Είναι εκείνο το δειλινό που, καθώς ο ήλιος πυρπολεί την ανάμνηση και
τον αβέβαιο ορίζοντα, ο νους δραπέτης αναμετρά τα περασμένα και ζητιανεύει στα μελλούμενα. Η μέρα απεκδύεται τα προσχήματα, και τα χρώματα
της νύχτας που επελαύνει, αντί να μαλακώνουν το άλγος, προοιωνίζουν το
έρεβος της ανείπωτης οδύνης.
Και τότε, φερμένες από την αύρα τη μυρωμένη της αδέκαστης θάλασσας,
ακούς να συνοδοιπορούν η ψυχή με τη Λάχεση, με αποτρόπαιο φορτίο στα
χέρια τους τις νεκρές σου επιλογές και την ετυμηγορία όλων όσων προοριζόσουν να γίνεις και τα αρνήθηκες.
Τις βλέπεις να συντροφεύουν την εκδίκηση των ανθρώπων που αγνόησες
στην ξέφρενη πορεία για καταξίωση, να συμμαχούν με τη θλίψη των απρόφερτων σ’ αγαπώ μιας συγκυρίας που τα εκλιπαρούσε, και να συμπορεύονται με τους στεναγμούς εκείνων που λιγόστεψαν τόσο απότομα, χωρίς να
εξιλεωθούν και χωρίς να συγκατανεύσουν.
Με βία παραμερίζουν τα επιχειρήματα, τη συνήθεια και τις άμυνες και σου
ζητούν να φανερώσεις την ουσία πίσω από τα φτιασιδώματα των συμβατικών απαντήσεων. Ο νους οπισθοχωρεί, περιγελά και εκφυλίζεται μέσα στους
ίδιους του τους υπαινιγμούς.
Και ξαφνικά διαπιστώνεις με φρίκη και έξαψη και μεταμέλεια πως οι μύθοι
του βίου σου καταρρέουν στο αχνοφέγγισμα μιας ηλιαχτίδας που δύει και
στο νεφέλωμα μιας σύγχυσης που κατασπαράζει τις εικασίες σου. Και βλέπεις, με ενάργεια τώρα, πως είχες σφιχταγκαλιαστεί από νήματα αδύναμα
και σάπια σκοινιά, για να κρατηθείς πάνω από την αδηφάγο άβυσσο και πως
όσα σε συνέδεαν με τον κόσμο τούτο λιποτάκτες αποδείχτηκαν της ανάγκης
και της Μοίρας σου.
Είναι κάποια αμείλικτα δειλινά στον Μόλυβο που ο ήλιος δεν συγχωρεί,
και ο νοτιάς σου υπενθυμίζει πως συγγενεύεις περισσότερο με τους πεθαμένους, αφού όσα αγάπησες βρίσκονται πια μαζί τους.

Θεσσαλικός κάμπος
Βρέθηκε ο ουρανός τα σκοτεινά τα ύψη και κατέβηκε βλοσυρός με τα σύννεφα και με τη σιγανή βροχή, με τη μελαγχολία τη δεσποτική και τον αέρα να
φιλήσει τον θεσσαλικό τον κάμπο.
Στη μικρή κωμόπολη οι άνθρωποι νωρίς μάζεψαν τις έγνοιες τους στα
φωτισμένα σπίτια και οι δρόμοι έρημοι αντήχησαν τη σιωπή που κατευνάζει
και τη μνήμη του αφανέρωτου διαβάτη.
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Γιατί όσοι τα μάτια της ψυχής ξεκλείδωτα έχουν ξέρουν πως σε κάθε μέρος δεν είναι οι κάτοικοι οι τωρινοί μόνο που τη γη ζωντανεύουν, αλλά και
όσοι κάποτε περπάτησαν εκεί, περαστικοί ή πια πεθαμένοι.
Κι έτσι στην ακινησία του τοπίου και στα θροΐσματα και στους τοίχους
μπορεί κανείς να ζαλιστεί και να μεθύσει απ’ τις φευγαλέες, ξαφνικές σκιές,
τις φωνές τις σβησμένες που προσκαλούν ή προειδοποιούν και τους λεηλατημένους, ανήκεστους καημούς.
Εκείνους που παίδεψαν τις βασανισμένες καρδιές κι ανέστιοι σέρνονται
μια στο χώμα, μια στο νυχτερινό κυκλάμινο και μια στον αναπάντεχο στεναγμό του βρέφους που κοιμάται.
Στο μπαρ της επαρχιακής καφετέριας, τα ποτά αντανακλούν το ημίφως
και την πλήξη, παραπέμποντας σε ονομασίες νησιών τροπικών και σε ταξίδια
που δεν πρόκειται να γίνουν.
Ζωγραφιές σουρεαλιστικές ανταγωνίζονται τα ηχεία, η αταίριαστη μουσική δίνει ρυθμό στη μονοτονία και μια τεράστια οθόνη προβάλλει το αδιάφορο πρόγραμμα.
Άντρες συζητούν, παίζουν με κινητά και καταπνίγουν τα βλέμματα, που
απαιτητικά ή ντροπιασμένα ζητιανεύουν στις λιγοστές κοπέλες.
Κι εκεί, ανάμεσά τους, εσύ, σαν υποψία, που αθέλητα επαληθεύθηκε, σαν
καθρέφτισμα άσπιλης εποχής και αντιφέγγισμα ουρανών ανεξίτηλων.
Κυρά μου, απροσδόκητη και βασανιστική των ξεχασμένων επαρχιών, που
στη θλίψη μόνο και στα χρώματα μοιάζεις στην προσδοκία που σε γέννησε.
Ηδονή νεανική, που ξεστράτισε και με τις αντιφάσεις της ξεγέλασε τον χρόνο.
Εσύ γυναίκα, με τα μάτια τα δεητικά, που ξορκίζουν τη ματαίωση.
Και με την ομορφιά την εξεγερτική, να εξελίσσεσαι σε κατάρα και πεπρωμένο και αυταπάτη.
Εσύ ιδανική και αθέατη λαγνεία, που σε χωριά φθινοπωρινά και όνειρα
δειλά, κάθε που ο ουρανός σκύβει να φιλήσει το υγρό χώμα, απρόσμενα κι
ακατανίκητα, εξευτελίζεις επανειλημμένα τις τρεμάμενες κι αδέξιες αντιστάσεις μου.

Λιμήν Πειραιώς
Μπουλούκια οι επιβάτες από τη Μυτιλήνη και τη Χίο, δώσαμε αγώνα για μια
θέση στο εσωτερικό λεωφορείο από το πλοίο μέχρι τον ηλεκτρικό του Πειραιά. Οι γνωστοί ταξιτζήδες-αλιείς θυμάτων καιροφυλακτούν έξω από την
καφετέρια του λιμανιού. Οι ίδιοι που λυμαίνονται τα αεροδρόμια και τους
σταθμούς των τραίνων. Με τα χρόνια έμαθα να τους συμπαθώ, ως παρένθεση γραφική του κατάπλου. Η πρώτη εικόνα της Ελλάδας και της πρωτεύουσας — επιτομή της αυθαιρεσίας και της αγένειας.
Μουτρωμένος κι ο οδηγός του λεωφορείου, με τα μάτια πρησμένα από
μια ενδεχόμενη νυχτερινή κρεβατομουρμούρα, έτοιμος να ξεσπάσει στους
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συμπατριώτες μου, που σπρώχνουν, φωνασκούν, κουβαλούν ψάρια, μεταφέρουν τενεκέδες λάδι και τοποθετούν βαλίτσες στα πόδια των ξαφνιασμένων.
Μυρίζουν ακόμα Αιγαίο και τρικυμία, καθώς προσπαθούν να ξεχάσουν τον
πόνο από τον οδυνηρό ύπνο στην άβολη, αλλά αριθμημένη θέση στο κατάστρωμα.
Πειραιάς, εικόνα τριτοκοσμική για τους αμύητους, μαγική για τους φαντάρους, εξωπραγματική για τους Πακιστανούς και χαοτική για τους βιαστικούς
επαρχιώτες, που σπεύδουν να αξιοποιήσουν τους γνώριμους, τους γνώστες,
τους φίλους, τους παλιούς ξενιτεμένους στους μαιάνδρους του Λεκανοπεδίου. Προφορές αιολικές καμουφλάρονται πίσω από την εκφυλισμένη νεοελληνική κοινή, που μόνο στην Αθήνα με το στανιό μιλιέται και βιάζεται. Όμως,
δύσκολο να κρυφτεί το λιου της ελιάς και το νιι της Μυτιλήνης.
Τίποτα δεν έχει αλλάξει, είκοσι πέντε χρόνια μετά, που ανασφαλής και
έκθαμβος φοιτητής κατέβαινα την απότομη σκάλα του σαπιοκάραβου, εξ
Αγιάσου ορμώμενος.
Οι μόνοι που βρίσκονται στο στοιχείο τους οι ορδές των γύφτων ή των
τσιγγάνων, όπως πρέπει να γράφω, για να είμαι πολιτικά ορθός. Σαν τους
συναδέλφους μου στα πανεπιστήμια που θεωρούν πως, αν πουν τον καρκίνο νεοπλασία και τα ειδικά παιδιά ανάπηρα, έχουν συμβάλλει στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής τους. Οι καιροί με δίδαξαν πως πολύ περισσότερη αυθεντικότητα και αλήθεια βρίσκει κανείς στα στίφη των περίεργων τύπων του
λιμανιού, παρά στα sessions των επιστημονικών συνεδρίων και των ακριβών
δεξιώσεων.
Ένας άνεργος, πλην φέρελπις σκηνοθέτης με καρό μπουφάν, πράσινο παντελόνι, φουλάρι και τατουάζ συζητά για το νέο του ντοκιμαντέρ και μέμφεται το κράτος που εξαθλιώνει τους καλλιτέχνες. Πεισματικά, οι Αλβανοί με το
έντονο συριστικό σ στην ομιλία παραγγέλνουν καφέ, ξενυχτισμένες πόρνες
αποχαιρετούν φιλήδονους πελάτες, το τραίνο πληρούται με αγέλαστα πρόσωπα, εισιτήρια και ελπίδες ακυρώνονται, οι σχιζοφρενείς συνομιλούν με
φανταστικούς τιμητές, ξεκληρισμένοι γιάπις τους συναγωνίζονται με hands
free και η μέρα ξεκινά, απαράλλακτη, δυνατή, άγρια, πέρα και πάνω από κρίσεις, πέρα και πάνω από την ατομικότητα. Η σερβιτόρα μου εκμυστηρεύεται
πως τον Ιούνιο θα πάρει πτυχίο και θα φύγει από τη βρομοδουλειά και οι
επαίτες εποφθαλμιούν τα ρέστα μου.
Κρύβουν τόσο κάλλος οι άνθρωποι, ακόμα και μέσα στις καθημερινές
κουτοπονηριές και μικροπρέπειες, που απορώ πώς επιτρέπουν σε εξουσίες
να ασχημονούν και να σκευωρούν εναντίον της ευτυχίας που με το σταγονόμετρο τους δίνεται. Είκοσι πέντε χρόνια μετά στο ίδιο μεγάλο λιμάνι της Μεσογείου και κείτομαι ήδη νεκρός πάνω σε μερικούς στίχους του Καββαδία.
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Εξομολόγηση στην Πλατεία Αριστοτέλους
Τρίτωναν παλιότερα οι συμφορές, έκαναν τους κύκλους τους, περνούσαν κι
ενέδιδαν στον χρόνο. Παρηγοριά τα συνόδευε, η λήθη και η ελπίδα. Σέβονταν ώς κι αυτά τις αντοχές και το σθένος των ανθρώπων.
Μα τώρα ανοσία απέκτησαν στους εξιλασμούς κι αντίσταση στα καθαρτήριά μας.
Με τι ν’ ανταλλάξω τη γνώση που μου χάρισαν, που η καρδιά κρύβεται σαν
τη χαρά ακούει να πλησιάζει;
Που με τρομάζει ο ήλιος, οι ακτίνες του και οι φωτοχυσίες, αφού η λάμψη
εκτυφλωτικά αποκρύπτει και θαμπώνει τις πηγές της;
Όχι.
Προτιμώ το σκοτάδι το αδιαμφισβήτητο και καταλυτικό, παρά της καθημερινής ζωής τα λαμπιόνια και το φέγγος που σκοτώνει.

Θεσσαλονίκη
Γυναίκα που πόθησα στην αρχή της νιότης μου η Θεσσαλονίκη, μα ποτέ δεν
τόλμησα να το ομολογήσω. Την απαρνήθηκα, την λησμόνησα, την λοιδώρησα, την σύγκρινα και την απάτησα. Μα καμιά φορά, σαν λατρεμένη, έρχεται
τις φθινοπωρινές βραδιές να μου υπενθυμίσει ποιος θα μπορούσα να είμαι.
Σαν μια πιθανότητα, που δεν αξιώθηκε της εκπλήρωσης [...] και οι δυο ακαδημίες εκεί, μια κολακεία στην αδοκίμαστη ομορφιά της...

Κυριακάτικο απόγευμα
Μοιάζει η ζωή μας με κυριακάτικο απόγευμα. Αμήχανα βαδίζουμε προς την
κατάθλιψη, φορώντας ρούχα σφιχτά, κουμπωμένα, ερμητικά, σαν το αχρείαστο πουλόβερ που η μητέρα μας επέβαλε, μήπως το βράδυ βγάλει ψύχρα.
Μοιάζει η ζωή μας με θλιβερό περίπατο σε μέρη που ταξίδι δεν θυμίζουν.
Βαριεστημένα παρατηρούμε τις κυρίες που σεργιανίζουν με τα λούσα τους
σαν επιτάφιοι, επιθυμίες απονεκρωμένες μαζί με παιδιά που θέλουν να ξεφύγουν. Μοιράζονται σχόλια καυστικά και γέλια ψεύτικα και μέμφονται τους
πάντες. Σε τακούνια ψηλά, όσο το άλμα που δεν αποτόλμησαν για να μην
καταντήσουν δήμιοι της ζωής τους.
Μοιάζει η ζωή μας με κολύμπι στη θάλασσα. Με τη δύναμη όλη της ψυχής
μας παρασυρόμαστε στο γαλάζιο και τους ορίζοντες, μέχρι η γνώριμη φωνή
με ανησυχία επιτακτικά να μας γυρίσει πίσω. «Όχι στα βαθιά, μέχρι εκεί που
πατώνεις!»
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Και δίπλα σύζυγοι πιστοί, φορώντας τα γυαλιά τους, να ρίχνουν κλεφτές
ματιές στις νεαρές με τα μαγιό, τάχα αδιάφοροι, αλλά μέσα τους βλαστημώντας την κατάληξή τους.
Πόσες φορές, έως και τώρα, ο χρόνος θα έπρεπε κάτι να μας διδάξει…
Ποτέ δεν λυτρωθήκαμε από εκείνο το κυριακάτικο απόγευμα κι ακόμα στις
κρίσιμες στιγμές πουλόβερ αχρείαστα επιζητούμε και τη φωνή τη γεμάτη
ανησυχία να μας περιορίζει.

Οι γέροντες των επαρχιών
Οι γέροντες στα χωριά και σε κάποιες συνοικιακές καφετέριες στην Αθήνα
ερωτεύονται τις σερβιτόρες και ζουν για τη στιγμή που θα παραγγείλουν.
Εκείνες παιζογελούν με όλους κι έπειτα τους κοροϊδεύουν στα αγόρια τους.
Μα ετούτοι άλλη παρηγοριά εκτός από τον μύθο δεν έχουν. Και υποκύπτουν
στη στερνή ηθελημένη πλάνη.
Οι γέροντες σε στέκια, όπου η κατάθλιψη σε υποδέχεται, διατάζουν τον
καφέ τους, μετρούν τα ψιλά, και απολαμβάνουν τη μόνη πολυτέλεια στη ζωή
τους. Σε λίγο όλα θα είναι μια σπατάλη: τα λόγια τα μετρημένα, ο κουραστικός
ύπνος πάνω στο τραπέζι, η αναπόληση, η αίσθηση του χρόνου, η καθαριότητα,
η αντίληψη του τόπου, οι αναμνήσεις, η ανεκτικότητα των συγγενών, η προσμονή.
Τα προσχήματα τα πήρε ο καπνός στο τζάκι, οι συλλαβές βραδυπορούν
και νοθεύουν τα νοήματα από τις βρόμικες, παλιές εφημερίδες.
Οι ηλικιωμένοι στα χωριά και στις αδιάφορες καφετέριες της Αθήνας
έπαψαν να συζητούν για πολιτικά, για τα χρόνια τα περασμένα, για κατορθώματα και επιπλήξεις. Κάθε μέρα, πρωί ή βράδυ αδιάφορο, απομακρύνονται
από την πραγματικότητα των άλλων. Σπάνια μιλούν μεταξύ τους. Έπαψαν
να ακούν τους ήχους της ζωής που αμείλικτα τους προσπερνά και βλέπουν
μόνο όσα η φαντασίωση ορίζει.
Οι γέροντες των επαρχιών και της Αθήνας αδιαφορούν για το αδυσώπητο
πρόγραμμα και τις συνήθειες που τους κρατούσαν. Λησμόνησαν τους κήπους με τις ψευδαισθήσεις που νόμιζαν πως θα αναστήσουν.
Αποχαιρετούν τη χαρά, καλησπερίζουν τις νύχτες, γιατί η ψυχή τους, πιο
νέα από ποτέ, ετοιμάζεται να σαλπάρει. Κι αν αυτό ακούγεται μακάβριο σε
όσους ακόμα εκστασιάζονται από τη φενάκη του βίου, στα θολά μάτια τους
ήδη διακρίνονται τα ασύνορα πλάτη που τους περιμένουν.
Αν η καρδιά σας είναι καθαρή, αν αυτά που σας κρατούν εδώ δεν γίνονται σκουριασμένες άγκυρες που σας δένουν με τη λάσπη του λιμένα, θα
τους δείτε την ώρα του τέλους να σαλπάρουν. Νέοι, άυλοι και εξαγνισμένοι,
θα σας φωνάξουν συγκινημένοι: «Θυμάμαι την πρώτη φορά που ήρθα στο
μέρος τούτο!». Κουνήστε το μαντήλι, μεθύστε με την έξαρσή τους και ευχηθείτε: «Καλή αντάμωση, αγαπημένοι».
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Ταξιδιωτικές αναμνήσεις
Υπερπλήρες το πλοίο της επιστροφής την Κυριακή του Θωμά στο νησί. Αυτή
τη φορά την κατάληψη είχαν κάνει οι φοιτητές που επέστρεφαν απρόθυμοι
στα καθήκοντά τους.
Είναι αλήθεια πως τον τελευταίο καιρό το προνόμιο αυτό κατέχουν οι χιλιάδες μετανάστες που ψάχνουν οδούς διαφυγής. Είναι εξάλλου η μοναδική
στιγμή πολυτέλειας, ακόμα και αν κοιμούνται σε καθίσματα, καταστρώματα,
βάρκες, τουαλέτες.
Όμως οι πραγματικοί άρχοντες, οι βασιλείς στην ταλαιπωρία, οι τρισευτυχισμένοι σε παρόμοιες καταστάσεις, οι απόλυτα προσαρμοσμένοι και εύκαμπτοι είναι οι τσιγγάνοι που κατά ορδές επελαύνουν στα νησιά. Στο γκαράζ
έντεκα άτομα χώρεσαν σε ένα ελάχιστο αυτοκίνητο μαζί με χαλιά και μπιχλιμπίδια, αδιαμαρτύρητα, παιχνιδιάρικα, ακροβατικά. Μου είπαν τη βάσκανο
μοίρα μου και τους ρώτησα πώς γιόρτασαν την παγκόσμια ημέρα για τους
Ρομά. «Τι είναι οι Ρομά;», με ρώτησαν γεμάτοι απορία και καχυποψία. Και
τώρα πια είμαι σίγουρος πως όλοι όσοι ασχολούνται με προγράμματα για
βελτίωση της ποιότητας ζωής των τσιγγάνων είναι ή ηλίθιοι ή απατεώνες.
Παρέες-παρέες με κιθάρες, τράπουλες, χιούμορ, ιδεολογία, αποποινικοποιημένες κουκούλες, οι φοιτητές έζωναν ασφυκτικά κάθε σημείο του καραβιού. Και κατά τις δώδεκα τα μεσάνυχτα, που είχαμε περάσει τον κάβο
ντόρο, αποκαμωμένοι μετακίνησαν τα στρώματά τους στους διαδρόμους και
τους μαιάνδρους κάθε καταστρώματος.
Όδευα και γω προς την καμπίνα μου, πηδώντας πάνω από σάκους, πόδια,
ροχαλητά. Στον διάδρομο ένας φοιτητής, που κρατούσε σφιχτά μια όμορφη,
νεαρή κοπέλα, μου λέει: «Αυτή είναι η κοινωνική ανισότητα. Άλλοι στις καμπίνες και άλλοι στρωματσάδα». Πήρα την κάρτα-κλειδί της καμπίνας, του
την πρότεινα και του απάντησα: «Ω μείραξ, πάρε την καμπίνα και δώσε μου
την αγκαλιά και τις αναπνοές της κοπέλας που έχεις δίπλα σου».
Δεν ανταπάντησε, μονάχα έσφιξε την αγαπημένη του περισσότερο. Καθώς έκλεινα την πόρτα, ένιωσα διαπεραστικό και επίμονο το βλέμμα εκείνης
να με παρατηρεί.
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Αμπελόκηποι
Στην παλιά γειτονιά στους Αμπελοκήπους η ίδια λαϊκή κάθε Σάββατο, με τις
φωνές, τις διαπραγματεύσεις και τις κυρίες με τα καροτσάκια. Ίδιοι οι επαίτες και οι φτωχοί μπροστά στην εκκλησία στην Πανόρμου, ίδιο το βλέμμα και
οι μετάνοιες στην εικόνα την καρτερική.
Τα παιδιά σουτάρουν στην πλατεία και μαινόμενοι οι καταστηματάρχες τα
καταδιώκουν. Πλανόδιοι μουσικοί με λιμασμένο ύφος και παράξενες μελωδίες εξαργυρώνουν τις συγχορδίες και χρεώνουν τους αυτοσχεδιασμούς τους.
Παππούδες διηγούνται χρόνια περασμένα, που σε λίγο θα είναι τα δικά μας
αγαπημένα. Ο λαχειοπώλης κραδαίνει τα εκατομμύρια και δεσποινίδες με
σορτσάκια, περαστικές, εμπνέουν πάθη ανήκεστα, νταλγκάδες άσβεστους
και στερνούς.
Συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί ρητορεύουν στις καφετέριες και επιβιώσαντες από αναπάντεχα εγκεφαλικά στοχάζονται το κάθε βήμα, σαν βρέφη
που πρόωρα σηκώθηκαν από τα τέσσερα. Όλοι αγανακτούν για μια κρίση
που ποτέ δεν τελειώνει και μαγαζάκια ξεπετιούνται να στεγάσουν προσδοκίες που θα διαψευστούν.
Ξεπεσμένες αρχόντισσες σέρνουν τα μαλάματα, βαμμένα κουφάρια, καθώς παραγγέλνουν με στόμφο την ίδια πορτοκαλάδα και αναλύουν συνταγές μικρασιάτικες της γιαγιάς, τα μόνα κειμήλια από την καταστροφή που
κανείς δεν έχει ζήσει, αλλά πονάει σαν κάτι αυγές που ξυπνάς και θέλεις να
κλάψεις.
Μπορεί να πεθαίνουν οι άνθρωποι, αλλά ο κόσμος μένει ίδιος. Γιατί ανακυκλώνονται οι ρόλοι σαν κληροδότημα και τα κίνητρα παραμένουν ίδια
στους αιώνες. Κι έτσι ξεπέφτει η κάθε ύπαρξη σαν ξεθωριασμένη πετρούλα σε ψηφιδωτό, που κανείς δεν γνωρίζει την αιτία και τον σκοπό του, σαν
πετρούλα φθαρμένη που ξεκόλλησε κι έσπευσαν να την αντικαταστήσουν,
μην τύχει και αλλοιωθεί το παμπάλαιο σχέδιο. Κι έτσι χανόμαστε, αφήνοντας
τους άλλους να προχωρούν, χωρίς να ξέρουν πως στην πραγματικότητα τόσες αναπνοές οδηγούν στο ίδιο σημείο και πως τόση ζωή γεραίρει την ίδια
απαράλλαχτη σοφία.
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Το ταξίδι
Νομίζαμε πως ταξιδεύαμε, όμως οι άνεμοι της ψυχής πάντα στα πρώτα λιμάνια της νεότητας μας επέστρεφαν.
Μα τι παράξενο:
Όλα όσα μας αποχαιρετούσαν στον γεμάτο όνειρα απόπλου,
καθώς σφύριζαν οι σειρήνες των πλοίων,
καθώς τραβούσαμε τα σχοινιά για να σαλπάρουμε,
καθώς ανεβάζαμε με έξαψη τις άγκυρες όσων αγαπούσαμε,
για να ελευθερωθούμε από τον εναγκαλισμό τους.
Κι αν στέκονταν ακόμα εκεί,
είχαν αλλάξει μορφή, μόνο και μόνο επειδή είχαμε ταξιδέψει,
μόνο και μόνο επειδή τα είχαμε αντικρίσει, ενώ ενδίδαμε στη λαγνεία των
ωκεανών.
Μα ο ωκεανός ήταν μια αδιέξοδη λίμνη.
Και οι τρικυμίες μας παλίρροια, που μας επέστρεφε στα μέρη της παιδικότητας.
Θελήσαμε να ανταλλάξουμε τη δύσκολα κερδισμένη ελευθερία με λίγη
από την πρωτινή αγάπη και αθωότητα.
Δρόμοι, σπίτια, τοπία, ουρανοί, όλα ήταν εκεί, στο σκηνικό που χρόνια
κουβαλούσαμε μαζί μας σαν φυλαχτό, σαν κατάρα, σαν προσμονή, σαν πρόσχημα.
Όλα ήταν εκεί και μας περίμεναν, όπως μας διαβεβαίωναν εξάλλου τα
γράμματα που λαμβάναμε και τα μηνύματα όσων είχαμε αφήσει πίσω.
Λες και θα διαρκούσαν για πάντα...
Μα ευτυχώς!
Μόνο τα πρόσωπα κάπως σαν λίγο να γέρασαν, και ίσως τα στενάκια να
παρέμειναν πολύ μικρά, για να χωρέσουν την πολύπλευρη εμπειρία μας!
Και ίσως κάποιοι, οι πιο σημαντικοί, να έχουν φύγει για τα αληθινά και
ανεπίστρεπτα ταξίδια.
Όμως...
Σαν να κέρωσε το αυθόρμητο γέλιο του παιδιού μέσα μας
και οι αναίτιες χαρές εξαργυρώθηκαν για μια επίφαση σοφίας.
Να!
Η αγνότητα στις χαρακιές του προσώπου εκπορνεύθηκε κι έγινε λογική
και επιστήμη.
Μα γιατί τα παιχνίδια μας μοιάζουν πια με παρωδίες και οι φροντίδες μας
γιατί συμμάχησαν με τον χρόνο και μας χλευάζουν;
Γιατί είμαστε τόσο θλιμμένοι κι ας περπατάμε στα μέρη που γεννηθήκαμε;
Γιατί πια καταλάβαμε πως η ευτυχία είναι τόσο αναίτια, όσο το σκίρτημα
του βρέφους στην αγκαλιά της μητέρας του.
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Τόσο πολύτιμη, όσο η απορία ενός παιδιού μπροστά στο αυτονόητο
και τόσο άυλα υφασμένη, όσο η ελάχιστη και πελώρια λεπτομέρεια στα
ξύλα του πρώτου κρεβατιού μας.
Μα πιο πολύ γίναμε δυστυχισμένοι επειδή τώρα ξέρουμε πως
«Τα μόνα αληθινά ταξίδια είναι αυτά χωρίς επιστροφή».

Πορεία νυχτερινή
Νύχτωσε και ταξιδεύω, ακολουθώντας την εμμονή μου. Μετρώ, ενώ τα δέντρα εκσφενδονίζονται, τα σκοτωμένα ζώα στον δρόμο, που ανασταίνονται
και τρέχουν να αποδιώξουν τις ανελέητες ριπές των φώτων του αυτοκινήτου.
Μαζεύουν τα τσακισμένα μέλη τους, και ξαναπεθαίνουν λίγο παρακάτω
στην παραζάλη των ίσκιων και στα απειλητικά θροΐσματα.
Αλίαρτος, Αγία Ευθυμία, Αγρίνιο, Άρτα, Κέρκυρα, μια περιπέτεια ασχεδίαστη της νεότητας, μαζί σου, όπως τόσες άλλες, που περιγελά πια την άχρηστη εμπειρία, την αποκτηθείσα με τόσες ματαιώσεις και πείσμα και άρνηση.
Κι εγώ ακόμα στη γη αυτή να επαναλαμβάνω με λύσσα τις διαδρομές που
κοντά σου έμαθα και να αναλογίζομαι, αν ο θάνατός σου σκηνοθετήθηκε για
να ισοσκελίσει το φως και την ύβρη των ανέμελων ονείρων σου.
Κι έτσι λοιπόν κατόρθωσα να προσηλώνομαι, καθώς η καρδιά αναπλάθει τις λεπτομέρειές σου μόνο στα απροσδόκητα εκκλησάκια στις άκριες
των ξεχασμένων δρόμων, πίσω από τα δέντρα τα ακανόνιστα και τα σήματα
τα κυρτά και παραμορφωμένα. Εκείνα που, άλλες φορές σαπισμένα από τις
βροχές και τη λησμονιά κι άλλοτε με στεφάνια και φωτογραφίες δεητικές
φορτωμένα, αναπαριστούν μάταια την κακιά στιγμή, με τους σταυρούς τους
μαρτυρικούς και το τέλος το απρόσμενο μιας μισοτελειωμένης πορείας.
Και στα κίτρινα, σχεδόν πένθιμα ηλιοβασιλέματα των βουνών, που περιλούζουν με την αοριστία τους τις πίκρες και την παραμυθία, προοιωνίζοντας
τις ατέλειωτες νύχτες των ταξιδιών σε χωριά και πολιτείες κοιμισμένες και
ανυποψίαστες. Όπως τότε, που μέσα από τα μισάνοιχτα παράθυρα των σπιτιών καθώς κρυφοκοίταζες, μου έλεγες πως κλέβεις κάτι ελάχιστο από την
ιστορία και τους καημούς των ανθρώπων, δώρα ακριβά και πολύτιμα, για να
μου τα χαρίσεις. Και τόσοι ανύπνωτοι όρθροι, αναβαπτισμένοι στον νόστο,
που σήμερα προεξοφλούν την οδύνη.
Γιατί ξέρω ότι κάθε που περνώ από τα μέρη που κάποτε εξάγνισες με
το γέλιο σου, κάθε που παρασύρομαι στα τοπία που σφραγίστηκε η μορφή
σου, μόνος πια, χωρίς τα χέρια σου να επικυρώνουν τη θαλπωρή και την
υπόσχεση, δίχως τα μάτια σου να εκκολάπτουν τη λάμψη, και τα χείλη σου
να προσάπτουν τους έρωτες, κάτι από σένα εξαϋλώνεται και ενσωματώνεται
στο νεκρικό σου πεπρωμένο και στις πλαγιές που εναλλάσσονται, και στους
γκρεμούς, που εκλιπαρούν εκβιαστικά, υποδεικνύοντας τη λάθος στροφή,
που θα με εξιλεώσει.
Και φρίττω για τη στιγμή που με μανία θα χαράξω την ίδια πορεία, στις κακοτοπιές του Δίστομου και στις καμπές πέρα από το Γαλαξίδι, που το πρόσω-
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πό σου δεν θα σχηματιστεί στο ταμπλό του αυτοκινήτου μου και η συνήθεια
θα μιάνει τις αναμνήσεις τις λυτρωτικές της πρόσκαιρης ύπαρξής σου.
Και εύχομαι, αυτό το φθινόπωρο το ταξίδι να τελειώσει εκεί, που οι σκοτωμένοι διεκδικούν τη νύχτα και ένα σάπιο εκκλησάκι σε μια αποτρόπαια
στροφή αντηχεί το σιωπηρό κάλεσμά σου.

Περνώ
Περνώ έξω από τις πόλεις σας, βράδυ.
Αδιαπραγμάτευτος, σαν παιδική ενοχή.
Αδιάφορος, σαν στίχος που δεν ταίριαξε.
Ορδές οι πεθαμένοι σας πίσω μου σέρνουν τις ρίζες των συμφορών, που
ανεξήγητες στον λογισμό σας μοιάζουν.
Την ώρα που κοιμάστε, που κάνετε έρωτα, που στα
ανυποψίαστα όνειρα συγκατανεύετε, εγώ περνώ να
εξαργυρώσω στο σκοτάδι τη στερνή σας πιθανότητα
και να τρυγήσω κάθε ικμάδα των παραισθήσεών σας.

Φενάκη
Και καθώς ξετυλιγόταν μπροστά μου ο δρόμος της επιστροφής προς την
Άρτα, κοίταξα αδιάφορα στον καθρέφτη του αυτοκινήτου μου. Και λίγο πριν
τη στροφή
που θα μου έκρυβε για πάντα την Πρέβεζα, είδα κατάπληκτος μέσα στο
μικρό κομμάτι του γυαλιού μια ολόκληρη καταιγίδα να παλεύει με τρία ουράνια τόξα, και μια αέναη θάλασσα, βλοσυρή, να κατοπτρίζει την απόκοσμη
μάχη.
Πενιχρές ακτίνες εξαργύρωναν την ήττα του ήλιου και μια πένθιμη ριπή
λεηλατούσε τα απομεινάρια της μέρας. Κι έτσι που χάνονταν τα χιλιόμετρα
βιαστικά, η μαγεία διαλύθηκε κι ο καθρέφτης δεν ζωγράφιζε παρά δυο αδέσποτα δάκρυα και κάποια ανυποψίαστα λιόδεντρα, και κτήρια μουντά και
νοτισμένα.
Η νύχτα ήταν μπροστά μου και η ερημιά, όπως αυτή που μου άφησε η λησμονημένη πια φυγή σου.
Μα ανέλπιστα εντελώς, σε μια αμετάκλητη στροφή και σε ένα δρόμο χαραγμένο με αποχαιρετισμούς, οι ουρανοί που είχα δει μέσα στα μάτια σου τα
δεητικά ήρθαν να επικαλεστούν την ταπείνωση ενός ανεξιλέωτου έρωτα, και
να κεντήσουν τόξα ουράνια, που αντί για χρώματα κουβαλούσαν τις παλιές
κατάρες.
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26ο χιλιόμετρο
Τη ζωή της έχασε το απόγευμα της Τρίτης... μετά από τροχαίο δυστύχημα
που έλαβε χώρα στο 26ο χλμ... Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί θανάσιμα το 10χρονο κορίτσι… Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα... Δεν ανήκω εδώ… Τα χάδια της μητέρας, τα φιλιά, τα
παιχνίδια, τα γέλια, οι ζωγραφιές στο παιδικό δωμάτιο δεν φτάνουν τις ρίζες
της ζωής μου να δέσουν. Οι πνοές μου προσκαλούν τον θάνατο και οι φωνές
οι ξέγνοιαστες περιγράμματα του πόνου. Δεν ανήκω εδώ. Αέρας τα όνειρά
μου και οι αβέβαιες μουσικές, οι μισοτελειωμένες, θρήνος. Δεν ανήκω εδώ.
Πρόσκαιρο το πέρασμα και ειρωνεία η γέννησή μου. Αφόρετα τα ρούχα στις
ντουλάπες και τα αδιάβαστα βιβλία καταδίκες… Ένα μελανό «γιατί» έβαψε
τα χείλη μου και στα χέρια έσταξε η πορφύρα της καρδιάς μου. Επωδοί τα
στολίδια μου, σαν την αγάπη που δεν πρόλαβα να καταλάβω. Μοναχικός ο
σταυρός, κυρτός και σκονισμένος θα εκλιπαρεί τα περαστικά αυτοκίνητα,
τους διαβάτες, τον χρόνο. Κάποτε υπήρξα. Και η φωτογραφία μου εκεί, με
το πλατύ χαμόγελο που εξόργισε τη μοίρα. Νταλίκες φωτισμένες έρχονται
καταπάνω μου, επιτάφιοι φανταχτεροί, και ζωγραφίζουν τη νύχτα. Χρώματα
πράσινα, μοβ, γαλάζια, κατάλευκα περιστρέφονται, ορμώντας να ανακόψουν
την πορεία μου. Τραντάζεται στο πλησίασμά τους το αυτοκίνητο κι ο νους.
Ξεφεύγει από το κρύο του Γενάρη, την παγωνιά της τωρινής ξένης ζωής,
από το ψύχος του χρόνου. Στιγμές, η ζωή εξαφανίζεται στη στροφή μαζί με
τις λάμψεις. Πώς βρέθηκα εδώ και γιατί η αλλοτινή πυρκαγιά γέννησε την
οιμωγή της μοναξιάς και την κραυγή πως όλα είναι λάθος; Και την παραζάλη
που αναζητά τη θαλπωρή της πασχαλιάς στο χωριό, στη μονάκριβη πατρίδα.
Στη μάνα γη, που και το πάθος του Κυρίου το ζέσταινε με τόση άνοιξη, που
γινόταν χαρά και έξαψη, και ενθουσιασμός και ελπίδα. Κι έπειτα σκοτάδι…
Στο 26ο χιλιόμετρο, ένας βλοσυρός σταυρός περιμένει, καθώς οι ρόδες με
σπρώχνουν έξω από το οδόστρωμα. Και ένα κοριτσίστικο προσωπάκι, πικρό
απομεινάρι χαμένης ευτυχίας, μου ψιθυρίζει. Μια νυκτωδία ερημική, σκουπίδια στην άκρη της εθνικής και ένα κουφάρι σκύλου. Τα περήφανα, ολόλαμπρα αστέρια του χειμώνα πλησίασαν το χώμα, να φωτίζουν σαν διαμάντια
την ύπαρξη που συνεχίζεται αλώβητη πέρα από τον θάνατο. Σώθηκα κάτω
από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Μα τώρα πια ξέρω πως οι άνθρωποι αγωνίζονται για τους νεκρούς τους και για ένα τόσο δα παιδικό χαμόγελο.

Αγιάσος
26 χρόνια μετά
Τα χρέη στον έρωτα δεν τα σβήνει ο χρόνος, γιατί είναι οφειλές προς τη ζωή.
Αργά ή γρήγορα μια απόκοσμη δικαιοσύνη ζητά πίσω όσα χρωστάς, τη στιγμή που νομίζεις πως παραγράφησαν, ακέραια ή πολλαπλάσια, επειδή ακριβώς κάποτε στάθηκες ανίκανος να σηκώσεις το βάρος των περιστάσεων.
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Ή γιατί αυτό που τότε ονόμασες συγκυρία και νομοτέλεια, παιχνίδι, στοίχημα και επιλογή δεν ήταν παρά οδύνη ασώματη, που με χίλιες μορφές
σκορπίστηκε στην καθημερινότητα και στην ψυχοσύνθεση, έγινε αδιόρατη,
ψήγμα αψηλάφητο, μέχρι να καταστεί τρανή και ληξιπρόθεσμη στο μέλλον.
Τα οφλήματα του έρωτα είναι απαιτητά από ένα μόνο πρόσωπο, εκείνο που πληγώθηκε από τις συμπεριφορές σου ή αυτό του οποίου την εμπιστοσύνη καταχράστηκες. Οι υπερφίαλοι και οι αφελείς θεωρούν πως
μπορούν να εξοφλήσουν σε δόσεις ή να αποδώσουν το συναισθηματικό κεφάλαιο έντοκο σε τρίτους. Όμως, οι λογαριασμοί οι ερωτικοί είναι
εγχάρακτες υποσχέσεις του πεπρωμένου και αρραγείς και ανελαστικοί.
Αν, λοιπόν, κάποτε φανούν οι δανειστές, χρόνια μετά να ταράξουν τις ισορροπίες που με κόπο, αλλά λάθρα κατοχύρωσες, μην ψάξεις για δικαιολογίες και
παρακάλια και υπεκφυγές, αλλά αφέσου στην ετυμηγορία τους και φρόντισε
να λατρέψεις το πρόσωπο που με την απουσία του καθόρισε την ύπαρξή σου.
Αγιάσος.
Στο δικό μου χωριό η αρχή συναντά το τέλος μου στον δρόμο. Και απ’ τα
χαλάσματα, όσα δεν έγινα, ορμούν σε εκείνα που κάποτε επέλεξα για μοίρα.
Στο δικό μου χωριό τα λουλούδια μυρίζουν αυταπάτη και ο χρόνος απολιθώνει στους τοίχους τις μορφές που αγάπησα.
Στο δικό μου χωριό οι έρωτες πεθαίνουν σαν αληθέψουν και οι πόθοι φυτρώνουν πλάι στην ψευδαίσθηση.
Κι ο ουρανός πια μου δείχνει τη νέα πατρίδα...

Έγιναν οι δεήσεις σιωπές
Τα χρόνια έσβησαν τα λόγια από τις προσευχές και τά ’καναν λυγμούς και
μες στο στήθος πόνο.
Αφαίρεσαν από τη δέηση τα νοήματα, από τις παρακλήσεις εξάλειψαν τα
μέτρα, τα δοξαστικά απογύμνωσαν από τις γήινες συλλαβές και πυρπόλησαν
τον νου, καθώς προσπαθούσε να μιλήσει στο Αιώνιο.
Παίρνει το φέγγος των καντηλιών τους ψαλμούς, με συγχορδίες τους ντύνει της σιωπής, με την ευλάβεια τους περιλούζει του ασήμαντου και άρρητους στον Δημιουργό τους απευθύνει.
Δεν έχουν πια ήχο οι ικεσίες και τροπάρια έγιναν οι απουσίες των εγκοσμίων. Μόνη προσκύνηση η άφατη αγάπη.
Ξεχείλισε η απώλεια. Μα μια ψυχή δεν πρόλαβε να την συγκρατήσει. Δάκρυ την έκανε βουβό και στο πάτωμα την άφησε να κυλήσει της εκκλησίας.
Κι εκείνο αφιερωμένο στης ανθρωπότητας τα πάθη, αλύτρωτο και ηφαιστειακό, τρύπησε τη γη και τα χθόνια. Κραυγή έγινε προς τους νεκρούς και
προς τον Κύριο θρήνος.
Τα χρόνια έσβησαν τα λόγια από τις προσευχές. Και λέξεις δεν υπάρχουν
να εξαγνίσουν την αγάπη.
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΔΕΎΤΕΡΟ
ΠΩΣ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΡΙΖΙΚΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ

Έλενα Τονικίδη, «Κώδικας ασυνειδήτου /Barcodes_ id».

Αλλαγή: Μια προεπισκόπηση
Η σταθερότερη και πιο ακλόνητη τάση στον κόσμο, υλικό, ψυχολογικό και
πνευματικό, από την οποία εξαρτάται ο μαρασμός ή η εξέλιξη, η επιβίωση ή
η εξαφάνιση, η πρόοδος ή η στασιμότητα, είναι η αλλαγή.
Μπορεί να ακούγεται ως οξύμωρο, αλλά η αέναη διαφοροποίηση είναι
τόσο επιβεβλημένη από τη φύση, που συντελείται με κάθε τρόπο, εκούσια
ή αθέλητα, τυχαία ή σκόπιμα, ως ευελιξία ή ως απαίτηση, ως προσαρμογή ή
γενετική προδιάθεση.
Αυτό το είχε εύστοχα διαπιστώσει ο Ηράκλειτος αλλά και οι Στωικοί και
ισχύει σε τέτοιον βαθμό, που η αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής ουσιαστικά είναι η επένδυση στην ευτυχία και η προϋπόθεση της αρμονίας.
Όλα είναι ρευστά, όμως πώς αντιδρά σε αυτό το δόγμα η ανθρώπινη προσωπικότητα; Παραμένει αδρανής; Παρασύρεται, Ενδίδει; Αντιστέκεται; Είναι
επιλεκτική μπροστά σε όλα τα ενδεχόμενα και εκλεκτική στις πιθανότητες;
Νοηματοδοτεί η ίδια τα στοιχεία που μεταλλάσσονται ή αυτά είναι που τη
διαμορφώνουν;
Μπορεί κάτι μέσα μας να αναπολεί πεισματικά την παιδική ηλικία, όπως
απεφάνθη ο Jung, τότε που ο χρόνος κυλούσε πιο αργά, η μυθική σκέψη ερμήνευε τους γρίφους, η μάθηση ήταν παιχνίδι, τα συναισθήματα αυθεντικά
και απροκάλυπτα, το σκηνικό της δράσης αφορούσε το εδώ και το τώρα, η
ικανοποίηση ήταν άμεση και εξαρτημένη από τα μικρά, ο κόσμος πελώριος,
οι λεπτομέρειες ανεξερεύνητες και οι πραγματικοί ή συμβολικοί γονείς φρόντιζαν για την επιβίωση, όμως η ενηλικίωση συνοδεύτηκε από τόσες αναπτυξιακές μεταβολές, που η προσαρμοστικότητα έγινε ο δείκτης της επιτυχίας
ή της καθήλωσης.
Υπάρχουν αλλαγές που τις αποδεχόμαστε, στις οποίες αντιστεκόμαστε,
που απευχόμαστε, στις οποίες ενδίδουμε, επιδιώκουμε, σχεδιάζουμε, οργανώνουμε, εκπαιδευόμαστε, κυοφορούμε!
Κάποιοι γνωρίζουν οδυνηρές αλλαγές, όπως η αδράνεια των πάντων,
ενόσω τα μόνα που μεταβάλλονται είναι εκείνα που αγαπάμε.
Άλλοι δεν τις καταλαβαίνουν μέχρι να είναι πολύ αργά, γιατί ανεπαισθή-
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τως συντελέστηκαν οι μετατοπίσεις των μικρoλεπτομερειών από τις οποίες
εξαρτώνται τα σύνολα και η μεγάλη εικόνα.
Υπάρχουν πολλοί για τους οποίους η πρόθεση για αλλαγή είναι η διαφορά
ανάμεσα στο ιδεατό και εκείνο, που ως πραγματικό εκλαμβάνουν, όποτε γίνεται κίνητρο, έμπνευση, εμμονή, νεύρωση, τελειοθηρία ή ψυχαναγκασμός.
Κοσμογονικές, επαναστατικές, κοινωνικές και βιολογικές αλλαγές γεννά
η τυχαιότητα, η εμπρόθετη δράση, η τεχνολογία, η φτώχια, η ανισότητα, ο
αποκλεισμός, η πρόσβαση σε φυσικούς ή άλλους πόρους, το περιβάλλον, ο
χώρος, η επιστήμη, η συνωμοσία του Σύμπαντος, οι θεότητες , η ηλικία ακόμα και η πλήξη.
Η αλλαγή υπήρξε πολιτικό σύνθημα και υπόσχεση πολλών θεωριών, άσχετα αν σπάνια διευκρινίζεται η πορεία και τα αποτελέσματά της.
Η μόνη βεβαιότητα, συμπερασματικά, είναι ότι μπροστά της σπάνια στεκόμαστε αδιάφοροι, ενώ αν την αγνοήσουμε, τελματώνουμε, πιανόμαστε
απροετοίμαστοι, γινόμαστε αντιδραστικοί, επιφυλακτικοί, οπισθοδρομικοί,
συντηρητικοί, απηρχαιωμένοι, δειλοί, καθεστηκυία τάξη, παραδοσιακοί, στενόμυαλοι, γηρασμένοι, αρχαιολογικό υλικό και επιρρεπείς στον αφανισμό,
εφόσον η ευκαμψία και η προσαρμοστικότητα είναι χαρακτηριστικά των ειδών που κυριαρχούν και κατακυριεύουν την πλάση, όπως το γένος των ανθρώπων.
Κάποιοι, βέβαια, επιμένουν πως η ανεξέλεγκτη μεταβολή είναι χαρακτηριστικό των αφρόνων, των επιπόλαιων, των νέων, των καινοφανών ηθικών,
των σκευωρών, των επίβουλων και όσων ποθούν τα χαοτικά, επειδή δεν είναι
ικανοί να εμβαθύνουν στα σίγουρα.
Η αλήθεια είναι πως η συνήθεια συσχετίζεται με την πρόβλεψη, την ιεροτελεστία, τον έλεγχο, το γνώριμο, το δοκιμασμένο, το ασφαλές και καθησυχαστικό, την τήρηση πρωτοκόλλων και διαδικασιών, την απαρέγκλιτη
διαδρομή, την τάξη και την πειθαρχία, ενώ η αλλαγή απαιτεί ξεβόλεμα, πειραματισμό, αμφιβολία, εγρήγορση, τόλμη, εναλλακτικές σε περίπτωση αποτυχίας προσεγγίσεις, ψυχικό σθένος, φαντασία, ηγετικές ικανότητες, διαχείριση κινδύνων και έκθεση στο άγνωστο.
Τόσο το νεωτερικό, όσο και η καθήλωση στο βεβαιωμένο είναι αποκυήματα της συγκυρίας, της σύμπτωσης, της χρονικότητας, της πολυμεταβλητής
αλληλεπίδρασης, άσχετα αν θέλουμε να πιστεύουμε πως τα προσδιορίζουμε, τα υπολογίζουμε, τα καθορίζουμε και τα οριοθετούμε.
Το νέο δεν εκπορεύεται από το μηδέν, αλλά πάντοτε γεννιέται από το
παλιό, συνυπάρχει μαζί του για μεγάλο διάστημα, έστω ως μειοψηφία, ως
υπόθεση, ως ετερόκλητη λύση, ως αναδιάταξη, αντίθεση, αρωγή ή αναπροσαρμογή, δυναμώνει από αυτό, έχει τις ρίζες σε εκείνο που περνά, που φθίνει, που χάνει τη λειτουργικότητά του.
Το πιάνει από το χέρι και συμβαδίζουν, σε κάποια φάση συνδιαλέγονται
ισότιμα, συσχετίζονται, ίσως αλληλοαναιρούνται, συγκρούονται, εξοντώνονται ή αποτελούν αδιάσπαστη συνέχεια, μέχρι που το καινούριο να γίνει κυρίαρχο και να μεταμορφωθεί σε στοιχείο που δεσπόζει.
Μέσα του το εκπαιδευμένο μάτι θα μπορεί πάντοτε να διακρίνει τα κύτταρα του παλιού, όπως και το DNA του επόμενου, μέσα σε κάθε ρωμαλέο και
αυταπόδεικτο σύστημα.
Τελικά η αλλαγή είναι η ανεπαίσθητη σκιά του θανάτου, η απόδειξη ότι
εξαιτίας της φθίσης η πλάση αναγεννάται και μεταβάλλεται και πως χωρίς
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την προοπτική του τέλους μια κάπηλη σταθερή και αναλλοίωτη αιωνιότητα
θα καταδίκαζε τα πάντα σε στάση.

Η αναγκαιότητα της αλλαγής
Αν έχετε φτάσει από φώτιση, χάρη, ανάγκη, ηλικία, μάθηση σε εκείνο το σημείο σοφίας, απόγνωσης, ή εξελικτικού οίστρου, ώστε να απομυθοποιήσετε
κάθε κοινωνική σύμβαση, να αποκαθηλώσετε προσωπικές αξίες, να αμφισβητήσετε θέσφατα, να διακωμωδήσετε τις επιλογές σας, να αιφνιδιαστείτε
από την ποιότητα των σχέσεών σας και να επιθυμήσετε να αναβαπτισθείτε
στο συστατικό εκείνο από το οποίο ήσασταν εξ αρχής πλασμένοι και προορισμένοι, δηλαδή την ελευθερία, έφτασε η ανελαστική, μα μεθυστική στιγμή,
να αλλάξετε αμετάκλητα, δραστικά και απόλυτα τη ζωή σας, είτε για να αποφύγετε την απελπισία είτε για να εξορύξετε τα λίγα ψήγματα ευτυχίας, που
σας χαρίστηκαν ή σας εξουθένωσαν μέχρι να τα αποκτήσετε.

Σοβαρότητα και σοβαροφάνεια
Κι αν η πρώτη, η ελάχιστη προϋπόθεση στην τέχνη της καταιγιστικής αυτοβελτίωσης είναι να μην παραλύει η κρίση σας μπροστά σε αξιώματα, δόγματα, καθεστηκυίες ιδέες και σοφές παραινέσεις, για μία μόνο προτροπή
καθόλου μην αμφιβάλλετε: Μην πάρετε ποτέ τον εαυτό σας στα σοβαρά,
επειδή το μηδέν, που θέτει ο θάνατος στην εξίσωση της ζωής, καθορίζει το
πρόσημο των πράξεων μας: άλλοι ως μωροί το αγνοούν επενδύοντας σε
ασταθείς πύργους δίπλα στην τρικυμία, άλλοι με οιμωγές υποτάσσονται στην
κοινή, βάσκανο μοίρα και άλλοι επιμένουν να διασκεδάζουν στο έπακρο την
απίθανη, πλην τεκμηριωμένη εύνοια να γεννηθούν στο διαστελλόμενο και
αδιάφορο για τους άθλους μας σύμπαν.
Κι αν η κοινωνία βρίθει από εσχατολογικά προβλήματα και τραγικές καταστάσεις αυτό εν πολλοίς οφείλεται στη σοβαροφάνεια των υποκριτών, που
σαν τα νήπια βγήκαν για πρώτη φορά από το παιδικό κρεβατάκι, μπουσούλησαν στο διαρρυθμισμένο με κιγκλιδώματα δωμάτιο και στο προστατευμένο
εξωτικό τους σαλόνι, σφετερίστηκαν την τροφή και τα παιχνίδια των αδελφών
και τους πόρους της φύσης και επηρμένοι νόμισαν πως ερμήνευσαν την οικουμένη και καυχήστηκαν πως έπλασαν πολιτισμούς και κώδικες ακατάλυτους.

Αλλαγή και δυστυχία
Αν, λοιπόν, παρά την εγγενή ματαιότητα των επιγείων, είστε δυστυχισμένοι,
η αναντίρρητη αλλαγή είναι επιβεβλημένη και αναπόφευκτη, ειδάλλως η
αναπότρεπτη ψυχική διαταραχή, ο ανεξέλεγκτος νευρωτισμός και η νοσηρή
εσωστρέφεια θα σας προσφέρουν αλγεινή διέξοδο με τίμημα την παραχάραξη της πραγματικότητας, την αλλοίωση των σχέσεων και την εξασθένηση
της προσωπικότητας.

Αλλαγή και προσκόλληση στην καθημερινότητα
Εάν ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων με τη συγκεκριμένη, στερεοτυπική και κατηγοριοποιημένη συλλογιστική, εάν εντάσσεστε στους προσκυνητές της καθημερινότητας, με τις άκαμπτες περί παντός του επιστητού
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θεωρίες, με την προσκόλληση στο εδώ και τώρα και με την αφοσίωση στην
πρόσκαιρη, ατομιστική ευδαιμονία και παρασυρμένοι από τη συνήθεια, τη
δειλία ή τη βόλεψη δεν έχετε αντιληφθεί τη σταθερότητα της ύπαρξης, η
μεταβολή ίσως διασώσει τα προσχήματα: το οικείο και το ασφαλές μπορεί να
γίνουν αιτίες συναισθηματικών νεοπλασιών, που κανένα θεραπευτικό σχήμα
ή κοκτέιλ φαρμάκων δεν εξαλείφει.

Αλλαγή και ευτυχία
Εάν, όμως, είστε ευτυχισμένος, ή έστω νομίζετε πως είστε, η επαναδιαπραγμάτευση των όρων που σας οδήγησαν εδώ και ο επαναπροσδιορισμός των
παραγόντων της ικανοποίησης είναι προϋπόθεση διατήρησης ενός ολβίου
βίου, γιατί το μερίδιο στη δυστυχία πλέον πρέπει να εξοφληθεί ακέραιο. Η
αλλαγή είναι ένα άτοκο δάνειο της ευτυχίας.

Αλλαγή και ηλικία
Η αλλαγή είναι εφικτή είτε ως έξαφνη συνειδητοποίηση, κατακλυσμιαία απόφαση και ριζική αναμόρφωση της αντίληψης για τη ζωή είτε ως οργανωμένο
σχέδιο σταδιακής και συστηματικής αντικατάστασης των στοιχείων που είναι
μη λειτουργικά.
Κάθε ηλικία έχει δικαίωμα σε αυτήν, άσχετα αν οι αφελείς στερεοτυπίες
συνδέουν την πολλαπλότητα των επιλογών με τη νεότητα και το γήρας, με
τον μαρασμό της τόλμης και τη διστακτικότητα.
Μπορεί οι καίριες αποφάσεις, όπως η ήδη διαμορφωμένη σταδιοδρομία,
η οικογένεια, ο τόπος κατοικίας, οι έξεις, να έχουν καθορίσει κάποια όρια,
όμως διαφεντεύουν τα δεδομένα οι μεγάλοι επαναστάτες, ο νους, η καρδιά,
η ανάγκη και η συγκυρία, που ανατρέπουν τα ειωθότα ακαριαία και τελεσίδικα. Σε μεγαλύτερες ηλικίες η πείρα αποτελεί το προπύργιο της κρίσης,
ο ορθολογικός απολογισμός γίνεται εγγυητής του ενσυνείδητου αναπροσδιορισμού της καθημερινότητας, ο αναστοχασμός κίνητρο για καινοτόμες
δοκιμές.
Η ερμηνεία του κόσμου, εξάλλου, και κατά συνέπεια οι στάσεις και η συμπεριφορά, διαμορφώνονται από τις αλληλεπιδράσεις με τα κοινωνικά και
περιβαλλοντικά φαινόμενα, καθώς και από τη διασταύρωση των εμπειριών
μας με εκείνες των άλλων. Κλειδί για κάθε αλλαγή είναι η έκθεση στα νέα
ερεθίσματα, που αποτελούν ελιξίριο νεότητας για τον εγκέφαλο και εφαλτήριο για κάθε απόπειρα αλλαγής και βελτίωσης.

Ο χρυσός κανόνας της αλλαγής
Η αλλαγή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη και την προσαρμογή.
Κάθε φορά που η βιωμένη πραγματικότητα, ακόμα και σε συμβολικό επίπεδο, στερεί ή παρακωλύει την πνευματική, ψυχολογική, κοινωνική και βιολογική ανάπτυξη, όταν η ποιότητα ζωής και η ικανοποίηση φτάνουν στο ναδίρ
και όταν παραχαράσσεται η προσωπικότητα, εξαιτίας απαιτήσεων, συμβιβασμών, ατολμίας, νωθρότητας, συνθηκών, τότε η αλλαγή είναι επιβεβλημένη.
Ο εαυτός δομείται, ισορροπεί, φτάνει στο απόγειο των δυνατοτήτων του,
όταν υφίστανται οι απαράβατες προϋποθέσεις, τα θέσφατα-στυλοβάτες της
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ύπαρξης. Η διακινδύνευσή τους για οποιονδήποτε λόγο ή χρονικό διάστημα,
εκτός αν πρόκειται για ελεύθερα επιλεγμένη ασκητική πρακτική, επιφέρει
τίμημα δυσβάσταχτο για την ανθρώπινη υπόσταση.
Όταν, λοιπόν, διακυβεύονται, εκφυλίζονται, εμποδίζονται, αποδομούνται η
αυτονομία, η αυτάρκεια, η ακεραιότητα, η πρόοδος, το αίσθημα του ανήκειν
και η συμμετοχικότητα, η αυτοεκτίμηση, η ασφάλεια, ο σεβασμός, η αναγνώριση, η πρόσβαση σε κάθε είδους πόρους (κοινωνικούς, πολιτιστικούς,
οικονομικούς, υγιεινής, περιβαλλοντικούς), τότε η απαγκίστρωση από τις
συνθήκες, που προκαλούν την αποστέρηση είναι χρέος για τη διατήρηση της
ψυχικής και σωματικής αρμονίας.
Όταν η συντροφική, οικογενειακή ζωή και οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι ελλιπείς ή προκαλούν διαρκή σύγκρουση και αναστάτωση πέρα από τις
απλές περιστάσεις, όταν η εργασία έχει μετατραπεί σε ανεξέλεγκτο άλγος
και καταστρατηγεί τον ελεύθερο χρόνο, κατακρεουργεί τη διάθεση για δημιουργική απασχόληση και πνευματική ανάταση, όταν η ερωτική διάθεση έχει
γίνει ανάμνηση ή απατηλή προσδοκία, όταν οι ιεροτελεστίες και η ρουτίνα
έχουν καταστήσει προβλέψιμη και ανιαρή κάθε ανάσα, όταν ο ιδανικός εαυτός απέχει παρασάγγας από τον πραγματικό και τον δεοντικό, όταν η πρωτοβουλία καταπνίγεται ή προσδιορίζεται από όσα επιβάλλει ο συρμός και η
τυπικότητα, τότε η αλλαγή καθίσταται ζήτημα αξιοπρέπειας και επιβίωσης.

Αλλαγή και δυσκολίες προσαρμογής
Η αλλαγή είναι εκδήλωση της προθετικότητας της συνείδησης. Αποτελεί
αποκύημα της προσπάθειάς της να επιδράσει στο περιβάλλον, ώστε να το
εντάξει και να το προσαρμόσει στις ερμηνείες της, επηρεαζόμενη όμως καθοριστικά από αυτό σε μια αμφίδρομη σχέση.
Για να συμβεί όμως αυτό και να επέλθει η πολυπόθητη ισορροπία πρέπει να προπαρασκευαστεί αποφασιστικά και αμετάκλητα η ενδυνάμωση της
προσωπικότητας.
Τα παρακάτω σημεία είναι ενδεικτικά κακής προσαρμογής, που πρέπει να
ανασκευαστούν, προτού επιχειρηθεί οποιαδήποτε αλλαγή στο περιβάλλον.
1. Η αλλαγή προκαλεί αναγκαστικά αντιδράσεις, δεδομένου ότι θεωρείται
από οικείους και αλλότριους ως αθέτηση ρητής ή άρρητης συμφωνίας, ακόμα κι αν αυτή βασίζεται στη θυματοποίηση και στην καπηλεία κάθε σφρίγους
και ειλικρίνειας. Οι εξαρτητικές σχέσεις μπορεί να βολεύουν, να απαλλάσσουν από την ευθύνη της απόφασης, αλλά είναι οι πρώτες που θα τεθούν
υπό διαπραγμάτευση με τους νέους όρους της αλλαγής. Η απόσχιση από τα
δεσμά δεν γίνεται ποτέ αναίμακτα. Η διατήρηση συμπεριφορών που κάποτε
ήταν πετυχημένες, αλλά πλέον αδόκιμες σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο
περιβάλλον είναι η επιτομή της δυστυχίας.
2. Η έλλειψη εμπιστοσύνης, η επιφυλακτικότητα, που μετατρέπεται σε δυσπιστία και καχυποψία, η πεποίθηση πως η κόλαση των άλλων θα πληγώσει, θα σφετεριστεί, θα χειριστεί συναισθήματα, ο φόβος της αποξένωσης,
της μη αναγνώρισης, της διαφορετικότητας, της παραμέλησης, αποτελούν
τροχοπέδη στην αλλαγή ή και κίνητρό της, εφόσον όλες αυτές οι αρνητικές
πεποιθήσεις και οι αιτίες της εγκαθίδρυσής τους πρέπει να αναιρεθούν ως
άτοπες, παράλογες, ανεπιθύμητες, πριν το άτομο επενδύσει στα οράματα και
στους σχεδιασμούς του.
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3. Η υπερευαισθησία και η ευαλωτότητα στην κριτική, η οργή για τους
εξωγενείς παράγοντες που έδρασαν ανασταλτικά στην αρχική ορμή, ο εγωισμός, οι ανεξέλεγκτες παρορμήσεις, που απαιτούν άμεση ικανοποίηση, η
αναιτιολόγητη έκθεση στις κοινωνικές συμβάσεις και στην άποψη των άλλων, τα αισθήματα κατωτερότητας, η κυκλοθυμία, ο φόβος του αποκλεισμού
από την αγάπη, τη στοργή, η σύγκριση με τους πάντες, ακόμα και με τον
ίδιο τον εαυτό σε προγενέστερα, ευτυχέστερα στάδια, η κοινωνική αμηχανία
είναι ιδιότητες που κρατούν το άτομο εγκλωβισμένο στον εαυτό του ή στις
τοξικές αλληλεπιδράσεις του και αποτρέπουν με την ενέργεια, που κατασπαταλούν, την αλλαγή.
4. Ανταγωνιστικές τάσεις με παραβίαση κάθε κανονιστικού πλαισίου, επιθυμία για κυριαρχία, εριστικότητα, βούληση για επιρροή ή εξουσία, έλλειψη
συναισθηματικής νοημοσύνης, επιβολή απόψεων, ανελαστικοί ηθικοί κώδικες, δογματισμός, αδιαφορία για την άποψη των άλλων, ρατσισμός και προκαταλήψεις, εμμονή σε αξιώματα και αναχρονισμούς είναι παράγοντες που
εάν δεν ανασκευαστούν, θα άρουν τα υποστηρικτικά δίκτυα, που θα σταθούν αρωγοί στην προσπάθεια της αλλαγής.
5. Έλλειψη αυτοπειθαρχίας, αναβλητικότητα, φυγοπονία, ανευθυνότητα,
τεμπελιά, ατολμία, μετάθεση κινδύνου, τελειοθηρία, αδιαφορία και μηχανισμοί μη εμπλοκής, απάθεια και αρνητισμός, κατάθλιψη και συναισθηματική
αστάθεια είναι καταστάσεις, που καθηλώνουν και αναβάλουν την απόφαση
για αυτοβελτίωση.
6. Αντικειμενικές δυσκολίες, ασθένειες και πένθη, απειλές και ζοφερό
κοινωνικό περιβάλλον πρέπει να εκλαμβάνονται ως δοκιμασίες που επιταχύνουν παρά αποθαρρύνουν την αλλαγή.
7. Άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση, απαισιοδοξία, νευρωτισμός και μηχανισμοί άμυνας, που επισκιάζουν το πραγματικό πρόβλημα και αποθαρρύνουν
την τροποποίηση της συμπεριφοράς.

Το μοντέλο των πέντε σταδίων της αλλαγής (TTM - Transtheoretical
Model-Stages of Change, 1977)
Το μοντέλο των πέντε σταδίων της αλλαγής, που προτάθηκε αρχικά από τους
James O. Prochaska, Carlo Di Clemente και συνεργάτες περιγράφει μια συνεκδοχική αλληλουχία διαδικασιών και συναισθημάτων, που κορυφώνονται
με την αλλαγή. Το μοντέλο αυτό κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών δέχτηκε πολλές κριτικές, κυρίως όσον αφορά την υπεραπλούστευση
των περιγραφών του. Εξάλλου, οι άνθρωποι δεν ακολουθούν ευλαβικά τα
παρακάτω στάδια, αλλά τα προσπερνούν, μερικές φορές υπαναχωρούν, επαναδιαπραγματεύονται, τερματίζουν πρόωρα την προσπάθεια. Είναι κοινός
τόπος ότι οι πολλαπλές παράλληλες μέριμνες παρεμποδίζουν την αποφασιστική αλλαγή και αυξάνουν το άγχος, που τη συνοδεύει.

Στάδιο σκέψης (πριν την περισυλλογή)
Κατά το πρώτο στάδιο, πριν από την απόφαση για αλλαγή (στάδιο σκέψης,
στάδιο που προηγείται της περισυλλογής-precontemplation stage) οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια κατάσταση γενικού και αόριστου προβληματισμού,
επειδή θεωρούν ότι κάποια πράγματα ίσως τους φθείρουν ή ότι ενδεχομένως δεν είναι λειτουργικά, αλλά δεν έχουν κατανοήσει ακόμα ότι πρέπει να
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προβούν σε άμεσες ενέργειες, για να τα διορθώσουν. Ο εσφαλμένος εφησυχασμός γίνεται πολλές φορές αντιληπτός από άλλα πρόσωπα, τα οποία
μπορεί να παρακινήσουν για δράση. Όμως ακόμα κι έτσι, οι παρατηρήσεις
εκλαμβάνονται ως υπερβολικές ή εκ του πονηρού και η διάθεση για επαναπροσδιορισμό δεν παίρνει σάρκα και οστά.

Στάδιο περισυλλογής
Η ύπαρξη του προβλήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εμφανής, αλλά
η ετοιμότητα για αλλαγή δεν είναι επαρκής. Η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα,
τα αντικρουόμενα επιχειρήματα, η άρνηση, η εκλογίκευση, η απώλεια ελέγχου και οι παλινωδίες στην απόφαση είναι τα κυρίαρχα στοιχεία. Τα πιθανά
οφέλη από την αναδιαμόρφωση των νοσηρών-δυσλειτουργικών στοιχείων
αρχίζουν όμως να αχνοφαίνονται.
Ενίσχυση για περαιτέρω εμβάθυνση στα κακώς κείμενα της κατάστασης
και για εύρεση των εναλλακτικών λύσεων δίνουν οι πληροφορίες για αυτήν,
η γνώση περί των συγκεκριμένων ζητημάτων, οι σαφείς οδηγίες, η άποψη
των ειδικών, η καθοδήγηση.
Σημαντικά πρόσωπα και τα υποστηρικτικά δίκτυα μπορούν να παρέχουν κίνητρα και συναισθηματική κάλυψη για την αλλαγή και κυρίως για το τίμημά της.
Πολλοί είναι εκείνοι που δεν προχωρούν καθόλου στο επόμενο στάδιο,
αναλογιζόμενοι για μεγάλο διάστημα τι επιδιώκουν με την αλλαγή, ποια τα
οφέλη και η διακινδύνευση, ποιες οι συνέπειες και η γνώμη των άλλων, πόσο
θα πληγεί η αυτοεκτίμηση κλπ.

Στάδιο αποφασιστικότητας-προετοιμασίας
Οι πληροφορίες για τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της αλλαγής ρέουν
με αυξανόμενους ρυθμούς, μικρές δοκιμαστικές τροποποιήσεις στη συμπεριφορά εφαρμόζονται, οι στάσεις διαμορφώνονται ανάλογα στο συναισθηματικό, γνωστικό και πραξιακό τους επίπεδο, σχέδια δράσης εκπονούνται,
κατάλογοι με σταδιακούς στόχους συγκροτούνται, όλο και περισσότερα κίνητρα ανακύπτουν και άνθρωποι με παραδείγματα ή με τη στήριξή τους στέκονται στο πλευρό τους.
Η αλλαγή είναι περισσότερο από ποτέ ορατή, πιο οργανωμένη και οι
εμπλεκόμενοι περισσότερο αφοσιωμένοι. Νέες δεξιότητες διδάσκονται και
κατακτώνται, η επίλυση προβλημάτων και η διαχείριση του άγχους γίνεται
επιτυχέστερη. Η συνέχιση της προσπάθειας ανατροφοδοτείται από τη δράση
και την αποφυγή της αδράνειας, τον εξορκισμό της απραξίας και την άρση
της αμφιβολίας.

Στάδιο της δράσης
Η αλλαγή, οι δυνάμεις αμφισβήτησης, αναμόχλευσης, καθαρμού και η σύναψη νέων συμβολαίων καθορίζουν και εντατικοποιούν τις πράξεις του ατόμου.
Το ιδεολογικό πλαίσιο έχει αποσαφηνιστεί και γίνεται δημόσιο, η δέσμευση
και η προσήλωση βαθαίνει, οι ρουτίνες τροποποιούνται, οι στόχοι γίνονται
ρεαλιστικότεροι, οι ενέργειες συνεπικουρούνται από άτομα που στηρίζουν
τις αποφάσεις, τα εμπόδια προσπερνιούνται, όπως και όσοι αντιπροσωπεύουν την κατεστημένη τάξη και το παλιό. Οι αναδιαρθρώσεις στις διαπροσω-
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πικές σχέσεις, επομένως, οριστικοποιούνται, ώστε να επιτευχθεί η πλαισίωση από άτομα, που δρουν ως ενισχυτές.

Στάδιο της συντήρησης
Η διατήρηση των νέων μαθημένων συμπεριφορών και η περαιτέρω ενίσχυσή
τους, η εξάλειψη των παλιών συνηθειών, η εγκαθίδρυση των στάσεων, των
γνωστικών σχημάτων, της νέας νοοτροπίας και η παγίωση της κουλτούρας
είναι τα ζητούμενα του σταδίου αυτού.

Αλλαγή και προσωπικότητα
Οι αθέλητες και απροειδοποίητες αλλαγές μπορεί να εξελιχθούν σε τραυματικά βιώματα, ειδικά όταν αφορούν απώλεια, πένθος, ραγδαίες οικονομικές
και εργασιακές μεταβολές, απροετοίμαστους χωρισμούς, κοινωνικές ανατροπές, ασθένειες, ξεριζωμούς, πολέμους.
Η σταθερότητα του περιβάλλοντος και η προβλεψιμότητα των γεγονότων
είναι περισσότερο επίφαση, ψευδαίσθηση ή ευχή παρά αντικειμενική πραγματικότητα.
Μια επιθυμητή αλλαγή που προετοιμάζεται, απαιτεί χρόνο, μόχθο, οργάνωση, θέληση, ευνοϊκή τύχη. Οι καταστροφικές αλλαγές είναι συντριπτικές,
άμεσες, ανελέητες και μοιραίες.
Η αιφνίδια μεταστροφή των όρων προκαλεί αισθήματα ανασφάλειας, φόβου για το άγνωστο, ανησυχία ή πανικό και η αντανακλαστική αντίδραση
είναι η επιστροφή στο δοκιμασμένο, η καθήλωση σε συμπεριφορές παγιωμένες, η αντίσταση στο νέο.
Δεν μπορεί να ειπωθεί με σιγουριά ποιος τύπος προσωπικότητας ανταποκρίνεται ευκολότερα στις αλλαγές. Πολλοί θεωρούν ότι όσο πιο συγκροτημένο και άκαμπτο είναι το οικοδόμημα, τόσο εκκωφαντικότερος ο ήχος της
πτώσης του, όμως οι άνθρωποι μπορούν να εκπαιδευτούν για τη διαχείρισή
τους.

Λογικοί - Αναλυτικοί τύποι προσωπικότητας
Οι λογικοί-αναλυτικοί τύποι προσωπικότητας (εκείνοι που σχεδιάζουν, οργανώνουν, διαθέτουν στρατηγική, είναι εφευρετικοί, αγαπούν την καινοτομία
και τη γνώση, έχουν ισχυρή θέληση, είναι τακτικοί, ανακαλύπτουν ή δημιουργούν διεξόδους, αναστοχάζονται, συζητούν, αποδέχονται τις πνευματικές προκλήσεις) εμπιστεύονται αλλαγές, που μπορούν να υποστηριχτούν με
επιχειρήματα, ταιριάζουν σε ένα ευρύτερο πλάνο δράσης και στοχοθεσίας
και δεν ξεφεύγουν απότομα από τα πλαίσια του ορθολογισμού.
Αν νιώσουν ότι χάνουν τον έλεγχο, όχι μόνο απορρίπτουν τη μεταβολή,
αλλά επιχειρούν να την αποτρέψουν. Για να πειστούν πρέπει να ακούσουν τα
υπέρ και τα κατά, να υπολογίσουν τα κέρδη και τις ζημίες, να καταγράψουν
τις πιθανότητες, να αναλύσουν τις προοπτικές από πολλές οπτικές γωνίες. Η
αλλαγή γίνεται αποδεκτή μόνο αν μπορεί να νοηματοδοτηθεί μέσα στα πλαίσια της φιλοσοφίας ζωής τους και εφόσον έχει προηγηθεί προειδοποίηση
για τις απαιτούμενες διαδικασίες. Για να κινητοποιηθούν πρέπει να λάβουν
υπόψη ανάλογα παραδείγματα με επιτυχή έκβαση.
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Οι θεματοφύλακες-φρουροί
Είναι άτομα αξιόπιστα και πρακτικά. Αφοσιωμένοι και προστατευτικοί υπερασπίζονται τα αγαπημένα τους πρόσωπα και τις εμπεδωμένες αξίες. Ανυπέρβλητοι διαχειριστές με διοικητικές ικανότητες, τακτικοί, στοργικοί, κοινωνικοί
και δημοφιλείς.
Οι αλλαγές δεν είναι το δυνατό τους σημείο. Πιστοί σε όσα τους κληροδοτήθηκαν, συναισθηματικά προσκολλημένοι σε πρόσωπα και δοκιμασμένους
τρόπους, συνεχιστές των κανόνων, των ιεροτελεστιών, των παραδόσεων και
των καθιερωμένων θα πρέπει να καταλάβουν ότι η επικείμενη τροποποίηση
των δεδομένων θα έχει πρακτικό αποτέλεσμα.
Η αλλαγή πρέπει να είναι σταδιακή, καταληπτή, μη απειλητική, εφικτή, με
μακρά περίοδο προσαρμογής, με ξεκάθαρες έννοιες και όρους και απολύτως λειτουργική.
Αφού διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες, οι μεταβολές πρέπει να εφαρμόζονται παράλληλα με τα παλιά, ταυτόχρονα με τις οικείες διαδικασίες, μία κάθε
φορά, δίχως πίεση και βιασύνη.

Οι ιδεαλιστές-οραματιστές και διπλωμάτες
Μυστηριώδεις και ποιητικοί, ρομαντικοί, αλτρουιστές, φιλοσοφημένοι, ευγενικοί, πρόθυμοι να σπεύσουν σε βοήθεια, χαρισματικοί, πηγές έμπνευσης,
πρωταγωνιστικοί, ενθουσιώδεις, δημιουργικοί, ελεύθερα πνεύματα, επίκεντρο της προσοχής, πνευματικοί, με μεταφυσικές ανησυχίες και επικεντρωμένοι στον άνθρωπο. Γι’ αυτούς η αλλαγή είναι θεμιτή, όταν αποσκοπεί στο
κοινό καλό, δεν απειλεί τη συνοχή της ομάδας και συνάδει με τις αξίες και
τα ιδανικά τους. Αν και οι ίδιοι πολλές φορές παίρνουν την πρωτοβουλία να
αναδομήσουν τα συνηθισμένα και να ανοιχτούν σε νέες κατευθύνσεις και
οράματα, πάντοτε ενδιαφέρονται για τις επιπτώσεις στους αγαπημένους. Οι
άνθρωποι που διαθέτουν αυτού του είδους την προσωπικότητα είναι άριστοι
διαμεσολαβητές και μπορούν, εάν κερδηθεί η εμπιστοσύνη τους, να μετατραπούν στους αποτελεσματικότερους θιασώτες της αλλαγής και είναι ικανοί να την μεταλαμπαδεύσουν σε δεκάδες άλλους.

Ο ερευνητικός τύπος προσωπικότητας
Τολμηροί, πειραματιστές, αυθόρμητοι, αυθεντικοί, πρωτοπόροι, ευέλικτοι,
καλλιτεχνικοί και δεκτικοί σε κάθε καινοτομία, δραστήριοι, οξυδερκείς, ευφυείς, επιχειρηματικοί, εφευρετικοί, ζουν στα όρια και κάθε στιγμή σαν να είναι μοναδική, απεχθάνονται την επανάληψη, την πλήξη, τις συμβατικότητες.
Ο τύπος αυτός προσωπικότητας είναι συνυφασμένος με την αλλαγή.
Αποτελείται από ανθρώπους, που εύκολα χάνουν το ενδιαφέρον τους για
το παλιό, στηρίζουν κάθε επαναπροσδιορισμό και ανατροπή, αρκεί να έχουν
την ελευθερία να την καθορίσουν, δίχως δεσμεύσεις και στεγανά. Δεν τους
αρέσουν οι τυποποιημένες, σχεδιασμένες, οργανωμένες αλλαγές, δεν επικεντρώνονται στην μελλοντική μεγάλη εικόνα, αλλά προκρίνουν τις αστραπιαίες δράσεις με άμεσα και ορατά αποτελέσματα.
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Αλλάξτε ριζικά τον εαυτό σας
Σε ένα τέλειο σύμπαν ή σε ένα πολυσύμπαν με άπειρες εκδοχές του εαυτού
μας και των πράξεών μας η αλλαγή θα ήταν περιττή, όπως και η ελευθερία
μας: αναρίθμητες παραλλαγές μας θα ήταν από πριν άριστες ή εσφαλμένες,
ενώ το ίδιο θα ίσχυε για τις επιλογές μας.
Η αλλαγή εκπορεύεται από τον αέναο πόθο για το ιδανικό, είναι η έμφυτη
δύναμη για εξεύρεση του βέλτιστου, το ανικανοποίητο που οδηγεί τον άνθρωπο σε ακατάπαυστες περιπέτειες, το κυνήγι της ευτυχίας που ωθεί σε
κακοτοπιές και ξεβολέματα και πιο σπάνια σε επιτυχία.
Ναρκαλιευτές της ύπαρξης όσοι δεν αρκούνται στα ήδη υπάρχοντα, στα
δεδομένα, στα καθιερωμένα και οραματιστές εκείνοι που, αφού φαντάστηκαν τις εναλλακτικές, επιχειρούν να ανοίξουν τον δρόμο για τον εαυτό τους
και τους επόμενους.
Η εγγενής παρώθηση για εξέλιξη, που συνδέεται με την προσωπική και
κοινωνική ολοκλήρωση, αλλά και η καρτερία, η προπαρασκευή και η ετοιμότητα για διαχείριση των αλλαγών, που συμβαίνουν εξαιτίας της τροποποίησης των συνθηκών, οδηγούν στις ακόλουθες επισημάνσεις, για εκείνους
που επιθυμούν να μεταβάλλουν ριζικά, επαναστατικά, συλλήβδην τον εαυτό
τους, την καθημερινότητα, τη στοχοθεσία και την ποιότητα της ζωής τους.
1. Μην επιχειρήσετε να αλλάξετε ποτέ τους άλλους, για να βελτιώσετε
τους όρους της δικής σας ζωής. Κάθε αλλαγή έχει τις απαρχές και τη δυνητική ανάδειξη στο μυαλό εκείνου, που θα την πραγματοποιήσει. Έχετε πάντα,
όμως, υπόψη ότι οι δικές σας αποφάσεις για μεταβολή, ενδεχομένως να
επιδράσουν καθοριστικά στα συναισθήματα, στις προσδοκίες και στις συμπεριφορές των άλλων απέναντί σας. Κραδαίνοντας το επιχείρημα ότι ένας
υγιής ψυχολογικά χαρακτήρας είναι μακροπρόθεσμα περισσότερο αποτελεσματικός στις αλληλεπιδράσεις του με το κοινωνικό σύνολο, πείσετέ τους να
συνδράμουν στις αποφάσεις σας και από σημεία αντίστασης να μετατραπούν σε ισχυρά υποστηρικτικά δίκτυα. Χωρίς αυτά η μεταβολή καθίσταται
χαλεπή. Αναμετρήστε τους συμμάχους σας. Έτσι θα ξεχωρίσουν αυτοί που
σας αγαπούν πραγματικά από τους καιροσκόπους των σχέσεων.
2. Έτσι σοφοί που γίνατε με τόση πείρα… θα καταλάβατε ότι μέτρο για καθετί είναι ο άνθρωπος και ότι πολλές φορές η μόνη σημαντική αλλαγή είναι να
εδραιώσουμε στιβαρά την αγάπη όσων μας συντροφεύουν. Ευτυχία σε τελική ανάλυση είναι να μπορείς να κάνεις τους άλλους ευτυχισμένους, ακριβώς
όπως ο ερωτευμένος εκστασιάζεται, όταν ο ερωμένος ευτυχεί εξαιτίας του.
3. Συμφιλιωθείτε με το παρελθόν και συγχωρήστε όσους σας πλήγωσαν,
σας αγνόησαν, σας ματαίωσαν, σας λοιδόρησαν, σας σταύρωσαν, ειδάλλως
η πικρία, η οργή και οι πληγές θα σας ακολουθούν σε κάθε νέα αρχή, ακυρώνοντας την ανατρεπτική δύναμη των επιλογών σας. Δεν είναι εξάλλου σοφό,
όπως τονίζουν και οι Γραφές, να βάζετε νέο κρασί σε παλιούς ασκούς.
4. Εξετάστε προσεκτικά τους παράγοντες που σας κρατούν καθηλωμένους.
Αυτοί θα υπονομεύσουν κάθε νέο ξεκίνημα. Οφείλονται στο περιβάλλον; Σε
χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σας; Σε μνήμες από το παρελθόν; Σε
μαθημένες συμπεριφορές; Σε φόβο μην πληγώσετε τους αγαπημένους; Σε
αγωνία μην σας απορρίψουν; Σε χαμηλή αυτοεκτίμηση; Να θυμάστε πως η
αξία σας αντλείται από το γεγονός και μόνο ότι είστε άνθρωπο και κανείς δεν
έχει δικαίωμα να την αμφισβητήσει. Η συντροφικότητα, ο έρωτας, η εργασία,
η κοινωνικότητα, όλες οι πτυχές της ζωής υπάρχουν, για να προσφέρουν χαρά
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και δημιουργικότητα. Οτιδήποτε είναι διαφορετικό, είναι άρρωστο και πρέπει
να αλλάξει. Να η βασική αρχή, που σηματοδοτεί την αλλαγή.
5. Η αοριστία της ανασφάλειας, ο φόβος για το πρωτόγνωρο, το δέος
για το άγνωστο είναι το μόνο σύνορο της θέλησης. Η αλλαγή σε καλεί να
δοκιμάσεις τις δυνάμεις σου απέναντι σε όλα τούτα τα στοιχειά, που καταδιώκουν το μαζικό ασυνείδητο από τις αμφίρροπες εποχές των σπηλαίων.
Όποιος περνά τα όρια, όμως, πληρώνοντας κάθε φορά το τίμημα, έχει μερτικό στην αυτό-δικαίωση.
6. Η αλλαγή δεν είναι απλώς μία μαγική κατάσταση, που θεριεύει στους
λογισμούς, ενισχύεται από τα καρδιοχτύπια και συζητιέται θεωρητικά και με
ασάφεια. Πρόκειται για αναφανδόν τροποποίηση της υπάρχουσας κουλτούρας και της κοσμοθεωρίας. Χτίστε τις καθημερινές, ελάχιστες αποκλίσεις
από τις συνήθειές σας και εξοικειωθείτε με το πνεύμα της προσέγγισης του
διαφορετικού. Επιλέξτε ένα πιάτο από μία εξωτική κουζίνα, αναπτύξτε δίκτυα
γεφύρωσης με πρόσωπα, που δεν ανήκουν στους γνωστούς σας κύκλους,
αλλάξτε διαδρομή προς τους προορισμούς σας, ασχοληθείτε με ένα νέο χόμπι, δείτε μια καινούργια σειρά στην τηλεόραση, ακούστε άλλα ρεύματα μουσικής, απλώστε τα όριά σας, εκεί που πριν δεν φτάνατε.
7. Αναλύστε τις αιτίες, που σας οδήγησαν στην απόφαση για αλλαγή και
ονειρευτείτε τον εαυτό σας ως αποτέλεσμά της. Ποιους τομείς θα επηρεάσει; Το επάγγελμα, την οικογένεια, τον τόπο κατοικίας, τις διαπροσωπικές
σχέσεις; Θα χρειαστεί να θυσιάσετε το παρελθόν και όλα όσα οικοδομήσατε; Θα απαιτηθούν γνώσεις και προσόντα που διαθέτετε, που θα επικαιροποιήσετε ή που θα αποκτήσετε; Πόσους οικονομικούς πόρους διαθέτετε;
Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών σας;
8. Καθώς σχεδιάζετε, χίλιες φωνές σαν ερινύες θα επικαλεστούν τις επιταγές της λογικής, το έρεβος του ακατόρθωτου, το ενοχικό, το παράτολμο,
την κοινωνική κατακραυγή, την κακή συγκυρία, θα προκρίνουν την αδράνεια,
τη διατήρηση της παθογένειας, που είναι όμως γνωστή και προβλέψιμη, ακόμα ίσως και μία λύση. Μην τις ακούτε! Είναι οι φόβοι σας.
9. Μην αναβάλλετε. Η καθυστέρηση και η αναστολή της δράσης μέχρι
να εξομαλυνθούν όλα τα αρνητικά συναισθήματα, οι δεύτερες σκέψεις, οι
δισταγμοί, η ανώφελη ελπίδα ότι οι συνθήκες θα γίνουν κάποτε ιδανικές,
για να προχωρήσετε, η διασφάλιση όλων των προϋποθέσεων, ώστε να νιώσετε άνετα, απομακρύνουν το όνειρο της βελτίωσης της ζωής σας. Δεν είναι
απαραίτητο να βρίσκεστε στην άριστη συγκυρία πνευματικά, πρακτικά και
ψυχολογικά, για να ξεκινήσετε. Θεσπίστε κανόνες και καθημερινές ρουτίνες,
που θα συντείνουν στην ψυχική και σωματική σας ευεξία, τους οποίους θα
ακολουθείτε πιστά, ώστε να αποκτήσετε αυτοπειθαρχία και να καθαρίσετε το
μυαλό σας. Καταγράψτε τις προτεραιότητες και τις ενέργειες που απαιτούνται, για να τους φέρετε εις πέρας. Φανταστείτε αναλυτικά, οπτικοποιήστε ή
διαβάσετε δυνατά τα βήματα και τις ενέργειες, που απαιτούνται για τη διεκπεραίωσή τους. Μην επικεντρώνεστε στο αποτέλεσμα αλλά στη διαδικασία.
Απομακρυνθείτε από παράγοντες, που διασπούν τη συγκέντρωση και την
προσοχή σας. Ξεκινήστε έστω και με την πιο απλή δράση, μόνο για πέντε
λεπτά. Η αλλαγή εκτοξεύεται πολλές φορές από τη μεταβολή μιας σκέψης,
ή από την απλούστερη πράξη.
10. Αν σας βοηθά και συνάδει με την προσωπικότητά σας, ακολουθήστε το
μοντέλο S.M.A.R.T (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound),
έτσι ώστε οι στόχοι σας να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εύκολα επιτεύξι-
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μοι, συναφείς και βάσει χρονοδιαγράμματος. Επικεντρωθείτε σε έναν στόχο
τη φορά, έτσι ώστε η επιτυχία να δράσει ως ενισχυτής για την επόμενη νίκη.
Ανταμείψατε τον εαυτό σας και πανηγυρίστε για κάθε λεπτομέρεια που ανασκευάσατε. Δείξτε την ευγνωμοσύνη σας για τα θετικά, κατονομάσετέ τα και
κάντε τα εφαλτήριο, για να ελέγξετε τα υπόλοιπα.
Διαφορετικά γίνετε θιασώτες του καταιγιστικού μοντέλου αλλαγής, σύμφωνα με το οποίο μια καθοριστική απόφαση ανατρέπει τα πάντα, δίχως ενδοιασμούς, πισωγυρίσματα, μετάνοιες ή ενοχές. Σε κάθε περίπτωση η αλλαγή είναι μια εμπειρία, που πρέπει να εσωτερικευθεί, να γίνει αντικείμενο
αφήγησης, εξιστόρησης, περιγραφής, να αναλυθούν τα συναισθήματα και τα
γεγονότα, που τη συνόδευσαν και, αφού κατασταλάξει, να γίνει κατανοητό τι
δίδαξε και πώς βοήθησε στην αυτοπραγμάτωση.
11. Κανένα καλό δεν συμβαίνει, αν δεν επιτρέψετε στον εαυτό σας να δοκιμάσει το χειρότερο, να πειραματιστεί με το υποδεέστερο, να συμφιλιωθεί
με το άσχημο, να ενδώσει στο ασήμαντο. Αφεθείτε ελεύθεροι, χωρίς να φοβάστε το σφάλμα, αλλά σεβόμενοι πάντα τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από
περιστάσεις, κοινωνικά στεγανά και στερεότυπα. Ο καθένας τους μπορεί να
γίνει ένα σχολείο. Και περισσότερα έχει να σας μάθει, αν είναι εντελώς διαφορετικός από όσα έχετε συνηθίσει. Τόσο άγνωστος, ώστε να ξυπνήσει τη
γοητευτική περιέργεια. Τόσο ανοίκειος, που να διεγείρει τις αισθήσεις σας.
Η ενότητα της ύπαρξής σας, η συνοχή της ιστορίας σας είναι ασφαλής, αν
αναρωτιέστε, ανεξάρτητα από τις συγκυρίες, ποιος είμαι, ποια τα κληροδοτήματα που μου άφησαν οι αγαπημένοι, τι μου αρέσει να κάνω, τι μπορώ να
προσφέρω στους άλλους, για ποιον αγωνίζομαι και ποιες αξίες υπηρετώ, τι
επιζητούν οι υπόλοιποι από μένα, ποιες ανάγκες τους μπορώ να καλύψω και
πώς επιδρώ πάνω τους;
Ανοίξετε τους ορίζοντές σας σε πολιτισμούς και κουλτούρες αλλότριες,
δείτε πώς ξημερώνει σε μέρη εξωτικά ή λιγότερο διαφημισμένα και θα διαπιστώσετε πως οι άνθρωποι έχουν παντού τα ίδια κίνητρα, αλλά διαφέρουν
στους τρόπους, που τα εκδηλώνουν.
Οι οικουμενικοί άνθρωποι δεν προσωποποιούν τις καταστάσεις και δεν
παίρνουν τον εαυτό τους σοβαρά. Μέσα από την αποδοχή της ασημαντότητας προκύπτει η αναζήτηση της απεραντοσύνης. Οι μετασχηματισμοί είναι
η μόνη διέξοδος για τη μέθεξη, ο τρόπος για να μεταλάβουμε τις εκδοχές
του συλλογικού και τις αφανείς εκφάνσεις της προσωπικότητάς μας. Είναι η
οδός για να αφήσουμε τα σημάδια της ύπαρξης μας στον κόσμο και η άνεση
για να δεχτούμε την παρουσία της ζωής πάνω μας.
Ό,τι δεν αλλάζει βαλτώνει και εξαφανίζεται. Όμως κάθε αλλαγή πρέπει να
κουβαλά τη δική της απαράβατη αισθητική και το κάλλος.

Επίλογος
Από μεταφυσικής πλευράς η αλλαγή δεν είναι παρά μία παραλλαγή του μηδενός, όπως και καθετί ανθρώπινο. Είτε όμως η ζωή είναι παιχνίδι, άσκηση,
δοκιμασία, τερτίπια της ύλης, προετοιμασία ή εικονική πραγματικότητα είτε
ιντερμέδιο στην άβυσσο, η αναδιάρθρωση και η εξέλιξη επιτρέπουν να λαμπυρίσουν οι αθέατες πλευρές της ομαδικής αυτής, αλλά υπέροχης παραίσθησης, την οποία σε μια χοραστρία, παρά τις πιθανότητες, στην κοσμική
ρουλέτα ή με το «γενηθήτω» κερδίσαμε.
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Έλενα Τονικίδη, «Υπερεγώ/Superego».

Η επικοινωνία ως γενεσιουργό αίτιο των κοινωνικών συστημάτων. Μια αναφορά στον Luhmann
Κατά τον Luhmann η επικοινωνία είναι μια αυτοποιητική διαδικασία που αναπαράγει τα κοινωνικά συστήματα και επομένως οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτή,
στις δυνατότητές της, αλλά και στα μέσα που την καθιστούν εφικτή συνεπάγεται κοινωνική μεταβολή. Σύμφωνα με την αντίληψή του, για παράδειγμα, το
διαδίκτυο δεν είναι απλά μέσο επικοινωνίας, αλλά δυνατότητα μετασχηματισμού. Ακόμα και η άρνησή της είναι προσπάθεια επικοινωνίας. Η επικοινωνία
είναι η βασική δομή του κοινωνικού γίγνεσθαι και χωρίς την ύπαρξή της δεν
θα ήταν δυνατό να υφίσταται η κοινωνία. Επομένως, η κοινωνία δεν είναι το
αποτέλεσμα μιας συμφωνίας μεταξύ των ανθρώπων ή μια ηθική ενότητα και
μια λογική συνεπαγωγή. Οφείλει την οντολογική της ταυτότητα στην επικοινωνία και για τον λόγο αυτό μεταλλάσσεται ανάλογα με τα επικοινωνιακά σχήματα και κώδικες. Κάθε κοινωνική δραστηριότητα, π.χ., η οικονομική, δεν μπορεί
να εξεταστεί ξεχωριστά, παρά μόνο να νοηθεί ως επικοινωνιακή λειτουργία. Η
κοινωνία δεν είναι παρά το άθροισμα και οι σχέσεις των λειτουργιών αυτών.
Η επικοινωνία είναι μια διαφοροποιητική λειτουργία, με την έννοια ότι κάθε
προσπάθεια νοηματοδότησης προκαλεί διαφορές, που με τη σειρά τους επιφέρουν άλλες αλλαγές, που οριοθετούν, σταθεροποιούν και παγιώνουν τα
συστήματα. Η επικοινωνία δεν είναι παρά μια σύνθεση διαδικασιών που συνίσταται στην παραγωγή μηνύματος, στην μετάδοση και στην κατανόηση Τα
μηνύματα είναι διαφοροποιημένα ως προς την ένταση και τη σπουδαιότητα:
κάποια είναι φορείς περισσότερου νοήματος και άλλα όχι και φυσικά αυτό
εξαρτάται και από τη σχέση του πομπού με τον δέκτη. Είναι πιθανότερο να
ανταποκριθεί ένα άτομο στις εντολές του ανώτερου, παρά του συναδέλφου
και στις παροτρύνσεις ενός αγαπητού προσώπου από αυτές ενός αδιάφορου.
Η γνώση είναι ένα άθροισμα νοημάτων με διαφοροποιητική αξία. Ακόμα και
η κοινωνική εξουσία μπορεί να νοηθεί ως κώδικας επικοινωνίας, αλλά και τα
ίδια τα ΜΜΕ και κάθε κοινωνικό μόρφωμα. Το πρόβλημα αναφύεται όταν οι
κώδικες επικοινωνίας διαφοροποιούνται λειτουργικά, ενώ επιχειρούν να πε-
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ριγράψουν την ίδια κοινωνική πραγματικότητα. Για παράδειγμα, μεγάλη επικοινωνιακή αντινομία υπάρχει στους κώδικες επικοινωνίας της θρησκείας, της
επιστήμης, της αισθητικής, της πολιτικής και αυτό προσθέτει περιπλοκότητα,
που αλλοιώνει ή κάνει δυσκολότερα προσπελάσιμη την εικόνα του όλου. Η
πληροφορία κατά τον Luhmann είναι μια διαφοροποίηση που κάνει τη διαφορά. Οι διαφορές αυτές είναι πηγές απροσδιοριστίας. Η ροή της πληροφορίας αρχικά συνίσταται σε θόρυβο, μέχρι να επιτευχθεί η ερμηνευτική διαφορά
και να κατακτηθεί το νόημα. Κάθε σύστημα τείνει να αφομοιώνει και να επεξεργάζεται πληροφορίες που ήδη έχουν σημασία και σπουδαιότητα γι’ αυτό.
Επομένως, η πληροφορία στο σύνολό της δεν είναι φορέας κοινωνικών νοημάτων. Οι κοινωνικοί κώδικες επιτρέπουν στο άτομο να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες πτυχές της πληροφορίας και να τις νοηματοδοτεί. Η ανθρώπινη
επικοινωνία έχει τρεις διαστάσεις: την απροσδιοριστία, τη διαμεσολάβηση του
εκάστοτε κώδικα και τη συμβολοποίηση και είναι πολύ πιο σύνθετη από μια
απλή βιολογική λειτουργία. Παραπέμπει στον συγχρονισμό νοημάτων και όχι
στην απλή εκπομπή και λήψη σημάτων.
Στην κλασική Κοινωνιολογία τα βασικά συστατικά των συστημάτων είναι
είτε πρόσωπα είτε πράξεις. Ο Luhmann απορρίπτει αυτήν την παραδοχή ως
ασύμβατη προς τα αυτοποιητικά συστήματα και την αντικαθιστά με την έννοια της επικοινωνίας, την οποία αναγάγει σε θεμέλιο λίθο της πραγματικότητας. Η έννοια αυτή δεν βασίζεται στην ασύμμετρη διαδικασία μεταφοράς
νοήματος από τον πομπό στον δέκτη, αλλά νοείται πρώτιστα ως επιλογή:
είναι αναγκαία η αποδοχή του αξιώματος πως το πρώτο στάδιο κάθε επικοινωνίας είναι ο αναστοχασμός σχετικά με το τι θα μετατραπεί σε αλληλεπίδραση, μεταξύ όλων όσων μπορούν να αποτελέσουν επικοινωνία. Ό,τι
επικοινωνείται πρέπει να διαχωριστεί από τον τρόπο και την αιτία της επικοινωνίας. Η κατανόηση επαφίεται πρωτίστως στον αποδέκτη, επειδή σε τελική
ανάλυση η δική του επιλογή, ανάμεσα σε πολλαπλές πιθανότητες, προσδιορίζει το ενδεχόμενο νόημα του μηνύματος, άσχετα από αυτά που έχει στο
μυαλό του ο πομπός. Η επικοινωνία είναι η μόνη αυθεντική κοινωνική πράξη,
τόσο σημαντική, που τα μηνύματα υπάρχουν, μόνο αν συσχετιστούν με άλλες
απόπειρες επικοινωνίας ή άλλα μηνύματα. Αν ο παράγοντας αυτός εκλείψει, απομένει κενό γράμμα και απλοί ήχοι. Η επικοινωνία αυτό-αναπαράγεται
μέσω της επικοινωνίας.
Ο Luhmann αντιλαμβάνεται τα κοινωνικά συστήματα ως προσδοκία. Σε
κάθε περίσταση αναμένονται συγκεκριμένες μορφές επικοινωνίας κι όχι άλλες, από τις μυριάδες των δυνατοτήτων. Αυτή η προσδοκία καθορίζει τις αλληλεπιδράσεις που έπονται και τις καθιστά πιθανότερες. Στα κοινωνικά συστήματα, που έχουν παγιωθεί στον χρόνο ως δομές, κάποιος μπορεί να διακρίνει προκαθορισμένα και δοκιμασμένα σχήματα επικοινωνίας. Ο Luhmann
πιστεύει ότι το άτομο εμπεριέχει το βιολογικό και πνευματικό σύστημα, τα
οποία, αν και βρίσκονται σε διαρκή διάδραση, είναι διακριτά και το ένα δεν
μπορεί να μετασχηματίσει τα συστατικά του άλλου. Παρ’ όλα αυτά η κοινωνία
το αντιμετωπίζει ως ενότητα, δηλαδή ως πρόσωπο, μια καθαρά κοινωνική
κατασκευή. Επομένως, ο ίδιος ο άνθρωπος δεν είναι παρά η κοινωνική ταυτοποίηση μιας σειράς πολύπλοκων προσδοκιών από το κοινωνικό σύστημα.
Ο συναγελασμός του κοινωνικού και του πνευματικού συστήματος παράγει
τη γλώσσα. Κάθε επικοινωνία μπορεί να παραχθεί μόνο μέσα στο πλαίσιο
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της κοινωνίας και να την αναπαράγει. Αν εμφανιστούν νέα επικοινωνιακά
σχήματα, η κοινωνία τα αφομοιώνει ή συμμορφώνεται προς αυτά και με τον
τρόπο αυτό εξελίσσεται. Ακόμα και η ιστορία μπορεί να νοηθεί ως μετασχηματισμός των επικοινωνιακών σχημάτων της κοινωνίας.

Ονειρεύτηκα ένα σχολείο…
Ονειρεύτηκα ένα σχολείο που οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές θα
επιλέγουν την ύλη που διδάσκεται, θα την αναθεωρούν, θα την ταιριάζουν,
θα την αναδεύουν μέχρι να ταιριάξει στο καλούπι του καθενός. Ασύμβατη,
παράφορη, επιστημονική και από όλες τις πηγές. Μέσα και έξω από την τάξη,
μέσα και έξω από την εμπειρία. Θαύμα ο κόσμος και τι να πρωτοδιδάξεις.
Θλίψη η εξουσία και τα κράτη, το αυθεντικό και το ατόφιο το ενταφιάζουν
στις πρόσκαιρες κι ανέντιμες επιδιώξεις τους. Μαθήματα που από εμπειρογνώμονες αποφασίζονται έναν σκοπό υπηρετούν: να μολέψουν την ψυχούλα
των παιδιών μας, να ξεχωρίσουν από το Δημοτικό ποιοι προορίζονται για
δούλοι και ποιοι για συνεχιστές της δυναστείας. Ένα σχολείο που η γλώσσα
θα βιώνεται ως επικοινωνία και μέθεξη και οι λέξεις θα έχουν προφερθεί
από χείλη ομηρικά, βυζαντινά, από αγρότες και καθημερινούς ανθρώπους,
σαν συνέχεια, σαν από γενιές, που νεκρανασταίνονται μέσα από αυτήν. Που
οι διάλεκτοι και οι προφορές θα αντηχούν παγερά πρωινά στα Τζουμέρκα,
αρχέγονα δρώμενα στη Μυτιλήνη, χορούς κρητικούς και καλοκαίρια πυρωμένα στην Κύπρο. Και που η λέξη θα είναι εξίσου ερωτική είτε ζωοποιείται σε
στίχους του Ελύτη είτε τρεμοπαίζει στα συλλαβίσματα ενός παιδιού με σύνδρομο Down. Ένα σχολείο που η ποίηση, οι τέχνες, το θέατρο θα εξυμνούν
την ιδιαιτερότητα, θα αναδεικνύουν την ιερή προσωπικότητα, θα εξάρουν
τη μοναδικότητα και που θα εγγυώνται πως δεν υπάρχουν καλοί και κακοί
μαθητές, παρά μόνο διαφορετικοί ρόλοι. Ένας να λείψει και η πλοκή ολάκερη και η υπόθεση καταρρέουν. Ένα σχολείο που θα πει επιτέλους πως ο
Θερσίτης και ο Αρχίλοχος είχαν δίκιο και πως η ιστορία δεν προχωρά με τις
αυθαιρεσίες των ηγετών, αλλά με το αίμα και τα πάθη των ανθρώπων. Πως
σημαντικά δεν είναι τα περιστατικά που επηρεάζουν τον βίο πολλών, αλλά τα
κίνητρα τα κοινά που ξαφνικά ζητούν δικαίωση. Ένα σχολείο που δάσκαλοι
θα είναι όλοι, οι γονείς, οι εργάτες, ο δημοσιογράφος και ο τεχνίτης, όποιος
έχει να διηγηθεί κάτι από την περιπέτεια και τη μάχη και το προνόμιο που
έγεται ζωή. Ένα σχολείο που τα λάθη θα είναι η δοκιμασία της μάθησης και
το πείραμα πρόβα της αμφισβήτησης. Ένα σχολείο ευέλικτο, αναπροσαρμοζόμενο, διορατικό, που αμφιβάλλει για το τελεσίδικο, ενθουσιάζεται με το
πρωτότυπο, που καλλιεργεί τον μύθο, τον ρεαλισμό, το βίωμα, που μέσα από
τα αντίθετα εφευρίσκει τις συνισταμένες και τις ισορροπίες. Ένα σχολείο
που δεν θα προετοιμάζει τους μαθητές για την κοινωνία, αλλά την κοινωνία
για τους νέους ανθρώπους που θα την απαρτίσουν.
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Μήπως συνηθίζετε να αγνοείτε τα
συναισθήματά σας;
Κανείς δεν ξέρει αν τα συναισθήματα είναι η μόνη γέφυρα ανάμεσα στην
πραγματικότητα και τον εαυτό ή εάν στη σκέψη ταιριάζει καλύτερα αυτός ο
ρόλος.
Όμως σίγουρο είναι πως τα συναισθήματα, σε αντίθεση με τη λογική, δεν
αναζητούν επιχειρήματα για να αιτιολογηθούν, ούτε κάποιος, παρά μόνο ο
εαυτός, μπορεί να τα αλλάξει.
Όμως...
Πόσες φορές υποκριθήκατε πως μια κατάσταση δεν υφίσταται σε μια
προσπάθεια να καταπνίξετε τα συναισθήματα που θα προέκυπταν από την
επεξεργασία της.
Ποιοι από σας δεν πέσατε με τα μούτρα στη δουλειά, ώστε να αποφύγετε
τη φόρτιση από σοβαρότερα και δυσεπίλυτα ζητήματα.
Πώς, ενώ είστε ήρεμοι άνθρωποι σε γενικές γραμμές, εξαίφνης εμφανίσατε ξεσπάσματα δι’ ασήμαντον αφορμήν και εναντίον λάθος προσώπων.
Η εικόνα που δίνετε στους άλλους αποκρύπτει σε μεγάλο βαθμό τις ευαισθησίες σας.
Γιατί, όταν συζητάτε, υπεραναλύετε τα συναισθήματα, μετατρέποντάς τα
σε λογική, για να τα ερμηνεύσετε, ενώ αυτά απλώς βιώνονται, χωρίς πολλά
λόγια.
Μήπως συνολικά μιλάτε για αόριστα και γενικά θέματα, χωρίς να δίνετε
έμφαση στις συναισθηματικές αποχρώσεις.
Αισθάνεστε ασφάλεια πίσω από γραφειοκρατικές διαδικασίες, ιεροτελεστίες, τύπους και προσχήματα.
Μήπως οι ονειροπολήσεις συχνά σας παρασύρουν σε άλλα μέρη και καιρούς.
Σε πόσους ο θυμός, η θλίψη, η πίκρα αναστέλλεται, για να εκδηλωθεί μέρες αργότερα ακόμα και ως σωματικό σύμπτωμα.
Μήπως τρώγεστε με τα ρούχα σας και η παραμικρότερη υποχρέωση ή
αλλαγή σας αναστατώνει.
Παρατηρήσατε μια δυσκολία στη συγκέντρωση και εύκολη διάσπαση της
προσοχής.
Αγχώνεστε για θέματα που δεν εξαρτώνται από τον έλεγχό σας.
Μήπως τα κίνητρά σας για δράση έχουν ατονήσει.
Γιατί μερικοί από σας το ρίχνετε στο ποτό ή στο φαγητό, στα γλυκά, στη
γυμναστική, που γίνεται εμμονή.
Ποιοι έχετε εξιδανικεύσει σκηνές από το παρελθόν ή από μέρη ουτοπικά,
που ποτέ δεν θα καταφέρετε να κατακτήσετε.
Μήπως σταματήσατε να χαίρεστε με πράγματα που παλιά σας προκαλούσαν ευχαρίστηση.
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Είστε από εκείνους που μονίμως ασχολούνται με τους άλλους και ξεχνούν
να αναφερθούν στον εαυτό τους.
Αντιδράτε με υπερευαισθησία στα λόγια και το χιούμορ των υπολοίπων.
Έχετε καταγράψει ποτέ όσα σας πειράζουν ή πληγώνουν στις συμπεριφορές των άλλων, αλλά τα αγνοείτε συστηματικά, για να μην κάνετε ζήτημα.
Μπορείτε να θυμηθείτε πότε νιώσατε για τελευταία φορά ένα ισχυρό συναίσθημα, όπως έρωτα, ενθουσιασμό, πρόκληση για δράση, φόβο.
Τυχαίνει να έχετε ισχυρά προαισθήματα ανασφάλειας ή επικείμενου κακού.
Ανησυχείτε υπερβολικά για την υγεία των αγαπημένων σας και γίνεται
βασανιστική η σκέψη της απώλειάς τους, χωρίς να υπάρχει προφανής αιτία
ανησυχίας.
Μοιάζουν όλες οι μέρες να κυλούν με τον ίδιο μονότονο τρόπο, διαπίστωση που τελικά φαίνεται να σας βολεύει.
Σας αρέσει να μηρυκάζετε καταστάσεις, συγκρούσεις, αναμνήσεις που
κάποτε σας στεναχώρησαν.
Η ερωτική σας ζωή είναι νεκρή ή γεμάτη σεξουαλικές εμπειρίες χωρίς
δέσιμο.
Βάζετε συχνά τα κλάματα, ακόμα κι αν τα γεγονότα δεν συνηγορούν για
κάτι τέτοιο.
Υπάρχει ασυμβατότητα ανάμεσα σε όσα λέτε και πράττετε.
Δυσκολεύεστε να αναγνωρίσετε θετικά σημεία στην προσωπικότητα ή
στην εμφάνισή σας.
Αν σε πολλά από τα παραπάνω έχετε απαντήσει ΝΑΙ, είναι κατάλληλη η
στιγμή, σχεδόν επιτακτικά, να ξεκινήσετε το μεγάλο ταξίδι της αυτογνωσίας...

Τον γνωρίζετε;
Δημιουργεί, όπως ο Μέττερνιχ, μία κουλτούρα συνωμοσίας για κάθε περίσταση.
Αφήνει να διαρρεύσουν μόνο όσες πληροφορίες τον εξυπηρετούν, διαστρεβλώνοντας, αναπλάθοντας, προσθαφαιρώντας, ανάλογα με τις σκοπιμότητες.
Σκηνοθετεί προσωπικές ιστορίες έντασης, παθών, συμφορών, άγχους, δολοπλοκιών, στις οποίες το σύμπαν, οι συνάδελφοι, οι συγγενείς μετέρχονται
πλήθους μηχανών και σχεδίων, για να τον εξοντώσουν, να επιβουλευθούν
την πολύτιμη και δυσκόλως αποκτηθείσα θέση του, να διασπάσουν τη συνοχή της οικογένειάς του, να λοιδορήσουν τα επιτεύγματά του.
Όλοι δυνητικά μπορούν να λογιστούν ως αντίπαλοι και κατηγορούμενοι
στα αόρατα εδώλια, που, ως φανατικός ιεροεξεταστής, παντού στήνει. Κρύβεται επιμελώς πίσω από ανωτέρους του, τους οποίους τεχνηέντως ωθεί
στη σύγκρουση ή τη συνδιαλλαγή, παρουσιάζοντας την τελική απόφαση ως
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αποκλειστική τους ευθύνη. Καθίσταται έτσι ιδανικός αντιπρόεδρος, αναπληρωτής, δεύτερος στην ιεραρχία, καλυπτόμενος και δρώντας στη σκιά των
πρώτων.
Ευθυνόφοβος, μέτριος και ανεπαρκής σε όλα, η φύση τον προίκισε με
πολλή κοινωνική ευφυΐα, για να τα καμουφλάρει.
Σε εξορκίζει να μην αποκαλύψεις τα πολύτιμα μυστικά που σου εμπιστεύθηκε, ενώ ο ίδιος ήδη έχει εκδώσει δελτίο Τύπου γι’ αυτά. Νίπτει, ως άλλος
Πιλάτος, τας χείρας του, για πράξεις, έπεα και συμπεριφορές, για τις οποίες
ο ίδιος είναι ηθικός αυτουργός. Μελοδραματικός, σαν ταινία του ελληνικού
κινηματογράφου, διηγείται μοιρολογώντας τις κακουχίες του και περιβάλλεται το κλέος της υπέρβασής τους. Εφευρίσκει εξωφρενικά ψέματα για να
αποφύγει καταστάσεις, θεωρώντας πως, όσο πιο απίθανη είναι η απόκλιση
από την αλήθεια, τόσο πιο εύπεπτη γίνεται.
Χειριστικός, κόλακας, δουλοπρεπής στους ανωτέρους και τιμωρός, επικριτής αμείλικτος στους υφισταμένους. Αν κάποιος ξεσκεπάσει την καθημερινή
φαρσοκωμωδία του, προσφεύγει στη μόνιμη επωδό μιας κοινωνίας που τον
αδίκησε.
Συμπλεγματικός και με παράφορα αρνητικά συναισθήματα, που τα διοχετεύει σε ένα προσωπείο μεμψιμοιρίας, γκρίνιας και απαξίωσης.
Οι γονείς του ποτέ δεν του προσέφεραν τον αναγκαίο σεβασμό, προσοχή, αναγνώριση και αυτοεκτίμηση, καταδικάζοντάς τον εφ’ όρου ζωής να
κυνηγά την καταξίωση και τον έπαινο από τον οποιονδήποτε. Δυστυχής και
ανικανοποίητος, μεταβιβάζει τη μειονεξία σε όσους τον ανέχονται.
Προσέξτε τον. Ζει παρασιτικά και τρέφεται από τις αδυναμίες των άλλων,
μη δείχνοντας έλεος στην πιθανή πτώση όσων τον ανέδειξαν.

Μεταιχμιακή διαταραχή της προσωπικότητας
Οι συναισθηματικές τους σχέσεις είναι ασταθείς, εύθραυστες, πιεστικές. Το
κάθε λεπτό ικανοποίησης το πληρώνουν αργότερα με αμφιβολία, θυμικές
μεταπτώσεις, φόβο εγκατάλειψης, ανασφάλεια, πόνο. Η αυτοεικόνα τους
παρουσιάζει αναπάντεχες διακυμάνσεις χωρίς προφανή αιτία.
Παρορμητικοί, ενθουσιάζονται σαν παιδιά, δίνονται ολόψυχα σε καταστάσεις, πρόσωπα, για να απογοητευθούν σύντομα. Συνυπάρχουν με τον φόβο
της απόρριψης, ο οποίος τους αποπροσανατολίζει, αλλοιώνει τα δεδομένα,
παρερμηνεύει τα κίνητρα. Μια αθέλητη απερισκεψία από την πλευρά του φίλου, του συντρόφου, μια ασήμαντη αργοπορία σε ραντεβού, μία παράβλεψη κάποιας επετείου, μια διφορούμενη λέξη και πυροδοτείται ο τρόμος της
προδοσίας. Δεν είμαι αρκετά καλός, γι’ αυτό με υποτιμούν. Η απειλή της
μειονεξίας τους κάνει επιθετικούς, συγκρουσιακούς, άδικους, εκδικητικούς.
Η τιμωρία για τον πταίσαντα είναι δυσανάλογη της πράξης του. Η απαξίωση
για εκείνο που τους συνεπήρε, συντριπτική.
Άνθρωποι των αντιθέτων ρέπουν προς την κατάχρηση, την έξαρση, το
υπερβολικό. Εύκολα εξαρτώνται, μεθούν, απέχουν ή ρισκάρουν στο σεξ,
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πειραματίζονται δίχως δικλίδες ασφαλείας, ακροβατούν στο παράλογο, πέφτουν σε κατάθλιψη, νιώθουν το κενό να τους περιτριγυρίζει. Και κάνουν τα
πάντα για να το αποφύγουν: Θα συναντηθούν με τον πρώτο άγνωστο που
τους κολάκεψε στο Facebook, θα πιουν υπερβολικά σε ένα μπαρ, θα δοκιμάσουν μία άγνωστη ουσία, θα ενδυθούν τα χαρακτηριστικά και τις προτιμήσεις του άλλου, για να τους αποδεχθεί. Αλίμονο, όμως, αν δεν ανταποκριθεί
στις τυραννικές προσδοκίες τους.
Οι κυκλοθυμίες είναι έντονες, δεν βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα,
αλλά σε λάθος εκτίμηση αυτών. Έρμαια της φαντασίας τους και της περίπλοκης ψυχοσύνθεσης, πρώτα ζουν συμβολικά και μεταφέρουν τις οπτασίες
ή τους εφιάλτες στην καθημερινότητα. Συνηθισμένη τους έκφραση: «Δεν
υπάρχω, όλα είναι μάταια». Ένα ποσοστό από αυτούς θα αποπειραθεί να
αυτοκτονήσει, μερικές φορές για να προκαλέσει το ενδιαφέρον των άλλων.
Παραδίδουν γη και ύδωρ σε όσους αγαπούν, αλλά υποφέρουν από έλλειμμα αγάπης. Λατρεύουν όσους τους δώσουν προσοχή υπό την αίρεση να
είναι πάντα κοντά. Κι αν αυτό δεν γίνει εφικτό, η μεταστροφή είναι ακαριαία
και απόλυτη. Εξάλλου, η δυσφορία είναι βασικό χαρακτηριστικό τους, που
συνοδεύεται από άγχος, κρίσεις πανικού, αυτοτραυματισμούς και περιόδους
ηρεμίας. Αποτελούν το 2% του γενικού πληθυσμού. 75% από αυτούς είναι
γυναίκες.

Πώς να αποκτήσετε μια ισχυρή προσωπικότητα
Είναι δημοφιλέστατες οι λίστες με τα χαρακτηριστικά εκείνα της προσωπικότητας που οδηγούν στην επιτυχία, όπως κι αν αυτή ορίζεται, ανάλογα με
το πολιτιστικό περιβάλλον. Η σύνθεσή τους απεικονίζει τις περισσότερες φορές έναν Υπέρ-άνθρωπο, που ακόμα και τα ελαττώματά του τα μετατρέπει
σε αρετές. Η μελέτη τέτοιων υποδειγμάτων βασίζεται στη ρομαντική άποψη
ότι η ιστορία προχωρά με την εμπνευσμένη δράση κάποιων χαρισματικών
ανθρώπων κι όχι εξαιτίας της συλλογικότητας και της δύναμης των λαών...
Στην κορυφή βρίσκεται η λέξη ΟΡΑΜΑ, αν και οι περισσότερες έρευνες
δείχνουν πως οι ξεκάθαροι στόχοι και πολύ περισσότερο οι ιδεολογίες, οι
κοσμοθεωρίες και οι μεγάλες ιδέες χαρακτηρίζονται έτσι εκ των υστέρων,
αφού έχουν επιβεβαιωθεί. Αλλιώς αποκαλούνται πλάνες και λάθος στρατηγικές. Συνεπώς, ο οραματιστής μάλλον έχει τις συνθήκες, τη συγκυρία, ίσως
και τη μοίρα σύμμαχό του.
Ο ιδεατός μας τύπος εμφορείται από ιδανικά, αλλά παράλληλα είναι ρεαλιστικά αισιόδοξος. Δεν παρασύρεται εύκολα από την επιτυχία, αλλά συνεχίζει να ατενίζει το μέλλον ως μια χρονική περίοδο ευφορίας και όχι ως μια
λαίλαπα που καταφθάνει.
Φυσικά, είναι άριστος σε αυτό με το οποίο καταπιάνεται, δεξιότητα, όμως,
που αποκτά με την τριβή και τη σκληρή δουλειά και δεν την έχει αποκτήσει
με κληρονομικό χάρισμα. Εργάζεται περισσότερο από τους υπόλοιπους —
δεν υπάρχουν γι’ αυτόν διακοπές, ώρες γραφείου, άδειες—, μεριμνά, προ-
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λαμβάνει, οργανώνει, σχεδιάζει. Παρ’ όλα αυτά, ενθουσιάζεται, ορμά, αφήνεται στις παροτρύνσεις που του υπαγορεύουν να προχωρήσει.
Το μυστικό του κρύβεται στη συγκέντρωση και στην εστίαση της προσοχής. Ο εγκέφαλός μας, εξάλλου, δεν τα πάει καλά με το multi-tasking, την
πολυδιάσπαση, την παράλληλη εκτέλεση διεργασιών. Αφοσιώνεται, επομένως, σε έναν στόχο, όπου κι αν βρίσκεται, και ξέρει να αγνοεί τα ερεθίσματα
που θα τον αποσπάσουν από το πνευματικό αυτό έργο.
Είναι καινοτόμος, που σημαίνει ότι ανασυνθέτει τα στοιχεία που παρατηρεί με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τους υπόλοιπους, ευρηματικός, επειδή διαθέτει πλούτο εμπειριών και επομένως ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ. Να ο βασικός
όρος της επιτυχίας. Τολμά να ρισκάρει τα πάντα, να δοκιμάσει, να πειραματιστεί και εν τέλει να υποστεί τις συνέπειες ή να γευτεί το νέκταρ της τόλμης,
κυρίως αν δεν έχει τίποτα να χάσει.
Απόρροια των παραπάνω είναι η ευελιξία, η εμμονή του να εξετάζει σφαιρικά τα δεδομένα, να μην καθηλώνεται σε δοκιμασμένες πρακτικές, να μην
επαναπαύεται με τα τεκμηριωμένα, αλλά να επιχειρεί μη φοβούμενος το
άγνωστο και το ομιχλώδες. Τα πάντα γι’ αυτόν είναι μέσα στο παιχνίδι. Η ίδια
η ζωή είναι ένα πεδίο για μεγάλα όνειρα με μικρούς πόρους.
Η αυτοεκτίμησή του δεν είναι περιστασιακή, δεν καταποντίζεται από την
αστοχία ούτε εξακοντίζεται με τη νίκη. Αντίθετα, παραμένει σταθερή, επειδή
αναπληρώνει τις πιθανές μειονεξίες σε κάποιους τομείς με την ακλόνητη
δύναμή του σε άλλους.
Τα λόγια τους μετρημένα. Είναι άνθρωπος προσανατολισμένος στο έργο,
στις πράξεις. Τη στιγμή που οι άλλοι αναλύουν, υπολογίζουν, αναμετρούν,
αυτός προχωρά με συνοδοιπόρους ή όχι. Η παιδεία του είναι εστιασμένη
στην επίλυση προβλημάτων κι όχι στην αμετροέπεια.
Τα λάθη του, ευκαιρία για μάθηση κι όχι ήττα. Η εκπαίδευση, τροποποίηση
της συμπεριφοράς. Δεν μεμψιμοιρεί και δεν μεταθέτει τις ευθύνες. Δεν αποδίδει την αποτυχία στην κρίση ή σε εξωγενείς παράγοντες. Σκληρός με τον εαυτό
του, χρεώνεται την κακή εξέλιξη, αλλά ποτέ δεν επαναλαμβάνει τα σφάλματα.
Οι μεγάλοι άνδρες ή γυναίκες εμπιστεύονται την ενόραση, την πνευματική εκείνη ιδιότητα που ερμηνεύει την πραγματικότητα όχι με τη λογική, αλλά
με μια ανακατασκευή των ερεθισμάτων με τρόπο που μοιάζει εξωπραγματικός. Βασίζονται στα συναισθήματα, στις εσωτερικές φωνές, χωρίς όμως να
οδηγούνται στο μυστικιστικό.
Ως ηγέτες υιοθετούν διαφορετικά κάθε φορά στυλ, γεγονός που κατοπτρίζει την πολυπλοκότητα του χαρακτήρα τους. Άλλοτε δημοκρατικοί, ψάχνουν για συνοδοιπόρους και συνεργάτες κι άλλοτε αυταρχικοί, ξεριζώνουν
όλους εκείνους που διαιωνίζουν το πρόβλημα, χωρίς να αποτελούν λύση του.
Ξέρει ότι θα προδοθεί, ότι οι σύντροφοι θα λιποψυχήσουν την πιο δύσκολη ώρα, αλλά αυτός προχωρά ακόμα και μόνος του. Πιστεύει στον στόχο του
με ΠΑΘΟΣ. Και αυτό είναι το πιο κοινό χαρακτηριστικό όλων όσων έγιναν
διαμορφωτές γνώμης και εμπνευστές κινημάτων.
Βίαιος προς τους κόλακες, αλλά μεγαλόθυμος προς τους αδύναμους,
του αρέσει να περιστοιχίζεται από ανθρώπους αυθεντικούς, απλούς και ντόμπρους.
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Ονειρεύεται συχνά, χωρίς αυτό να γίνεται παραλήρημα, φαντασιώνεται
την επίτευξη του σκοπού και ζει με άτομα που ζουν τη ζωή που και ο ίδιος
θέλει να ζήσει.
Μα η πραγματική δύναμη του χαρισματικού αυτού τύπου κρύβεται στην
ικανότητά του ΝΑ ΕΝΩΝΕΙ, να αποτελεί τον διασυνδετικό κρίκο, το σημείο
αναφοράς, να εμπνέει και να δίνει κίνητρα και παραδείγματα για ΑΛΛΑΓΗ.
Δεν τον τρομάζει η διαφορετικότητα και η ποικιλομορφία των απόψεων και
των εμπειριών, επειδή προσπαθεί κάθε στιγμή να ΒΡΕΙ ΤΙΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ. Γιατί πάντοτε η πεμπτουσία της ηγεσίας
ήταν η θέληση των ανθρώπων να ενωθούν για έναν κοινό σκοπό.

Η ψυχολογική σημασία της ιδιοκτησίας
Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η Εν Δελφοίς
και το fokidanews.gr κάθε εβδομάδα φιλοξενούν ένα άρθρο του τομέα της
ψυχικής υγείας και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν άμεσα την ψυχική
μας υγεία και ισορροπία. Η στήλη είναι υπό την επιμέλεια του Επιστημονικού
Υπεύθυνου των Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Καθηγητή Ευστράτιου Παπάνη.
Όλες οι κοινωνιολογικές θεωρήσεις που διατείνονται πως η ιδιοκτησία είναι η πηγή απάντων των κακών δύσκολα μπορούν να βρουν πρακτική εφαρμογή των αρχών τους, επειδή η έννοια αυτή φαίνεται πως είναι σύμφυτη με
την ανθρώπινη ανάπτυξη και συνδέεται με την αντίληψη της κατοικίας-φωλιάς, το συναίσθημα της ασφάλειας και χαλάρωσης, τη θέση στην ιεραρχία
και την οριοθέτηση του απαραβίαστου προσωπικού χώρου.
Η υπέρβασή της προϋποθέτει άρση των ανθρώπινων αδυναμιών και κοινωνικές σχέσεις αρτιότερες από τις σημερινές, που μόνο σε υποθετικές αγγελικές, αναρχικές ή πρωτόγονες κοινότητες περιγράφονται. Η κατάλυση
των συνόρων, των κτημάτων, της περιουσίας και της μεταβίβασής τους, όσο
λογική κι αν φαίνεται, εξαιτίας του αναπότρεπτου θανάτου, αποτελεί τη βάση
των περισσότερων πολιτισμών, νοηματοδοτεί την οικονομία και είναι κίνητρο
για την εξέλιξη του είδους.
Αν και τόσο σημαντικός, ο όρος αυτός σπάνια περιλαμβάνεται αναλυτικά
στα εγχειρίδια της εξελικτικής ψυχολογίας, παρότι κάθε γονιός μπορεί να
διαβεβαιώσει πως η λέξη «δικό μου» πολύ νωρίς αποκτά θεμελιώδη σημασία και η νηπιαγωγός γρήγορα θα καταλάβει ότι η ακριβής οργάνωση των
αντικειμένων του μαθητή αποτρέπει πολλές συγκρούσεις ή προλαμβάνει ζητήματα μικροκλοπών και κατάχρησης.
Η διάθεση του παιδιού να μοιραστεί δεν γίνεται εξαιτίας μιας πρόωρης
ηθικής προσωπικότητας, αλλά συνδέεται με την ανάγκη του να γίνει αποδεκτό, το αίσθημα ισορροπίας, που έχει ενσωματώσει, τον κορεσμό ή στέρηση υλικών αγαθών, την περιχαράκωση του εαυτού, τη μίμηση. Πάντως η
διαφοροποίηση των παιδιών ως προς αυτό το χαρακτηριστικό καθόλου δεν
μπορεί να προκαθορίσει τελεσίδικα τη στάση του απέναντι στα υλικά αγαθά
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κατά την ενήλικη ζωή. Η ψυχανάλυση, θέλοντας να ερμηνεύσει τα αίτια της
παθολογικής τσιγκουνιάς και κατοχής πραγμάτων, ομιλεί για καθήλωση στο
πρωκτικό στάδιο με νοσηρή άσκηση ελέγχου, που ικανοποιείται μόνο με την
ασφυκτική ιδιοκτησιακή σχέση με το περιβάλλον.
Ήδη από την ηλικία των δύο ετών το παιδί τείνει να προσδιορίζει τον ζωτικό του χώρο και τα αντικείμενα που τον αποτελούν και να διαπιστώνει πως
η ιδιοκτησία υφίσταται, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία του κατόχου.
Ας μην ξεχνάμε ότι λίγο πριν καθετί ήταν προέκταση του εγώ, τουλάχιστον,
όσο η αντίληψη και οι αισθήσεις βεβαίωναν την παρουσία του αντικειμένου
ή παιχνιδιού στην εμβέλειά του.
Οι έρευνες σε τρίχρονα νήπια επιβεβαιώνουν πως, παρά τη μικρή τους
ηλικία, μπορούν εύκολα να ταξινομήσουν τα αντικείμενα σε κατασκευασμένα
από ανθρώπους (κούκλες, κουζινικά, σεντόνια κ.λπ.) και σε φυσικά (αστραπή, βουνό, θάλασσα). Στα πρώτα διεκδικούν την κυριότητα, ενώ για τα υπόλοιπα πιστεύουν πως κατά κάποιο τρόπο οι ιδιότητές τους συσχετίζονται με
τα ίδια. Για παράδειγμα, η Σελήνη λάμπει, για να φωτίσει το όμορφο φόρεμα
ή για να βρει η Χιονάτη τον δρόμο στο δάσος. Ο ανιμισμός και η προσωποποίηση, χαρακτηριστικά της μυθικής σκέψης (τα αποτελέσματα αποδίδονται
σε ατεκμηρίωτες αιτίες, π.χ., η βροντή είναι τιμωρία του Δία) διαιωνίζονται
ακόμα και σήμερα στην ενήλικη κουλτούρα πολλών, στα ζώδια και σε άλλες
μεταφυσικές ερμηνείες, π.χ., το AIDS τιμωρία του Θεού.
Αν τα αντικείμενα είναι άγνωστα, τα παιδιά αναστέλλουν τη διεκδίκηση
κυριότητας, μέχρι να βεβαιωθούν πως είναι ακίνδυνα ή τεχνητά. Ο διαχωρισμός αυτός πάντως σταματά να ισχύει στην ωριμότητα, αν και πολλοί με
αλαζονεία και βεβαιότητα περισσή νομίζουν πώς τα κτήματα τους ανήκουν,
ενώ ολόκληρη η ανθρωπότητα επαίρεται πως ο πλανήτης είναι δικός της και
μπορεί να τον καταστρέφει.
Στην ηλικία 2-3 ετών τα νήπια ξέρουν ποια αντικείμενα αν πάρουν θα
προκαλέσουν αναστάτωση στους γονείς ή συνομιλήκους και, αν πρόκειται
για παιχνίδια αδελφών, τα αναζητούν επίμονα.
Η εμπέδωση της έννοιας της ιδιοκτησίας είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη της νοημοσύνης, αφού οι κοινωνίες φρόντισαν να εφαρμόσουν ένα
σύνθετο και πολλές φορές στρεβλό σύστημα σχέσεων και οικονομικών συμβόλων. Πολλοί ενήλικες αδυνατούν να εξηγήσουν, παρά την εμπειρία, τη νομιμοποίηση, ηθική και λειτουργική, πολλών χρηματοοικονομικών προϊόντων,
όπως τα παράγωγα.
Αναλογιστήκατε πόσο περίπλοκη είναι η συνειδητοποίηση της ανταλλακτικής αξίας του χρήματος — τα μικρά παιδιά πιστεύουν πως μπορούν να
αποκτήσουν οτιδήποτε τους αρέσει χωρίς αντίτιμο και αργότερα θα προτιμήσουν τα μεταλλικά νομίσματα αντί των χαρτονομισμάτων, επειδή το χαρτί
είναι λιγότερο φανταχτερό από τα κέρματα. Θα περάσουν χρόνια μέχρι να
καταλάβουν πως ο πλούτος αντιπροσωπεύει θεωρητικά εργασία, με μύριες
όμως παραχαράξεις, εξαιρέσεις και αδικίες. Για τους τετράχρονους, όποιος
αγγίζει πρώτος ένα αντικείμενο ασκεί νόμιμη κυριαρχία πάνω του και αυτό
μπορεί να ισχύει ακόμα και για τα δώρα που κάνουν. Η διδασκαλία κανόνων οριοθετεί τις καταστάσεις, αλλά πολλές φορές συνδέεται με αισθήματα
απαξίωσης, προκατειλημμένης συμπεριφοράς υπέρ κάποιου άλλου παιδιού,
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ανισότητας κ.λπ. Βρισκόμαστε στο στάδιο της ηθικότητας, που έχει να κάνει
με την ποσότητα και η ολοκλήρωση του υπερεγώ αργεί ακόμα.
Τα νήπια, αν και έχουν εικόνα περί των πραγμάτων που τους ανήκουν,
συνήθως απορούν για τη μονιμότητα της κατοχής. Τι θα συμβεί αν δώσω σε
ένα άλλο παιδάκι να παίξει με τη δική μου κούκλα. Εξακολουθώ να την έχω,
αποκτά και ο φίλος δικαιώματα. Γιατί τα πράγματα του άλλου δεν τα έχω κι
εγώ (εξάλλου, τα ξένα είναι πάντα πιο επιθυμητά από τα δικά τους). Τι θα
συμβεί αν βρω στον δρόμο κάτι που μου αρέσει. Εκείνος που το έχασε εξακολουθεί να το κατέχει. Η έννοια της κοινοκτημοσύνης συνήθως αφορά την
«περιουσία» των άλλων και όχι τη δική τους.
Το κεφάλαιο της αντίληψης της ιδιοκτησίας δεν εξαντλείται εδώ, αλλά,
ενίοτε, καθυστέρηση της ωριμότητάς της μπορεί να ερμηνεύσει φαινόμενα μικροκλοπών και εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον. Οπωσδήποτε, η
άσκηση βίας για την απόκτηση αγαθών συνεπάγεται άμεση ενίσχυση από το
ίδιο το αγαθό, ενώ η ματαίωση ή αναστολή της επιθυμίας και ο κόπος για να
κερδηθούν συνδέεται με μελλοντική επαγγελματική επιτυχία.

Τα τρία Δ της επιστημονικής έρευνας
Καμιά κοινωνική έρευνα που δεν λαμβάνει τρία στοιχεία δεν μπορεί να διεκδικεί υψηλά επίπεδα εγκυρότητας. Αυτά αφορούν το αίτημα για διεπιστημονικότητα, για διαπολιτισμικότητα και για διαχρονικότητα, τα τρία Δ, όπως
τα ονομάζω. Διεπιστημονικότητα γιατί τα πορίσματα κάθε μεμονωμένης
επιστήμης δεν είναι παρά κατευθυνόμενες στρεβλώσεις της αλήθειας, αν
δεν λάβουν υπόψη τις μελέτες και μεθοδολογίες άλλων γνωστικών τομέων.
Διαπολιτισμικότητα επειδή ο παγκόσμιος πληθυσμός δεν αποτελείται από
κατοίκους του λεγόμενου δυτικού πολιτισμού, δημογραφικά το αντίθετο μάλιστα, και γι’ αυτό η οικουμενικότητα είναι το στοίχημα του μέλλοντος. Και
διαχρονικότητα επειδή κανένα κοινωνικό ή ψυχολογικό φαινόμενο δεν προκύπτει συγχρονικά, αλλά οι ρίζες του και οι συνέπειες εκτείνονται σε όλη
την κλίμακα του χρόνου. Κατά όμοιο τρόπο κανείς ψυχίατρος ή ψυχολόγος
δεν μπορεί να κάνει σοβαρή διάγνωση, αν δεν συγκεράσει τις τοποθετήσεις
όλων των επιστημόνων που ασχολούνται με την ψυχική και κοινωνική υγεία,
κοινωνικών λειτουργών, κοινωνιολόγων, εκπαιδευτικών κ.λπ.
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Νευρωτισμός και Σεξουαλικότητα
Το σεξ, ανάλογα με την κοσμοθεωρία, τις προσδοκίες, τις εμπειρίες, την προσωπικότητα, την ηλικία και το πολιτιστικό πλαίσιο δράσης του καθενός, αποτελεί είτε μια αδιαφιλονίκητα μαγική ένωση, είτε συμβιβασμό, είτε μια βιολογική
ή ηδονιστική ανάγκη, που σε τίποτα δεν διαφέρει από την αντίστοιχη των ζώων.
Οι θεωρήσεις περί αυτού μπορεί να επηρεάζονται από την αναπαραγωγική διάσταση, την ανθρωπολογική ερμηνεία, την εξιδανίκευση του ρομαντισμού, την ψυχολογική και κοινωνιολογική σκοπιά, τη θρησκεία, την τέχνη,
τους μηχανισμούς άμυνας.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, λίγους αφήνει ασυγκίνητους και είναι περισσότεροι αυτοί που το έχουν αναγάγει σε κεντρικό, καθημερινό θέμα συζήτησης, άσχετα αν επιδίδονται μετά μανίας ή το έχουν λησμονήσει.
Ολόκληρες γενιές το έχουν θεοποιήσει, απαξιώσει, απομυθοποιήσει, αποσιωπήσει, εξοβελίσει, γελοιοποιήσει, πολύ μελάνι έχει ξοδευτεί αφειδώς από
εκατοντάδες ειδικούς ανά τους αιώνες, αναλύοντας, εφευρίσκοντας τεχνικές, συμβουλεύοντας και ποδηγετώντας.
Για το σεξ πάντα ο καθένας κάτι έχει να διηγηθεί είτε είναι εκούσιος αρνητής του και αναχωρητής είτε αυτόκλητος ειδήμονας και λεγεωνάριος ατρόμητος ή ιέρεια της λαγνείας του.
Το σεξ είναι κίνητρο, σύγκρουση, αυτοσκοπός, ανάμνηση, αυτοαπασχόληση, διαστροφή, επάγγελμα, τιμωρία και απώλεια του Παραδείσου, συνεκτικός κρίκος και παγκόσμια γλώσσα. Η πιο βιωματική μορφή επικοινωνίας,
αφού μπορεί να μετατρέψει το ένστικτο σε θαλπωρή, την ορμή σε οικογένεια, την αυτάρκεια σε μοναξιά.
Αποτελεί σύμβολο, σημειολογία, ιεροτελεστία, απωθημένο ή ακράτητο
πόθο. Με περίεργες και επώδυνες ιδιότητες: Όσο περισσότερο επεξηγείται,
τόσο διαλύεται η έντασή του. Και εάν οι εραστές δεν αφεθούν να μετατραπούν σε αντικείμενα, αλλά εμπλέξουν την οικειότητα, την εκτίμηση, την
αγάπη, τους καλούς τρόπους, την εκμετάλλευση, το politically correct, τόσο
εξελίσσεται σε παρωδία ή τραγωδία.
Μα πάνω από όλα είναι πηγή προβλημάτων […] ειδικά από τότε που έγινε
αποδεκτή η ψυχανάλυση. Βιολογικά ναι μεν διασφαλίζει την ποικιλία των ειδών, διαιωνίζει και ανακατεύει ισχυρά γονίδια, αφήνει τους ισχυρότερους να
επιβιώνουν, πλην δε θέτει σε θανάσιμο κίνδυνο τους θιασώτες του είτε αυτοί
είναι αντιλόπες στη ζούγκλα, είτε τσακισμένες υπολήψεις μη κυρίαρχων και
στερημένων αρσενικών, είτε άνθρωποι που μεταφέρουν τις προσκολλήσεις,
τις καθηλώσεις και τις ανασφάλειές τους στην αρένα του έρωτα.
Αλήθεια, έχετε αναρωτηθεί σε τι μέγκενη μπορεί να μετεξελιχθεί εάν η
νεύρωση αποφασίσει να εκτονωθεί στο κρεβάτι.
Εάν διαθέτετε κάποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά καθ’ υπερβολή,
ενδεχομένως να χρειαστεί να επαναπροσδιορίσετε τις θέσεις και πρακτικές
σας στο σεξ. Αν όχι για να επενδύσετε στην ισορροπία του εαυτού σας, αλλά
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τουλάχιστον για να διαφυλάξετε την ψυχική υγεία των συντρόφων σας ή να
επανακτήσετε την ελκυστικότητά σας.
Όλες οι αναφερόμενες ιδιότητες χρήζουν ειδικού ή κραυγάζουν για έναρξη της πορείας προς την αυτογνωσία και την αλλαγή, αλλά δεν λύνονται με
το σεξ. Κι αν πρόσκαιρα η επήρειά τους εξασθενήσει, γρήγορα θα επανακάμψει δριμύτερη:
– αμφιταλαντεύεσθε ανάμεσα στην ενοχή και τον ίμερο και όσο επιθυμείτε τον άλλο τόσο αναίτια, σε μια αποστροφή της στιγμής, μπορείτε να
τον αρνηθείτε,
– αποφεύγετε αυτά που επιθυμείτε, τα αρνείστε, τα εκλογικεύετε, τα διακωμωδείτε.
– εκνευρίζεστε διαρκώς και με την ελάχιστη αφορμή αναζητάτε πρόσφορο έδαφος για καβγά ή γκρίνια, κερδίζετε την προσοχή με τις φωνές,
– είστε υπερβολικά δύσθυμος ή κυκλοθυμικός/-ή,
– η συναισθηματική αστάθεια ή το ακατάλληλο συναίσθημα διακατέχει
την ψυχοσύνθεσή σας,
– ανησυχείτε για τα πάντα, έχετε εμμονή με το τέλειο, τη λεπτομέρεια, το
ανέφικτο,
– είστε καταθλιπτικός, φιλύποπτος, προσωποποιείτε το καθετί, υποψιάζεστε, αμφιβάλλετε σε σημείο καχυποψίας και άρνησης,
– δεν μπορείτε να χαλαρώσετε, να αφεθείτε, να μην σκέφτεστε αδιάκοπα, να μην μεμψιμοιρείτε,
– είστε υπερβολικά ακατάστατος και αποδιοργανωμένος,
– είστε ψυχρή/-ός,
– απογοητεύεστε βαθιά, ακόμα κι αν οι εξωπραγματικές προσδοκίες
σας είναι αυτές που σας διαψεύδουν κι όχι οι συμπεριφορές του συντρόφου,
– νιώθετε ότι τίποτα δεν θέλετε αρκετά, εγκαταλείπετε εύκολα, δεν τελειώνετε αυτό που αρχίσατε, καταπιάνεστε με νέες ασχολίες που επίσης θα βαρεθείτε,
– έλκεστε από την απόρριψη, μαγνητίζεστε από εκείνους που παρέχουν
επίφαση ρώμης,
– έχετε εξαρτητική προσωπικότητα και χαμηλή αυτοεκτίμηση,
– έχετε την πεποίθηση πως σκοτώνετε ό,τι αγαπάτε
– προσβάλλεστε εύκολα, δεν κατανοείτε το χιούμορ, είστε υπερευαίσθητος/-ή,
– δεν μπορείτε να διαχειριστείτε τον χρόνο που περνά και το σώμα, που
αλλάζει,
– δεν αντιστέκεστε στους πειρασμούς, ενδίδετε χωρίς σκέψη, ζείτε επικίνδυνα,
– επιδιώκετε άμεση ικανοποίηση των επιθυμιών σας και οργίζεσθε, εάν οι
άλλοι δεν το κατανοούν ή δεν σπεύδουν να τις πραγματοποιήσουν,
– επιρρίπτετε τις ευθύνες στους άλλους,
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– μεγαλοποιείτε τα αρνητικά, όσο ασήμαντα κι αν είναι και ελαχιστοποείτε ή κωφεύετε στα θετικά,
– νομίζετε ότι μαντεύετε τις σκέψεις του άλλου και οι φαντασιώσεις σας
κόβουν τους δεσμούς με την πραγματικότητα.

Μπορούν να αλλάξουν οι πεποιθήσεις
των ανθρώπων
Η Ψυχολογία έχει εντατικά ασχοληθεί με τα συστατικά των στάσεων, δηλαδή
των πεποιθήσεων που έχουν οι άνθρωποι οι οποίες μπορούν να νοηθούν ως
οργανωμένα γνωστικά ή συναισθηματικά ή συμπεριφοριστικά σχήματα που
διαθέτουν σταθερότητα, αντιστέκονται στην αλλαγή και, εάν νοηθούν ως
σύνολα, μπορούν να απαρτίσουν τα στοιχεία των αξιών, της κοσμοθεωρίας
και της φιλοσοφίας του ατόμου.
Οι επιστήμονες γρήγορα κατάλαβαν ότι η διάκριση στον γνωσιακό-λογικό τομέα, στο συναισθηματικό και πραξιακό πεδίο ήταν αναγκαία, επειδή
οι στάσεις δεν διαμορφώνονται όλες με τον ίδιο τρόπο. Κάποιες από αυτές
στηρίζονται στη λογική, π.χ., η αντίληψη που έχουμε για το επάγγελμα του
παιδιού μας (θα εξασφαλίζει ένα ικανοποιητικό εισόδημα, θα παρέχει ευκαιρίες ανέλιξης κ.λπ.), ενώ άλλες θεμελιώνονται με συναισθηματική φόρτιση (π.χ., η αγάπη μας για ένα παλιό αυτοκίνητο το οποίο έχει συνδεθεί
με όμορφες αναμνήσεις). Το πραξιακό κομμάτι αφορά το παρατηρήσιμο
μέρος των στάσεων, για παράδειγμα η προτίμηση κάποιου για τα ποιήματα
του Ελύτη μπορεί να τον οδηγήσει στην αγορά DVD με μελοποιημένα έργα
του. Πολλοί πιστεύουν ότι ένα ικανό τμήμα των στάσεων διαμορφώνεται
γενετικά (βλ. έρευνες σε μονοζυγωτικούς διδύμους) και πολλές φορές οι
αρχικές γενετικές προδιαθέσεις (π.χ., μία χαλαρή, άνετη προσωπικότητα)
ενδεχομένως να καθορίσουν τις μελλοντικές αντιλήψεις για τις σχέσεις
ή για την ανεκτικότητα απέναντι στο διαφορετικό. Στην πραγματικότητα,
τόσο η κλασική εξαρτημένη, όσο και η μάθηση μέσω ενίσχυσης, μπορούν
από μικρή ηλικία να ποδηγετήσουν τις αξίες και τα πιστεύω του ατόμου ως
ενηλίκου: η συνεξάρτηση της μυρωδιάς των λουλουδιών με την επέτειο
των γενεθλίων κατά την παιδική ανέμελη περίοδο μπορεί να προκαλέσει
αισθήματα γαλήνης και ευτυχίας κάθε φορά που ο ενήλικος μυρίζει μια
παρόμοια οσμή. Αντίθετα, οι διαρκείς προειδοποιήσεις των γονιών προς
τα παιδιά τους να μην παίζουν με συμμαθητές από ξένες χώρες μπορεί
να είναι το αίτιο για γενικευμένη εχθρότητα προς τους αλλοδαπούς και
το λανθάνον υπόστρωμα για μία ανάλογη πολιτική τοποθέτηση. Φυσικά,
ακόμα και η αντίθετη τελική αντίδραση, δηλαδή η ανοιχτή αποδοχή καθετί
διαφορετικού, απλά διατρανώνει τη συναισθηματική φόρτιση προς τον αρνητισμό των γονέων.
Το πρόβλημα με τις στάσεις είναι ότι αρκετές φορές η διατήρησή τους
μπορεί να είναι αίτιο συναισθηματικών προβλημάτων, ενώ η συχνή μεταβολή
τους προκαλεί γνωστικές ασυμφωνίες. Οι παγιωμένες στάσεις είτε διασφα-
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λίζουν την ισορροπία στο σύστημα της προσωπικότητας είτε μετατρέπονται
σε άκαμπτα σχήματα, που γίνονται αφορμή για ενδοπροσωπικά και διαπροσωπικά ζητήματα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι αντιλήψεις μας διαμορφώνονται και μετασχηματίζονται καθημερινά μέσω της κοινωνικής σύγκρισης
και ελέγχου. Παράλληλα, τα μηνύματα που δέχεται το άτομο μέσω της επικοινωνίας, συνήθως στοχεύουν σε αυτό ακριβώς: την πειθώ.
Οι κοινωνικοί ψυχολόγοι έχουν καταλήξει ότι μεγάλο ρόλο στην αλλαγή
των πεποιθήσεων διαδραματίζει η πηγή του μηνύματος (κατά πόσο αυτός
που το εκπέμπει είναι πρόσωπο κύρους ή θεωρείται αυθεντία ή έχει στενή
σχέση με τον αποδέκτη του μηνύματος). Το ίδιο θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα φαίνεται να έχει η ελκυστικότητα του συνομιλητή, αλλά και η θέση του
ατόμου στην ομάδα στην οποία ανήκει.
Το περιεχόμενο του μηνύματος μπορεί να καθορίσει το αποτέλεσμα μιας
διαλεκτικής διαδικασίας: οι άνθρωποι πείθονται περισσότερο εάν πιστεύουν
ότι το εκπεμπόμενο μήνυμα δεν σχεδιάστηκε, αλλά ούτε χρησιμοποιείται για
να πείσει.
Επιπλέον, έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα με μέση αυτοεκτίμηση πείθονται ευκολότερα από άτομα με χαμηλή ή υψηλή αυτοεκτίμηση και το ίδιο
φαίνεται να ισχύει και για τον δείκτη ευφυΐας. Οι στάσεις μεταβάλλονται
ευκολότερα στις ηλικίες 18–25 ετών.

Ενοχή
Συνοδεύει τους ανθρώπους από τον Κήπο της Εδέμ, ως απόρροια της αμαρτίας, και προϋποθέτει τη γνώση του καλού και του κακού.
Ξεκινά από τη στιγμή που το παιδί θα αναγνωρίσει τον εαυτό του στον
καθρέφτη και εδραιώνεται στην ηλικία 3-5 ετών ως αντίβαρο στη χαρά του
παιχνιδιού, της προσωπικής έκφρασης και της αυθόρμητης πρωτοβουλίας.
Συνεπικουρεί ή καταρρακώνει την αγάπη, τον έρωτα, την κοινωνική δράση, την ηθική. Προκαλεί κατάθλιψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση, άγχος, αλλά συνέχει τα μέλη μιας κοινότητας και αποτρέπει τις παρεκκλίσεις.
Αδελφή του πόθου, του φόβου, του διλήμματος, της νεύρωσης, της τραγικότητας. Νέμεσις με τη μορφή Ερινύας, χαρακτηριστικό ανθρώπων με πάθη
και ορμή. Αριστουργήματα λογοτεχνικά γράφτηκαν για να την εξυφάνουν,
περιγράψουν, ερμηνεύσουν και σίγουρα ο καθείς κουβαλά μια Αντιγόνη
μέσα του, που αναρωτιέται αν θα υπακούσει στον θείο ή ανθρώπινο νόμο.
Η απουσία της δημιουργεί αναλγησία, αμοραλισμό, αντικοινωνικές προσωπικότητες, δολοφόνους κατά συρροή, ευδαιμονισμό, ηδονισμό. Όλοι οι
μηχανισμοί άμυνας επιστρατεύονται για να την καταπνίξουν, θεωρίες ανακατασκευάζονται, δικαιολογίες και επιχειρήματα εφευρίσκονται. Κι όμως αυτή,
βλοσυρή, αδέκαστη και αμείλικτη, συμπορεύεται, αναζητώντας εξιλαστήρια
θύματα και ποινές χωρίς συγκατάβαση.
Διαφέρει πολιτισμικά. Στις δυτικές ατομοκεντρικές κοινωνίες ακούγεται
ως εσωτερική φωνή και στην ανατολική φιλοσοφία ως κοινωνικός έλεγχος
και απομάκρυνση από την ομάδα ή τους θεϊκούς στόχους. Συσχετίζεται με
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αξίες, νόρμες, παραδόσεις. Η ζωή χωρίς αυτήν θα ήταν απαλή, αν οι ανθρώπινες δράσεις δεν ήταν ανταγωνιστικές.
Πρόκειται για ένα από τα ζοφερότερα συναισθήματα: την ενοχή.
Κι αν, κατά την ψυχανάλυση, η πρώτη της εκδήλωση εδράζεται στον έρωτα προς τον γονέα του αντίθετου φύλου, κατά την ενήλικη ζωή επεκτείνεται
σε κάθε έκφανση. Για όσα πράξαμε πληγώνοντας άλλους, για εκείνα που
δεν κάναμε, για ενέργειες κάποιων που δεν αποτρέψαμε, για σκέψεις άνομες και παρορμήσεις μη επιθυμητές. Οι τελειοθήρες πιστεύουν πως δεν έκαναν αρκετά, όσοι διαθέτουν ανελαστικό υπερεγώ, ότι καθετί είναι λάθος,
όσοι ασπάζονται τον σχετικισμό χάνονται μέσα στους κανόνες που οι ίδιοι
μεταβάλλουν, ανάλογα με την περίσταση.
Η σκιά της απειλεί όσους διασώθηκαν από ατυχήματα, εκείνους που επιβίωσαν, ενώ άλλοι δεν τα κατάφεραν. Ο φόρος της βαρύς για τις μητέρες
που μόλις γέννησαν και δεν πλημμύρισαν από συναισθήματα ευφορίας για
το βρέφος: λογισμοί αποτροπιαστικοί, ενάντιοι στις προσδοκίες, που αργότερα θα μεταλλαχθούν σε υπερπροστατευτικότητα ή σε κατάθλιψη. Η γυναικεία φύση, συνώνυμη της ενοχής ανά τους αιώνες, φορτώθηκε τα αιτήματα
για αγνότητα, σεμνοτυφία, πορνεία, πανάκεια.
Ακόμα και στην κακοποίηση, τον μαζοχισμό, την ταπείνωση, το αδηφάγο
πρόσωπό της παρίσταται αμετάκλητο: «Αξίζω την τιμωρία, τον εξευτελισμό,
τον πόνο».
Κατά τη γνωστική ψυχολογία, η ενοχή προκαλείται από αυτόματες σκέψεις που καταλογίζουν ευθύνες, ακόμα κι αν κάτι τέτοιο είναι παράλογο.
Ανδρώνεται μέσα από φαύλους κύκλους συλλογιστικής που χρεώνουν, προσωποποιούν, μεγεθύνουν το αρνητικό και ελαχιστοποιούν το θετικό. Αν εκπορεύεται από τον κρυφό εαυτό και συνδυάζεται με την αυτόνομη ηθική,
εκλαμβάνει υπαρξιακές διαστάσεις. Αν, όμως, αναμιχθεί με κοινωνικό έλεγχο, μετατρέπεται σε ντροπή, καταισχύνη, όνειδος, διαπόμπευση.
Όσοι ονειρεύονται έλεγχο των μαζών την έχουν αναγάγει σε όπλο προπαγάνδας, για να καταστείλουν, να ψέξουν, να καθηλώσουν, να υποτάξουν:
«Εσείς φταίτε για την κρίση. Η οικονομική δυσπραγία σας αξίζει. Μαζί τα
φάγαμε». Εφόσον είσαι άνεργος, δεν έχεις δικαίωμα να λέγεσαι καλός πατέρας, αφού δεν φέρνεις πόρους στην οικογένεια.
Το σχολείο και οι γονείς, το σύστημα εκπαιδεύουν σε αυτήν από νωρίς, για
να αποφύγουν πρωτοβουλίες, καινοτομίες, ρίσκα και για να βεβαιωθούν πως
οι σύννομες ή αποδεκτές συμπεριφορές θα ακολουθηθούν: «Άλλη μια μπουκιά για τον μπαμπά, τη μαμά, τον Χριστούλη»…, «Όλη τη μέρα ακούς μουσική… Δεν θα περάσεις στο πανεπιστήμιο, ενώ οι φίλοι σου θα είναι φοιτητές».
Η καταναλωτική μανία εισήγαγε μορφές ενοχής που οδηγούν σε ψυχαναγκασμό: «Παραβίασες τη δίαιτα, δεν ξοδεύεις αρκετά για τα παιδιά, δεν
ακολούθησες τη μόδα ή τις τάσεις της εποχής».
Η λαίλαπά της κατακυρίευσε και τους κοινωνικούς ρόλους: Δεν είσαι καλός εραστής/ερωμένη επειδή δεν είχες «γενναία στύση», δεν έφτασες σε
οργασμό, δεν εντρύφησες στο Κάμα Σούτρα, το ταντρικό σεξ ή δεν έδωσες
βάση στα λόγια των τηλεοπτικών σεξολόγων, καταδίκη επειδή είσαι ανεπαρκής σύζυγος, τύψεις για τη διάλυση μιας οικογένειας, μειονεξία γιατί παρέμεινες ψηφιακά αναλφάβητος, άρα, καθόσον δεν καταρτίστηκες αρκετά,
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μομφή που δεν έχεις κατάλληλες γνωριμίες, επίκριση γιατί δεν έμαθες δέκα
ξένες γλώσσες.
Όσο περισσότερες οι απαιτήσεις για να θεωρηθεί κάποιος ολοκληρωμένος, τόσο οι ενοχές για την ασυμβατότητα των στόχων και του προσωπικού
δυναμικού θα πληθαίνουν.
Η ενοχή η συνοδοιπόρος του ανθρώπου από τη γένεσή του, τον συντροφεύει μέχρι το τέλος του βίου του. Επειδή οι ρίζες της βρίσκονται στη θνητότητα, που σε αναγκάζει να αναπολείς το αιώνιο και να συμβιβάζεσαι με το
εφήμερο και επιδερμικό.

Δεν έγραψα καλά στις εξετάσεις
Αν διαβάσετε τις βιογραφίες όλων εκείνων που η κοινωνία θεωρεί επιτυχημένους, θα διαπιστώσετε ότι είναι διάσπαρτες από ήττες, ματαιώσεις, προσπάθειες που έπεσαν στο κενό, πισωγυρίσματα, πίκρες και απώλειες.
Αυτό είναι το φυσιολογικό, επειδή μέσω του λάθους και της αστοχίας οι
άνθρωποι μαθαίνουν και εξελίσσονται, ενώ η εύκολη κατάκτηση, παρά τη
χαρά που προσφέρει, δεν διδάσκει και μερικές φορές οδηγεί σε υπερφίαλες
εκτιμήσεις. Κατά πολλούς δε και τα δύο είναι απλώς ζήτημα συγκυρίας.
Αλήθεια, ποιο ήταν το κυρίαρχο συναίσθημά σας πριν μεταβείτε στο εξεταστικό κέντρο; Ο πόθος για την επιτυχία ή ο φόβος για την αποτυχία; Το
δεύτερο ίσως να αποτέλεσε τον παράγοντα εκείνο που ανέστειλε τη δράση
και συσκότισε τον νου.
Να, λοιπόν, κάποιες βασικές συμβουλές που αμέσως μετά την ατυχία σας
στις Πανελλαδικές οφείλετε να σκεφθείτε.
Αποφύγετε την άρνηση! Η άρνηση είναι ένας ψυχολογικός μηχανισμός
άμυνας που προστατεύει τους μαθητές από το άγχος, αλλοιώνοντας όμως
την πραγματικότητα. Υποβαθμίζει το γεγονός, το περιβάλλει με ψεύτικα δεδομένα και μνήμες, το σπρώχνει προς το υποσυνείδητο, μεταθέτει την ευθύνη, το φορτώνει με λανθασμένες ερμηνείες και αιτιάσεις. Η άρνηση συνεπικουρείται από τα στερεότυπα, τις στρεβλωμένες αντιλήψεις, τις κοινές
παραδοχές, τα βαρετά λόγια παρηγοριάς. Η ανώτατη εκπαίδευση είναι μια
μακρόχρονη επένδυση στον εαυτό και σε κάθε περίπτωση πρέπει να τυγχάνει της δέουσας σοβαρότητας.
Εκτιμήστε με ειλικρίνεια και σύνεση, πρώτα με τον εαυτό σας και έπειτα
με εχέφρονες και συναισθηματικά αποφορτισμένους ανθρώπους (π.χ., τους
δασκάλους σας) τι ακριβώς πήγε λάθος στην πορεία σας. Αν δεν γράψατε
καλά σε κάποιο μάθημα, τότε θα πρέπει να εστιάσετε σε αυτό. Αν γενικά οι
επιδόσεις σας δεν ήταν οι αναμενόμενες, τότε οι στρατηγικές μελέτης κατά
τη διάρκεια της χρονιάς και η διαχείριση του χρόνου πρέπει συλλήβδην να
αναθεωρηθούν. Να θυμάστε ότι η χρονιά που έρχεται μπορεί να φέρει μαζί
της μοναξιά, εσωστρέφεια, αμφιθυμία, συγκρούσεις, πλήξη. Όλα τα χαρακτηριστικά δηλαδή μαθητών προορισμένων να διαπρέψουν, αρκεί γρήγορα να τα
τιθασεύσουν.
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Η ατυχία σας με κανέναν τρόπο δεν υποδηλώνει κάτι σχετικά με την προσωπικότητά σας. Αποβάλλετε από τις σκέψεις σας τον πανικό, τις βιαστικές κρίσεις και κυρίως μην γενικεύετε. Δεν είστε ούτε λιγότερο ικανός από
όσους πέτυχαν ούτε ανάξιος για κάτι καλύτερο. Η αυτοεκτίμηση πρέπει να
βγει αλώβητη και ενισχυμένη από τον αναστοχασμό. Μην ενδίδετε σε ανθρώπους, που θα σας μειώσουν, θα αποδώσουν ευθύνες, θα κάνουν κηρύγματα. Μην ζηλεύετε τους φίλους που πέτυχαν την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, αλλά μην μπείτε και στην αρνητική κουλτούρα εκείνων που δεν το
κατάφεραν. Μην μέμφεσθε τους άλλους ή τους καθηγητές. Ο ρεαλισμός και
η λογική στοιχειοθέτηση της κατάστασης είναι συνήγορός σας.
Πολλοί από τους μαθητές που αποτυγχάνουν είχαν υψηλές επιδόσεις στο
σχολείο. Οι Πανελλαδικές ήταν μια κακή έκπληξη, μια μη αναμενόμενη εξέλιξη, μια προσδοκία όλων που διαψεύσθηκε. Όμως, ο επιμελής μαθητής, που
ατύχησε, έχει όλα τα εφόδια να επιτύχει στο μέλλον μια περίοπτη θέση. Κάθε
εμπόδιο σε καλό.
Δείτε την εξεταστική ως κάτι το τετελεσμένο και σχεδιάστε διακοπές και
στιγμές χαλάρωσης πριν ξαναρχίσετε τον αγώνα. Αναπροσδιορίστε τους
στόχους σας και ιεραρχείστε τις ανάγκες, προβείτε σε σχέδια οργάνωσης
της ύλης, βρείτε τους κατάλληλους μέντορες. Μιλήστε με επαγγελματίες
που ασκούν τη δραστηριότητα που θέλετε να σπουδάσετε και επισκεφθείτε
τους εργασιακούς χώρους τους. Πηγαίνετε στο κοντινό σας πανεπιστήμιο,
δείτε τις εγκαταστάσεις, μιλήστε με φοιτητές. Όλα αυτά θα σας εμψυχώσουν, επειδή θα ξέρετε ακριβώς τι θέλετε να καταφέρετε.
Οι αποτυχίες είναι περάσματα και μεταβάσεις. Συνδέουν δυο σημεία της
ζωής, από το σκοτάδι προς το φως και γεμίζουν το ενδιάμεσο με αυτογνωσία, πείσμα, θέληση. Δυστυχώς, οι μη νουνεχείς άνθρωποι αποτιμούν την
αποτυχία από το κακό αποτέλεσμα, χωρίς να κρίνουν την πορεία. Μην συζητάτε με τέτοιους. Όσο αγαθά κι αν είναι τα κίνητρά τους, ο δογματισμός
συγκαλύπτει τις πραγματικές δυνατότητες και διεξόδους.
Το μόνο που σας χωρίζει από την εκπλήρωση των στόχων σας είναι η
προσωπική ιστορία, που θα διηγηθείτε στον εαυτό σας για τους λόγους της
αποτυχίας σας. Αν η ετυμηγορία σας είναι θετική, η θέση στο πανεπιστήμιο
και η καλή ακαδημαϊκή πορεία είναι δεδομένη
Η αποτυχία είναι μια προσωρινή κατάσταση. Ο στιγματισμός ή ο αυτοστιγματισμός και η κατηγοριοποίηση είναι παθολογίες ανώριμων προσωπικοτήτων και η κατάθλιψη οργή που διοχετεύθηκε εσωτερικά. Μετατρέψτε την σε
ενέργεια και στρέψτε τη προς τα έξω.
Για τους γονείς:
Η προσωπικότητα του παιδιού είναι ο καθοριστικός παράγοντας επιλογής επαγγέλματος. Είναι ο μαθητής κοινωνικός, οργανωτικός, ριψοκίνδυνος,
πρακτικός, ρεαλιστής, καλλιτεχνικός, θεωρητικός, του αρέσουν τα ταξίδια, η
ασφάλεια, οι υψηλές αμοιβές, η φύση, η ιεραρχία;
Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ποια επαγγέλματα θα έχουν σε δέκα
χρόνια ζήτηση. Μπορεί να είναι τα λογιστικά ή τα εξειδικευμένα στελέχη τουριστικών επαγγελμάτων ή οι στρατιωτικές σχολές, αλλά οι δεξιότητες είναι
εκείνες που θα διασφαλίσουν επαγγελματική αποκατάσταση και τα δίκτυα
που θα αναπτύξετε. Η σχολή είναι μόνο η αφορμή.
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Η κρίση θα τελειώσει και νέες προοπτικές για τους νέους θα παρουσιαστούν. Καλλιεργείστε τους την κουλτούρα της γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας, την προοπτική δηλαδή να σπουδάσουν δύο ειδικότητες,
π.χ., κοινωνιολογία και οικονομικά.
Τόσο οι γονείς, όσο και οι μαθητές έχουν φαντασιακές απόψεις για τις
συνθήκες σε κάθε επάγγελμα. Ή, ακόμα χειρότερα, δημιουργούν στερεότυπα από γνωστούς και φήμες. Η μόνη λύση είναι η πραγματική γνωριμία με
επαγγελματίες.
Όλοι είμαστε υπέρ του δημόσιου πανεπιστημίου, αλλά οι εναλλακτικές
είναι πολλές και εδώ και στο εξωτερικό. Δείτε τι ισχύει με τα επαγγελματικά
δικαιώματα στις χώρες της ΕΕ.
Μην συνδέετε το κοινωνικό στάτους και την επαγγελματική προοπτική με
την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, αλλά αποκλειστικά με τη μόρφωση, τη γνώση και τις εμπειρίες της φοιτητικής ζωής.

Σχέσεις και κατάθλιψη
Μια κοινότατη ερώτηση σε κλίμακες αξιολόγησης των κοινωνικών δικτύων
είναι ο αριθμός των φίλων και των γνωστών που διαθέτει κάποιος και η συχνότητα επαφής μαζί τους. Δυστυχώς, και οι δυο αξιολογούν μη σημαντικές
παραμέτρους, το βάθος και το εύρος ή έστω επιχειρούν να τα αποτυπώσουν
με λάθος τρόπο.
Πολλές πλέον έρευνες έχουν επικυρώσει αυτό το οποίο γνωρίζει ο κοινός
νους, ότι δηλαδή η ποσότητα και η τακτικότητα των αλληλεπιδράσεων δεν
έχουν τόση σημασία, όσο η ποιότητα και η ειλικρίνεια των σχέσεων.
Οι συσχετίσεις με την εμφάνιση κατάθλιψης είναι πια φανερές:
- Σύζυγοι που δεν λαμβάνουν συναισθηματική υποστήριξη από τον/τη
σύντροφό τους έχουν διπλάσια πιθανότητα να βιώσουν κατάθλιψη κατά τη
διάρκεια του βίου τους, συγκρινόμενοι με όσα άτομα είναι ελεύθερα ή με
παντρεμένους με μεγάλη ικανοποίηση από τον γάμο.
- Οι λέξεις-κλειδιά σε μια συμβιωτική σχέση που απομακρύνουν τον κίνδυνο κατάθλιψης είναι η κοινωνική, επαγγελματική στήριξη, η συμμετοχή
στον σχεδιασμό, στη φιλοσοφία ζωής και η ανάλυση των περίπλοκων συναισθηματικών μεταπτώσεων.
- Αν εγκαθιδρυθούν άκαμπτες, τετριμμένες, ελεγκτικές ή διεκπεραιωτικές
μορφές επικοινωνίας μεταξύ συζύγων, χωρίς έκφραση και πηγαία κατανόηση συναισθήματος, η κατάθλιψη ελλοχεύει.
- Οι άνδρες, παρά τα αντίθετα στερεότυπα, επηρεάζονται πολύ περισσότερο από την κακή ποιότητα της σχέσης, ίσως επειδή αποτελεί μία από τις
λίγες πηγές συναισθηματικής αποτοξίνωσης, εσωτερικής εκδήλωσης και χαλάρωσης. Οι γυναίκες αποκαλύπτονται ευκολότερα σε φίλες, συγγενείς και
γνωστούς και είναι κοινωνικά επιθυμητό να συζητούν αυτά που νιώθουν.
- Όταν επέλθει η χαρτογράφηση των αντιδράσεων των συντρόφων και
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γίνει εφικτή η προβλεψιμότητα και η ασφάλεια, η σχέση τείνει να φθίνει, αν
δεν εμπλουτιστεί από έναν νέο γνωστικό καταιγισμό πληροφοριών, τροφή
και έλξη για τον εγκέφαλο.
- Οι εξωστρεφείς σύντροφοι κινδυνεύουν περισσότερο από μη έγκυρη και
έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης, επειδή ο άλλος δεν
παρατηρεί την αντίθεση με την προηγούμενη χαλαρή και κοινωνική συμπεριφορά, αλλά τις προσδοκίες του. Με λίγα λόγια, οι εσωστρεφείς μοιάζουν πιο
επιρρεπείς στην κατάθλιψη, αλλά οι εξωστρεφείς αποτυγχάνουν να δείξουν
ότι κάτι έχει αλλάξει.
- Η υπερβολική αφοσίωση σε μία σχέση δημιουργεί προδιάθεση για κατάθλιψη, επειδή οι σύντροφοι εξαρτούν την αυτοεκτίμηση και την ταυτότητα
της προσωπικότητας αποκλειστικά από αυτήν. Έρευνες αποδεικνύουν ότι,
εάν συμβεί κάτι απρόοπτο στην αλληλεπίδρασή τους, οι αυτοαξιολογήσεις
τους είναι αρνητικές, παρουσιάζουν άγχος και καταθλιπτικά επεισόδια, ανεξάρτητα από το ποιος έφταιγε αρχικά για τη σύγκρουση. Τα γεγονότα αυτά
επηρεάζουν επικίνδυνα την επαγγελματική και κοινωνική τους ζωή.
- Η αλλαγή της θέσης των γυναικών και η χειραφέτησή τους έχει επιφέρει
αλλαγές στην πυρηνική οικογένεια, τις οποίες και τα δύο φύλα δεν μπορούν
εύκολα να χειριστούν, με αποτέλεσμα να βιώνουν κενό στις διαπροσωπικές
σχέσεις, κύριο χαρακτηριστικό της κατάθλιψης.
- Τα καταθλιπτικά μοτίβα που θα αναπτύξουν οι σύντροφοι εξαρτώνται εν
πολλοίς από τις μνήμες από την οικογένεια καταγωγής και από τις εμπειρίες
τους από προηγούμενες ερωτικές σχέσεις. Η κατάθλιψη, δυστυχώς, διδάσκεται...

Σατραπεία
Υπάρχει ένας τύπος ανθρώπου, εριστικός, φίλαυτος και επηρμένος, που σαν
τον Σίσυφο κουβαλά τον βράχο των ανασφαλειών του, βασανίζοντας με τη
συμπεριφορά του όσους ηθελημένα ή ακούσια τον συναναστρέφονται.
Είναι σε τέτοιο βαθμό προσηλωμένος στο πληγωμένο του «εγώ», που
αναλώνει τις πιο δημιουργικές στιγμές του επιχειρώντας να αποδείξει στους
υπόλοιπους την αδιαμφισβήτητη αξία του. Ίσως, κατά τα κρίσιμα χρόνια της
παιδικής ηλικίας, δεν κατάφερε να κερδίσει τον σεβασμό, την αγάπη και την
αμέριστη προσοχή των γονέων ή επιδόθηκε σε κάποια ανούσια μάχη εξουσίας και ανταγωνισμού με τα αδέλφια του.
Το θέμα είναι πως το έλλειμμα αυτό το σεργιανά διογκωμένο, άλυτο,
υπερτροφικό στην ενήλικη ζωή, επικυρώνοντας κάθε στιγμή την απόλυτη
εξάρτησή του από τη γνώμη των άλλων.
Αξία προς ικανότητες είναι ο απλός ορισμός της αυτοεκτίμησης που οριοθετεί το πρόβλημα: Ο άνθρωπος που εξετάζουμε, ενώ δεν διαθέτει αρκετές
δεξιότητες, αν και δεν διακρίνεται για τις εξαιρετικές του επιδόσεις, έχει με
μαεστρία εξυφάνει έναν αστήριχτο μύθο αυταξίας και πομπώδους αυτοαναφοράς.
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Κόλακας προς τους ανωτέρους (εξάλλου πάντοτε αυτοί ταυτίζονταν με
τους απορριπτικούς γονείς), ζηλωτής προς τους ισότιμους και τυραννικός
προς όσους εκλαμβάνει ως κατώτερους, ομιλεί πάντοτε προτάσσοντας το
«εγώ», απαιτεί προσοχή, θαυμασμό, αδιαπραγμάτευτη αποδοχή, υποτιμά
κάθε πρωτοβουλία που δεν εκπορεύεται από τον ίδιο, παγιδεύει τους υποτελείς σε ατελεύτητες ψυχαναγκαστικές διαδικασίες, αναστέλλει αποφάσεις
για να ταλανίσει τους υφισταμένους, διατρανώνει την ισχύ του με λοιδορίες,
ενώ σε κάθε ευκαιρία και περίσταση δρα με γνώμονα την αυτοπροβολή.
Πολλές φορές πείθει τους άλλους ή εκμεταλλεύεται το σύστημα για να
κερδίσει διευθυντικές θέσεις και να διαλαλήσει το περίφημο: «Ξέρεις ποιος
είμαι εγώ, ρε…». Η δύναμή του τεκμηριώνεται με επιτηδευμένα κηρύγματα
και φιλιππικούς, οι οποίοι συνθέτονται εν ριπή οφθαλμού και εκφωνούνται
στην αόρατη Πνύκα της υπομονής και του ραγιαδισμού των θυμάτων του.
Αλίμονο σε εκείνον που θα τον αμφισβητήσει ή θα εκφράσει διαφορετική
άποψη, ουαί σε όσους δεν υπομείνουν την a priori ηγεμονία του: σατραπικός
στην ιδεολογία και μακιαβελικός στην επιβολή, θα μεταχειριστεί κάθε μέσο,
ηθικό και μη, για να εκμηδενίσει τον αντίπαλο. Λοιδορίες, όνειδος, συκοφαντία μερικά από τα προσφορότερα όπλα του. Η χαμηλή, αμυντική του αυτοεκτίμηση τον καθιστά επικίνδυνο, τον καθηλώνει σε γνώσεις και διαδικασίες
που γνωρίζει καλά, ώστε να αποδεικνύει την αυθεντία του, τον απομονώνει
από το καινοτομικό, το νέο, το αναζωογονητικό. Διαστρέφει την αλήθεια που
δε συντελεί στην εδραίωση της μεγαλομανίας του, υποβιβάζει κάθε κοινωνικά αναγνωρισμένο πρόσωπο, εγκλωβίζει τους συνεργάτες του σε ατέρμονες
προφάσεις δημοκρατίας, τετριμμένων αξιών και επαναλήψεων.
Η νοσηρότητά του δεν αντιμετωπίζεται παρά με ψυχοθεραπεία, με χειρισμό, με την άνωθεν αποκάλυψη ή με κάποιο εσχατολογικό γεγονός που
θα τον κλονίσει. Οι τλάμονες συγγενείς, συνάδελφοι και υφιστάμενοι είτε
θα προκρίνουν την αποφυγή είτε τη σύγκρουση είτε, συνηθέστερα, τη συμμόρφωση. Αλλά, πάντοτε, η προσωπικότητά του θα μαρτυρά αυτό που ήταν
ανέκαθεν γνωστό: Πως η αυτοεκτίμηση κερδίζεται σωρευτικά κυρίως κατά
την παιδική ηλικία και πως οποιαδήποτε απόκλιση θα διαιωνίζει την αρνητική
έκβαση μέχρι τον θάνατο.

Ασκήσεις αυτοεκτίμησης
Το δικαίωμα στην αυτοεκτίμηση απορρέει από το γεγονός πως ανήκετε στην
ανθρωπότητα και, για να διαβάζετε αυτές τις γραμμές, από την παραδοχή
πως έχετε καταφέρει, παρά τις αντιξοότητες, να επιβιώσετε μέχρι σήμερα.
Πραγματικά, όλοι σας είστε μοναδικοί, όσον αφορά τις εμπειρίες, την
προσωπικότητα, τον χαρακτήρα. Σαφώς και υπάρχουν στιγμές που καταρρακώνουν το αυτοσυναίσθημα, κάμπτουν τη σιγουριά, λυγίζουν τη βεβαιότητα.
Όμως κανένας δεν εξουσιοδοτείται, παρά μόνο καταχρηστικά και αυτόκλητα, να αμφισβητήσει τον συναισθηματικό σας πλούτο, να κρίνει τις ιδιότητες
και να αποφαίνεται για την ποιότητά σας. Είστε οι τροπαιούχοι της ζωής και
μόνο ο εαυτός σας μπορεί να προβαίνει σε αξιολογικές κρίσεις.
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Για ένα δεδομένο δεν μπορείτε να εκφέρετε ενάντια επιχειρήματα: Πως
το Σύμπαν ολόκληρο θα ήταν διαφορετικό εάν εσείς δεν είχατε υπάρξει,
αλληλεπιδράσει, ποθήσει, εργαστεί, εάν εσείς δεν είχατε για κάποιο σκοπό,
που θα σας αποκαλυφθεί εσχατολογικά, διανύσει την πορεία σας μέχρι τώρα
στον πλανήτη μας.
Φανταστείτε την αυτοεκτίμηση ως μια συνισταμένη των ικανοτήτων και
της αξίας που αποδίδετε στην ύπαρξή σας. Κάποιοι είναι ικανοί και το αναγνωρίζουν καθημερινά με τονωτικές ενέσεις αυταξίας, αρκετοί, ενώ είναι
ικανοί, για πολλούς λόγους σταματούν να το βλέπουν και περιμένουν από
άλλους την αναγνώριση και μερικοί, ενώ είναι περιορισμένοι όσον αφορά τις
δυνατότητες, τείνουν να αποδίδουν μεγάλη αξία στον εαυτό τους, πείθοντας
και τον περίγυρό τους γι’ αυτό και επιτιθέμενοι σε όποιον τολμήσει να τους
αμφισβητήσει.
Αναλογιστείτε τι επηρεάζει τη δική σας αίσθηση πληρότητας και αυτοολοκλήρωσης:
- Η αυτοεκτίμηση είναι αποτέλεσμα κοινωνικής σύγκρισης, είναι αυτό που
κοιτούμε στο συμβολικό κάτοπτρο της ματιάς των άλλων. Αν κάθε βράδυ
ρωτάτε και ο καθρέφτης απαντά πως είστε η ωραιότερη, η ευγενέστερη,
αυτή που σύμφωνα με τις στάσεις της πορεύτηκε άλλη μια μέρα, τότε η γαλήνη και η ισορροπία σηματοδοτεί τον βίο. Αν, όμως, κρυμμένη η Χιονάτη,
καραδοκεί να πάρει τα σκήπτρα, να σας εκθρονίσει από τις βεβαιότητες και
να σπείρει την αμφιβολία και την έριδα, η αυτοεκτίμηση τίθεται εν αμφιβόλω… Κι όμως, δεν θα έπρεπε: Τους Κύκλωπες δεν θα τους συναντήσετε αν
μέσα σας δεν τους κουβαλάτε. Η αξία είναι θεϊκό χάρισμα, που σας δωρίθηκε, επειδή γεννηθήκατε κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση.
- Η αυτοεκτίμηση αυξάνεται όταν πιστεύουμε πως ασκούμε έλεγχο στα
γεγονότα της ζωής μας κι επομένως οποιαδήποτε δράση είναι προτιμότερη
από την αδράνεια, την παραίτηση, την παράδοση. Όλα σχεδόν τα προβλήματα είναι μαθημένες συμπεριφορές, που ξαφνικά, ενώ κάποτε χάριζαν επιτυχία, έγιναν μη λειτουργικές. Η μεμψιμοιρία, η γκρίνια, η κατάθλιψη, ο φθόνος,
η σύγκριση είναι η σίγουρη ατραπός προς τη νέκρωση των πιο ζωογόνων
στοιχείων του εαυτού.
- Η αυτοεκτίμηση έχει σε μεγάλο ποσοστό καλλιεργηθεί από τους γονείς
κατά την παιδική ηλικία. Δεν είστε υπεύθυνοι εάν εκείνη την καθοριστική περίοδο δεν δεχθήκατε αρκετό σεβασμό, αναγνώριση, αγάπη. Συμφιλιωθείτε
με τους πρωταγωνιστές της προσωπικής σας ιστορίας και προχωρήστε έχοντας με τη συγχώρεση και την άφεση απαλλαγεί από τις άγκυρες που σας
καθηλώνουν.
1. Γράψτε σε μικρά χαρτάκια τις ιδιότητές σας, που θεωρείτε ανεκτίμητες,
μοναδικές, ιδιαίτερες, βασικές, θελκτικές: μπορεί να είστε υπομονετικοί, φιλόδοξοι, εργατικοί, στοργικοί, φιλαλήθεις, εύκαμπτοι, οργανωτικοί, δημιουργικοί. Σκεφθείτε αναλυτικά και ρεαλιστικά και καταγράψτε εκείνα μόνο τα
χαρακτηριστικά που εσείς εκτιμάτε κι όχι οι άλλοι.
2. Ιεραρχήστε τις αρετές αυτές κατά σειρά σπουδαιότητας.
3. Κλείστε τα μάτια και σκεφθείτε ότι ένας επίβουλος εχθρός έχει τη δυνατότητα να σας στερήσει κάποιες από αυτές, να τις υποκλέψει, να τις καταχραστεί. Σας δίνει, όμως, την ευκαιρία να επιλέξετε εσείς ποιες θα θυσι-
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άσετε. Διαλέξτε εκείνα τα προτερήματα που θα απολέσετε… Ποια είναι και
πώς θα είναι ο εαυτός σας χωρίς το καθένα από αυτά… Τι επίδραση θα έχει
η αφαίρεση στους σημαντικούς άλλους.
4. Θα έχετε πλέον κατανοήσει πως η παραμικρή απώλεια των ιδιοτήτων
σας αλλοιώνει συλλήβδην την προσωπικότητά σας και αντιλαμβανόμενοι το
μέγεθος της ζημίας, εκλιπαρείτε τον φανταστικό εχθρό, έστω, να σας επιστρέψει δύο από αυτές… Ποιες θα ξαναπέρνατε πίσω; Γιατί;
Ίσως τώρα να έχετε υποψιαστεί πόσο σημαντικά και υπέροχα και αναντικατάστατα είναι όσα κατέχετε και πως δεν πρέπει σε κανένα Αττίλα να ανοίξετε τις πύλες, έστω κι αν αυτός είναι ο ίδιος ο εαυτός σας…

Ο ρόλος του ψεύδους στις ερωτικές σχέσεις
Στα περισσότερα ζευγάρια επικρατεί η ψευδαίσθηση πως η εμπιστοσύνη είναι το καθοριστικότερο κριτήριο στις στέρεες βάσεις του οποίου θα σμιλευτεί η πορεία και η βιωσιμότητα της σχέσης. Χωρίς να υποτιμάται η βαρύνουσα σημασία της, δεν πρέπει να παραγνωριστεί το γεγονός ότι η οικοδόμηση
της εμπιστοσύνης χτίζεται με πολύ κόπο, με αλλεπάλληλες δοκιμασίες και
καταρρίπτεται εύκολα από λίγες μόνο αστοχίες, χωρίς να είναι εύκολα εφικτή η επαναφορά της. Οι δεσμοί είναι πολύ πιο σύνθετες διαδικασίες, για να
στηριχθούν σε παρόμοιους υπεραπλουστευτικούς αφορισμούς και στερεότυπα.
Σχεδόν το 92% των ερωτικών συντρόφων ψεύδονται κατά συνθήκη ή κατά
συρροή, αποκρύπτουν πληροφορίες και εν γένει αποφεύγουν τη συζήτηση
ορισμένων ευαίσθητων θεμάτων. Τα ψέματα απαιτούν περισσότερη πνευματική ενάργεια σε σύγκριση με την αλήθεια, συσχετίζονται με το επίπεδο
ευφυΐας, αποτελούν καλύτερο προγνωστικό δείκτη της, αποκαλύπτονται από
τις συναισθηματικές ενδείξεις ευκολότερα απ’ ό,τι με τη λογική.
Οι άνδρες καταφεύγουν σε αυτήν την τακτική συχνά, ειδικά εάν πρόκειται
να κερδίσουν βραχυπρόθεσμες ενισχύσεις, ενώ οι γυναίκες πολύ πιο εύκολα
αποκρύπτουν τα συναισθήματά τους, προσποιούνται και σκηνοθετούν πειστικότερα και περιπλοκότερα τις αποκλίσεις τους από την αλήθεια. Επιπλέον,
πολύ περισσότερο είναι διατεθειμένες να χαρακτηρίσουν θετικά άτομα, ενώ
δεν το εννοούν, να υποκριθούν αντίθετες θυμικές εκφράσεις και τα ψέματά
τους αναφέρονται σε άλλα πρόσωπα, σε αντίθεση με τον εγωκεντρισμό της
παραπλανητικής συμπεριφοράς στους άνδρες. Φαίνεται ότι τα αγόρια ηλικίας 6-8 ετών ψεύδονται πιο συστηματικά σε σύγκριση με τα κορίτσια, στα
πλαίσια της διεκδίκησης. Οι πταίσαντες ερωτικοί σύντροφοι σπάνια αισθάνονται ενοχές για τα ψέματα που είπαν, επειδή γνωρίζουν τα κίνητρα που τους
οδήγησαν εκεί, και δικαιολογούν εύκολα το παράπτωμα. Οι σκηνές μεταμέλειας είναι τις περισσότερες φορές πλαστές και οι μέθοδοι αποφυγής της
τιμωρίας ολοένα και συνθετότερες.
Άραγε γιατί μία συμπεριφορά με τέτοια συχνότητα εμφάνισης εξοβελίζεται μετά βδελυγμίας και αποτελεί τεκμήριο και πιστοποίηση ενός αβέβαιου
μέλλοντος για τη σχέση.
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Οι έρευνες αποδεικνύουν ότι οι ερωτευμένοι δεν μπορούν εύκολα να διακρίνουν τα ψεύδη του συντρόφου τους ή εθελοτυφλούν, για όσα σε τρίτα
πρόσωπα είναι απολύτως φανερά. Μάλιστα, οι τυφλωμένοι από την επιθυμία
είναι ικανότεροι να εντοπίζουν ανακρίβειες σε αγνώστους, παρά στο ερώμενο πρόσωπο, του οποίου τα ψεύδη φανερώνονται τυχαία. Ο έρωτας είναι
εξιδανίκευση και προβολή.
Καθώς ο ερωτικός οίστρος δυναμώνει, οι σύντροφοι έχουν πολύ περισσότερους λόγους να πουν ψέματα, αλλά η δεξιότητα ευθείας κρίσης καταποντίζεται. Δεν είναι τυχαίο ότι περίπου το 95% των αναληθειών θα περάσουν
απαρατήρητες. Οι άνθρωποι εξαπατούν ευκολότερα τα πρόσωπα που τους
εμπιστεύονται.
Τα ψέματα είναι μία τέχνη και τεχνική που μαθαίνεται από την ηλικία των
έξι μηνών. Για τα παιδιά είναι πολύ εύκολο να αποφύγουν την τιμωρία διά
της πλαγίας αυτής οδού, παρά να μην πουν αλήθεια, για να μην πληγώσουν
κάποιον.
Οι ψυχολόγοι είναι πεπεισμένοι ότι τα ψέματα διαχωρίζουν και διαφυλάσσουν την ερωτική σχέση από τις αναπόφευκτες αρνητικές σκέψεις, διατηρούν ένα μέρος της αυτονομίας της προσωπικότητας σε καταστάσεις, που
αυτή εκουσίως και άνευ όρων παραδίδεται στο υποκείμενο του πόθου, και
παρέχουν την απαραίτητη ένταση, η οποία αναβαθμίζει το ενδιαφέρον. Παρ’
όλα αυτά, η αποκάλυψη της αλήθειας κλονίζει και προκαλεί τριγμούς, που
πρέπει να διευθετηθούν άμεσα, ειδάλλως λαμβάνουν ανεπιθύμητες διαστάσεις.
Σύμφωνα με στατιστικές, τα περισσότερα ψεύδη εκστομίζονται από
φόβο μήπως η πραγματικότητα, ένα γεγονός ή κάποια τελεσθείσα πράξη
διαταράξει τη γαλήνη της σχέσης. Εάν ο σύντροφος είναι επικριτικός, ελεγκτικός και καχύποπτος, η πιθανότητα εξαπάτησης αυξάνεται. Μάλιστα, η
συμπεριφορά αυτή μπορεί να ενισχυθεί με δύο τρόπους: είτε επειδή δεν
έγινε αντιληπτή από τον ενδιαφερόμενο και απέδωσε άμεσα συναισθηματικά ή υλικά κέρδη είτε επειδή η αντίδραση του άλλου ήταν τόσο εριστική,
που ο φόβος και το άγχος παγίωσαν την πεποίθηση πως ένα ψέμα είναι
συμφερότερο από τη διένεξη. Παρατηρήθηκε ότι οι τεχνικές αποσιώπησης και διαστρέβλωσης της αλήθειας με τον χρόνο γίνονται ολοένα και πιο
εμπεριστατωμένες, ανάλογα με τον βαθμό αντίδρασης του συντρόφου και
την εμπειρία.
Οι λεκτικές αλληλεπιδράσεις του ζευγαριού συνήθως κατηγοριοποιούνται σε πληροφορίες για συναισθήματα, για την εξουσία ως συστηματική
επιρροή, για πόρους (υλικούς και πνευματικούς), για επίλυση προβλημάτων,
για τη σεξουαλική δραστηριότητα, για διαδικασίες διεκπεραίωσης, για τις
σχέσεις του με άλλα πρόσωπα, για γενικό σχολιασμό γεγονότων και για σχεδιασμό. Το ψέμα είναι η συστηματική αλλοίωση ή απόκρυψη πληροφοριών
σε κάποιον από τους παραπάνω τομείς, η οποία, σύμφωνα με τη θεωρία της
κοινωνικής συναλλαγής, διέπεται από τις αρχές της αμοιβαιότητας: Ακόμα
κι αν το ψεύδος αγνοηθεί πρόσκαιρα, η επίδρασή του παραμένει και πρέπει
να εκτονωθεί.
Οι άνθρωποι τείνουν να απομακρύνονται από όσους δεν συνεργάζονται
ή παρακρατούν αγαθά και πληροφορίες για τον εαυτό τους. Το ψέμα εν ολί-
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γοις, όταν γίνει φανερό, δημιουργεί τις αναγκαίες συνθήκες ανταγωνισμού
και έλλειψης ικανοποίησης που θα οδηγήσουν στην ανταπόδοση ή την αποξένωση. Παράλληλα, επιτείνει την αμφιβολία στην επικοινωνία, αυξάνοντας
την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια.
Τα συνηθέστερα ψέματα αφορούν τις παλιές ερωτικές σχέσεις, την αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους, ειδικά εάν ανήκουν στο αντίθετο φύλο,
δικαιολογίες απομάκρυνσης και διαχείρισης του χρόνου, τις φιλίες και τις
σχέσεις με την οικογένεια καταγωγής, τα έξοδα για αγορά αγαθών, τα πολύ
προσωπικά συναισθήματα και την πραγματική αντίληψη για τον άλλο. Πολύ
συνηθισμένη είναι η απόκρυψη των σεξουαλικών φαντασιώσεων και προτιμήσεων, του αυνανισμού, της αντιπάθειας για φίλους ή την οικογένεια του
συντρόφου, της αποστροφής για τις μικρές συνήθειες του άλλου, π.χ., για
τον τρόπο που τρώει, για ζητήματα καθαριότητας κ.λπ. Όλα τα προαναφερθέντα θα ενσκήψουν ως λαίλαπα, όταν η σχέση αποκτήσει υπέρμετρη οικειότητα ή οδηγηθεί σε σοβαρή σύγκρουση.
Όσο ειλικρινέστερος θεωρείται ο σύντροφος, τόσο αυξάνεται η προθυμία
για συναισθηματική επένδυση, εφόσον οι συνθήκες και η ένταση του έρωτα
είναι φυσιολογική. Το ψέμα αυξάνει τη διάθεση για στέρηση πόρων, για επιβολή ορίων, για επανάκτηση της αυτονομίας και για διατήρηση των προνομίων της ελεύθερης ζωής. Η εμφάνισή του είναι δηλωτική της διαπίστωσης
ότι η σχέση δεν είναι λειτουργική και η ευθύνη δεν πρέπει να επιρρίπτεται
αποκλειστικά στον ψευδόμενο.
Οι ρόλοι στην ερωτική διαδικασία είναι πάντοτε συμπληρωματικοί. Το
ψέμα σε τελική ανάλυση μπορεί να εκληφθεί ως φόβος για τον ασφυκτικό
εναγκαλισμό ενός συντρόφου ή μία κραυγή για περισσότερη προσοχή και
αλλαγή.

Η ανατομία της ζήλειας
Η ζήλεια είναι ένα συναίσθημα τόσο στενά συνυφασμένο με τον έρωτα, που
θα μπορούσε να θεωρηθεί θεμελιώδες και αναντικατάστατο συστατικό του.
Έχει βιωθεί από όλους, όσους έχουν τρωθεί από τα ιοβόλα βέλη της ύπουλης και πανάρχαιας θεότητας, ενώ αποτέλεσε κίνητρο για παράτολμες και
απονενοημένες πράξεις που ενέπνευσαν την τέχνη όλων των εποχών και
πολιτισμών της υδρογείου.
Η ζήλεια, ως ψυχική ένταση, έχει καταδυναστεύσει την καρδιά και τον νου
συνετών και μη εραστών, ενώ η ασυγκράτητη καθολικότητα την νομιμοποιεί
υποσυνείδητα, εκτός από τις περιπτώσεις που οδηγεί στα άκρα, απειλώντας
και τη ζωή ακόμα του αποδέκτη, αλλά και την πνευματική ισορροπία του κατακυριευμένου από αυτήν.
Ο πάσχων αποστασιοποιείται από τον εαυτό, καταλαμβάνεται από συστηματικές παρανοϊκές σκέψεις και σενάρια, φαντασιώνει τις βασανιστικές λεπτομέρειες της απιστίας, συνδέει πραγματικά και άσχετα στοιχεία, για να τεκμηριώσει την ενοχή, ταλανίζεται από ατέρμονα ροή φορτισμένων σκέψεων,
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κατακλύζεται από πλημμυρίδα ατελέσφορων συναισθημάτων, παρηγορείται
προσωρινά από έναν στοιχειοθετημένο λόγο, για να παρασυρθεί ξανά και
ξανά στη δίνη της αμφιβολίας. Ο βίος ολόκληρος στροβιλίζεται γύρω από
το αντικείμενο της λατρείας, η κατάθλιψη διαδέχεται την παραμυθία και το
δυστυχές θύμα μετατρέπεται σύντομα σε ανδράποδο του μαζοχισμού. Ακούγεται παράδοξο, αλλά η επιβεβαίωση της υποψίας αποτελεί την απαρχή της
λύτρωσης.
Στην πραγματικότητα η ζήλεια δεν αποτελεί αυτόνομη ψυχική κατάσταση.
Αντίθετα, είναι ένα μείγμα συναισθημάτων που ενοποιούνται κάτω από τη
γενικευμένη έννοια: συνοψίζει τις ανεπάρκειες της προσωπικότητας, αντανακλά τα επίπεδα αυτοεκτίμησης, μορφοποιεί τους φόβους και ανακαλεί
μνήμες απωθημένες της παιδικής ηλικίας. Αιτία συκρουσιακών χωρισμών,
αναμοχλευτής πάθους και μέθεξης στις σκοτεινές ατραπούς της λαγνείας,
γοητεία ή κατάρα, η ζήλεια πιστοποιεί τον τρόμο της εγκατάλειψης, την απειλή της μοναξιάς, τον δισταγμό μπροστά στις απροσδόκητες αλλαγές, την
υστερία ενώπιον της απώλειας ελέγχου των γεγονότων της ζωής.
Η ζήλεια είναι ένα εθιστικό κοκτέιλ φόβου, οργής, πικρίας, ματαίωσης,
αδυναμίας, ανασφάλειας, περιθωριοποίησης, καταδικαστικής κοινωνικής
σύγκρισης, διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, κτητικότητας και ενοχής.
Είναι ο κατήγορος που επικυρώνει και φέρνει στην επιφάνεια τα τρωτά σημεία του εαυτού, που υπέβοσκαν και τώρα συμβολοποιούνται, ενδυόμενα το
προσωπείο του ίμερου για ένα πρόσωπο, για μία άπιστη γυναίκα ή άνδρα,
που διαρκώς διολισθαίνει, ξεγλιστρά, ξεφεύγει και χάνεται με κάθε απρονοησία και άδικη μομφή του λαβωμένου από τη ζήλεια συντρόφου.
Η ζήλεια προσκαλεί τη μνήμη της μητέρας που χανόταν από τα μάτια του
βρέφους κατά την περίοδο της προσκόλλησης, τρέφεται από το άγχος του
αποχωρισμού, που κάποτε γέννησε αγωνίες, όταν βιώθηκε σε ηλικία μόλις 8
έως 18 μηνών, αναδεύει την κραυγή πως αυτή που αγαπάς περισσότερο μπορεί να εξαφανιστεί ανά πάσα στιγμή. Κι αν αυτή η αμέλεια διαπράχθηκε από
την πολύτιμη μητέρα, πόσω μάλλον από εκείνη που καταλαμβάνει αργότερα
τον θρόνο της: την γυναίκα που ποθείται.
Ο μύθος της αποκλειστικότητας του ερωτικού συντρόφου, που τόσο υποκριτικά και περίτεχνα έχει καλλιεργηθεί στις δυτικές κοινωνίες, σε συνδυασμό με το πρωτόγονο κομμάτι του εγκεφάλου, που αντιδρά στον πανικό με
τη φυγή ή την επίθεση, η βαθιά εμπεδωμένη πεποίθηση πως μπορεί ο άνθρωπος να αγαπά μόνο ένα άτομο τη φορά, η ψευδαίσθηση ότι ένα μοναχά
πρόσωπο μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες και ο αδυσώπητος κοινωνικός
έλεγχος συνηγορούν στην καλλιέργεια νοσηρών σχέσεων και στη διαιώνιση
της ζήλειας. Εχθρότητα προς τους φίλους, καχυποψία, εξαντλητικός έλεγχος
ωραρίων και ασυνεπειών, απομόνωση και διεστραμμένο ενδιαφέρον για το
πιο ασήμαντο τεκμήριο ενοχής, παρακολούθηση, τεχνάσματα και αξημέρωτες νύχτες συνθέτουν το σκηνικό της νεύρωσης. Οι ελπίδες μετατρέπονται
σε Ερινύες και η ένταση πολλαπλασιάζει τον πόθο, που ακροβατεί στα όρια
του φυσιολογικού και της παθολογίας: η γυναικεία κακοποίηση, ψυχολογική
και σωματική, έχει τις ρίζες της στη ζήλεια που έχει συστηματοποιηθεί.
Όσο πιο πολύ δένονται οι άνθρωποι με τους ερωτικούς τους συντρόφους,
τόσο περισσότερα τα διακυβεύματα από έναν χωρισμό. Αν η αυτοεκτίμηση
εξαρτάται από τον έλεγχο των καταστάσεων, από την κοινωνική σύγκριση
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και τις σχέσεις με τους γονείς, τότε η ζήλεια είναι το συναίσθημα εκείνο που
θέτει όλα τα παραπάνω σε αμφισβήτηση. Καμιά φορά θεραπεύεται με τον
χρόνο, άλλοτε πάλι εκδηλώνεται συχνότερα σε νέους που δεν διαθέτουν
εμπειρία δεσμών. Και κάποτε, όταν πρόκειται για τον τελευταίο έρωτα, όταν
απευθύνεται στη νύφη της νεκρικής κλίνης, μπορεί να οδηγήσει σε εξάρσεις
ανεξέλεγκτες και βίαιες.

Savoir vivre για τους ευπατρίδες του Zoom
Δευτέρα πρωί, μάθημα στο Πανεπιστήμιο, σε μια από τις πάμπολλες πλατφόρμες τηλεσυνεργασίας που εισέβαλαν στη ζωή μας, μαινόμενες πως θα
απελάσουν από το κοινωνικό γίγνεσθαι οποιονδήποτε δεν εξοικειωθεί πάραυτα, αμετάκλητα και ολοκληρωτικά μαζί τους.
Meet, Zoom, Webex, eClass, Rooms, E-Me, Skype, Teams, λέξεις που αξιώνουν να αλώσουν τη συγχρονία και διαχρονία της γλώσσας, να τεκμηριωθούν ετυμολογικά, να αποκτήσουν ιστορικότητα, να ενταχθούν αδιαμφισβήτητες στο καθημερινό λεξιλόγιο, έννοιες που επιζητούν τη μέθεξη και το
δέος! Όροι που θα τους ψελλίζουν οι μαθητές δημοτικού και θα νιώθουν την
ανατριχίλα που οι αρχαιότεροι αισθάνονταν στο χτύπημα του κουδουνιού.
Αγουροξυπνημένοι επιμορφούμενοι ετοιμάζονται να βιώσουν μια ακόμη
μαθησιακή εμπειρία, τεχνικοί σε απόγνωση τσακώνονται με πεισματάρικες
συνδέσεις, δίκτυα πολλών G μουλαρώνουν στις οπτικοακουστικές απαιτήσεις. Και οι γνωστές δικαιολογίες των ανίδεων: δεν βρίσκω το αρχείο, δεν
ανοίγει ο σύνδεσμος, ξέχασα τα password, είμαι ιδεολογικά αντίθετος, αρνούμαι να συνδράμω στην παρωδία αυτή του μαθήματος…
Κι όμως, ο νόμος του Μέρφι έχει παραθυράκια ή ανομολόγητες εξαιρέσεις, λες και κάποιος Έλληνας γραφειοκράτης να τον μόλεψε με δεκάδες εγκυκλίους: Σαν έτοιμα από καιρό, τα πάντα λειτουργούν στην
εντέλεια. Εξάλλου, θα καταρρρεύσουν, ως συνήθως, συλλήβδην αργότερα, αποτρέποντας κάθε ηδονική διδακτική κορύφωση, που ίσως
παρ’ ελπίδα να είχε επιτευχθεί μεταξύ διδάσκοντος και φοιτητών.
Δυστυχώς οι πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης προσφέρουν το πλαίσιο με τίμημα την ηδονή.
Το μάθημα, επιτέλους, αρχίζει. Μια νέα παιδαγωγική όμως πρέπει επιτακτικά να ερευνηθεί, ώστε να περιλαμβάνει και αυτές τις μορφές επικοινωνίας.
Αυτόματη καταγραφή των διαδραματιζομένων, παρουσίες με το πάτημα
ενός πλήκτρου, ψηφιακή ύλη, ασκήσεις και εργασίες στον ανάλογο σύνδεσμο, όλα στην εντέλεια, παρά τις αιτιάσεις των καχύποπτων, που ελεεινολογούν για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και για εκούσια ή ακούσια
παρακολούθηση από ώτα και οφθαλμούς μη αρμοδίων.
Για όλα αυτά οι σοφοί νομοθέτες θα μεριμνήσουν αργότερα, όταν ο
Covid 19 δεν θα είναι παρά ένα ακόμη ηττημένο μικρόβιο εμπρός στην επέλαση της επιστήμης. Είναι πια θέσφατο, σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης
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πάντοτε να παραβιάζονται ή να θεσπίζονται οι μεγαλύτερες ελευθερίες και
δικαιώματα.
Με όλους αυτούς τους άριστους οιωνούς ξεκινά η εκπαιδευτική μυσταγωγία. Αλλά φευ! Αντί για τα χαρωπά πρόσωπα των πεινασμένων για μάθηση
επιμορφούμενων ιριδίζουν στην οθόνη τα μαύρα τετράγωνα με τα ονόματα
των συνδεδεμένων. Αντί για τις εκφράσεις ανατροφοδότησης ακούγεται ένα
ξερό ναι στην ερώτηση «Με ακούτε όλοι καθαρά;».
Αλλά ούτε καν αυτό. Έντρομος διαπιστώνω πως όλες οι απορίες και οι
απαντήσεις τους δίνονται γραπτώς μέσα από τη συνομιλία, στο chat, λες
και κάνουμε διάλογο στο messenger του Facebook. Κάποιοι έχουν επιλέξει
χρωματιστά και φτιασιδωμένα avatar, κάποιοι στέλνουν φατσούλες αντί για
καταφάσεις.
Τελικά τα χρόνια στα chatrooms από την εποχή του IRC δεν πήγαν χαμένα. Χωρίς τη συσσωρευμένη εμπειρία συζητήσεων με φίλους και πιθανές
σχέσεις, τίποτα δεν θα ήταν εφικτό. Ούτε καν η επίσημη εκπαίδευση στις
τηλεδιασκέψεις από το Υπουργείο.
Πολλοί έχουν επισημάνει την κούραση που προκαλεί η ενασχόληση με τις
πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, που οφείλεται στην έλλειψη μη λεκτικών δεδομένων επικοινωνίας και στην υπερπροσπάθεια του εγκεφάλου να αντλήσει
ερμηνείες και νόημα από μια συζήτηση, που λίγες τέτοιες δυνατότητες παρέχει.
Όλες οι αισθήσεις συντελούν στη σφαιρική εμπειρία αλληλεπίδρασης,
ακόμα και η όσφρηση ή η αφή. Η όραση και η ακοή μόνο ελλιπείς πληροφορίες παρέχουν, εάν γίνουν η μοναδική πύλη εισόδου πληροφοριών και
ερεθισμάτων.
Όμως η νέα μορφή επικοινωνίας, όπως και κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, πρέπει να διέπεται από κανόνες δεοντολογίας και να συνοδεύεται
από τυποποιημένες πρακτικές καλής συμπεριφοράς, ώστε να διασφαλίζεται
η ποιότητα της νέας αυτής μορφής επικοινωνίας.
Ας δούμε επιγραμματικά τους βασικότερους κανόνες, εφόσον όλοι πλέον
παραδέχονται πως οι τηλεδιασκέψεις θα καθιερωθούν ως συμπλήρωμα ή
υποκατάστατο των διά ζώσης συναντήσεων:
- Είναι πραγματικά μεγάλη αγένεια να μην είναι ανοιχτή η κάμερά σας,
εκτός αν ο διοργανωτής της συνάντησης σας έχει δώσει οδηγίες για το αντίθετο. Φροντίστε επομένως είτε να έχετε επιλέξει ένα αξιοπρεπές και απομονωμένο μέρος για να τοποθετήσετε τον υπολογιστή ή το κινητό σας (π.χ., το
γραφείο σας) είτε διαλέξτε ένα όμορφο και σεμνό υπόβαθρο από τις επιλογές της πλατφόρμας που χρησιμοποιείτε. Σε κάθε περίπτωση, για την πρώτη
είσοδο φροντίστε η κάμερα και ο ήχος να είναι κλειστά, μέχρι να βεβαιωθείτε πως όλα λειτουργούν ομαλά. Ανενεργό πρέπει να είναι το μικρόφωνο
όταν δεν έχετε τον λόγο. Εξασφαλίστε πως θα μπείτε αδιάσπαστοι στη συζήτηση, χωρίς ενοχλητικούς ήχους ή άλλες οχλήσεις. Ει δυνατόν δοκιμάστε
τις τεχνικές λεπτομέρειες της σύνδεσης πολύ πριν την έναρξη.
- Φροντίστε να είστε ον-λάιν τουλάχιστον δέκα λεπτά πριν την έναρξη της
συνάντησης και να είστε ντυμένη/-ος ευπρεπώς, ακόμα και στα σημεία του
σώματος που υποθέτετε πως δεν φαίνονται στην κάμερα. Ντυθείτε και περιποιηθείτε τον εαυτό σας σαν να πηγαίνατε σε κανονική ανάλογη διάσκεψη.
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- Οι πολυδιεργασίες, το multitasking, δηλαδή η τάση να ασχολείστε με
χίλια δυο άλλα πράγματα την ώρα της τηλεδιάσκεψης (π.χ., να παίζετε με το
κινητό, να κάνετε πράγματα που δεν φαίνονται στην κάμερα, αλλά τα προδίδουν οι κινήσεις σας, να μιλάτε με άλλους κ.λπ.), είναι δείγμα υποτίμησης
των συμμετεχόντων και πρέπει να αποφεύγονται.
- Κοιτάξτε ευθεία στην κάμερα όταν μιλάτε και όχι στα τετραγωνάκια των
προσώπων. Αυτό δίνει την ψευδαίσθηση ότι τους κοιτάτε στα μάτια. Φροντίστε ώστε το φως να βρίσκεται μπροστά σας και όχι πίσω σας. Μην στέκεστε
πολύ κοντά στην κάμερα και μην σκύβετε προς το μέρος της.
- Να υποθέτετε πάντα πως η κάμερα και ο ήχος είναι ανοιχτοί και πως οι
υπόλοιποι σας ακούν. Αυτό θα σας προστατέψει από αβλεψίες που μπορεί
να σας αφήσουν εκτεθειμένους.
- Μάθετε καλά τις δυνατότητες της πλατφόρμας και τα εργαλεία επικοινωνίας που προσφέρει (επισήμανση, παρουσίαση, διαμοιρασμό, εξωτερικούς
συνδέσμους, ξεχωριστά δωμάτια, βίντεο, υπό-ομάδες κ.λπ.), ώστε να προάγετε την επικοινωνία με κάθε δυνατό μέσο. Μπορεί τίποτα να μην μοιάζει με
τη διά ζώσης συνάντηση, αλλά ας γίνει το καλύτερο δυνατό.
- Μην μοιράζετε τον σύνδεσμο και τους κωδικούς της τηλεδιάσκεψης σε
όποιον δεν μπορεί να συνεισφέρει. Μικρές ομάδες είναι πιο ευχάριστες και
εγγυώνται καλύτερη συνδεσιμότητα. Μην κοινοποιείτε αυτές τις λεπτομέρειες σε κοινωνικά δίκτυα, εκτός αν θέλετε να διακυβεύσετε την ιδιωτικότητα.
- Μην μαγνητοσκοπείτε οτιδήποτε δίχως την έγγραφη συναίνεση των συμμετεχόντων. Διαφυλάξτε τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
- Αν είστε ο διοργανωτής της τηλεδιάσκεψης φροντίστε να βγείτε τελευταίος από αυτήν, αφού αποχαιρετήσετε τους καλεσμένους σας.
- Να έχετε υποστηρικτικό υλικό στο οποίο θα έχουν ασύγχρονη πρόσβαση όλοι οι συμμετέχοντες μετά το πέρας της συνάντησης.
Μια νέα εποχή, που προετοιμάστηκε τουλάχιστον μια δεκαετία πιο πριν,
ξεκινά και ο ψηφιακός κόσμος αποκτά την ίδια βαρύτητα με τον πραγματικό.
Το Ίντερνετ δεν είναι πια ένα δίκτυο που φιλοξενεί κοινωνικά φαινόμενα,
αλλά ένα περιβάλλον που τα προκαλεί. Ας φροντίσουμε οι νέοι όροι και συνθήκες να γίνουν όσο το δυνατόν πιο ανθρώπινοι.

Συμβουλές για εκείνους που έχουν χάσει
τα πάντα
Το κείμενο αυτό είναι αφιερωμένο στη Μαρίνα, μία από τις γυναίκες που κάτι
με έχουν διδάξει.
Χθες συνάντησα μια εξαϋλωμένη μορφή, δεητική, σαν αυτές που βρίσκεις
σε τοιχογραφίες ερειπωμένων εκκλησιών κι αναρωτιέσαι αν απεικονίζουν
ανθρώπους ή πνεύματα ή δαίμονες με αγγελικό περίγραμμα: Έναν γνωστό
μου επαγγελματία που έχασε τη δουλειά του, χωρίς ένσημα και συνδικαλιστική αρωγή ή επιδόματα, με έγκυο γυναίκα και καταρρακωμένη αξιοπρέ-
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πεια. Τα δάχτυλά του κιτρινισμένα από τη νικοτίνη, πρόλαβε να μου πει την
απελπισία του, πριν μου ζητήσει δύο ευρώ. Τού έδωσα κι ήξερα πως τον
καταδίκασα σε επαιτεία αδιέξοδη και τον κατέταξα ως ποσοστό σε στατιστικές ανάλγητες: επόμενη στάση το αλκοόλ, ενδεχομένως τα ναρκωτικά, η
περιθωριοποίηση, οι απόπειρες αυτοκτονίας. Όλα είναι τόσο ερμηνεύσιμα,
όταν έχουν μια προβλέψιμη πορεία, όταν αφορούν τους άλλους κι όταν τα
διδάσκεις σε φοιτητές. Τι γίνεται, όμως, εάν χάσεις τα πάντα σε ένα κράτος
που η Πρόνοια είναι ανέκδοτο;
Η δυστυχία των ανθρώπων δεν μπαίνει σε νόρμες. Ο καθένας την βιώνει
με τον δικό του τρόπο και η αντίδραση στην έλευσή της μοναδική και καθοριστική. Κι αν στην ευτυχία το εγώ αυξάνει την αυτοεκτίμηση, διεκδικεί τα
εύσημα και φλερτάρει με την έπαρση, στην κακοδαιμονία και τη συμφορά
αποδιοργανώνεται και αποδομεί την ιστορικότητά του. Η ξαφνική πτώχευση
διακόπτει τη συνέχεια του εαυτού, στρεβλώνει τη θέση στον χώρο, τον χρόνο, την ιεραρχία, και εμπαίζει τις σταθερές και τις αξίες της ζωής.
Κάποιοι προκρίνουν την αυτοκτονία. Και παρά τη συχνότητά της, καμιά
ψυχολογική διαδικασία δεν μπορεί να την προβλέψει. Γιατί σε πολλούς περνά ως ιδέα, αρκετοί την διατυμπανίζουν ως έκκληση για βοήθεια, άλλοι την
αναφέρουν για εντυπωσιασμό.
Αλλά είναι εκείνη η μία ελάχιστη στιγμή που το μυαλό θα κατακλυστεί από
εικόνες, από δίψα για εκδίκηση, από αγάπη και αυτό-λύπηση, από μνήμες
παλαιών καλών εποχών, ενοχές, πικρία, απελπισία, ντροπή και οδύνη, που θα
υπνωτίσει τα ένστικτα και θα άρει τους δισταγμούς. Το τέλος τότε μοιάζει με
λύτρωση και το αμετάκλητο σωτηρία.
Η ίδια η φύση και η κοινωνία ευνοούν την επιβίωση των δυνατότερων. Και
όσοι δεν μπορούν να συνεχίσουν, ακόμα και υπό το κράτος της απώλειας ή
του τραύματος, είναι θεμιτό να φεύγουν ως φυσική επιλογή. Η αγέλη με τον
τρόπο αυτό θα ισχυροποιηθεί. Η ατομική ύπαρξη ποτέ δεν είχε τόση σημασία
όσο η ομάδα.
Η λατρεία της δύναμης και η διαιώνιση της πυγμής ίσως έχουν νόημα στο
ζωικό βασίλειο και σε πολιτισμούς βαρβαρικούς. Όμως είμαστε άνθρωποι
και η αδιαφορία μας απέναντι σε αυτούς, που λυγίζουν, πλήττει το πιο θεμελιώδες αγαθό: την αγάπη, που προσδιορίζει την ανθρωπιά. Γιατί, όσοι έχετε
επιβιώσει αρκετά, θα γνωρίζετε ότι η αγάπη είναι η αρετή από την οποία εκπορεύονται όλες οι υπόλοιπες αξίες και η έλλειψή της μετατρέπει τον χρυσό
της ψυχής σε σκουριά.
Όταν λοιπόν χάσετε τα πάντα, σε μια στιγμή ή από κακό υπολογισμό ή από
σκευωρία της τύχης:
• Ετοιμαστείτε να δείτε τους φίλους σας να εξαφανίζονται σταδιακά,
παρά την αρχική τους στήριξη. Όσοι στις μεγάλες στιγμές επαινούσαν και
θαύμαζαν, σε κριτές και κατηγόρους γρήγορα θα μετατραπούν. Την εμπιστοσύνη τους πως καταχραστήκατε θα ουρλιάξουν και τις δύσκολες εποχές ή την οικογένεια και τα παιδιά τους θα επικαλεστούν. Αυτοί που θα παραμείνουν ώς το τέλος θα πυροδοτήσουν τις απαρχές της νέας σας ζωής.
Και αυτή είναι η πεμπτουσία της ανάνηψης. Απαλλαγείτε άμεσα από τα
μιάσματα, όπως το νέο δάσος από τους καμένους κορμούς, και ενταχθείτε
σε νέες συλλογικότητες, μιλήστε με καινούργια πρόσωπα, ασχοληθείτε με
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φορείς και οργανώσεις που πριν υποτιμούσατε ή αγνοούσατε την ύπαρξή τους, θρησκευτικές, περιβαλλοντικές, πολιτιστικές. Οι πολίτες που τις
απαρτίζουν έχουν μεγαλύτερη ελαστικότητα και ευελιξία.
• Κρατήστε την οικογένειά σας ιερή, γιατί εκείνης η συνοχή διακυβεύεται. Ο
σύντροφος μπορεί να εξαντληθεί, να δειλιάσει, τα παιδιά να γίνουν αγχόνεςμε τις διαρκείς ανάγκες τους, οι γονείς να έχουν γεράσει. Όμως πάση θυσία
αποφύγετε τους καβγάδες και μετρήστε τα λόγια σας, πριν τους πληγώσουν.
Διαχειριστείτε τις ενοχές, γιατί κάθε ριπή εναντίον τους και κάθε μομφή είναι
δηλητήριο που παραλύει τα αντανακλαστικά. Και η εσωτερική διάβρωση έχει
τη μεγαλύτερη τοξικότητα. Η φτώχια δρα ως καταλύτης στο διαζύγιο, αλλά,
αν συμβεί, ποτέ μην θυσιάσετε την αξιοπρέπειά σας. Αυτή είναι και η άριστη
κληρονομιά προς τα τέκνα σας και το φυλαχτό για τον νέο εαυτό.
Ήδη θα μάθατε να ξεχωρίζετε τους κόλακες, τώρα είναι καιρός να κλείσετε τα αυτιά σας σε ανυπόστατες υποσχέσεις. Πολλοί το ονομάζουν και σύνδρομο του ριμπάουντ και αποτελεί τη μεγαλύτερη παγίδα, επειδή το παιχνίδι
έχει προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή σας. Αν χάσετε τα πάντα, δεν πρόκειται με εύκολο τρόπο να διεκδικήσετε πίσω τη ζωή σας, όπως ακριβώς ήταν,
πόσω μάλλον να σκοράρετε άμεσα. Είναι καλύτερο να σχεδιάσετε μια μη
μεταχειρισμένη ζωή. Να θυμάστε, λοιπόν, ποιος υπήρξατε και τι είχατε καταφέρει, αλλά μη μεμψιμοιρείτε. Τα ταξίδια στον χρόνο, μια στο ένδοξο παρελθόν και μια στο τρομακτικό μέλλον, αναζωπυρώνουν την ήττα. Δεν υπάρχουν
θριαμβευτικές επιστροφές, παρά μικρά, αβέβαια βήματα του ασθενούς μετά
την εγχείρηση.
Που όμως τις πληγές επουλώνουν.
Θα καταλάβατε τώρα πια πως ποτέ δεν ήσαστε τα υλικά αγαθά που μέχρι
πρότινος κατείχατε. Σταθερές και αδιαμφισβήτητες παραμένουν μόνο οι αξίες τις οποίες κανείς δεν μπορεί να αλλοιώσει και καμιά δυσκολία να βγάλει
σε πλειστηριασμό. Μα ξαφνικά αλλάζουν και οι ανάγκες. Αλήθεια, με πόσα
λιγότερα θα μπορούσατε να είχατε πορευθεί, κερδίζοντας χρόνο για τους
αγαπημένους. Κι ετούτο εδώ το δίλημμα τώρα θα σας καταστείλει: Αν χάσετε την προσωπική σας ταυτότητα, θα γίνετε μια ακόμη στατιστική. Αλκοόλ,
ναρκωτικά, συμμορίες αποτυχημένων, ορδές παρανόμων, πορνεία, τζόγος,
ακραία κόμματα μπορούν να σας φανούν σαν φως στο έρεβος της απελπισίας, αλλά σύντομα θα σας ξεβράσουν σαν περιττώματα από την κοινωνία.
Μην ενδιαφέρεστε για τη γνώμη των άλλων. Έτσι κι αλλιώς, στους χαλεπούς καιρούς δραπετεύουν. Μιλήστε παντού για την κατάσταση στην οποία
έχετε περιέλθει και αναζητήστε εργασία από όλους. Δεν είναι εύκολες οι θύρες, όταν η χρεία τες κουρταλεί.. αλλά για δείτε. Ενώ εσείς εκλιπαρείτε για
εργασία, από εκείνες που η προσφορά εργατικού δυναμικού είναι αμείλικτη,
λίγο πιο πάνω ψάχνουν για ανθρώπους να μαζέψουν τις ελιές, σε κάποια
τουριστική περιοχή αναζητούν προσωπικό. Το διαδίκτυο έχει γεμίσει από αγγελίες ανθρώπων που μαγειρεύουν για άλλους ή προσφέρουν ανταλλακτική
εργασία. Αν χάσετε τα πάντα και η πιο μικρή απασχόληση γίνεται ευκαιρία
για ένα ξεκίνημα, επειδή ακριβώς διαφυλάττει την ακεραιότητα και τον αυτοσεβασμό.
Φροντίστε την εμφάνισή σας, ώστε να μην προσομοιάζει ανθρώπου που
έχει ενδώσει.
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Σταματήστε τις παράλογες αρνητικές σκέψεις που αιχμαλωτίζουν το μέλλον στη μιζέρια του παρόντος και στην καθήλωση του παρελθόντος. Μιλήστε με ανθρώπους που τα έχουν καταφέρει κι όχι με τους πληβείους που
αποδίδουν τις ευθύνες στους άλλους και έχουν μεθύσει για εκδίκηση και
αυτοτιμωρία. Στις μικρές καταστροφές πρέπει να βρεις το στοιχείο του αναστρέψιμου, που εγγενώς φέρουν. Αλλιώς γίνονται μεγάλες.

Η ψυχολογία της απληστίας
Η μελέτη της απληστίας, της ακόρεστης εκείνης ανάγκης για απόκτηση αγαθών, πολύ περισσότερων από όσα μπορεί κάποιος να καταναλώσει, ακόμα
κι αν δεν του αξίζουν, πολύ γρήγορα και αναπάντεχα συναντά τις έννοιες
της αυτοεκτίμησης, της νεύρωσης, της εξάρτησης, του ναρκισσισμού και της
κατάθλιψης.
Η ίδια η αυτοεκτίμηση είναι μια συνδιαλλαγή με τον θάνατο και με τον
τρόμο. Με τον εφιάλτη του πεπερασμένου, του ατελέσφορου, του α-συνεχούς, του θνητού, που περιφέρεται καθημερινά, έστω κι αν συγκαλύπτεται
στη βοή της φαινομενικής κίνησης και της πολυπραγμοσύνης.
Το τίμημα της ευφυΐας ήταν η συνειδητοποίηση των συνεπειών του θανάτου στην ύπαρξη: η ταπεινωτική σήψη, το άρρητο άγνωστο, η παντοτινή λήθη,
οι επιπτώσεις της φυγής μας στους αγαπημένους, η πιθανή τιμωρία για τις
πράξεις μας, η απώλεια της ταυτότητας του εγώ, οι ανεκπλήρωτοι σκοποί, το
σκοτάδι, το μηδέν. Η υστεροφημία των αρχαίων, μια μαρτυρία της διαχρονικής απελπισίας.
Ακόμα κι αν όλα αυτά καθεύδουν στο υποσυνείδητο, κάθε στιγμή το τέλος των άλλων, οι νεκροί των δελτίων, οι ασθένειες και τα δυστυχήματα μας
υπενθυμίζουν ότι ανήκουμε στους ζωντανούς, μα παράλληλα προειδοποιούν
ότι ο χρόνος και τα περιθώρια εξαντλούνται.
Και μόνο η διαπίστωση αυτή θα έπρεπε να συνθλίψει την ανθρωπότητα
με πανδημία κατάθλιψης, θα οδηγούσε σε αναστολή των προσπαθειών, σε
αναθεώρηση όλων των θεσμών, των αρετών και των κινήτρων και θα αιτιολογούσε μια ανεξέλεγκτη έξαρση του ηδονισμού, του εφήμερου και του
βάρβαρου.
Η γνώση ετούτη της φθοράς, η προπατορικά καταραμένη και απεχθής
θεμελιώνει την αντινομία μεταξύ του πολιτισμού και του ενστίκτου της επιβίωσης, της αυτοσυντήρησης. Το «εμού θανόντος γαία πυρί μιχθήτω», όλα
αυτά τα συνοψίζει.
Κι όμως, η αυτοεκτίμηση, μαζί με την παιδεία, την τέχνη, τις θρησκείες, τη
φιλοσοφία και το πνεύμα, είναι ένα από τα αντίδοτα στην απόγνωση, θαυμαστά ελιξίρια που οχυρώνουν το είδος μας. Ο άνθρωπος αντιστέκεται επειδή ανέπτυξε σεβασμό και θαυμασμό προς τον εαυτό του. Η αυτοεκτίμησή
μας πια εδράζεται στη νοηματοδότηση της μοναδικής και ανεπανάληπτης
προσωπικότητας, όχι αποκομμένης και μοναχικής, αλλά ενδυναμωμένης στα
πλαίσια της κοινωνίας και της ευνομίας.
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Η αναλώσιμη και πενιχρή ατομικότητα, βορά του Χάροντα, έχει μεταλλαχθεί: Αυτό, δηλαδή, που αναιρεί τον φόβο και την επιθανάτια αγωνία δεν
είναι η ασθενής, υλική φύση μας, αλλά το σύνολο των σχέσεων, των αξιών,
των ιδανικών και της αγάπης.
Με άλλα λόγια, η ιστορικότητά μας και ο ορθός τρόπος που πολιτευόμαστε καθορίζουν το είδος της αυτοεκτίμησης, την ποιότητα της αυτό-εικόνας,
την ενάργεια των συναισθημάτων, την ανθρωπιά μας και τη δυνατότητα να
υπερβαίνουμε τη θνητότητα. Όσο περισσότερο εσωτερικεύουμε τις αρχές
και ταιριάζουμε στα κελεύσματα και στα πρότυπα της κοινωνίας που μας
διαφοροποιούν από το πρωτόγονο, τόσο η λαίλαπα του θανάτου αποδυναμώνεται, αν και δεν εξαλείφεται αμετάκλητα.
Οι άνθρωποι επιδιώκουν να εντάσσονται σε ομάδες, να ενστερνίζονται
τις ιεραρχίες, να αποδέχονται τους κανονισμούς, τις προσδοκίες, τα ήθη και
τα σύμβολα. Με την κοινωνικοποίηση, τη συλλογικότητα, τον αλτρουισμό, την
προσφορά, το είναι μας αναπαράγεται, ευδοκιμεί, επεκτείνει τα όρια, αντλεί
αυτοεκτίμηση.
Εν ολίγοις, η γονιδιακή, πλέον, επιταγή του ανήκειν και η ικανότητα του
καθενός να εντάσσεται, να συσχετίζεται, να διαμορφώνει κοινωνικά δίκτυα,
να συνδιαλέγεται, χρωματίζει το βάθος και το εύρος της αυτοεκτίμησής, που
θα αποτελέσει κίνητρο για δράση, αποφυγή, παλινδρόμηση ή αντί-κοινωνικότητα.
Όμως, ο Μεσαίωνας ακόμα καραδοκεί, κραδαίνοντας την υλιστική παρακμή, δίνοντας έμφαση στη δύναμη, επιδιώκοντας την εξουσία, συναινώντας
στην κατάχρηση, ανεχόμενος την εκμετάλλευση, τη φιλαρέσκεια, τη ματαιοδοξία, την αδικία, την ανομία, την επιβολή, τον πόλεμο.
Η εποχή μας τείνει να απαξιώσει τον ανθρωπισμό, να δικαιολογήσει την
ανισότητα, να καταποντιστεί στο επιδερμικό και το ανούσιο. Παντού, ένας
πολύμορφος σκοταδισμός έχει ξεκινήσει, μια αδηφάγος κυρίαρχη ιδεολογία αμφιλεγόμενων ελίτ έχει εγκαθιδρυθεί, σπαράσσοντας τις διαφορετικές
απόψεις, καταστρέφοντας το περιβάλλον, εξαθλιώνοντας τους αδύναμους,
χλευάζοντας τη Δημοκρατία.
Η παγκοσμιοποίηση, το Διαδίκτυο, ο νεοφιλελευθερισμός, η τυραννία των
πολυεθνικών, το αντιτρομοκρατικό πρόσχημα, απλά σημεία όσων θα επέλθουν. Ήδη το δίλημμα που τίθεται είναι απροκάλυπτα εκβιαστικό: ή μετατρέπεσαι σε αναξιοπρεπή αργυρώνητο διασφαλίζοντας την αποδοχή ή περιθωριοποιείσαι και διαπομπεύεσαι.
Η Αναγέννηση θα αργήσει να ξαναφανεί, αν δεν καλλιεργηθεί μια επαναστατική μορφή συλλογικότητας, ευθύνης και εμπιστοσύνης. Τα συντάγματα
και οι συνθήκες εξέπεσαν ως φαρσοκωμωδίες αποτυχημένων προσπαθειών
για ειρήνευση και μετατράπηκαν σε επιτομή της υποκρισίας. Οι λαοί έχουν
χρεία ενός Συμβολαίου Καινού.
Θάνατος-Απληστία-Αυτοεκτίμηση
Ο άπληστος είναι πρόσωπο με ανάπηρη και διάτρητη από παιδικές ματαιώσεις αυτοεκτίμηση. Ανεπούλωτο το στίγμα της μειονεξίας, με ανεξίτηλες
ανασφάλειες και με χαμηλά ποσοστά επιτυχίας, όσον αφορά την κοινωνική
σύγκριση, καταφεύγει στην εμμονή της συλλογής αγαθών και πόρων χωρίς
ηθικά κωλύματα, δίχως περιορισμούς, με μηδενικές αναστολές, με την ορμή

203

Κώστας Μανιατόπουλος, «Στο πέρασμα του χρόνου».

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΙΑΣ ΑΝΑΜΝΗΣΗΣ

και το πείσμα του εξαρτημένου, που, για να ικανοποιηθεί, χρειάζεται ολοένα
και μεγαλύτερη δόση του ερεθίσματος, το οποίο θα προσφέρει την ηδονή
και την ισορροπία στον ταραγμένο εγκέφαλο.
Στα έγκατα του υποσυνείδητου μια απύθμενη, αλλοτριωμένη λατρεία για
τον εαυτό, που συνοδεύεται από μιας ανάλογης έντασης αγωνία για τον θάνατο, την κατάσταση που θα λεηλατήσει το αγαπημένο εγώ και θα εξανεμίσει τις ιαχές της νίκης. Ο άπληστος θέλει να αποδείξει σε όλους πως αξίζει
περισσότερο, ότι παίρνει ακόμα και με το ζόρι από τη ζωή, που του χρωστά,
όσα δικαιούται, ότι επικυρώνει τη συνέχειά της ύπαρξής του μέσα από τη
συγκέντρωση πλούτου, άσχετα με το τίμημα.
Η καταναλωτική κοινωνία, που προαναφέραμε, του παρέχει την αποδεκτή
κουλτούρα για όλα αυτά, τον ενσωματώνει ως άξιο μέλος της, αφού οι σκοποί και η ηθική τους ταυτίζονται. Η μέθεξη τούτη και η εξίσωση των ειδώλων
αναστέλλει ένα μέρος της μεταφυσικής παραζάλης.
Μετασχηματίζει τη μάχη σε κυνήγι εξουσίας, σε καταναγκασμό της αναγνώρισης, σε εξάρτηση από τα υλικά, σε προσκύνημα στα σύμβολα δόξας,
σε αυτοσκοπό. Μόνο έτσι μπορεί να κατευνάσει την εσωτερική αντινομία του
πάθους για τον εαυτό με την καταδίκη που του επιφυλάσσει ο θάνατος.
Ναρκισσιστής κατά βάσιν, πιστεύει ακράδαντα πως ανήκει σε μια ιδιαίτερη κατηγορία εκλεκτών, που δικαιούνται να νέμονται την περιουσία της γης,
την υπεραξία της εργασίας, τη συστηματική επιρροή. Αριβίστας, τυχοδιώκτης, μανιοκαταθλιπτικός και επηρμένος, θα χρησιμοποιήσει τους νόμους, τα
ΜΜΕ, την ατιμία, για να πετύχει.
Όλα αυτά αναδεικνύουν μια άλλη διαταραχή της προσωπικότητας, την
αντικοινωνικότητα. Ο άπληστος δεν μετανιώνει για τις πράξεις του, δεν αμφιταλαντεύεται, δεν υποχωρεί. Ο κόσμος είναι μία διεφθαρμένη αρένα από
την οποία πρέπει να βγει νικητής, στεφανωμένος με τις ζητωκραυγές από
το Κολοσσαίο, τη συγκατάνευση του χρηματισμένου πλήθους και την επιδοκιμασία του παρανοϊκού αυτοκράτορα. Η υλιστική κοινωνία βρίθει κολάκων,
αργυραμοιβών και φερεφώνων, που θα τον εξυψώσουν, θα τον αναγάγουν
σε πρότυπο, σε παράδειγμα, σε φιλοσοφία.

Τι άλλο είναι φασισμός
Φασισμός είναι
Να εκφράζεις άποψη περί πάντων, ακόμα και αν δεν έχεις ιδέα για τίποτα.
Να ασκείς κριτική, ενώ το μόνο που δικαιούσαι να αναφωνείς είναι μου
αρέσει ή όχι.
Να αγανακτείς με τους ακραίους, τη στιγμή που θέριεψαν με την αδιαφορία σου.
Να γίνεσαι ακραίος για να κρύψεις τη μειονεξία σου.
Να συμμαχείς με πλειοψηφίες που επιβάλλουν δικτατορίες της κοινής
γνώμης.
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Να θαυμάζεις όσα δεν κατανοείς και να φοβάσαι όσα δεν καταλαβαίνεις.
Να προφασίζεσαι ότι ανέχεσαι τις μειοψηφίες και το διαφορετικό, ενώ
ποτέ δεν βρήκες χρόνο να μάθεις λεπτομέρειες για τους τρόπους και τα ήθη
των αλλοτρίων.
Να προφυλάσσεις τα παιδιά σου από τη συναναστροφή με ό,τι δεν σου
μοιάζει.
Να επικαλείσαι και να καπηλεύεσαι αγώνες άλλων στους οποίους δεν
συμμετείχες.
Να θεωρείς ότι οι εμπειρίες σου περιγράφουν το σύνολο και ότι το άθροισμα μοιάζει με τα αξιώματά σου.
Να κρίνεις άλλους πολιτισμούς με τα στενά κριτήρια του μικρόκοσμου σου.
Να αντλείς αυτοεκτίμηση από ομάδες, γκρουπ, μόδες και μορφώματα έξω
από τον εαυτό σου.
Να κατακρίνεις ιστορικές περιόδους συγκρίνοντας με τα σημερινά ήθη.
Να βασίζεις την αξία σου σε αντικείμενα «κοινωνικού στάτους» και σε
ιδέες αντιγραμμένες.
Να υποτιμάς όσα ο χρόνος καταξίωσε (ακόμα και τους ηλικιωμένους).
Να νομίζεις ότι κατέχεις οποιαδήποτε αλήθεια.

Το θέατρο στην ψυχολογία της καθημερινότητας
Αν μπορέσετε να φανταστείτε ένα μέρος χωρίς την επίδραση του χρόνου
του μαστρωπού, ας υποθέσουμε σε κάποιον αντάρτη πλανήτη, πριν από τη
δημιουργία και τη μεγάλη έκρηξη, τότε η έννοια της κλασικής αιτιότητας
καταλύεται: Επειδή αυτό που συνδέει την αιτία με το αποτέλεσμα, πέρα από
κάποιες συμβατικές σχέσεις ακόμα, είναι κυρίως η χρονική στιγμή, που επιτελούνται — το πρώτο οπωσδήποτε προηγείται του δεύτερου και το προσδιορίζει.
Σε μια τέτοια φανταστική γη τα γεγονότα θα συνέβαιναν όπως στα όνειρα, χωρίς μια εξήγηση, αυτόνομα, τυχαία, ανεξάρτητα από υποθέσεις, συνέπειες, ερμηνείες και σκοπούς, υπερτοπικά και άχρονα.
Θα έλεγε κανείς ότι το Σύμπαν εξυπηρετεί και αυτό: Δίνει στον άνθρωπο τη
δυνατότητα να πράττει αιτιοκρατικά και τελονομικά. Να εξηγεί τη συμπεριφορά. Να έχει την ψευδαίσθηση πως ορίζει τις επιλογές του και να νομίζει πως
αυτές οριοθετούνται σε ένα πλαίσιο σημαδεμένο από νόμους φυσικούς και
σταθερές αδιαμφισβήτητες. Είναι το μοναδικό μέρος που τα πάντα αποκτούν
νόημα, το ανεπανάληπτο θέατρο, που στεγάζει την πιο θαυμαστή παράσταση.
Ο κόσμος μας, υπό το πρίσμα αυτό, είναι μια σκηνή, όπως όλοι λένε, μα ο καθείς σκηνοθετεί τους ρόλους του, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το απρόβλεπτο παίξιμο των άλλων, τις πράξεις που ήδη έχουν διαδραματιστεί και το επισφαλές
σενάριο, έτσι που κανείς δεν γνωρίζει ποιος επίλογος θα δοθεί — ούτε κάν αν
θα μας φανερωθεί στο τέλος. Ένα είναι βέβαιο, πως όλοι οι ηθοποιοί θα αποχωρήσουν αναγκαστικά, ενώ ο θίασος διαρκώς θα εμπλουτίζεται από νέους.
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Ο λόγος της παραζάλης αυτής είναι γνωστός μόνο στον Θεό ή σε οτιδήποτε άλλο πιστεύετε, ο οποίος, ανάλογα με τις διαθέσεις Του ή την
απόλυτη αγάπη ή έστω παίζοντας ζάρια, μετατρέπεται σε θεατής, κριτικός, παραγωγός και ενίοτε πρωταγωνιστής. Εάν εν τέλει αισθάνεστε
τραγωδοί, αθύρματα, πιόνια, κομπάρσοι ή κωμικοί, αυτό εξαρτάται από
το ποιόν της σοφίας που έχετε αποκτήσει και από το κατά πόσο επιτύχατε να εμβαθύνετε, πέρα από τις γραμμές, στον ρόλο που σας χαρίστηκε.
Στην κοινωνία, όπως και στο θέατρο, η γνώση και η αξιολόγηση των κινήτρων (τόσο των δικών μας, όσο και των άλλων) αποτελεί την πεμπτουσία της
κοσμοθεωρίας μας και στοιχειοθετεί τις κρίσεις που μορφοποιούν την αντίληψη της πραγματικότητας. Άλλοι το ονομάζουν εμπειρία, άλλοι γνώση και
μάθηση, μα σίγουρα, πέρα από όλα αυτά, είναι μέθεξη. Δεν βρίσκουμε άλλο
τρόπο να κατανοήσουμε τον άλλο, παρά μόνο αν λησμονήσουμε προς στιγμήν τις δικές μας γραμμές και ατάκες και εμβαθύνουμε φαντασιακά στο είναι και στην ουσία του διπλανού ή του απομακρυσμένου. Ή, ακόμα καλύτερα,
εάν εγκαίρως αποδεχθούμε πως ο άλλος και εμείς είμαστε όχι ουσία, αλλά
γίγνεσθαι, μία διαρκής δηλαδή επαναδιαπραγμάτευση, μια αέναη διαλεκτική.
Πώς καταφέρνει κανείς να μετέχει του άλλου. Εύκολο με λόγια να ειπωθεί και δυσχερές να επιτευχθεί. Αν υπάρχει ουσία στους ανθρώπους, ψυχή, σθένος, ενέργεια, αυτή είναι κοινή μοίρα. Ο ηθοποιός-καθημερινός παρατηρητής πρέπει να αποβάλλει τις ιδιότητες, τις κοινωνικές συμβάσεις, τα θέσφατα και, αγνός, να εισέλθει στην αλήθεια του
συνανθρώπου, υιοθετώντας τις αξίες, τους φόβους, τις ανασφάλειες, τις ελπίδες του ξένου αρχικά, αλλά του τόσο όμοιου με μας πλησίον.
Η αυτό-κάθαρση στο αρχικό αυτό στάδιο φαντάζει παράδοξη, ανοίκεια, μακρινή, αλλά πυροδοτείται από τη συνειδητοποίηση πως, εάν δεν μπορέσουμε
να επεκτείνουμε την ύπαρξή μας μέσα από τα σενάρια και τα ιδανικά των
άλλων, ουσιαστικά ζούμε σε έναν παράδεισο δυνατοτήτων, και μεις έχουμε
εγκλωβιστεί σε μια απόμερη γωνιά του.

Προτροπές για μια νέα αρχή
- Εξασκηθείτε στο υποθετικό ρεπερτόριο στο οποίο ποτέ δεν πιστεύατε πως
θα ήταν δυνατό να συγκατανεύσετε, γίνετε φιλάργυρος, ενοικιαστής, εγκληματίας, θύμα, απατημένος και άπιστος, επαίτης και δυνάστης, ετοιμοθάνατος και βρέφος, ηλιαχτίδα και γλυκασμός, αφεθείτε στους δυνητικούς σας
εαυτούς, στις εκφάνσεις του άλλου, προβάρετε αντιδράσεις, δράματα και
φαρσοκωμωδίες.
- Εμπνευστείτε από την ασάφεια των ορίων σας, για να νιώσετε πώς θα
φερόσαστε εσείς, αν οι περιστάσεις ήταν διαφορετικές τόσο για τους ήρωες
του έργου, όσο και για τους κορυφαίους της καθημερινότητάς σας.
- Καταγράψτε τι θα κάνατε στη θέση τους, πώς θα αντιδρούσαν εκείνοι, τι
κρύβεται πίσω από το εμφανές, το εύκολο, το σκαιώδες. Ποια πανανθρώπινη
ανάγκη γεννά τις συμπεριφορές και τις ιδεολογίες.
- Αμφισβητείστε τις γνώσεις σας, τις εγκαθιδρυμένες αυθεντίες, τα
εκτρωματικά στερεότυπα και μάθετε να κυοφορείτε το πιθανό, ασπίδα στο
τετελεσμένο.
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- Αναλογιστείτε γιατί λαμβάνετε μέρος στο θέαμα αυτό, ποιος ο υποτιθέμενος σκοπός, ποιες φάσεις έχετε ήδη βιώσει ή αγνοήσει, ποια τα κρίσιμα
συμβάντα που άλλαξαν κάποτε τις έξεις σας.
- Χωρίστε τη ζωή σας σε κεφάλαια και σημειώστε πώς το νέο γεννήθηκε
κάποτε ως ασήμαντο σημάδι και μεταβολή μέσα στη συνήθεια και πώς η παρακμή μοίρανε τη γέννηση του καινοφανούς και του πρωτόγνωρου.
- Αναγνωρίστε τα εμπόδια και τις συγκρούσεις που σφυρηλάτησαν τον
χαρακτήρα σας, γευθείτε ξανά την πίκρα της ματαίωσης, το πείσμα της θέλησης, την αντίφαση των όρων. Ψηλαφίστε το θνησιγενές, για να αισθανθείτε
την ευρωστία του αιώνιου.
- Χαρτογραφήστε τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις σας, ανακαλύψτε τα κοινά μοτίβα τους, τις αγκυλώσεις και τα συναρπαστικά χτυποκάρδια,
αντιληφθείτε γιατί η συμμετοχή σας στο θεατρικό αυτό παιχνίδι είναι αδιάφορη, βαρετή, χλιαρή, ενθουσιώδης, ανεξάληπτη. Θα παρακολουθούσατε
ποτέ ένα έργο που δεν απογειώνει τους θεατές, θα δραματουργούσατε με
σενάρια αξιώσεων, εάν σε κάθε σκηνή επαναλαμβάνατε τα ίδια συστατικά.
Το αίτημα για προβλεψιμότητα και ασφάλεια τις περισσότερες φορές καθοδηγεί το ανούσιο.
- Συγχωρήστε το παρελθόν σας και όσους σας πλήγωσαν, γιατί αν δεν
αποδοθεί η άφεση, ακόμα και προς τους νεκρούς, μετατρέπεται σε Άτη και
Ερινύα και Νέμεση.
- Πειραματιστείτε με τις πολλαπλές τεχνικές του θεάτρου και της ζωής.
Ενσαρκώστε τα δράματά σας, σαν να ήταν κωμωδίες και αντίστροφα. Αισθανθείτε τον ρόλο σας και έμμετρα και πεζά. Παραδοθείτε στην ποίηση και
στον απολογισμό, πάντοτε ενθυμούμενοι ότι κανένα ακροατήριο δεν μπορεί
ποτέ να είναι το ίδιο.
- Και τέλος, προδιαγράψτε, όσο είναι εφικτό, τις εισόδους σας στη σκηνή,
αλλά κυρίως την έσχατη έξοδο. Ταπεινή, μεγαλόπρεπη, εκκωφαντική ή αμελητέα, δεν έχει σημασία. Γιατί θα την έχετε εμπνευστεί εσείς.

Μάθετε να περιβάλλεστε από ανθρώπους
που σας εξελίσσουν.
Ο χρόνος μετουσιώνει, δεν στερεί. Ανταλλάσσει και δεν υπεξαιρεί. Αναπροσαρμόζει, αλλά δεν καταχράται. Καθορίζει προτεραιότητες, όμως δεν υποβιβάζει τα κίνητρα.
Την ορμή την μετατρέπει σε σύνεση, την απώλεια μνήμης σε κριτική ικανότητα, το σφρίγος που χάνεται σε παρρησία, τις ανοιχτές επιλογές σε σταθερές αξίες, τον ενθουσιασμό σε οργανωτική αριστεία, την επανάσταση σε
πολυφωνία και εναλλακτικές ερμηνείες.
Μα πάνω από όλα σου δίνει την πολυτέλεια να είσαι εκλεκτικός, το δικαίωμα να αποφασίζεις σε ποιους θα χαρίσεις τα πολύτιμα λεπτά της ζωής σου,
με ποιους θα συναναστραφείς και ποιους θα απομακρύνεις.
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Οι αποφάσεις σου με μαεστρία σε έφεραν μέχρι εδώ και αυτό σε εξουσιοδοτεί να θεωρείς τον εαυτό σου νικητή και επιβιώσαντα.
Αποκωδικοποιείς πια εύκολα τους υπαινιγμούς και αντιλαμβάνεσαι όσα
δεν εννοούνται.
Μπορείς να προβλέπεις και να επαναλαμβάνεις τα ίδια λάθη, γνωρίζοντας
από πριν ποιο τίμημα θα πληρώσεις για την έξαψη.
Η εμπειρία όμως είναι το μεγαλύτερο τρόπαιο και σε ωθεί πεισματικά να
κοσμείς τη ζωή σου αποκλειστικά με πρόσωπα υπήνεμα και υποστηρικτικά.
Άτομα που σε προκαλούν να αισθάνεσαι όμορφα όταν επικοινωνείς μαζί
τους και σε εξελίσσουν πνευματικά όχι με τη σύγκρουση και την αντιπαράθεση, αλλά με το παράδειγμα και την καλή διάθεση.
Προκρίνεις πια αυτούς που μέσα τους μπορείς να προβάλλεις τον εαυτό
σου και να ταυτοποιήσεις τις νοηματοδοτήσεις σου.
Μοίρασες απλόχερα τη δύναμή σου σε αυτούς που το άξιζαν, σε εκείνους
που υπαγόρευε η ανάγκη, αλλά και σε όσους το καπηλεύτηκαν.
Έμαθες να μην ανέχεσαι την έπαρση, την αχαριστία, την υποκρισία, την
εριστικότητα, την κατάθλιψη, τη μεγαλομανία, τις ληρωδίες, την κομπορρημοσύνη και τη φαυλότητα.
Δεν αισθάνεσαι πια ενοχές όταν αρνείσαι, όταν καθορίζεις τα όρια και τον
ζωτικό σου χώρο, όταν αποτραβιέσαι από την καθημερινότητα, για να σκεφτείς, όταν ξοδεύεις, για να νιώσεις την ηδονή του περιττού, όταν σταματάς
να επενδύεις σε μια δουλειά που σε απομυζά, όταν ταξιδεύεις αφήνοντας
πίσω σου ρουτίνες.
Οι ιεροτελεστίες και οι τελετουργίες σου σε γλυτώνουν πλέον από την
κούραση και το άχθος, αλλά μπορείς εύκολα να τις ανατρέπεις, χωρίς να
γίνεσαι έρμαιό τους.
Απέδειξες στον εαυτό σου και στην κοινωνία πως πολιτεύτηκες σωστά
και αυτό σε αναγάγει σε αριστοκράτη των επιλογών και σε προύχοντα των
επιδιώξεών σου.
Αν όμως ο χρόνος, σαν αλχημιστής, μετατρέπει σε χρυσάφι όσα κάποτε
απορρίφθηκαν ως συγκατάβαση και συμβιβασμός, λιγοστεύει και υφαρπάζει
μες στη ζωή μας πρόσωπα αγαπημένα και πολύτιμα, συγγενείς και φίλους
και έρωτες, που εξαφανίστηκαν με θρήνο και οιμωγή ή σιωπηλά με πένθος
και καρτερία και στωικότητα.
Και ο θάνατος ή η απώλεια των προσώπων αυτών, η συνειδητοποίηση της
φθίσης και της θνητότητας είναι αυτή που επιβάλλει να χαρίζεις το νάμα της
ψυχής σου και να περιβάλλεσαι από εκείνους που:
• Είναι παθιασμένοι με τη ζωή και ερωτευμένοι με τις επιδιώξεις τους.
• Έχουν χιούμορ και μπορούν να αυτοσαρκάζονται.
• Ξέρουν πως στον κόσμο τούτο λίγα είναι τα σοβαρά και άπειρα τα σοβαροφανή.
• Αισθάνονται ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, τον Άνθρωπο και τη Φύση.
• Έχουν έμπνευση, που μετατρέπουν σε πράξη και πρωτοβουλία.
• Διαθέτουν πνευματικότητα και κίνητρα για εξέλιξη.
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• Είναι αυθεντικοί και δεν σφετερίζονται τις προσπάθειες των άλλων.
• Είναι συγκαταβατικοί, με ανοιχτό μυαλό και καινοτόμες ιδέες.
• Είναι αφοσιωμένοι σε ανθρώπους, ιδανικά, σχέδια και στόχους.
• Μπορούν να απαξιώνουν τα προσχήματα, να ειρωνεύονται τις συμβάσεις, αλλά να τηρούν τις παραδόσεις και τους κανόνες, όταν χρειάζεται.
• Μπορούν να διακρίνουν το καλό ακόμα και όταν καλύπτεται από τη μεγαλύτερη δυσοσμία.
• Διυλίζουν τον κόσμο με το φίλτρο της προσωπικότητάς τους και σε κερνούν από το απόσταγμα της ψυχής τους.
• Μα πάνω από όλα να περιστοιχίζεστε από ανθρώπους που μπορούν
να αγαπούν και πορεύονται χωρίς να μεμψιμοιρούν ή να φθονούν όσα δεν
έχουν.

Η αυτοεκτίμηση μετά τα σαράντα
Αν και πολλά έχουν γραφτεί για την αυτοεκτίμηση και την καλλιέργειά της
κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, λίγα είναι γνωστά για τις ψυχολογικές
διεργασίες που συντελούνται μετά την ηλικία των 40 ετών. Είναι γνωστή σε
όλους η «κρίση ηλικίας» που ταλανίζει τους ανυποψίαστους μεσήλικες, με
όλα τα συνοδευτικά καταθλιπτικά ή μεγαλομανιακά επεισόδια. Όμως, δεν
έχει εξηγηθεί επαρκώς η φόρτιση που συνοδεύει τη συνειδητοποίηση μιας
διχοτομικής γραμμής που χωρίζει τη ζωή στα δύο και την κατανόηση πως
τα υπολειπόμενα χρόνια είναι στατιστικώς λιγότερα από αυτά που προηγήθηκαν. Η σειρά των αναμμένων κεριών του Καβάφη αυξάνεται εξαιρετικά
γρήγορα και ο αναστοχασμός είναι απαραίτητος για την ομαλή προσαρμογή
του ατόμου.
Δυστυχώς οι άνθρωποι που προσεγγίζουν το κρίσιμο αυτό μεταίχμιο πρέπει να αντιμετωπίσουν αρκετές σκληρές παραδοχές. Ωστόσο, υπάρχουν χιλιάδες συνάνθρωποι που δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν αυτή την ηλικία
και, επομένως, η δυνατότητα συνέχισης της ύπαρξής μας πρέπει να θεωρείται δώρο.
Ό,τι δεν έχει επιτευχθεί σε προηγούμενες ηλικίες μπορεί να επαναληφθεί
και να βιωθεί μόνο ως παρωδία. Κάθε εξελικτική περίοδος έχει τις δικές της
ανάγκες και απαιτήσεις και η οπισθοδρόμηση για τη λύση καθηλώσεων και
αγκυλώσεων του παρελθόντος επιτυγχάνεται μόνο μέσω ψυχοθεραπείας.
Αν, για παράδειγμα, κάποιος δεν έχει ζήσει τους μεγάλους έρωτες κατά την
εφηβεία και δεν έχει παραφρονήσει για την καρδιά μιας ή ενός ιδεατού συντρόφου, θα γελοιοποιηθεί εάν το επιχειρήσει στα πενήντα.
Εάν δεν έχει επιτευχθεί η συμφιλίωση με τα φαντάσματα του παρελθόντος στα σαράντα, τα χρόνια που έπονται θα είναι οδυνηρά. Η συνέχιση της
πορείας προϋποθέτει την εναργή ενατένιση των σχέσεων με τα πρόσωπα
που μας καθόρισαν κατά τα προηγούμενα στάδια, τη νοερή συνομιλία με
αυτά, τον επαναπροσδιορισμό με καθαρή, απολογητική σκέψη των δεδομέ-
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νων και τη συναισθηματική αποκατάστασή τους με αρωγό την εμπειρία και
τον κριτικό λόγο.
Οι πράξεις του παρελθόντος δεν παραγράφονται, αλλά όσο υπάρχει η
δυνατότητα μπορούν να επαναδιαπραγματευθούν. Καθώς η ηλικία προχωρά,
μειώνονται οι επιλογές, τα γνωστικά σχήματα γίνονται πιο άκαμπτα και οι αυτοαξιολογήσεις δριμύτερες. Είτε αναμετρώντας τα πεπραγμένα, θεωρούμε
ότι καλώς πολιτευθήκαμε και οδηγούμαστε ήρεμα προς την κορύφωση της
ολοκλήρωσης, είτε διαπιστώνουμε ότι δράσαμε σαν να είμαστε κάποιοι άλλοι, οπότε η μέση ηλικία είναι η έσχατη ευκαιρία αλλαγής.
Μετά τα σαράντα οι κοινωνικοί ρόλοι έχουν παγιωθεί, η ταυτότητα του
εγώ έχει σταθεροποιηθεί, οι σεξουαλικές επιλογές έχουν αποκτήσει ωριμότητα και η θέση στην κοινωνία έχει καθοριστεί. Συχνά, όμως, ανεξέλεγκτα
γεγονότα αλλοιώνουν την αυτοαντίληψη και την κοσμοθεωρία γενικότερα:
αρρώστιες αγαπημένων προσώπων, θάνατοι γονέων —για πολλούς η απώλεια της μητέρας ισοδυναμεί με την αναντικατάστατη έλλειψη του ανθρώπου που περισσότερο από όλους τους είχε αγαπήσει—, προβλήματα παιδιών,
ξαφνικά διαζύγια, αποξένωση αγαπημένων φίλων κ.ά. Οι εσχατολογικές
αυτές καταστάσεις είναι εκείνες που καθορίζουν την αξία που αποδίδουμε
στον εαυτό, γιατί τελικά η αυτοεκτίμηση δεν είναι παρά η σχέση που έχουμε
με τον θάνατο.
Κατά τα χρόνια που ακολουθούν το σώμα δεν θα έχει τις ίδιες βιολογικές
δυνατότητες και η στωική αποδοχή αυτής της διαπίστωσης σε μια κοινωνία
που θέτει αξιακά πρότυπα ισχύος, ρώμης και επιθυμητής εξωτερικής εμφάνισης είναι βασική. Ο φόβος της επικείμενης γήρανσης συνδέεται με πλήθος
ψυχολογικών προβλημάτων και κυρίως με την κατάθλιψη. Οι αλλαγές στον
οργανισμό, με την πάροδο της ηλικίας, μπορούν να ταξινομηθούν σε μεταβολές στον γνωστικό τομέα, την προσωπικότητα και την προσαρμογή.
Όσον αφορά τον πρώτο, παρατηρείται αδυναμία πρόσκτησης νέας γνώσης, η οποία όμως δεν ισχύει, εφόσον τα καινούργια ερεθίσματα αναφέρονται
σε δεξιότητες που ήδη κατείχε το άτομο. Για παράδειγμα, μια νέα πληροφορία
για το επάγγελμα αποθηκεύεται πολύ πιο άνετα σε σύγκριση με ένα εντελώς
καινοφανές ερέθισμα. Τελευταίες έρευνες έχουν αποδείξει ότι η απώλεια της
μνήμης είναι επιλεκτική (τα άτομα ξεχνούν συμβάντα και πληροφορίες που
δεν τους ενδιαφέρουν) και δεν αφορά τη μακροπρόθεσμη αλλά τη βραχυπρόθεσμη μνήμη. Τα νέα γι’ αυτούς ερεθίσματα πρέπει να παρουσιάζονται με
ολοένα και πιο αργούς ρυθμούς, ενώ οι ασκήσεις απομνημόνευσης, το διάβασμα και η ενεργός συμμετοχή σε δραστηριότητες αποτρέπουν την εμφάνιση
του φαινομένου. Η απώλεια γνώσης είναι παθολογική κατάσταση και μπορεί
να εμφανιστεί σε όλες τις ηλικίες, στους νέους, όμως, αποδίδεται στο άγχος
και την κούραση, ενώ στους μεγαλύτερους στην ηλικία.
Αν και τα σημάδια της γήρανσης είναι εμφανή (ρυτίδες, φθίση, απώλεια μνημονικής ικανότητας, κούραση), τα αντίδωρα της ενηλικίωσης δεν
είναι αμελητέα, αλλά, δυστυχώς, δεν εκτιμώνται εξίσου: για παράδειγμα,
η αυξημένη κρίση, οι παγιωμένοι και τελειοποιημένοι νοητικοί χάρτες για
εκατοντάδες ενδεχόμενα, οι αυτοματοποιημένοι και αποτελεσματικοί χειρισμοί πιθανοτήτων, η ικανότητα πρόβλεψης των μελλοντικών δράσεων, η
αυξημένη συναισθηματική νοημοσύνη, η βαθιά επεξεργασία των πληροφοριών, ο έλεγχος των ενορμήσεων, η εξισορρόπηση των αμυνών, το αρρα-
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γές οπλοστάσιο εναλλακτικού ρεπερτορίου συμπεριφορών, η ρεαλιστικές
προσδοκίες…
Η αυτοεκτίμηση εξαρτάται από την κοινωνική σύγκριση, από τη δυνατότητα ελέγχου των γεγονότων της ζωής και από την αυτοαξιολόγηση, τη διαφορά δηλαδή μεταξύ του ιδεατού και πραγματικού εαυτού. Επιπλέον, συσχετίζεται με την αποτελεσματικότητα και τη θέληση για ανάληψη ευθυνών.
Έρευνες δείχνουν ότι διατηρείται υψηλή μέχρι τα εξήντα, και μάλιστα ο ρυθμός αύξησής της είναι πολύ ταχύτερος από αυτόν των νεαρότερων ηλικιών.
Κατά την τρίτη ηλικία, η αυτοεκτίμηση πλήττεται εξαιτίας παραγόντων όπως
η συνταξιοδότηση, τα προβλήματα υγείας, το σύνδρομο της άδειας φωλιάς
και η απαξίωση των ηλικιωμένων από το κοινωνικό σύστημα. Πάντως, αρκετοί ερευνητές πιστεύουν ότι η σημασία της υψηλής αυτοεκτίμησης έχει
υπερεκτιμηθεί, δεδομένου ότι δεν συνδέεται πάντα με την ευτυχία και δεν
παρουσιάζει σταθερότητα κατά τη διάρκεια του βίου.
Η προαναφερθείσα κοινωνική σύγκριση αναφέρεται στη βιολογική κατάσταση, την οικονομική άνεση, το κοινωνικό status, την απόκτηση παιδιών
και τη δημιουργία σταθερής οικογένειας. Όλες οι έρευνες συγκλίνουν, επίσης, στη διαπίστωση ότι η ποσότητα και ποιότητα των κοινωνικών δικτύων
και σχέσεων καθορίζουν τον βαθμό της αυτοεκτίμησης. Η μέση ηλικία είναι
συνυφασμένη με την επιτυχία στους παραπάνω τομείς, με την κατάκτηση
υψηλόβαθμων θέσεων, τη διεύρυνση του κύκλου των γνωστών, την επαγγελματική σταθερότητα και την οικογενειακή νηνεμία, την εξασφάλιση πόρων για καλή υγειονομική περίθαλψη, την ευχέρεια αποκόμισης ποικίλων
εμπειριών, τη δυνατότητα ταξιδιών και την επέκταση των επιλογών σε χόμπι
και ενδιαφέρουσες ασχολίες. Η κοινωνική σύγκριση έχει νόημα μόνο όταν
αφορά άτομα παρόμοιας ηλικίας, επειδή διαφορετικά τα αποτελέσματα είναι εκ προοιμίου κίβδηλα. Δεν έχει νόημα, για παράδειγμα, η αντιπαραβολή
των φυσικών ιδιοτήτων ενός δεκαοχτάρη με κάποιον στα πενήντα. Η αυτοεκτίμηση των ατόμων άνω των σαράντα δεν συμβιβάζεται με υποκατάστατα
ποιότητας. Απαιτεί τα δεδουλευμένα και αναιρεί τα ισχύοντα αν δεν ικανοποιούν τα κριτήρια, τα οποία πια εκπορεύονται εκ των έσω και είναι πολύ πιο
απαιτητικά σε σύγκριση με νεαρότερες ηλικίες.
Υπό τις σημερινές συνθήκες η αύξηση των διαζυγίων, οι μετασχηματισμοί της πυρηνικής οικογένειας, η ανεργία ατόμων μεγάλης ηλικίας, η οικονομική κρίση, τα ευδαιμονιστικά πρότυπα, η έκπτωση του κράτους πρόνοιας, η είσοδος στην εποχή της διακινδύνευσης, η περιρρέουσα αστάθεια,
η ανενδοίαστη περιθωριοποίηση των μειονεκτούντων, η εξαθλίωση των οικονομικά αδυνάμων επιδεινώνουν περισσότερο την αίσθηση ελέγχου, που
είναι απαραίτητο συστατικό της αυτοεκτίμησης και θέτουν εν αμφιβόλω
αξίες που παλαιότερα αποτελούσαν εγγύηση για την εύρωστη αυτοεικόνα.
Οι διακυβεύσεις και οι κλυδωνισμοί απαιτούν ευελιξία, προσαρμοστικότητα και διάθεση για ρίσκο, ιδιότητες που η κοινωνία απλόχερα αναγνωρίζει
στους νέους και όχι σε άτομα που κουβαλούν την ευθύνη κι άλλων μελών
μιας οικογένειας.
Η εσωστρέφεια αυξάνεται, καθώς οδεύουμε προς την τρίτη ηλικία, αλλά
ταυτόχρονα μειώνεται ο νευρωτισμός. Σύμφωνα με τη θεωρία της απόσυρσης, καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, αποστερούνται μεγάλου μέρους των
κοινωνικών τους ρόλων, αλλά και η ίδια η κοινωνία τους περιθωριοποιεί (κυ-
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ρίως για λόγους που σχετίζονται με την παραγωγή και την οικονομία). Κοινωνικά αίτια αναγκάζουν τους ηλικιωμένους να αποδεχτούν ρόλους εξάρτησης
από την οικογένεια, την κρατική μέριμνα, το σύστημα πρόνοιας και περίθαλψης, που πολλές φορές είναι γενεσιουργοί παράγοντες κατάθλιψης.
Αν το ζητούμενο για τον άνθρωπο είναι η διασφάλιση της ευτυχίας —της
φευγαλέας εκείνης κατάστασης κατά την οποία όλες οι εσωτερικές δυνάμεις και ανάγκες βρίσκονται σε ισορροπία—, η αυτοεκτίμηση είναι απλά μία
πρόφαση ή ένα δώρο της συγκυρίας, για να ξεφύγουμε από τη ναρκισσιστική και νευρωτική ενασχόληση με το εγώ. Γιατί από την ηλικία των σαράντα
και έπειτα, όλοι πια γνωρίζουν, έχοντας επιβιώσει από συναισθηματικές μάχες και πολέμους ψυχικούς, ότι το μόνο αντίδοτο στην υπαρξιακή μοναξιά
είναι η προσφορά προς την ανθρωπότητα και η αγάπη.

Τα ΜΜΕ ως πρότυπα και η τυραννία της εικόνας
Αν και κατά τις προηγούμενες δεκαετίες τα παραδοσιακά ΜΜΕ επηρέαζαν
με έμμεσο τρόπο τις αντιλήψεις και τις στάσεις των Ελλήνων, κυρίως στον
βαθμό που κατόρθωναν να μεταβάλλουν τις απόψεις των σημαντικών άλλων, όπως του πατέρα, όσων είχαν τελειώσει πανεπιστήμιο, των δασκάλων,
των τοπικών πολιτικών και άλλων «influencers» της εποχής, σήμερα η επιρροή τους έχει γίνει άμεση, επειδή ακριβώς το περιεχόμενο παράγεται και
αναπαράγεται άκριτα και γεωμετρικά από τους ίδιους τους καταναλωτές
τους μέσω των social media.
Στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο εύκολο για τα ΜΜΕ να εδραιώσουν
πεποιθήσεις, παρά να τις μετασχηματίσουν άρδην, να αποκρύψουν αλήθειες, να αλλοιώσουν πληροφορίες, να επιβάλουν μια συνολική κουλτούρα
και αυτό διευκολύνεται από την απουσία της διαλεκτικής σχέσης τους με τον
ακροατή, τηλεθεατή, αναγνώστη, χρήστη, λόγω της αφοπλιστικής αμεσότητας της εικόνας.
Ο λόγος, αντίθετα, στα ΜΜΕ τείνει να γίνει τηλεγραφικός, λανθασμένος,
ανάπηρος, συνθηματικός, ακατάληπτος και ο εγκέφαλος, έχοντας προσαρμοστεί στον εκφυλισμό της γλώσσας και της λογικής επιχειρηματολογίας,
αναζητά με εξαρτητικό τρόπο την ηδονή μιας ανήκεστης πανδημίας: της
απόλυτης κυριαρχίας της εικόνας, των εφήμερων και τεχνητών ειδώλων, των
κατασκευασμένων ταυτοτήτων και των μη σαφηνισμένων ή πολύσημων ανθρώπινων σχέσεων.
Η εικόνα μεταβάλλεται ευκολότερα σε τυραννία σε αναπτυσσόμενους
εγκεφάλους 5 έως 12 ετών, όταν η κριτική ικανότητα καθεύδει και η αφαιρετική σκέψη κινδυνεύει να αναλωθεί σε βιντεάκια του τικ τοκ, ιστορίες του ίνσταγκραμ και κανάλια του YouTube. Είναι τόσο απίστευτη η ομογενοποίηση
που προωθείται σε αυτά τα μεσα, που νομίζει κανείς πως οι νέοι αναπαράγουν διαρκώς την ίδια μουσική, τις ίδιες κινήσεις, τα ίδια λόγια, τη γύμνια και
τα σεξουαλικά υπονοούμενα. Η ίδια η δημιουργικότητα γίνεται στερεοτυπία.
Είναι ελάχιστοι εκείνοι που μπορούν να κατασκευάζουν, διαμορφώνουν,
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διαμοιράζουν καθοριστικά μηνύματα, κυρίως εταιρείες, κυβερνήσεις και
άλλα κέντρα εξουσίας και ακόμα σπανιότεροι όσοι μπορούν να τα διυλίζουν
και να αποκρυπτογραφούν τις σημασίες και επιδιώξεις τους.
Η εικόνα είναι ένα περίπλοκο ιερογλυφικό, γιατί πίσω από την άμεση και
οικεία φαινομενολογία της κρύβονται δεκάδες μεταμηνύματα, πολλαπλές
αφηγήσεις και αδιαμφισβήτητα τεκμήρια: τα επιθυμητά πρότυπα, οι επιβεβλημένες συμπεριφορές, το προκαθορισμένο life style αλιεύει όλα τα like,
σαγηνεύει τους followers, αναδεικνύει το προφίλ, εγγυάται την αποδοχή από
την ομάδα, εκτοξεύει την αυτοεκτίμηση. Η εικόνα είναι υπερπολιτισμική, καθολική, οικουμενική και κραταιά, ειδικά όταν δεν απεικονίζει καν την πραγματικότητα.
Όλες οι έρευνες δείχνουν πως το προβαλλόμενο γυναικείο ή ανδρικό
σώμα το κατέχει μόλις το 2% του πληθυσμού και ποθεί, μοχθεί, αλαλάζει και
αγωνιά να το αποκτήσει είτε στο γυμναστήριο, στον πλαστικό ή στο κρεβάτι
το υπόλοιπο 98%
Η εμμονική αυτή προσήλωση στο είδωλο αφορά πολύ περισσότερο τα
κορίτσια και συσχετίζεται άμεσα με διαταραχές όρεξης, με κατάθλιψη και
χαμηλή αυτοεκτίμηση, με διεστραμμένη αντίληψη της πραγματικότητας.
Η παγίδα των προτύπων μπορεί να ενεδρεύει πίσω από έννοιες και πολιτικές που είναι ιδεολογικά ορθές. Η υγιεινή ζωή εύκολα μπορεί να μετατραπεί
σε ψυχαναγκαστική μέτρηση θερμίδων, η αποφυγή των λιπαρών σε τεχνητά
σκευάσματα ενδυνάμωσης, η δίαιτα ως στάση ζωής σε μανία στέρησης. Στο
πιο αθώο hashtag μπορεί να εμφωλεύει ο εθιστικότερος συρμός.
Πίσω από όλα αυτά μπορεί κανείς να διακρίνει στέρεες ψυχολογικές και
κοινωνικές θεωρίες για την προπαγάνδα, τη συμμόρφωση, τη διαμόρφωση
στάσεων και αναπαραστάσεων, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που, υπό το πρίσμα
μιας άλλης προοπτικής, η συνωμοσιολογία για τη χειραγώγηση των μαζών
εύκολα θα ευδοκιμούσε και θα επαληθευόταν.
Αντίδοτο σε όλα αυτά ο διάλογος με τα παιδιά και τους εφήβους, η συμμετοχή σε όσα τους συναρπάζουν, η γνώση της λειτουργίας των ΜΜΕ και
του Διαδικτύου. Δημιουργήστε και σεις ένα προφίλ στο καθένα από τα social
media που περιπλανώνται τα αγαπημένα σας πρόσωπα, ρωτήστε ποιος είναι
πίσω από κάθε ανάρτηση, ποια τα κίνητρά του, τι συναισθήματα προκαλεί
μία ιστορία, ποιο είναι το αισθητικό αποτέλεσμα μιας διήγησης, είναι αληθινή
μια πληροφορία, ποιες ιδέες ή ιδεολογίες ενισχύονται με άμεσο ή έμμεσο
τρόπο, υπάρχει προώθηση προϊόντων, πώς αυτά συνδέονται με τη δημιουργία προτύπων, ποιοι είναι οι ήρωες που δημιουργούνται ή προβάλλονται, τι
βλέπουν οι συμμαθητές του, τι σημαίνει το nickname. Τα ΜΜΕ δεν είναι ούτε
ισχυρά ούτε ανίσχυρα, αλλά απλώς ένα μέσο επικοινωνίας. Πρότυπα, εικόνες και είδωλα υπήρχαν σε όλες τις εποχές. Αυτό που τα διαφοροποιεί είναι
η κριτική ικανότητα με την οποία τα προσεγγίζουμε.
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Οι εξεγερμένοι λογισμοί της ευφυΐας
Οι ευφυείς άνθρωποι έχουν αναγκαστικά λογισμούς εξεγερμένους, ανατρεπτικούς και παράφορους.
Μία από τις μεγαλύτερες ενδείξεις υψηλής ευφυΐας είναι η άρθρωση δομημένου και ανατρεπτικού λόγου ενάντια σε κάθε σύστημα, επιστημονικού
και μη, που έχει παγιωθεί, σε κάθε μορφή συστηματικής επιρροής ή εξουσίας, σε καθετί που μέσα στη χρονικότητά του φαντάζει λειτουργικό και κατά
συνέπεια βολικό και ζητούμενο από τις μάζες.
Επειδή δεν υπάρχει τίποτα πιο συντηρητικό, θνησιγενές και υπονομευτικό της εξέλιξης από εκείνους που εξαρτούν την αυτοεκτίμησή τους από το
άρχειν.
Γι’ αυτό οι ευφυείς άνθρωποι είναι λογισμοί εξεγερμένοι και παράφοροι. Ακόμα και μέσα στη φαινομενική απομόνωση από τα τεκταινόμενα,
με φαντασία, αποκλίνουσα σκέψη και ανεξερεύνητα κίνητρα, αναδομούν
το παλιό, για να οραματιστούν και να διαμορφώσουν το μελλοντικό και το
αδοκίμαστο.
Ακραίοι στις απόψεις τους, φανατικοί με τις δικές τους αλήθειες, σπάνια
γίνονται κατανοητοί και αποδεκτοί από τη δογματικότητα της εποχής τους.
Θα περάσουν χρόνια μέχρι η κοινωνία να ενστερνιστεί τη θεωρία τους,
και αφού την προσαρμόσει, να την αποδεχτεί ως αναγκαιότητα.
Η πραγματική ευφυΐα, επομένως, δεν είναι μηχανισμός προσαρμογής σε
νέες πραγματικότητες βάσει των προηγούμενων εμπειριών, αλλά πηγή δημιουργίας καινοτόμων δεδομένων και ανασύνθεση των στοιχείων που υπνώτουν σε προαιώνιες σκέψεις και επιχειρήματα.
Η επαναστατικότητα της ευφυΐας δεν έχει κοινωνική χροιά ούτε υφίσταται για να προσδίδει ταυτότητα, να υποθάλπει αυτοπροσδιορισμούς ή για να
συμπλέει με συρμούς και με μόδες. Ακόμα κι αν οι εκφάνσεις της είναι πολλαπλές, σπάνια η ευφυΐα δεν γίνεται συνοδοιπόρος της σύγκρουσης. Κι αυτό
είναι ένα κριτήριο να την αναγνωρίσετε, ακόμα κι αν ο στασιαστής στρέφεται εναντίον σας. Να μοιράζετε ως άνθρωποι και να πράττετε ως θεοί.

Ψυχολογία για αρχάριους
Πάρε το πιο απλό χορτάρι με ιδιότητες ιαματικές, βάλτο σε ένα σωληνάρι με
φανφάρες γαλλικές.
Άρπαξε την πιο γνωστή αλήθεια και τύλιξέ την με ορολογία ψυχολογική κι
έχεις φτιάξει μια θεωρία που την ασπάζονται πολλοί.
Πάρε το πιο κοινό συναίσθημα και δώστου λίγη εμμονή και ανακάλυψες
το πάθος που το λατρεύουν οι θνητοί.
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Βάλε μια ανοησία στο στόμα κάποιου στοχαστή κι έχεις πετύχει αοριστολογία που ενστερνίζονται γνωστικοί.
Ντύσε κάθε κατεργάρη με στόμφο και αίγλη κοινωνική και σύντομα θα
διαφεντεύει του τόπου την πολιτιστική ζωή.
Βάλε στο ψέμα λίγη οδύνη και μία δόση ρεαλισμού και πλήθη θα σπεύσουν να μιλήσουν για αποκάλυψη διαχρονική.
Γράψε ό,τι θες σ’ ένα βιβλίο και κάνε μια παραπομπή και μύριοι ηλίθιοι θα
αναφωνήσουν «Εύγε τι τεκμηρίωση επιστημονική».
Κολάκεψε τον κάθε βλάκα και πάντα θα σε επικροτεί, αμφισβήτησε τον
επηρμένο και ανελέητα θα επιτεθεί.
Ντύσε τους άχρηστους με αξίες και με επίφαση αρετής και τα ποντίκια θα
γενούνε αετοί υψιπετείς.
Αντισώματα στις ίδιες τους ορμόνες οι άνθρωποι να βρούνε δεν μπορούν,
μηρύκασε τις αυταπάτες και μέγα ηγέτη θα σε πουν.
Και τέλος δείξ’ τους την οδό την ίσια και την πίστη την ορθή και Γολγοθάς
σε περιμένει και σταύρωση μαρτυρική.

Παιδική κακοποίηση και παραμέληση. Η αγάπη
έχει αξία μόνο όταν δεν αποτελεί έπαθλο
Ας ξεκινήσουμε με αυτές τις παραδοχές:
1. Η συμπεριφορά ενός παιδιού και οι τρόποι έκφρασής του είναι οι καλύτεροι δείκτες της ψυχικής του υγείας. Σημασία, όμως, δεν έχουν μονό τα
αντικειμενικά́ γεγονότα της κακοποίησης-παραμέλησης, αλλά́ η εσωτερίκευσή τους από́ τα ίδια τα παιδιά́ και το ιστορικό, πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον μέσα στα οποίο εκδηλώνονται.
Συμπεριφορές οι οποίες πριν μερικά́ χρονιά ήταν αποδεκτές σήμερα μπορεί́ να θεωρούνται ακραίες και βίαιες, ενώ οι ορισμοί διαφέρουν από χώρα
σε χώρα.
Σε κάθε περίπτωση, αν η παιδική́ ηλικία δεν θεμελιωθεί́ σε αλληλεπιδράσεις αγάπης και σε διαδράσεις άνευ ορών αποδοχής, το έλλειμμα θα προσπαθήσει με φανερές ή́ λανθάνουσες διαδικασίες να αναπληρωθεί́ μάταια
στο μέλλον. Αν η αγάπη δίνεται συγκεκαλυμμένη ή́ ενοχική́ ή́ ακόμα και υπό́
προϋποθέσεις, η διαχείρισή της θα γίνεται με ψυχικά́ δαπανηρούς ή ιοβόλους τρόπους.
Η αγάπη έχει αξία μόνο όταν δεν αποτελεί́ έπαθλο.
2. Το παρελθόν πρέπει να μένει στο παρελθόν, όμως η κακοποίηση-παραμέληση στιγματίζει παντοτινά́, σε τέτοιο σημείο, που τα αποτελέσματά της
μπορούν να συνεχιστούν ή́ να γίνουν φανερά́ στην ενήλικη ζωή́. Διαταραχές προσωπικότητας ή συναισθήματος ενδεχομένως να συσχετίζονται με τις
πρώιμες αυτές εμπειρίες.
3. Τα παιδικά τραύματα ζουν μέσα από τα συμπτώματά τους και εκδη-
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λώνονται πολλές φορές με έμμεσους τρόπους. Γι’ αυτό οι κραυγές, οι αντιστάσεις, οι καθηλώσεις και οι παλινδρομήσεις ενός πληγωμένου, αλλά καλά
κρυμμένου παιδιού, στην προσωπικότητα ενός ενήλικου, που είχε κακοποιηθεί́, δεν είναι ποτέ γοερές. Η παραμυθία επιτυγχάνεται είτε με την παρέμβαση ειδικών είτε με τεράστια αποθέματα υπομονής, αγάπης, αποδοχής και
αυτογνωσίας.
Αν οι προσκολλήσεις και οι συναισθηματικές επενδύσεις ενός παιδιού
δεν είναι ασφαλείς, τότε ο κόσμος βιώνεται όχι ως το σταθερό πλαίσιο μέσα
στο οποίο η προσωπικότητα αναπτύσσεται και ανεξαρτητοποιείται, αλλά ως
ένα τρομακτικό́ και απρόβλεπτο ψηφιδωτό́ αμφισβητούμενης επιβίωσης. Τα
βιώματα αυτά́ επαναλαμβάνονται στην ενήλικη ζωή ως εφιαλτικά́ σενάρια,
ως αδόκιμοι φαύλοι κύκλοι σκέψης και ως διακυμάνσεις στην αυτοεκτίμηση
και στους αυτοπροσδιορισμούς.
Το παιδί πρέπει να δει την αντανάκλαση του εαυτού του στους γονείς και
αντίστροφα.
Αν ο κατοπτρισμός αυτός είναι αρνητικός ή διαστρεβλωμένος, τότε παθολογικές θα είναι οι εκδηλώσεις και οι εκφάνσεις της προσωπικότητας για
πολύ́ καιρό. Η νοσηρότητα θα αναδειχτεί στις μελλοντικές διαπροσωπικές
σχέσεις, στην προσαρμογή, στην ερμηνεία των καταστάσεων, στους μηχανισμούς άμυνας, στην ακραία συμπεριφορά, στην επανάληψη του μοτίβου
κακοποίησης ή παραμέλησης.
Κατά την ενηλικίωση η επικοινωνία του παιδιού που έχει κακοποιηθεί θα
γίνει περίπλοκη, πολύσημη, αποδιοργανωμένη.
Απαιτείται υπομονή, ανεκτικότητα και γνώση, για να καταλάβουν όσοι το
συναναστρέφονται πως δεν βάλλει εναντίον τους, αλλά ότι αναλώνεται σε
μια άνιση μάχη εναντίον συνείδητων και υποσυνείδητων πικρών αναμνήσεων.
Οι ευκαιρίες εκτόνωσης του πρώιμου πόνου είναι ελάχιστες. Μόνο οι ειδικοί μπορούν να αποκωδικοποιήσουν όσα ερμητικά σφραγίστηκαν μέσα
του: άλλοτε ο φόβος και άλλες φορές η αγάπη γι’ αυτόν που το κακοποίησε
καταδικάζουν σε μια ιδιότυπη σιωπή, απομονώνουν σε μια συναισθηματική́
ειρκτή, που θα αφήσει τα στίγματα της απειλής της σε κάθε μελλοντική διαπροσωπική σχέση.
Οι μηχανισμοί άμυνας του παιδιού, που αντιμετώπισαν κάποτε με επιτυχία ή όχι την κακοποίηση ή την παραμέληση, συχνά μεταμορφώνονται σε
λαίλαπες, που σταδιακά διαταράσσουν την αρμονία και απειλούν την ψυχική
υγεία.
Γιατί τις πιο πολλές φορές εκείνο που κάποτε λογίστηκε ως λύση, μετατρέπεται σε άγκυρα που καταποντίζει και εγκλωβίζει στα βάθη του παρελθόντος.
Δύσκολα αποκρυπτογραφούνται οι κώδικες και σπάνια αποκαλύπτεται η
πορεία προς τη νεύρωση, που μοιάζει να είναι διαφορετική́ σε κάθε περίπτωση.
Επομένως, η γενίκευση των τραυματικών διαστάσεων και η ανεξέταστη
εξαγωγή συμπερασμάτων για την κακοποίηση τις πιο πολλές φορές οδηγεί
στην υπεραπλούστευση, στα στερεότυπα και στην ανεπαρκή παρέμβαση.
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Ο θυμός, η ντροπή και η απόγνωση ενός ανηλίκου συνθέτουν πολύ αργότερα στη ζωή περίπλοκες αγχωτικές διαταραχές, καταθλίψεις, αυτοκτονική
ιδεοληψία, βουλιμία ή ανορεξία, καταναγκασμούς, υστερήσεις στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, υπερκινητικότητα, επιθετικότητα, κοινωνική φοβία, κατάχρηση ουσιών και μια καταβαραθρωμένη και ασθμαίνουσα αυτοεκτίμηση. Τα
κακοποιημένα παιδιά γίνονται καχύποπτοι ενήλικες, δύσκολα εμπιστεύονται,
σπάνια χαλαρώνουν ή αφήνονται, έχουν την τάση να ευχαριστούν τους άλλους, για να γίνουν αποδεκτά́, είναι ευάλωτα στην κριτική́.
Όμως δύσκολα μπορεί να αποδειχτεί ότι όλα αυτά συνδέονται αιτιατά με
την κακοποίηση. Υπάρχει ανάγκη διεξοδικότερων ερευνών, ειδάλλως τα περισσότερα από́ τα προαναφερθέντα θα είναι απλώς εικασίες ή́ αναλύσεις
περιπτώσεων.
Πώς αντιμετωπίζονται στην πιο τρυφερή ηλικία ο τραυματισμός, οι εξευτελισμοί, οι λεκτικές επιθέσεις, οι σεξουαλικές απόπειρες, η αποστέρηση, η
ανέχεια, ακόμα και ο φόνος;
Ποια η συσχέτιση όλων αυτών των παραγόντων και σε ποιον βαθμό μπορεί κανείς να ισχυριστεί πως η κακοποίηση-παραμέληση είναι η αιτιώδης
μεταβλητή που ερμηνεύει όλα τα παραπάνω;
Ενδείξεις συναισθηματικής κακοποίησης που εμφανίζονται συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία:
Διακυμάνσεις στην αυτοεκτίμηση, ψυχοσωματικά συμπτώματα, ενυπνίου
τρόμοι, εφιάλτες και αδικαιολόγητοι φόβοι, τάσεις φυγής, διαταραχές ορέξεως.
Αίσθημα απώλειας ελέγχου: Ανυπακοή, φωνές, εριστικότητα, χειριστικότητα.
Ευαισθησία στην τρυφερότητα και στην έκφραση συναισθήματος.
Έλλειψη ενσυναίσθησης, ενοχών, οίκτου, συμπάθειας, ακατάλληλο συναίσθημα.
Ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης:
Πόνοι ή αίμα στα γεννητικά όργανα.
Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, σεξουαλική συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την ηλικία του παιδιού, διαταραχές ενούρησης.
Ενδείξεις συναισθηματικής παραμέλησης:
Απώλεια βάρους, καθυστερήσεις στη γλωσσική ανάπτυξη, ακραίες συναισθηματικές αντιδράσεις και διαρκής αναζήτηση προσοχής.
Η κακοποίηση-παραμέληση συχνά συσχετίζεται με:
• Ψυχικές ασθένειες γονέων, κατάθλιψη και υπερβολικό άγχος.
• Αναπηρίες παιδιών που δεν μπορούν να αποδεχτούν ή να διαχειριστούν
οι γονείς.
• Κοινωνική απομόνωση οικογένειας.
• Βίαιη κουλτούρα κοινότητας.
• Κατάχρηση ουσιών.
• Προϊστορία ενδοοικογενειακής βίας.
• Ανεργία, φτώχια.
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• Νοσηρή επικοινωνία μελών οικογένειας.
• Νεαροί γονείς, παιδιά από ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, μη βιολογικά παιδιά.
• Γονείς προσανατολισμένοι στον ευδαιμονισμό και οικογένεια δίχως συνεκτικούς δεσμούς.

Ηλικιακοί ρατσισμοί και άλλες διακρίσεις
Ο ηλικιακός ρατσισμός είναι ο κατεξοχήν δείκτης αυταρχισμού που συσχετίζεται με τις πραγματικές —φανερές ή συγκεκαλυμμένες— αντιλήψεις απέναντι σε κάθε άλλη ρητορική μίσους ή διακρίσεων, όσο κι αν κάποιος επιχειρεί να τις καμουφλάρει με υποκρισία, προσποίηση, κοινωνικά προσωπεία και
φανατισμό.
Η στάση μας, βλέπετε, προς το καθημερινό, το δεδομένο, το ασφαλές και
προς εκείνο που αφορά όλους είναι πάντοτε το μέγιστο κριτήριο δημοκρατικότητας, ενώ οι αλαλαγμοί υπέρ του σπάνιου και του εξεζητημένου πρέπει
πάντοτε να εγείρουν υποψίες για συμφέροντα ή συμπλεγματικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας.
Όσοι προκρίνουν, επικροτούν ή διατυμπανίζουν με τη συμπεριφορά τους
τα αδιαπέραστα χρονικά στεγανά δεν πρόκειται να σεβαστούν καμιά ευάλωτη ομάδα, όσο κι αν προσποιούνται περί του αντιθέτου.
Τα παραδείγματα πάμπολλα.
Η χαμηλή απόδοση αποδίδεται πάντα στην περασμένη ηλικία, ενώ η αντίστοιχη σε νεαρούς αποδίδεται στον φόρτο εργασίας. Η κακή διάθεση και η
παραξενιά είναι χαρακτηριστικό της τρίτης ηλικίας ή της εμμηνόπαυσης, ενώ,
αν παρουσιαστεί σε νέους, οφείλεται στο άγχος της ημέρας και στις υποχρεώσεις.
Ο παππούς μετακινείται άσκοπα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενοχλώντας όσους έχουν εργασία, κι ας έχει μοχθήσει ο ίδιος πάνω από σαράντα
χρόνια.
Ο ηλικιωμένος δεν καταλαβαίνει από τεχνολογία κι ας είναι η γενιά του
που την εφηύρε και την εξέλιξε.
Η ελάχιστη ανεκτικότητα και η καταδικαστική αντίληψη απέναντι σε αυτούς που δεν ανήκουν στην ίδια ηλικιακή ομάδα είναι δηλωτική των ακραίων
πεποιθήσεων, των προσωπικών ανασφαλειών, της αμυντικής αυτοεκτίμησης,
της επιπολαιότητας, της αναλγησίας και της έπαρσης.
Ή απλώς είναι τα ιδανικά που υποκύπτουν στον συρμό, στον υλισμό και
στα τεχνάσματα της βιομηχανίας: όλα προκατασκευασμένα για το ψευδό-κάλλος, τη νέοτητα και την υγεία, πρότυπα, υλικά αγαθά, απολαύσεις και
επίπλαστοι στόχοι.
Δυστυχώς, στην Ελλάδα του 21ου αιώνα τα χρόνια που παρήλθαν από τη
στιγμή της γέννησης εντελώς αυθαίρετα γνωμοδοτούν για τη συμβολή του
ατόμου στην παραγωγή και στην οικονομία, καθορίζουν τα ενδύματα που
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πρέπει κάποιος να προτιμά, δαιμονοποιούν τη μουσική που οφείλει να ακούει, επιβάλλουν τις παρέες και τα στέκια που αρμόζουν, πριμοδοτούν ή κολάζουν τη σεξουαλικότητα και την επιλογή ερωτικού συντρόφου, ερμηνεύουν
τις πεποιθήσεις και τον προοδευτισμό, περιθωριοποιούν ή αναδεικνύουν, καταρρακώνουν ή γεραίρουν.
Η εμπειρία και η κρίση δεν είναι αγαθά που πρέπει να μεταλαμπαδευτούν,
αφού όλα είναι τυποποιημένα, ομογενοποιημένα και προαποφασισμένα.
Άνθρωποι, ήθη, συνήθειες, συναισθήματα γρήγορα πρέπει να βγαίνουν
εκτός μόδας, ώστε να ανακυκλώνονται και να ξαναπουλιούνται ως δήθεν
καινοτόμα στοιχεία.
Διδάξαμε τη νέα γενιά να αναζητά την ταυτότητά της αποκλειστικά στην
άρνηση της προηγούμενης.
Προς πείσμα του καταναλωτισμού, παραμείνετε πάντα επίκαιροι με τις
επιλογές και το πείσμα σας.

«Καθαγιασμός»
Σκέψεις με αφορμή έναν αγιασμό
Ο καθαγιασμός της εκπαίδευσης βασίζεται στην άρση των αντινομιών
της.
Η ανάγκη για ριζική αλλαγή διαφαίνεται από τη σχέση της με την κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική και τεχνολογική πραγματικότητα: Όταν οι
εξελίξεις σε αυτούς τους τομείς ενσωματώνονται με αργούς ρυθμούς στις
υποδομές, στη διδασκαλία, στις στάσεις των εκπαιδευτικών, στις εμπειρίες
των μαθητών και στις προσδοκίες των γονέων, τότε η ανάγκη για προσαρμογή παίρνει είτε τη μορφή της σύγκρουσης και της καχυποψίας είτε της
επιτακτικής αναδόμησης και των ρηξικέλευθων επιλογών.
Η παιδεία, όταν διστάζει, ασθμαίνει, οπισθοχωρεί ή αμφισβητείται, χρειάζεται καταιγιστικές και σαρωτικές αλλαγές.
Κι όταν δεν είναι έτοιμη να το πράξει, λόγω της ατολμίας και της αδράνειας, οφείλει να υιοθετήσει τουλάχιστον αιτήματα και επιλογές, που επί δεκαετίες παραμένουν αδοκίμαστες, ενώ αποτελούν ισχυρή εναλλακτική.
Έννοιες, όπως
- αγορά εργασίας,
- ανταγωνισμός,
- τεχνολογία και παγκοσμιοποίηση,
- νέα γνωστικά αντικείμενα,
- ιδιωτικός τομέας,
- εξατομικευμένα προγράμματα σπουδών —εκλογίκευση-εκσυγχρονισμός
της ύλης και πολλαπλές πηγές μάθησης αντί ενός βιβλίου—, αυτόνομες εκπαιδευτικές-οικονομικές σχολικές μονάδες,
- κατάργηση των υποχρεωτικών αναλυτικών προγραμμάτων και κατάρτισή
τους από τους δασκάλους-επιστήμονες,
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- περιβαλλοντική συνείδηση,
- έμφαση στην ψυχολογική διάσταση στη διδασκαλία και πνευματική ισορροπία των μαθητών,
- εισαγωγή της τέχνης και της αισθητικής, ανάδειξη του ρόλου του δασκάλου,
- συμμετοχή των κοινωνικών ομάδων στις διαδικασίες της διδασκαλίας,
- αποδοχή και συστηματοποίηση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης,
- αναθεώρηση των διαδικασιών στα πανεπιστήμια και συσχέτισή τους με
την κοινωνία,
- μικτή διδασκαλία και εξ αποστάσεως προοπτικές για τα μεταπτυχιακά,
- αναγνώριση της επαγγελματικής και βιωματικής εμπειρίας ως ακαδημαϊκό προσόν,
αναβάλλονται ως θέματα συζήτησης εις το διηνεκές, επειδή κάποιοι επικαλούνται τις δικές τους ματαιώσεις και τη συμπλεγματική αγκύλωσή τους σε
καθηλώσεις του παρελθόντος.
Αλήθεια, πότε έχουν συνομιλήσει όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης μεταξύ τους και ταυτόχρονα με την κοινωνία και μέχρι πότε θα προσποιούνται
ότι είναι διαφορετικές και άμοιρες ευθυνών;
Μέχρι πότε το φυσικό αντικείμενο των ερευνητικών και διδακτικών έργων
θα είναι το ελάχιστο ζητούμενο μέσα στη μίζερη σωρεία των διαχειριστικών
διαδικασιών και ελέγχων;
Γιατί οι εκπαιδευτικοί μετατρέπονται σε ψυχαναγκαστικά εργαλεία τυπολατρίας και συμπλήρωσης εγγράφων, χάνοντας τα τεχνολογικά θαύματα
που συντελούνται ακόμα και με αφορμή την πανδημία;
Η εκπαιδευτική πολιτική οφείλει άμεσα να προετοιμάσει την κοινωνία για
τα ακόλουθα:
1. Ενίσχυση της επικοινωνίας με τους αποδέκτες και τους συντελεστές της
εκπαίδευσης, δηλαδή τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.
Οι πιο αξιόπιστες προτάσεις δεν είναι αυτές μόνο που προκύπτουν από
διαλεκτικές και δημοκρατικές διαδικασίες, αλλά πολύ περισσότερο εκείνες
που απαρτίζονται από εναργείς και αξιολογούμενες στρατηγικές, συνδέονται
αδιαμφισβήτητα με τη φιλοσοφία της παιδείας και προβάλλουν μετρήσιμες
επιδιώξεις και στόχους.
Οι δημοκρατικές διαδικασίες στην εκπαίδευση ριζώνουν μόνο όταν η
δημοκρατία έχει εμπεδωθεί και διδαχτεί στο σχολείο, στην οικογένεια και
στην καθημερινότητα Μέχρι τότε οι σαφώς καθορισμένες και τεκμηριωμένες δράσεις, οι απαράβατοι κανονισμοί και τα λιτά, αλλά ευέλικτα πλαίσια θα
αποτελούν τη μόνη εγγύηση αποτελεσματικότητας.
Τα απλά, ξεκάθαρα και οριοθετημένα αιτήματα είναι τα μόνα που διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των κοινωνικών ομάδων και δεν αφήνουν
περιθώρια για πολυσημίες, επικάλυψη ευθυνών και αινίγματα.
Αντί οι παράγοντες να αναλώνονται στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
και στην ανάδειξη κενών θεωρητικών προσεγγίσεων, οι οποίες προβάλλονται
αυθαίρετα και θρασύτατα ως κομματικά λάβαρα, ας μετατεθεί το ενδιαφέρον
στην προβολή ρεαλιστικών μέτρων που αντανακλούν τις κοινωνικές ανάγκες.
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Όταν η παιδεία αποτελεί το μόνο αποδεκτό μέσο ανάπτυξης, οι αοριστολογίες και τα πλαίσια διαλόγου είναι οι αναστολείς της προόδου. Αντίθετα,
τα επιστημονικά τεκμηριωμένα, εμπειρικά ερευνητικά ευρήματα στο ελληνικό σχολικό πλαίσιο μπορούν να υποδείξουν τα επόμενα βήματα και να μετατρέψουν τις ελλείψεις σε κινητοποίηση και καινοτομία.
2. Αποκύημα της παραπάνω διαπίστωσης είναι η έμφαση στην ποιότητα, η
οποία αποτελώντας τη συνισταμένη των κοινωνικών μοντέλων και των διαδικασιών της ολικής ποιότητας, εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια και οδηγεί στη
συμβουλευτική (όχι τιμωρητική ή ενισχυτική) αξιολόγηση και στον εντοπισμό
των τομέων που χρήζουν παρέμβασης.
Οι νέες κοινωνικό-πολιτισμικές αλλαγές, εξάλλου, επιτάσσουν την προσαρμογή της εκπαίδευσης στα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα, κυρίως
μέσω της θέσπισης ενιαίων ποιοτικών κριτηρίων για τη διασφάλιση της ισότιμης και αποτελεσματικής παροχής της.
3. Η εσκεμμένη μείξη επιστημονικών κριτηρίων με δήθεν πολιτικά ορθούς
όρους, επικλήσεις της δημοκρατικότητας και του ψευδό-προοδευτισμού γίνεται εκ του πονηρού: Όποιος δεν μπορεί να πράξει κρίνει. Ή αλλιώς: Δικαίωμα κριτικής και λόγου έχει μόνο εκείνος που πρώτα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και τις έχει εφαρμόσει παρά τις αντιξοότητες. Την εκπαίδευση την
παρασιτούν οι τιμητές της με τον προσχηματικό και υποκριτικό λόγο τους,
που καλύπτονται πίσω από δεοντολογίες και αναβολές.
4. Δεν υπάρχουν προτιμητέα θεωρητικά ρεύματα ή ορολογίες ή κυρίαρχες
απόψεις παρά μόνο προτάσεις με λογικά ή σαθρά επιχειρήματα, ίσοι πολίτες
με κοινωνικές ανάγκες ή ιδιαιτερότητες, που πρέπει άμεσα να ικανοποιηθούν.
Δεν υφίστανται περιθώρια για αποκλεισμούς ή διακρίσεις στην παιδεία,
αλλά πολύ περισσότερο δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή η καπηλεία των ευάλωτων ομάδων για πολιτικά οφέλη. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι διαπραγματεύσιμα και η εκπαίδευση προσαρμόζεται, ώστε να τα εγγυάται.
5. Η αξία της κατάρτισης των εκπαιδευτικών μπορεί να είναι δεδομένη,
όταν γίνεται έγκαιρα, έγκυρα και εφόσον τους απαλλάσσει από τα διδακτικά
τους καθήκοντα όσο διαρκεί, αλλά δεν φτάνει.
6. Η πολυπλοκότητα του ρόλου των δασκάλων επιτάσσει την ενδυνάμωση
της προσωπικότητάς τους μέσω της εποπτείας, της συμβουλευτικής και των
μεντορικών διαδικασιών.
Αν ο μαθητής είναι το επίκεντρο, ο εκπαιδευτικός είναι το κεντρικό εκείνο
πρόσωπο που καθορίζει την κουλτούρα, το κλίμα, τη συναισθηματική αρμονία, τα γνωστικά επιτεύγματα και τη μεταλαμπάδευση του πολιτισμού.
Σε αυτόν πρέπει να στρέψουμε τα βλέμματα κατά τα επόμενα απαιτητικά
και δίσεκτα χρόνια.
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H δύναμη της μετριότητας
Δυστυχώς μπορεί η κοινωνία να μην περιχαρακώνει με πρόδηλους τρόπους
την ευτυχία, καθορίζει όμως τους ορισμούς και τους προσδιορισμούς της και
επομένως οριοθετεί τον αγώνα των ανθρώπων για την απόκτησή της.
Οι αξίες, οι ανάγκες, οι ιδεολογίες, οι φιλοσοφίες, καθώς και τα πολιτικά,
οικονομικά ή θρησκευτικά συστήματα επιβάλλουν τρόπους συμπεριφοράς
και κανόνες στους οποίους τα μέλη μιας κοινωνίας πρέπει να προσαρμόζονται, λειαίνοντας την ακατέργαστη αρχικά προσωπικότητά τους, έτσι ώστε
να επιτευχθεί η πολυπόθητη αποδοχή. Η αλληλεπίδραση αυτή χρωματίζεται
με τις αποχρώσεις της ιστορικής συγκυρίας και του πολιτισμικού περίγυρου.
Οι παραπάνω παράγοντες διαμορφώνουν νομοτελειακές ηθικές, δεοντολογίες, πρότυπα, παραδείγματα και εγείρουν αιτήματα συμμόρφωσης ή κοινωνικοποίησης που αλλοτριώνουν εν πολλοίς την ελευθερία του ατόμου και
τις επιλογές του για ποιότητα ζωής, για ικανοποίηση και προσωπική ανάπτυξη.
Δυστυχώς, μπορεί η κοινωνία να μην περιχαρακώνει με πρόδηλους τρόπους την ευτυχία, καθορίζει όμως τους ορισμούς και τους προσδιορισμούς
της και, επομένως, οριοθετεί τον αγώνα των ανθρώπων για την απόκτησή
της.
Η πορεία για την αρμονία είναι η εξισορρόπηση των επιβεβλημένων εξωτερικών συμβιβασμών, των βιολογικών προδιαθέσεων και της έξαψης της
φαντασίας όταν προβάλει τον ιδανικό εαυτό.
Μια προσεκτικότερη ματιά αποκαλύπτει αυτό που όλοι είτε μέσω της
εμπειρίας είτε μέσω συστηματικής μελέτης κάποτε κατανοούν: Η κοινωνία,
παρόλο που είναι απόλυτα αναγκαία για την επιβίωση, την ασφάλεια και το
λειτουργικό περιβάλλον μέσα στο οποίο κάθε δράση συντελείται, είναι υπεύθυνη και για κάθε δυστυχία, επειδή η αναγωγή από το ατομικό στο συλλογικό συνεπάγεται την απώλεια του συναισθήματος και του ανθρωπισμού ή και
την αποποίηση της ευθύνης μέσω της αφαίρεσης και του συμβολισμού.
Μοιάζει σαν οι θεσμοί να αποστασιοποιούνται από τα ανθρώπινα μέτρα
και να εξελίσσονται ή να οργανώνονται αυτόνομα και ανεξάρτητα από τις
ανάγκες των μελών μιας κοινότητας.
Η ευκαμψία των θεσμικών συστημάτων να αντικατοπτρίζουν άμεσα, καθυστερημένα ή ελάχιστα τις θελήσεις των πολιτών είναι δείκτης δημοκρατικότητας, αυταρχισμού ή αποδόμησης. Και η ικανότητα του ατόμου να ελίσσεται
ανάμεσα στο κοινωνικά επιθυμητό και στην προσωπική ανέλιξη είναι κριτήριο της ψυχικής του υγείας.
Η κοινωνία με τα μαιανδρικά επίπεδά της εύκολα μετατρέπονται σε έναν
παραμορφωτικό καθρέφτη, που πείθουν με καταναγκασμούς και πολυπλοκότητα για την εικονική πραγματικότητα και επιβάλλουν να την αποδεχτούμε
ως τη μόνη αληθινή.
Όμως, αν σε μια δεδομένη ιστορική στιγμή τα κοινωνικά θέσφατα φαντάζουν κραταιά και παντοδύναμα, μέσα τους φέρουν την καταδίκη της θνητότητας και του μαρασμού, επειδή οι ανθρώπινες ανάγκες και η φύση έχουν
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τους δικούς τους τρόπους να επιβάλλονται και οι τρόποι έκφρασής τους διαφοροποιούνται με τον χρόνο. Η καταξίωση κάθε επόμενης γενιάς στηρίζεται
στη δυνατότητά της να προσαρμόζεται, να μεταλλάσσεται και να απαξιώνει
μια πλειάδα αξιών και δεδομένων της προηγούμενης, έτσι ώστε να διασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση της κάλυψης των επιθυμιών, την ιστορική της
ταυτότητα, την προοπτική της στο μέλλον.
Από τις προηγούμενες γενιές επιλέγονται για να διατηρηθούν ή να εξιδανικευτούν μόνο τα αδιαμφισβήτητα και αποτελεσματικά στοιχεία ή εκείνα
που αποτελούν μέρος της παράδοσης, της λογοτεχνίας, της ιστορίας και των
μύθων.
Η εξέλιξη, που εγγυάται την επιβίωση, προϋποθέτει τον θάνατο των προγενέστερων, ακόμα κι αν είναι νοσταλγικός ή γοερός, επειδή τρέφεται και
αναζωπυρώνεται από τα απομεινάρια των στοιχείων που απαλείφτηκαν.
Από τη διαδοχή αυτή των γενεών, τα μεν κλασικά στοιχεία αναδεικνύονται ως κληρονομιά, τα υπόλοιπα είτε χάνονται στην αχλή των αιώνων είτε
αντιμετωπίζονται με τα κριτήρια μιας επόμενης εποχής, που σπάνια έχει τη
διάθεση να σταθεί επιεικώς απέναντί τους και να τους χαριστεί.
Αν παραδεχτούμε ότι κάθε αξία, αριστεία, ίνδαλμα, σκοπός και στόχος
μιας ιστορικής περιόδου πέφτει βορά στον βωμό της εξέλιξης και της φθίσης, το ίδιο συμβαίνει αναγκαστικά και με τις προσπάθειες των ανθρώπων
να τις κατακτήσουν, κατανοώντας πως αγωνίζονται σε μεγάλο βαθμό για το
προσωρινό και το εφήμερο. Πραγματικά χρειάζεται ο μόχθος μιας ολόκληρης γενιάς για να συναθροιστεί ο ελάχιστος και πολύτιμος σπόρος για την
επόμενη, είτε αυτός αφορά στο επιστημονικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονομικό πεδίο.
Τα βασικά συστατικά της επιτυχημένης πορείας του ατόμου, εκείνα δηλαδή που θα μεταλαμπαδευτούν ως παρακαταθήκη για την ανθρώπινη ολοκλήρωση, δεν μπορεί να είναι κοντόφθαλμα, τοπικά και καθορισμένα από πεπερασμένες κουλτούρες, αλλά πρέπει να εμφορούνται από διαχρονικότητα,
συγκρητισμό, ευελιξία, κριτική αντίληψη και διαπολιτισμικό χαρακτήρα. Και
σίγουρα δεν μπορεί να καθορίζονται από επιφανειακές νοηματοδοτήσεις
του άριστου, αν αυτές δεν περιλαμβάνουν στην επίτευξή του τους αποδέκτες, που είναι πάντα οι συνάνθρωποι και η κοινωνία.
Υπό την έννοια αυτή, στόχοι, ιδανικά και στάσεις ζωής, όπως η επαγγελματική επιτυχία, ο πλουτισμός, η ευμάρεια, η αναγνώριση, η δημοφιλία, η
εξουσία, η εξωτερική εμφάνιση, οι μόδες και οι συρμοί, η ακατάπαυστη εργασιομανία, η τελειοθηρία, η συμμόρφωση και ο κονφορμισμός, η τυπολατρία, η εμμονική έμφαση σε ιδεολογίες ή ιδεοληψίες, ο φανατισμός και η
προσήλωση σε πολιτικά μορφώματα, η προσκόλληση στην ατομικότητα, την
υποκριτική υιοθέτηση στάσεων, ο ίμερος του φαίνεσθαι, ο ηδονισμός και
τόσες άλλες κοινωνικές επιταγές και υποδείγματα μοιάζουν να μην έχουν
καμία θέση στη χαρτογράφηση της πορείας προς την ολοκλήρωση και προς
την ευτυχία. Αντίθετα, αποπροσανατολίζουν, καθυστερούν, μιαίνουν και παρασιτούν την ανθρώπινη ύπαρξη και ενισχύουν τα συγκρουσιακά κίνητρα
που δυναμιτίζουν τη συνοχή.
Αλλά αν τα παραπάνω αποτελούν ξεκάθαρες απειλές, που όλοι μπορούν
να κατανοήσουν, ανάλογα με την ευαισθησία και τη βαθύτητα των συλλογι-
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σμών τους, είναι οι στάσεις με το προσωπείο της κοινής αποδοχής αυτές που
παρασύρουν στην πιο ερεβώδη φενάκη, αν μεταβληθούν σε αυτοσκοπούς
και άκαμπτα προστάγματα. Τονίστε κάθε αρετή, εκτός ίσως από την αγάπη,
και θα διαπιστώσετε πως μόλις υπερβεί το μέτρο, χάνει τις ιδιότητες που την
αναδεικνύουν σε αξία. Φανατίστε κάποιον και η ισότητα μετατρέπεται σε
ισοπέδωση, η δημοκρατία σε ασυδοσία, η επιτυχία σε υπεροψία και καταναγκασμό, το κάλλος σε αλαζονεία, η οικονομική ανεξαρτησία σε έπαρση ή
εκμετάλλευση, η γνώση σε πομφολυγισμό και κομπορρημοσύνη.
Αν και οι παράφοροι άνθρωποι και όσοι δεν ενδίδουν στην ασφάλεια και
τη συνήθεια εξελίσσουν το παρόν, είναι όσοι τηρούν το μέτρο, ακόμα και οι
μέτριοι, οι καθημερινοί, εκείνοι πάνω στους οποίους ριζώνει η καινοτομία,
που θα φέρει την αυγή μιας νέας εποχής.

Πολιτισμικοί θρύλοι
Μύθοι, ιστορίες, θρύλοι, διηγήσεις, ήθη και έθιμα αποτελούν τα άτυπα στοιχεία κάθε έθνους που επιθυμεί να διαιωνίσει στον χρόνο την ταυτότητα, τη
συνεισφορά και το στίγμα του. Όχι για να κυριαρχήσει, αλλά για να επιβιώσει
είτε ως μνήμη είτε ως θετική επιρροή.
Ένα τεράστιο κομμάτι γνώσης κρύβεται σε αυτά κι ας μην παρουσιάζονται
ποτέ σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Μέσα στα παραμύθια και τις
παραβολές κρύβονται οι πολιτισμικοί ψίθυροι και τα κληροδοτήματα κάθε
προηγούμενης γενιάς προς τις επόμενες, ειδικά τώρα που η παγκοσμιοποίηση ευαγγελίζεται την ομογενοποίηση των πάντων για την ευχερέστερη πώληση προϊόντων και υπηρεσιών.
Γι’ αυτό, οι πολυεθνικοί σχηματισμοί γνωρίζουν καλά πως η επιτυχία εξαρτάται από την ενσωμάτωση των τοπικών χαρακτηριστικών και της παράδοσης της κάθε χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται, για να πείθουν και να
μοιάζουν οικείες.
Λαοί που τα χλευάζουν ή ψάχνουν με τη λογική να τα ανασκευάσουν είναι καταδικασμένοι να προσηλυτιστούν από άλλες κουλτούρες, ισχυρότερες, που σεβάστηκαν τα δικά τους πανάρχαια και πολύτιμα διαφοροποιητικά
στοιχεία.
Στην Ελλάδα της οίησης και του «δήθεν» περίσσεψαν οι ανόητοι και οι
σοφιστές των πληκτρολογίων, που όλα επιχειρούν να τα ανατρέψουν, για
να μολύνουν με την κενότητα των επιχειρημάτων και του μυαλού τους τους
αφελείς, που θα νομίσουν πως η πίστη μπορεί ποτέ να καταρρεύσει από μωρίες διατυπωμένες στο Facebook και τις εφημερίδες.
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Νέες πολιτικές και μορφές ηγεσίας
Ένας αναγκαστικός εγκλεισμός, αυτό που στα ελληνικά οι πολιτικοί μας ονομάζουν “lock down” —για να μάθετε όσοι δεν διαβάζατε τα “phrasal verbs”
μικροί!— αποκρύπτει στους έγκλειστους:
1. Την απόλυτη ανεπάρκεια και πλήρη αποτυχία των ελληνικών κυβερνήσεων, αριστερών, δεξιών και κεντρώων, στον τομέα της υγείας, του κράτους
πρόνοιας και της πρόληψης. Το ίδιο ισχύει και για τα πολυδιαφημισμένα εύπορα κράτη της Ευρώπης και όχι μόνο.
2. Την αδιανόητη ανικανότητα της κυβέρνησης και φυσικά οποιασδήποτε
γραφικής αντιπολίτευσης να πείσουν τους πολίτες και να τους βοηθήσουν
να εμπεδώσουν πολιτικές και κουλτούρα υγείας. Αυτό που έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία επιβάλλεται τώρα υπό το καθεστώς της αγωνίας για τη
μετάδοση του ιού.
3. Την απόλυτη ελαφρότητα του να επιλέγεις το χειρότερο μέτρο, αντιγράφοντας κάποιους εξίσου ανίκανους του εξωτερικού και να το επιβάλεις
αλόγιστα ως πανάκεια. Φυσικά, όταν οι φυλακισμένοι απελευθερώνονται,
ξεχύνονται αθρόα, διαιωνίζοντας τις συνθήκες που οδηγούν σε νέους περιορισμούς.
4. Την ηδονή που αντλούν από τα ακραία αυτά μέτρα όλα τα άχρηστα
στοιχεία της κοινωνίας, αυτά που έτσι κι αλλιώς παρασιτούσαν εις βάρος
της και τώρα απλώς η απραξία τους προβάλλεται ως συμμόρφωση στους
νόμους.
5. Ότι όταν μια κοινωνική ομάδα αποκτά επιρροή στη λήψη αποφάσεων
εξουσίας, όπως τώρα οι γιατροί και τα υπόλοιπα συνάφια, χωρίς να έχει ιδέα
από κοινωνιολογία, ψυχολογία, οικονομικά, νομικά κ.ά., μια νέα μορφή ανελευθερίας και μονομέρειας αναδεικνύεται.
6. Ότι οι ανισότητες εντείνονται και η ψαλίδα ανάμεσα στις κοινωνικές
ομάδες ανοίγει απειλώντας τη συνοχή.
7. Πως τα πολύτιμα συνταγματικά δικαιώματα, αυτά για τα οποία έγιναν
μυριάδες θυσίες, μπορούν να εξαερωθούν αναίμακτα υπό τη χρήση του φόβου και την απειλή της καχυποψίας.
Το πείραμα που διεξάγεται δεν αφορά τσιπάκια μέσα σε εμβόλια και κεραίες των 5G, όπως οι αφελείς διαδίδουν και ενστερνίζονται, αλλά μια άνευ
προηγούμενου προσομοίωση και προετοιμασία ολοκληρωτικών και τεχνολογικών κοινωνιών, όπου η συμπεριφορά του πολίτη θα είναι προκαθορισμένη
και άβουλη.
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Η αυτοεκτίμηση ως αυτογνωσία: δύο συμβουλές
Η αυτοεκτίμηση αντανακλά τη σχέση που έχουμε με τον θάνατο. Η ύπαρξή της σε υψηλά επίπεδα κατά την ενήλικη ζωή επιβεβαιώνει τη συνειδητοποίηση του εφήμερου, ενώ η απουσία της την προσκόλληση σε αυτό. Η
μεγαλύτερη απώλεια για τον ευάλωτο άνθρωπο είναι η ανικανότητά του να
αντιληφθεί τη χρονική εναλλαγή και την προσέγγιση του αμετάκλητου αυτού
γεγονότος που νοηματοδοτεί όλα τα υπόλοιπα.
Η καθημερινότητα είναι έτσι δομημένη ώστε να εξαπατά. Πίσω από την
κίβδηλη σταθερότητα ελλοχεύει η διαρκής μεταβολή, η αέναη ροή, η κίνηση και η ανατροπή. Ο εαυτός, για να διαφοροποιηθεί, διαρκώς αναζητά ή
εφευρίσκει σημεία αναφοράς. Τα περικλείει με τον μανδύα της μονιμότητας
και επανέρχεται πεισματικά σε αυτά, για να τεκμηριώσει τους αυτοπροσδιορισμούς και να ανακατασκευάσει την αυτοεικόνα, ώστε αυτή να παραμένει
κατ’ επίφαση μόνο αναλλοίωτη. Οικογένεια, φίλοι, συντροφικότητα, επάγγελμα, κοινωνία, όλα συμβολικές νοηματοδοτήσεις που λαμβάνουν, ανάλογα με τη συγκυρία, βαρύνουσα σημασία, επειδή στοιχειοθετούν την ερμηνευτική του εγώ.
Η ετυμηγορία για τον αληθινό εαυτό περιλαμβάνει μία αντινομία: ανάγκες, προσδοκίες, κοινωνική σύγκριση, συμβάσεις, ιδανικά, όλα συνθέτουν
το τελικό πόρισμα που θα ανακοινωθεί στον καθένα από εμάς τη στιγμή
ακριβώς που δεν θα μπορούμε να πράξουμε το παραμικρό για να το αλλάξουμε. Πρώτο μέλημα του ανθρώπου είναι να αποτινάξει τις άγκυρες που
τον καθηλώνουν, υποσχόμενες τη φενάκη της ασφάλειας και της προβλεψιμότητας. Τίμημα και κέρδος της απόφασης αυτής είναι η έξοδος από το
βαλτώδες λιμάνι της ρουτίνας και η εκστατική περιδίνηση στο παράτολμο
και το αδοκίμαστο. Κι εκεί, όμως, η ισορροπία δεν είναι διασφαλισμένη. Οι
φυγόκεντρες δυνάμεις μπορούν να αποδομήσουν την ανυποψίαστη προσωπικότητα και να υποθηκεύσουν τη διαύγειά της με νευρωτικές συμπεριφορές
και στρεβλώσεις. Τόσο ο εφησυχασμός, όσο και η διακινδύνευση οδηγούν
τον επιπόλαιο αναζητητή στους αργυραμοιβούς της ευτυχίας του.
Κάθε ηλικιακό στάδιο που παρέρχεται αφήνει ένα μικρό κέρδος και ένα
έλλειμμα στον άνθρωπο. Κάποιες φορές εσχατολογικά γεγονότα στιγματίζουν ανεξάλειπτα την ύπαρξη, αλλά είναι τόσο σπάνια αυτά, που η σημασία
τους είναι ολοφάνερη και αποκαλυπτική. Το πρόβλημα όλων, σε τελική ανάλυση, είναι η αδυναμία να διακρίνουν τη σπουδαιότητα των ασήμαντων καθημερινών αλλαγών, που περνούν συνωμοτικά απαρατήρητες μέχρι που να
σωρεύσουν τόση ενέργεια, ώστε αθροιστικά να μετασχηματίσουν την προσωπικότητα και να αφήσουν ξέπνοο τον αυτό-παρατηρητή, που αναλογίζεται
πώς έφτασε μέχρι εδώ χωρίς να το καταλάβει. Ο προνοητικός προς την αλήθεια ταξιδευτής ποτέ δεν υποτιμά τις κρυμμένες διαστάσεις των λεπτομερειών που συνέχουν το είναι του.
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Η αυτοεκτίμηση κατά την ενήλικη ζωή
Η αίσθηση της αυτοεκτίμησης μπορεί να είναι συνειδητή μόνο όταν το άτομο ενηλικιωθεί, γιατί τότε καλείται να βιώσει καταστάσεις και εμπειρίες για
τις οποίες μπορεί να αναλάβει αποκλειστικά τις ευθύνες και τις συνέπειες.
Μπορεί να προβλέψει ποιες ικανότητες θα πρέπει να έχει αναπτύξει, προκειμένου να αντεπεξέλθει σε τομείς της ζωής του, όπως ο εργασιακός ή ο
οικογενειακός. Του δίνεται η δυνατότητα, μέσω της συμπεριφοράς και των
επιλογών του, όχι μόνο να ελέγξει την αυτοεκτίμησή του, αλλά και να την
εξελίξει ως ένα σημείο.
Η επιτυχία οδηγεί στη βελτίωση του επιπέδου της αυτοεκτίμησης και η
αποτυχία στη μείωσή του. Κατά τον ίδιο τρόπο λειτουργούν τα πράγματα και
στις προσωπικές σχέσεις, μόνο που εδώ η επιτυχία και η αποτυχία αντικαθίστανται από την αποδοχή ή την απόρριψη αντίστοιχα.
Οι εμπειρίες που συνδέονται με την αυτοεκτίμηση διαφέρουν ανάλογα με
το φύλο. Οι γυναίκες, για παράδειγμα, αναφέρονται περισσότερο σε εμπειρίες αποδοχής και απόρριψης, ενώ οι άνδρες σε εμπειρίες επιτυχίας και
αποτυχίας. Ο ίσος καταμερισμός ανάμεσα στην αίσθηση της αξίας και της
ικανότητας είναι πολύ σημαντικός για τη διαμόρφωση και τη διατήρηση ενός
ικανοποιητικού επιπέδου αυτοεκτίμησης.
Η κουλτούρα μέσα στην οποία ένα άτομο ανατρέφεται μπορεί να έχει καταλυτική επίδραση πάνω του. Μια γυναίκα που έχει μεγαλώσει σε ένα συντηρητικό περιβάλλον είναι πιθανό να έχει επηρεαστεί αρνητικά όσον αφορά
τη διαμόρφωση των ικανοτήτων της, γεγονός που την καθιστά αδύναμη να
αντιμετωπίσει τις αντιξοότητες της σύγχρονης πραγματικότητας. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί όταν η ίδια κοινωνία υπερτονίζει την ευθύνη του
άνδρα για επαγγελματική αποκατάσταση και για στήριξη της οικογένειας και
παράλληλα υποβαθμίζει την ανάγκη του να νοιάζεται και να φροντίζει τους
άλλους.
Σε γενικές γραμμές η αυτοεκτίμηση συνδέεται με τις ακόλουθες στάσεις
για τον εαυτό:

Αίσθηση ικανότητας
Επιτυγχάνεται είτε μέσα από τη διαρκή εξάσκηση και βελτίωση των δεξιοτήτων προσαρμογής είτε μέσω της μείωσης και της εκλογίκευσης των προσδοκιών.

Αίσθηση του ελέγχου
Αναφέρεται στην αντίληψη της κυριαρχίας των δράσεων και πρόγνωσης των
συνεπειών των πράξεων. Οι άνθρωποι που μπορούν να διαχειρίζονται τις
αλλαγές και πιστεύουν ότι ορίζουν το πεπρωμένο τους έχουν συστηματικά
μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση από όσους θεωρούν ότι είναι παίγνια των διαθέσεων της μοίρας.
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Αίσθηση της συνέπειας
Αφορά την ισορροπία ανάμεσα στις στάσεις, τις πεποιθήσεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές. Αν και οι θεωρίες επιμένουν ότι πολλές φορές
η συνάφεια μεταξύ αντιλήψεων και πράξεων είναι χαμηλή, αποτελεί βασική
ανάγκη του ανθρώπου να πείσει τον εαυτό του και τους άλλους ότι η ζωή
του είναι ένα ενιαίο και συνεπές εξελισσόμενο σύστημα που διακρίνεται από
ενότητα και δεν είναι κατακερματισμένο σε ετερογενείς και ανομοιόμορφες
προσωπικές επιλογές.

Αίσθηση της ηθικότητας
Είναι καθολικό φαινόμενο της ανθρώπινης φύσης η δημιουργία κανονιστικών αρχών και ηθικών κανόνων που οριοθετούν τι μπορεί να γίνει, τι πρέπει
και τι απαγορεύεται να γίνει και τι υπερβαίνει την ατομική ευθύνη. Η αυτοεκτίμηση ενισχύεται όταν η βεβαιότητα της ακεραιότητας, και ειδικότερα
της αυτόνομης ηθικής, είναι υψηλή. Η φύση της αυτοεκτίμησης είναι τέτοια,
που μας καταδεικνύει τα προβληματικά και τα δυνατά σημεία της προσωπικότητάς μας και βρίσκεται σε άμεση σχέση με τις εφεδρείες δεξιοτήτων
και μαθήσεων που έχουμε σε αναμονή. Κάθε επιτυχία και αποτυχία στη ζωή
καταγράφεται και αναγάγεται σε μάθηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
ανάλογες περιστάσεις. Η εφαρμογή της γνώσης αυτής είναι εγγύηση για την
αποτελεσματικότητα και αυτό με τη σειρά του οδηγεί στην αυτοεκτίμηση και
τον αυτοσεβασμό.

Γυναικοκτονίες και βία
Οι γυναικοκτονίες και η έμφυλη βία δεν είναι άγνωστο κοινωνικό φαινόμενο
ακόμα και στις προηγμένες χώρες του κόσμου, αλλά και στην Ελλάδα.
Τα περιοριστικά, λόγω πανδημίας μέτρα, όπως και η άρση τους, ανέδειξαν
την έκταση της νοσηρής αυτής κατάστασης σε πανευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο.
Στην πρώτη περίπτωση η συνεχής συμβίωση κάτω από την ίδια στέγη
απαιτεί ανεκτικότητα, διαχείριση προσωπικού χώρου και χρόνου, δεξιότητες
επίλυσης προβλημάτων, δημοκρατικές διαδικασίες, συναισθήματα εμπιστοσύνης, σεβασμού, αγάπης και αλληλεγγύης, ειδάλλως μπορεί να μετατραπεί
σε βρόχο, που αναδεικνύει τη σύγκρουση και την καταφυγή σε βία.
Επιπλέον, η αυξανόμενη ενασχόληση με τα κοινωνικά δίκτυα στο Ίντερνετ και οι νέοι τρόποι επικοινωνίας και εργασίας μέσω κινητών και υπολογιστών αύξησαν τις προφάσεις των ανδρών, που δεν μπορούσαν να ανεχτούν
ψήγματα ελευθερίας στις συντρόφους τους και απαιτούσαν την υποταγή της
προσωπικότητας στους δικούς τους όρους.
Η ασφυκτική παρακολούθηση και η ψυχολογική αδρανοποίηση αποτελεί
βασικό συστατικό και προγνωστικό παράγοντα της απώλειας των ορίων.
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εξάλλου, η πρόσβαση στις υποστηρικτι-
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κές δομές και υπηρεσίες για κακοποιημένες γυναίκες ήταν πλημμελής και η
διαχείριση γινόταν χωρίς φυσική παρουσία.
Η επάνοδος στην κανονικότητα όμως αύξησε τα επίπεδα της βίας, επειδή
ώθησε τους συντρόφους, που κακοποιούν, να αισθανθούν ότι ξαναχάνουν
τον έλεγχο, ότι αμφισβητείται η καταχρηστική εξουσία τους, ότι οι θυματοποιημένες γυναίκες, που είχαν καθηλωθεί κατά τη διάρκεια της αναγκαστικής διαμονής στο σπίτι, αποκτούν ξανά την αυτοδυναμία τους και εναλλακτικές διεξόδους μακριά από την επιρροή τους.
Η καταφυγή στην εσχάτη λύση της δολοφονίας απεικονίζει την απονενοημένη έκφραση του μίσους ή της αρρωστημένης εξάρτησης ή διαιωνίζει και
αντανακλά τις εγκαθιδρυμένες πατριαρχικές στάσεις της κοινωνίας για την
έμφυλη ανισότητα: Οι γυναικοκτονίες δεν αποτελούν αποκλειστικά εγκλήματα πάθους και κτητικότητας, αλλά επιτελούνται πολλές φορές οργανωμένα, σχεδιάζονται εξονυχιστικά και διαπράττονται ψύχραιμα.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί πως σε ατομικό επίπεδο ο κίνδυνος διάπραξης γυναικοκτονίας αυξάνεται όταν συντρέχουν παράγοντες,
όπως ανεργία ή φτώχια, χρήση ουσιών, κατοχή όπλου, προγενέστερες απειλές για φόνο, η σεξουαλική βία, η εμπειρία κακοποίησης ή ενδοοικογενειακής βίας, τα ψυχοπαθολογικά προβλήματα, ενώ σε κοινωνικό επίπεδο το
φαινόμενο αποδίδεται στο ελλιπές ή ανεκτικό νομοθετικό πλαίσιο, στην μη
εμπέδωση κουλτούρας ισότητας και ανεκτικότητας.
Οι γυναικοκτονίες δεν γίνονται αποκλειστικά από νυν ή πρώην συντρόφους και συγγενείς. Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν καταγραφεί φόνοι γυναικών κατά τη διάρκεια πολεμικών συγκρούσεων είτε ως μέσο πίεσης είτε υπό
τη μορφή παράπλευρων απωλειών, δολοφονίες σε παραδοσιακές κοινωνίες
εξαιτίας διαφωνιών σε ζητήματα μη ικανοποιητικής προίκας, εγκλήματα για
λόγους τιμής, εμπορίας γυναικών και πορνείας, ρατσιστικής σύγκρουσης,
ομοφοβικές εξάρσεις, οργανωμένο έγκλημα και εξαιτίας του ότι θεωρούνται
σεξουαλικά αντικείμενα.
Σε μια περίοδο με οικονομικές, κοινωνικές και εργασιακές μεταβολές,
κατά την οποία η πυρηνική οικογένεια παρακμάζει, χωρίς όμως να απεμπολεί τις πατριαρχικές καταβολές της, και ενώ νέες αχαρτογράφητες μορφές
συντροφικότητας αρχίζουν να εξελίσσονται, φαίνεται πως η κοινωνία και το
κράτος δεν είναι προπαρασκευασμένα, ώστε να προστατέψουν τις γυναίκες
ή τα μέλη τους με διαφορετικό έμφυτο προσανατολισμό.

Σημάδια πως ο/η σύντροφός σας ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ να είναι επιρρεπής σε ενέργειες που μπορούν να χαρακτηριστούν ως κακοποίηση
Η δημιουργία κουλτούρας, κλίματος, συνθηκών τρόμου.
Εάν νιώθετε πως φοβάστε να μιλήσετε, να εκφραστείτε, να πάρετε πρωτοβουλία, να είστε ο εαυτός σας, μην προσπαθήσετε να τον/την αλλάξετε: Οι έρευνες δείχνουν πως χωρίς την παρέμβαση ειδικών η αλλαγή είναι
υποκριτική ή αμελητέα. Εάν αποφεύγετε να θίξετε ορισμένα θέματα, για να
μην τον/την εξαγριώσετε, εάν αισθάνεστε πως ό,τι και να κάνετε το βρίσκει
λάθος, εάν σας έχει κάνει να πιστεύετε πως σας αρμόζει κάθε εξευτελισμός
ή τιμωρία, να θυμάστε πως την αξία του ο άνθρωπος δεν την αντλεί από την
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άποψη των άλλων, αλλά την φέρει αυτοδικαίως από τη γέννησή του. Η σχέση
σας είναι ήδη κατεστραμμένη. Για το δικό σας καλό ή και των παιδιών σας,
απομακρυνθείτε αμέσως. Η κακοποίηση προκαλεί μόνιμα τραύματα στην αυτοεκτίμηση, εγκαθιδρύει την ενοχή, την ντροπή, δυσκολεύει την έκφραση
συναισθήματος, οδηγεί στην απόγνωση και την απελπισία.
Μην ανέχεστε εύκολα τα παρακάτω (το καθένα ή τους συνδυασμούς τους)
Ο/η σύντροφός σας:
Έχει άκαμπτο ηθικό/αξιολογικό σύστημα και γίνεται συχνά επικριτικός με
τα πάντα. Όλα όσα καταδικάζει μετά βδελυγμίας δεν τα λαμβάνει υπόψη,
όταν αναφέρεται στον εαυτό του ή στις ομάδες των αγαπημένων του.
Εκνευρίζεται με το παραμικρό, ακόμα και με καταστάσεις που οι περισσότεροι θα τα αντιμετώπιζαν με χιούμορ ή νηφαλιότητα.
Κριτικάρει διαρκώς όσα λέτε ή κάνετε ή αγνοεί τη γνώμη σας.
Εξοργίζεται με αφορμές που δεν δικαιολογούν τόση ένταση και απειλεί
με άγρια αντίμετρα ή σχεδιάζει βιαιοπραγίες. Ταυτόχρονα αποδίδει σε σας
τις εκρήξεις του.
Παρουσιάζει εντυπωσιακές εναλλαγές συναισθημάτων: από τον θυμό και
την ακρότητα στη συγκατάβαση και στη γλυκύτητα Βίαιη ή ανερμήνευτη κυκλοθυμία.
Είναι εξαιρετικά ανασφαλής και απαιτεί διαρκή και αναμφισβήτητη επιβεβαίωση. Νιώθει εύκολα απόρριψη και μένει συχνά μόνος
Παρακολουθεί τα κινητά και τον ψηφιακό σας κόσμο, μετατρέπεται σε
αθέατο διώκτη, ζηλεύει με το παραμικρό και ελέγχει τις εξόδους σας και τα
οικονομικά σας.
Τηρεί απαρέγκλιτες διαδικασίες, ιεροτελεστίες, είναι τελειοθηρίας, φαντασιώνεται συχνά και πλάθει σενάρια αδικίας, βίας, επικράτησης, απολαμβάνει στη σκέψη του μη συναινετικές σεξουαλικές συνευρέσεις.
Αδυνατεί να αναγνωρίσει και να κατανοήσει τα συναισθήματα των άλλων.
Είναι υπερφίαλος και υπόσχεται πράγματα πέρα από τις δυνάμεις του.
Καταστρέφει υλικά πράγματα, όταν εξοργίζεται, ακόμα κι αν είναι τα αγαπημένα του.
Σας απειλεί πως θα σας απομακρύνει από τα παιδιά, τους φίλους ή τους
αγαπημένους σας, τους οποίους κατηγορεί ότι επιχειρούν να σας χωρίσουν
ή ότι σχεδιάζουν εναντίον σας.
Σαγηνεύεται από ταινίες βίας, από τη χρήση όπλων, από την επίδειξη δύναμης σε ομάδες που έχουν μικρότερη ισχύ και σε ζώα.
Κάνει κατάχρηση αλκοόλ και ουσιών.
Έχει ιστορικό βίας ή προέρχεται από οικογένεια με ανάλογα περιστατικά.
Έχει εμπλακεί σε σχολικό εκφοβισμό ή έχει ενταχθεί σε συμμορίες.
Οι παλμοί της καρδιάς του αυξάνονται, η αναπνοή του γίνεται γρήγορη
και κοφτή, παρουσιάζει τρέμουλο στα άκρα, κοκκινίζει, έχει δηλαδή όλες τις
ενδείξεις υπερδιέγερσης και θυμού.
Η κακοποίηση δεν χρειάζεται να περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω. Αρκεί
να υπάρχει η απειλή για αυτά ή να έχει συμβεί έστω και μια φορά κατά το
παρελθόν ή τώρα.
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Ψηλαφίστε τον κόσμο πέρα από τις ιδιότητές του
...Αν, επομένως, θέλετε να θεωρείστε εραστές των αληθινών διαπροσωπικών σχέσεων και τεχνίτες των αυθορμήτων, πηγαίων συναισθημάτων, επιδιώξτε να διακρίνετε μέσα από τον παραμορφωτικό καθρέφτη των κοινωνικών
συμβάσεων και ιδιοτήτων και με εναργές πνευματικό βλέμμα αναζητήστε
την πηγή του ψυχικού πλούτου, την ατόφια ασπαίρουσα ύπαρξη...
Αν κάτι σφίγγει την ψυχή σαν βρόχος και σαν στυγερή αγχόνη, είναι οι
απρόβλεπτες συνέπειες μιας σύνθετης διαδικασίας, που βοηθά τον λογικό
εγκέφαλο να ταξινομεί, να ερμηνεύει, να προβλέπει και να αναδιαρθρώνει
τον κόσμο τον οποίο αντιλαμβάνεται, προδιαθέτοντας ή καθορίζοντας, όμως,
ταυτόχρονα το βάθος και το είδος της κατανόησής του.
Αναφέρομαι στην κατηγοριοποίηση των ερεθισμάτων, των εννοιών και
κατ’ επέκταση όλου του επιστητού, σε οργανωμένα γνωστικά σχήματα, που
αφομοιώνουν, επεξεργάζονται και συγκεντρώνουν πληροφορίες, διαχωρίζουν τα όμοια από τα διαφορετικά στοιχεία, δημιουργούν πρότυπα και μοντέλα, επεκτείνονται και αναπτύσσονται, συνδέονται με συναισθήματα, διασφαλίζοντας την επιτάχυνση της αντίληψης κάθε σύνθετου περιβάλλοντος
και την απρόσκοπτη προσπέλαση της μνήμης με τρόπο συστηματικό και συγκροτημένο.
Κανένα νόημα δεν μπορεί να είναι χαοτικό και άναρχο. Όλα εντάσσονται,
κατατάσσονται, συγκρίνονται, επιμερίζονται, δομούνται μέσα στο μυαλό, που
σταδιακά αναλύει τα πάντα, πρωτόγνωρα και οικεία ερεθίσματα, υπό το πρίσμα των κατηγοριών του, των στερεοτύπων, των όρων, των αξιών, των κοινωνικών κατασκευών, των εμπειριών, της ικανοποίησης και αθροιστικά της
κοσμοθεωρίας του.
Για να είναι όλα τούτα ταιριαστά και με καλή μορφή, συμπληρώνει τα κενά
στις αναμνήσεις, απωθεί κάποιες άλλες, αναδιαρθρώνει τα σχήματα, παρατηρεί μόνο όσα μπορούν να προσεταιριστούν στην ιδεολογία του, παρακάμπτει το συνειδητό, αναμοχλεύει, περιπλέκει ή υπεραπλουστεύει, μέχρι που
να μπορεί να επαναπαυθεί γιατί προβλέπει (ή αυταπατάται ότι το πράττει)
την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, πολλές φορές διαπλάθοντάς την.
Ο εγκέφαλος αδιαφορεί αν η πλάση διέπεται από τον ντετερμινισμό: Το
μόνο που έχει σημασία είναι η πραγματικότητα την οποία προβάλλει να αντικατοπτρίζει και να αντανακλά τον εαυτό του.
Τα αισθητηριακά δεδομένα δεν είναι παρά μια πρόφαση ή αφορμή, για
να οικοδομήσει το δικό του απλοϊκό ή περίπλοκο σύμπαν, μέσα στο οποίο ο
οργανισμός θα λειτουργήσει, θα αναπτυχθεί και θα αναπαραχθεί.
Η παραπάνω διαδικασία προσομοιάζει σε μια μινιμαλιστική αναπαράσταση της Γενέσεως, επειδή η συνείδηση «γίγνεται» και δεν «υπάρχει».
Πρόκειται για δυναμική κι όχι παθητική προσπέλαση της εμπειρικής αντίληψης, έστω κι αν κανείς οφείλει να υπερβεί τον συνεπακόλουθο σχετικισμό
και τον υποκειμενισμό κάθε αλήθειας.
Παράλληλα όμως δεν μπορεί να αγνοηθεί η διαπίστωση ότι οι συμβολικές αυτές ιδιότητες, παρότι αποτελούν αποκυήματα ανώτερων διεργασιών
και αφαιρετικής σκέψης, λειτουργούν ως ετικέτες, που όταν αποδίδονται σε
ανθρώπους και στις μεταξύ τους σχέσεις, παραπλανούν, όταν το αιτούμενο
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είναι να βιωθούν βαθιές αλληλεπιδράσεις ή να προχωρήσει βαθύτερα η ιδεατή ατραπός της αυτογνωσίας.
Αν, επομένως θέλετε να θεωρείστε εραστές των αληθινών διαπροσωπικών σχέσεων και τεχνίτες των αυθορμήτων, πηγαίων συναισθημάτων, επιδιώξτε να διακρίνετε μέσα από τον παραμορφωτικό καθρέφτη των κοινωνικών
συμβάσεων και ιδιοτήτων και με εναργές πνευματικό βλέμμα αναζητήστε
την πηγή του ψυχικού πλούτου, την ατόφια ασπαίρουσα ύπαρξη.
Μερικές ιδιότητες είναι τόσο αδιαίρετα προσκολλημένες, που είναι σχεδόν αδιανόητο, ανεπιθύμητο, ακόμη και τραυματικό να διεισδύσουμε μέσα
τους και να θεαθούμε τον πυρήνα όλων των πρωταρχικών αιτιών, κινήτρων
και παραγόντων.
Μπορείτε να αναλογιστείτε τους γονείς σας πέρα από αυτό τον ρόλo; Τη
μητέρα σας ως γυναίκα που μεγαλώνει, που ερωτεύεται, που αγαπά, ζηλεύει, στέργει, ανταγωνίζεται και πολύ πιο πλατιά από αυτό, ως άνθρωπο που
αγωνιά, επιβιώνει, αγωνίζεται, εξαντλείται, προσδοκά, ασθενεί, προχωρά και
συναναστρέφεται;
Μπορείτε να κατανοήσετε τον πατέρα σας πέρα από μορφή συγκατάβασης ή εξουσίας, ως πλάσμα που φοβάται, επαίρεται, ενεργεί, διστάζει, πράττει, ελπίζει, εξελίσσεται, νοσεί και πεθαίνει;
Μπορείτε να υπερβείτε το ναρκισσιστικό τίτλο-πρίσμα του παιδιού τους,
που ερμηνεύει κάθε τους ενέργεια, σαν να είναι το επίκεντρο και η αποκλειστικότητα της ζωής τους, σαν να μην υπήρξαν, πριν από τη γέννησή σας, σαν
να μην είχαν άλλη επιδίωξη παρά την ευημερία σας;
Μπορείτε να πάψετε για μια στιγμή τα μαμά και μπαμπά και να τους προσφωνήσετε με τα μικρά τους ονόματα, Παύλο, Μαρία, Γιώργο, Δήμητρα, Κώστα, Ευτυχία, Λήδα;
Να τους δείτε ως ψυχές, όχι ως βιολογικούς γεννήτορες, που οι αιώνες
τους έφεραν δίπλα σας ως συνοδοιπόρους για λίγο, ως τέκνα της συγκυρίας
και έρμαια του χρόνου, σαν μαχητές, που σας συντροφεύουν, καθώς αντιπαλεύετε τα πεπρωμένα σας;
Μπορείτε να εστιάσετε, πριν τους χάσετε, στους πόθους τους που ασθμαίνουν με την ηλικία, στους φόβους τους που απειλούν, στις ελπίδες τους, που
τους ωθούν, στα μικρά παράπονα και στους πολύτιμους καημούς τους, στα
μύχια τους και στα φανερά, στην έξαψη και στην καταστολή τους, στα δυνατά και στα έσχατά τους;
Μπορείτε να συνομιλήσετε σαν κατατρεγμένοι της αιωνιότητας, που με
την αγάπη αναιρούν τη σιωπή και την παγωνιά του σύμπαντος, σαν διεκδικητές της αληθινής γνώσης των ανθρώπων και των πραγμάτων;
Μπορείτε να γίνετε κοινωνοί της ψυχής τους και να συγκλονιστείτε μέσα
από τη μέθεξη στην αληθινή επικοινωνία;
Υπάρχει περίπτωση να δείτε τα παιδιά σας με την καθάρια προοπτική της
διαλεκτικής, με την πεποίθηση πως πρόκειται για αυτόνομα όντα και όχι συνέχειές σας;
Όσο ακόμα προλαβαίνετε, επιδοθείτε σε έναν αγώνα δρόμου για να ξεσκεπάσετε κάθε πέπλο, για να φωτίσετε τα ερέβη των παρερμηνειών και
των παρεξηγήσεων, επειδή τα κρησφύγετα της ύπαρξης είναι λιγοστά και οι
εχθροί της επικοινωνίας αδυσώπητοι
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Στάδια σχεδιασμού προγράμματος προαγωγής
υγείας
1. Οργάνωση και σύνταξη αναλυτικού σχεδίου, στο οποίο θα γίνονται αναφορές για τα ακόλουθα:
- Γενικοί σκοποί και μετρήσιμοι ρεαλιστικοί στόχοι ( πρόληψη και αποτροπή και έλεγχος ασθενειών, μείωση τραυματισμών ή ατυχημάτων, αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και κρίσεων, ποιότητα ζωής, διαχείριση χρόνιων
νοσημάτων, ψυχική υγεία, δημόσια υγεία κ.λπ.)
- Διαθέσιμοι πόροι, προϋπολογισμός, ειδικές προϋποθέσεις.
- Ομάδες στόχου, συμμετέχοντες.
- Καταγραφή αναγκών και πιθανά εμπόδια υλοποίησης.
- Διεπιστημονική θεωρητική ενδυνάμωση.
- Μέθοδοι συλλογής δεδομένων και ερμηνεία τους.
- Διασάφηση παραμέτρων παρέμβασης και εύρεση εναλλακτικών προσεγγίσεων για τη μεγιστοποίηση της επίδρασής της.
- Απαραίτητες αδειοδοτήσεις.
- Συμπεράσματα και χάραξη πολιτικής.
2. Αναλυτική μελέτη πληθυσμού-στόχου ή της κοινότητας στην οποία θα
εφαρμοστεί το πρόγραμμα προαγωγής υγείας. Επισήμανση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, εντοπισμός πιθανών πολλαπλασιαστών των μηνυμάτων, κατανόηση παραδόσεων και επαφές με διαμεσολαβητές ή συντονιστές, εύρεση
δεικτών υγείας της κοινότητας, διατύπωση καλών πρακτικών, καταγραφή πηγών δεδομένων (φορείς, ιδιωτικοί οργανισμοί κ.λπ.), σχεδιασμός ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων, ομάδων εστίασης, παρατήρηση, στατιστική και ποιοτική ανάλυση δεδομένων, αναδίφηση βιβλιογραφίας και ένταξη σε αυτήν
των υπαρχόντων ευρημάτων. Αλλαγή γνωστικού και συναισθηματικού τομέα
στάσεων
3. Χάραξη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών βασισμένων στα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα, που έχουν συγκεντρωθεί. Χρονοδιαγράμματα και στάδια εφαρμογής πολιτικών με μετρήσιμους στόχους
και αποτελέσματα. Μέσα επικοινωνίας των μηνυμάτων της εκστρατείας προαγωγής υγείας.
Εντοπισμός ειδικών ομάδων μέσα στην κοινότητα, που θα χρειαστούν διαφορετική προσέγγιση. Κατανομή των πόρων σύμφωνα με τις στρατηγικές.
4. Ανάπτυξη δεικτών και μετρήσεις αποτελεσματικότητας. Αξιολόγηση,
ανατροφοδότηση και αναπροσαρμογή των στόχων. Εύρεση κενών ή παραλείψεων προγράμματος. Γενική αξιολόγηση. Μέτρηση αποτελεσματικότητας
παρέμβασης σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά το πέρας της και ενίσχυση
των αποτελεσμάτων της.
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Διαδίκτυο και Διαφήμιση
Κάθε φορά που βρίσκεσαι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο παράγεις δεδομένα
πολύτιμα για τις επιχειρήσεις και τη διαφήμιση:
Τι σου αρέσει (με την ενδελεχή ανάλυση τριακοσίων likes σου μπορεί να
γίνει μια εμπεριστατωμένη σκιαγράφηση των προτιμήσεών σου, τόσο έγκυρη όσο και ένα ψυχογράφημα), τι κοινοποιείς, τι μοιράζεσαι, ποιους συνδέσμους πατάς. Τι θα εμφανιστεί στην οθόνη σου, ποια είδηση θα παρουσιαστεί πρώτη, ποιο βίντεο θα προταθεί, όλα είναι ζήτημα όχι επιλογής σου,
αλλά αλγορίθμων.
Είμαστε τα προϊόντα όσων φαινομενικά μας προσφέρονται και όχι οι αποδέκτες των υπηρεσιών.
Αν φυλλομετράς και δεν διασταυρώνεις την πληροφορία, αν μπορείς να
διαβάσεις αποσπασματικά μόνο μια παράγραφο και όχι ένα ολόκληρο άρθρο ή βιβλίο, αν επιλέγεις τον πολωτικό λόγο, τα συνθήματα, τα αξιώματα, τις
επιφανειακές αναλύσεις και το προκατασκευασμένο συναίσθημα, έχεις ήδη
πέσει θύμα των διαμορφωτών της γνώμης.
Ο εκδημοκρατισμός μέσω της πολυφωνίας, η δημοσιογραφία των πολιτών, η άτυπη μόρφωση, η ψηφιακή άρση των περιορισμών, η χειραφέτηση
του πολίτη αποτελούν στόχους που δεν πρέπει να λησμονήσουμε.
Αλλιώς ο ψηφιακός κόσμος θα γίνει χώρος τρομοκρατίας και ισοπέδωσης.

Καθυστερημένη ή άμεση ικανοποίηση...
Ένα δίλημμα χωρίς νικητές Αν κάτι διακρίνει τους χειραφετημένους ενήλικες
από εκείνους που ως φυλαχτό διατηρούν την παιδική τους προσωπικότητα
είναι, μεταξύ άλλων, και η ικανότητα για αναστολή της άμεσης ικανοποίησης
των επιθυμιών και η αναμονή αργοπορημένης, αλλά μεγαλύτερης αμοιβής.
Πραγματικά, τα ανώριμα άτομα τις περισσότερες φορές δεν μπορούν να
κατευνάσουν τις επιθυμίες τους και χειραγωγούνται από αυτές. Σαν τα παιδιά απαιτούν το δώρο τους εδώ και τώρα, φωνάζουν αν δεν τους χαριστεί
άμεσα και το πετούν, αν φτάσει καθυστερημένα. Κατά συνέπεια οι επιλογές
που κάνουν αποσκοπούν στην άμεση ενίσχυση και οι στόχοι τους σπάνια είναι μακροπρόθεσμοι. Κάποιος θα υποστήριζε ότι κάλλιο πέντε και στο χέρι,
όμως κάποιοι ειδικοί, όπως ο Walter Mischel, ανακάλυψαν πως όσοι διαθέτουν ανάλογη προσωπικότητα, πολύ ευκολότερα ρέπουν προς τον ηδονισμό,
την εξάρτηση, τη χαμηλή αυτοεκτίμηση και την κατάχρηση.
Αντίθετα, εκείνοι που μπορούν να κυριαρχήσουν στις ενορμήσεις τους, οι
εγκρατείς και οι εχέφρονες, σχεδιάζουν αποτελεσματικότερα, έχουν καλύτερη επαγγελματική και ακαδημαϊκή επίδοση, αυτοέλεγχο, ρεαλιστικότερες
εκτιμήσεις και αξιολογήσεις και πιο συνειδητή κοινωνική συμπεριφορά.
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Σκεφτείτε κι εσείς αν θα αναβάλλετε μια αγορά, για να την πραγματοποιήσετε φθηνότερα αργότερα, αν θα προσποιηθείτε πως δεν βλέπετε τη σοκολάτα, που σας καλεί, προς χάρη της δίαιτας, που αρχίσατε, αν δεν θα αποδεχθείτε την άσχετη με τα ενδιαφέροντά σας εφήμερη δουλειά, που προέκυψε,
για να σχεδιάσετε την πορεία σας προς την επαγγελματική επιτυχία, που
πάντα ονειρευόσαστε.
Οι έρευνες έχουν δείξει ότι όσοι αντιστέκονται στη βραχυπρόθεσμη απόλαυση γίνονται επιτυχημένοι επιχειρηματίες, επειδή διακινδυνεύουν τα κεφάλαιά τους, που θα μπορούσαν να είχαν ξοδέψει άμεσα, επενδύουν σε
χρόνο και κόπο, για να έχουν μεγαλύτερες απολαβές στο μέλλον. Πόσοι από
σας ως φοιτητές αποστραφήκατε «κάθε απόλαυσιν ερώτων της ρουτίνας»,
επιμένοντας σε ποιοτικές σχέσεις ή αρνηθήκατε ηδονές, για να εισέλθετε
στα άδυτα της επιστήμης. Πόσες φορές δεν συγκρουστήκατε με τον σύντροφό σας, επειδή πάραυτα δεν έσπευσε να διαχειριστεί τα θέλω σας.
Ας αγνοήσουμε όμως τους Αμερικανούς ψυχολόγους και τα πορίσματά
τους για μια ευδαιμονιστική κοινωνία, όπου η επίτευξη παίζει βαρύνοντα
ρόλο και ας επικεντρωθούμε σε μια μεταβλητή, που άπτεται του συστήματος
αξιών.

Δημοκρατίες και υγειονομικές κρίσεις
Η επίκληση της δημόσιας υγείας για την άσκηση λογοκρισίας είναι ισοδύναμη με το πρόσχημα περί εθνικής ασφάλειας των δικτατορικών καθεστώτων.
Ακόμα χειρότερα, οι κυβερνήσεις ελέγχονται επειδή ενισχύουν, αντί να
αποτρέπουν, τις διχαστικές τάσεις ανάμεσα σε κοινωνικές ομάδες και αναγάγουν την ατομική ευθύνη σε κριτήριο ευνομίας, αντί να αναπροσδιορίσουν την έννοια του κράτους πρόνοιας και των συστημάτων υγείας.
Η έλλειψη κουλτούρας πρόληψης και υγιεινής είναι ανεπάρκεια που βαραίνει πρωτίστως τις προτεραιότητες της πολιτικής και των φορέων της.
Η επιστήμη, αντί να θριαμβολογεί για τη διάθεση του εμβολίου, θα πρέπει
να αναρωτηθεί γιατί δεν έχει καταφέρει να πείσει μετά από τόσους αιώνες
την κοινωνία για την αξία της, έχοντας αποκοπεί κυρίως από αυτήν, έχοντας
επιτρέψει τη δημιουργία νέων ελίτ γνώσης, αλλά και έχοντας πιαστεί απροετοίμαστη μετά από αναρίθμητες επιδημίες και πανδημίες να προσφέρει έστω
μια υποτυπώδη βεβαιότητα στον τομέα της πρόληψης. Η ενίσχυση της ποιότητας ζωής είναι αυτό που προφυλάσσει από ιούς και βακτήρια και όχι οι
επιστημονικοί πομφολυγισμοί και οι διαπληκτισμοί των ειδικών.
Οι διαπιστώσεις παραμένουν αμείλικτες:
− Η συνωμοσιολογία κυριαρχεί όσο οι δημοκρατίες δεν είναι διαφανείς και
ο λόγος των πολιτών περιορίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (και
αυτό ακόμα υπό αίρεση).
− Η επιστήμη πρέπει να επανασυνδεθεί με την κοινωνία και να αποδεχτεί
πως τα ευρήματά της δεν αποτελούν αξιώματα. Η εποχή του Μεσαίωνα με
επιστημονικά πλέον ιερατεία και θέσφατα δεν μπορεί να επιστρέψει.
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− Η σύμπραξη πολιτικής και επιστήμης οφείλει να υπόκειται σε εξαντλητικούς ελέγχους από τους συνταγματικούς θεσμούς και τα δημοκρατικά
αποθέματα, αλλιώς καθίσταται αυταρχική και επικίνδυνη.
− Ο στιγματισμός των πολιτών έχει επεκταθεί σε εξορκισμό ολόκληρων περιοχών και χωρών, γεγονός που αποτελεί όνειδος για τους πολιτικούς και
τα ΜΜΕ.
− Στο μέλλον θα υπάρξουν κρίσεις οι οποίες δεν θα θεραπεύονται με ένα
απλό εμβόλιο. Οι κοινωνίες πρέπει να προετοιμαστούν ενισχύοντας το
κοινωνικό κεφάλαιο και καθιστώντας την επιστημονική γνώση προσπελάσιμη σε όλους.
− Εναλλακτικές ερμηνείες του κόσμου και πηγές γνώσης πάντα θα υπάρχουν και θα διαφοροποιούνται από την επίσης πεπερασμένη μεθοδολογία
του ορθού λόγου.
− Οι παλινωδίες σχετικά με τα συμπεράσματα για τις ιδιότητες της ασθένειας, τα διφορούμενα επιδημιολογικά στατιστικά και η παράδοξη διαφοροποιημένη επίδρασή της σε όσους ασθένησαν αυξάνουν την αμφιβολία
και, κατά συνέπεια, την ένταση και την αμφισβήτηση. Οι επιστήμονες, αντί
να καθησυχάζουν με λιτό και επεξηγηματικό λόγο, εξαγριώνουν με τις
πολυσημίες τους. Όταν μάλιστα τα λόγια τους παραποιούνται από μεροληπτικούς δημοσιογράφους, η παρουσίαση των επιστημονικών συμπερασμάτων προσομοιάζει με προπαγανδιστική προβοκάτσια.
− Τα υγειονομικά διαβατήρια και άλλες αμφιλεγόμενες ψηφιακές ταυτοποιήσεις είναι η πραγμάτωση των ονειρώξεων κάθε ολοκληρωτισμού και η
ιδεοληψία της ευγονικής, που ακόμα και πιο καχύποπτα καθεστώτα δεν
τόλμησαν να εφαρμόσουν.
− Η αδράνεια των πολιτών, η αγκύλωση των πολιτικών παρατάξεων σε αναχρονιστική και ξύλινη ορολογία, η εσωτερικότητα των νέων δίνουν πρόσφορο έδαφος στη σιωπηρή αποδοχή κάθε ελεγκτικού μηχανισμού.
− Η Εκκλησία πρέπει να ξανασκεφτεί τη χρησιμότητα των ισόβιων υπέργηρων ιεραρχών, που έχοντας απωλέσει το νοητικό τους σφρίγος εκστομίζουν ανοησίες και ρητορικές μίσους. Η κοινωνία έχει ανάγκη από ποιμένες και όχι από ιερωμένους στα όρια του Alzheimer.
− Ο καλύτερος τρόπος διακυβέρνησης παραμένει ο έλεγχος των φόβων,
η εγκαθίδρυση ενοχών και η διαχείριση των αυτονόητων καθημερινών
ελευθεριών, σαν να αποτελούν ενισχυτές σε συμπεριφοριστικά πειράματα ψυχολόγων σε ποντίκια.
− Η επιστήμη είναι το ασφαλές καταφύγιο του ανθρώπου. Η διάδοση της
ορθής σκέψης, όμως, της απαλλαγμένης από στερεότυπα, φοβίες, προκαταλήψεις και ημιμάθεια, είναι χρέος που επιτελείται μόνο μέσω της παιδείας και της ελευθερίας του λόγου. Η επιστήμη δεν φοβάται τον αντίλογο, ακόμα και όταν αυτός φωνασκεί και κραυγάζει με μη επιστημονική
ορολογία ή ψευδοεπιχειρήματα, ακριβώς επειδή η επιστήμη είναι η ίδια το
διαρκές και το αυταπόδεικτο επιχείρημα για την ευημερία του ατόμου και
του πολιτισμού.
− Οι συνετοί θα σπεύσουν να εμβολιαστούν. Οι υπόλοιποι δεν πρέπει να
απαξιωθούν ή να αναγκαστούν να εμβολιαστούν, επειδή η αξιοπρέπειά
τους θα υποβληθεί σε ανυπέρβλητους περιορισμούς και μη δημοκρατικές
στερήσεις.
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− Ο φόβος για το εμβόλιο είναι η αντίδραση μπροστά στο άγνωστο και η
αντίσταση στην μη άσκηση ελέγχου που έχουν επιβάλει τα καθεστώτα
ανά την υφήλιο.
Λίγη παραπάνω παιδεία και λίγη παραπάνω δημοκρατία θα άλλαζαν τα
δεδομένα.

Εκφοβισμός στον εργασιακό χώρο Ένας απλός οδηγός αναγνώρισης ανάρμοστων
συμπεριφορών
Δε θα επιχειρήσουμε ανασκόπηση της πλούσιας βιβλιογραφίας, επειδή οι
πηγές της συμπεριφοράς αυτής είναι σύμφυτες με την ανθρώπινη φύση.
Η εξουσία, δηλαδή η άσκηση επιρροής, είναι προϋπόθεση για την ύπαρξη
κάθε ομάδας και η κατάχρησή της, πέρα από τις βαθυστόχαστες ψυχαναλυτικές ερμηνείες, μπορεί να αποδοθεί, σε γενικές γραμμές, στα εξής:
− Διεκδίκηση κοινών (και συνήθως ανεπαρκών) υλικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, ανθρώπινων πόρων.
− Εγκαθίδρυση ζωτικού χώρου και διατήρηση κεκτημένων, παγιωμένη συγκρουσιακή κουλτούρα.
− Ερωτικοί ανταγωνισμοί.
− Έλλειψη δικαιοσύνης και διαμοιρασμός προνομίων.
− Έλεγχος των θετικών και αρνητικών ενισχύσεων.
− Ανασφάλεια ή έκθεση σε άγνωστο περιβάλλον.
− Φόβος για καθετί νέο ή καινοτόμο.
− Διατήρηση συμμαχιών.
− Άλλοι συναισθηματικοί παράγοντες, μικροσυμφέροντα και κοινωνική αναγνώριση.
− Έπαρση, εγωισμός, φιλαυτία.
− Έλλειψη επικοινωνίας, μηχανισμοί άμυνας και κακώς προσδιορισμένα κίνητρα.
− Αρχές και αξίες τοπικής κοινότητας, που δεν προάγουν το κλίμα αξιοκρατίας και συλλογικότητας.
Κάποιος μπορεί να συγκεντρώνει μερικά ή όλα από τα προαναφερθέντα,
αλλά το μόνο σίγουρο είναι πως η κακή διαχείρισή τους στον εργασιακό
χώρο μπορεί να τον μετατρέψει πεδίο σε κόλαση.
Ο εκφοβισμός φυσικά μπορεί να εκπορεύεται και από κάτω προς τα πάνω,
αλλά αυτό αποτελεί αντικείμενο άλλης μελέτης.
Αν αναλογιστούμε ότι η ικανοποίηση από το επάγγελμα αντιστοιχεί στο
μισό σχεδόν της ποιότητας ζωής, σε συνάρτηση πάντα με την ικανοποίηση από τις συντροφικές σχέσεις, καταλαβαίνει κανείς πόσο καίριο είναι να
εντοπιστούν αυτές οι συμπεριφορές, ώστε να υπάρξει έγκαιρη προφύλαξη
και αντιμετώπιση.
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Τι είναι εκφοβισμός στον εργασιακό χώρο;
− Η πλημμελής, η ανύπαρκτη ή η εσκεμμένα λανθασμένη εκπαίδευση του
νέου εργαζόμενου και η ανάθεση της προσαρμογής του σε αδιάφορο ή
υστερόβουλο μέντορα.
− Η εκμάθηση κακών πρακτικών από παλαιότερους συναδέλφους και η
επιτηδευμένη καλλιέργεια χαλαρού κλίματος, ώστε, αργά ή γρήγορα, να
υποπέσει σε σφάλμα.
− Η ηθελημένη απόκρυψη ή διαστρέβλωση πληροφοριών με σκοπό την έκθεση του νέου εργαζόμενου στα μάτια των πελατών, των συναδέλφων ή
των προϊσταμένων.
− Ο γενικός και αόριστος προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων, που έχει ως
συνέπεια είτε την υπεραπασχόληση του νέου εργαζόμενου είτε την παράβλεψη και αμέλεια σημαντικών καθηκόντων του.
− Οι ασαφείς κανονισμοί και διαδικασίες.
− Η διαρκής επίκληση δεοντολογικών κανόνων που αποτρέπουν την πράξη
ή εφαρμόζονται επιλεκτικά.
− Η αυθαίρετη κατανομή των ενισχύσεων και η υποκειμενική εφαρμογή
στερήσεων ή ποινών.
− Οι κακώς προσδιορισμένοι στόχοι, οι κρυφές ιεροτελεστίες, η κουλτούρα
συνωμοσίας, οι αφανείς διαδικασίες και η συγκρουσιακή επικοινωνία, που
μπορεί να περιλαμβάνει ύβρεις, κολακεία, υποτίμηση, κήρυγμα, επίδειξη,
ψεύδος, μισή αλήθεια, προσωπικούς χαρακτηρισμούς.
− Η υποκρισία και οι παραπλανητικές προθέσεις.
− Η υπερσυγκέντρωση εξουσιών.
− Η παράβλεψη του κανονιστικού πλαισίου και η προτροπή για παρανομία.
− Η στέρηση ευκαιριών κατάρτισης, προαγωγής και προσωπικής ανάπτυξης.
− Η υπερβολική μη αμειβόμενη εργασία και τα ελαστικά ωράρια, που καθορίζονται χωρίς νομοθετικό πλαίσιο ή καθυστέρηση δεδουλευμένων.
− Η ανυπαρξία συμπεριφοριστικής και ολόπλευρης αξιολόγησης με κριτήρια γνωστά στον εργαζόμενο.
− Η οικειοποίηση της δουλειάς και του μόχθου του άλλου.
− Παρακολούθηση υπαλλήλων χωρίς να λαμβάνουν γνώση.
− Μεταφορά δυναμικών και συσχετισμών από άλλα έξω-εργασιακά πλαίσια
στη δουλειά.
− Δημιουργία υποσυστημάτων και υπό-ομάδων, που σφετερίζονται τη νομή
της εξουσίας και των πόρων.
Οι παραπάνω συμπεριφορές είναι ενδεικτικές και εντάσσονται στο πλαίσιο μιας νοσηρής κουλτούρας.
Ο εργαζόμενος πρέπει να προστατεύεται από τους θεσμούς, τους νόμους
και τους ξεκάθαρους κανονισμούς και όχι από το φιλότιμο ή το μεράκι των
εργαζομένων ή των ανωτέρων. Η ανέλιξή του πρέπει να περιγράφεται εναργώς από διαδικασίες, κανόνες, μετρήσιμα κριτήρια ποιότητας και να μην στηρίζεται σε λαϊκίστικες υποσχέσεις εργατοπατέρων και άλλων ζιζανίων, που
λυμαίνονται τους επαγγελματικούς χώρους.
Η ψυχολογία, η συμβουλευτική και το coaching έχουν πολλά να συνεισφέ-
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ρουν στην εξισορρόπηση των αντιθέσεων και τη διαχείριση των συγκρούσεων. Η εποπτεία, η διδασκαλία ηγετικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και
οι τεχνικές διαπραγματεύσεων σε συνδυασμό με την εκμάθηση επίλυσης
προβλημάτων είναι προαπαιτούμενα ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Ο ρόλος των παραμυθιών στη σύγχρονη εποχή
Είναι τρομακτική και με ανυπολόγιστες συνέπειες η διαπίστωση ότι η παιδική ηλικία ή τουλάχιστον τα βασικά συστατικά της τείνουν να περιοριστούν
στις μέρες μας. Τα παιδιά βιάζονται να μεγαλώσουν για να εισέλθουν σε
μια παρατεταμένη εφηβεία και οι γονείς, αποκομμένοι από τα ενοποιητικά,
παραδοσιακά στοιχεία, που δόμησαν την οικογένεια σε συμβολικό και πραγματικό επίπεδο, επιτείνουν με τις πραγματιστικές επιλογές τους τη δυσοίωνη
αυτή κατάσταση. Η παιδικότητα είναι συνυφασμένη με το μαγικό, το άρρητο
και το υπερφυσικό. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον μύθο, τον ανθρωπομορφισμό και τον ανιμισμό, με άλλα λόγια με την παρηγορητική αφήγηση, το
παραμύθι.
Η ίδια η λογική αναπτύσσεται ως αντιπαραβολή προς το φανταστικό και
χωρίς αυτό μένει κενό γράμμα και οικοδόμημα δίχως στέρεες ρίζες. Η εξιστόρηση, η αναπλαισίωση της πλοκής, η στιχομυθία, η ποιητικότητα, συνιστώσες
που δημιούργησαν το θέατρο και πολλές μορφές τέχνης και που διατηρήθηκαν αλώβητες στα παραμύθια, έχουν αντικατασταθεί από την άχρωμη παράθεση δεδομένων από τον περιληπτικό λόγο και την απύθμενη αιτιοκρατία. Τα
κυρίαρχα ψηφιακά μέσα της εποχής μας και τα ΜΜΕ δεν συντηρούν μυστικά,
καταπνίγοντας έτσι την παιδική αγνότητα. Αποκαλύπτουν τα ανούσια και συγκαλύπτουν τα ουσιαστικά, αδιαφορώντας για την ψυχοσύνθεση και την ηλικία του τηλεθεατή, χρήστη, αναγνώστη, ακροατή. Η πληροφορία σήμερα είναι
σύντομη, δυναμική και παραπεμπτική. Έχει απωλέσει την ελκυστικότητα που
βασίζεται στην αληθοφάνεια. Οι αρχετυπικές αξίες, τα ινδάλματα και οι παραδοχές που γαλούχησαν την ανθρωπότητα παρουσιάζονται με τον πιο απροκάλυπτο και πεζό τρόπο, αποστεγνωμένα από τον λυρισμό, την εφευρετικότητα
της διήγησης, το παράδοξο, το απρόσμενο και το λυτρωτικό.
Οι κλασικοί ήρωες αντικαταστάθηκαν σταδιακά από βίαιους χαρακτήρες
σε κόμικς και οι πριγκίπισσες εκθρονίστηκαν από καταναλωτικές, νευρωτικές φιγούρες που εμποτίζουν τα παιδιά με άγχος και ένταση. Το ευτυχισμένο
τέλος των παραμυθιών, η κάθαρση, έδωσε τη θέση του στο κενό που συνοδεύει τα σύγχρονα υποκατάστατα, ενώ η αποκοπή από τον φυσικό κόσμο
αντικατοπτρίζεται στην έλλειψη αναφορών σε πλάσματα της γης, της θάλασσας και του αέρα, που παλιότερα συνόδευαν με καταλυτικούς ρόλους τους
κεντρικούς ήρωες στις περιπέτειές τους. Στα παραμύθια μπορεί κανείς να
ανακαλύψει την ίδια την πορεία του ανθρώπινου είδους, που ταυτίζεται με
θαυμαστό τρόπο με τον δρόμο του παιδιού προς την ενηλικίωση. Δεν υπάρχει λαός χωρίς παραμύθια, ενώ πολλές από αυτές τις αφηγηματικές ιστορίες
έχουν περάσει τα σύνορα και έχουν εξελιχθεί σε πανανθρώπινους μύθους.
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Οι χαρακτήρες τους αλλάζουν μορφή, ανάλογα με τη χρονική περίοδο που
εξελίσσονται, αλλά πάντοτε απεικονίζουν όλους τους κοινωνικούς τύπους,
τις ανισότητες, τη διαφορετικότητα, την παράδοση, τον λαϊκό πολιτισμό και
τον κοινό αγώνα για επιβίωση. Μέσα από αντιθετικές έννοιες αναδεικνύεται η πάλη του καλού και του κακού, ο θάνατος και ο έρωτας, η πλεονεξία, ο
αλτρουισμός, η ομορφιά και η ασχήμια, η δικαιοσύνη, η ύβρις και η νέμεσις.
Όλη η φύση συμμετέχει στα πάθη των ηρώων και χαίρεται όταν επέρχεται
η λύτρωση. Γιατί τα παραμύθια αρχικά πλάθονταν για να απευθυνθούν σε
ενηλίκους και όχι σε παιδιά. Πάντοτε είχαν διδακτικό χαρακτήρα και κατά
πολλούς τρόπους αποτελούσαν μορφή ψυχανάλυσης.
Η ανάμνηση του αγαπημένου παραμυθιού δεν είναι τυχαία, αλλά αποκαλύπτει καθηλωμένες ελπίδες, υποσυνείδητους φόβους και απωθημένες
ενορμήσεις. Αποτελεί το συνεκτικό κρίκο με την παιδική ηλικία και την επιθυμία της επιστροφής στην ασφάλεια και την ξεγνοιασιά της, γι’ αυτό και
είναι διαφορετική η επίδραση των παραμυθιών όταν αποδέκτης είναι ένα
παιδί που έχει κακοποιηθεί και διαφορετική όταν είναι το παιδί που περνά
μια ασθένεια. Τα παραμύθια αξιοποιήθηκαν από το σχολείο για παιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς λόγους, όπως η γλωσσική εξάσκηση, η δημιουργική
έκφραση, η αντίληψη σχημάτων λόγου, η επεξεργασία εμπειριών του παρελθόντος, η παιγνιοθεραπεία, οι θεατρικές αναπαραστάσεις, οι τελετουργίες,
οι αναπλάσεις ιστοριών, η καλλιέργεια της φαντασίας. Αξιοποιήθηκαν εξίσου
και από την ψυχολογία για θεραπευτικούς σκοπούς, καθώς τα παιδιά ταυτίζονται με τους ήρωες και μαθαίνουν να διαχειρίζονται με συμβολικό τρόπο,
μέσα από υιοθέτηση ρόλων και από απόσταση, τα δικά τους πάθη, τις αγωνίες, τους φόβους και τις ανασφάλειες.
Το παραμύθι, είτε ως σύντροφος του παιδιού πριν τον ύπνο παράλληλα με
τα νανουρίσματα, είτε ως οικογενειακό μυθιστόρημα, είτε ως θεατρική απόλαυση, συνέδεε πάντοτε τα μέλη της εκτεταμένης ή πυρηνικής οικογένειας
μεταξύ τους, και κυρίως τον παππού και τη γιαγιά με τα εγγόνια, εγκαθιδρύοντας δεσμούς ακλόνητους στον χρόνο και εξισορροπώντας τις διαγενεακές αντιθέσεις. Σήμερα, η επέλαση της μονογονεϊκότητας, ο περιορισμός
του χρόνου παραμονής και των δύο γονέων στην εστία για οικονομικούς και
επαγγελματικούς λόγους, η γεωγραφική απομάκρυνση, ο απομονωτισμός
που επιβάλλουν η τηλεόραση και ο υπολογιστής, η καταπόνηση του παιδιού
από τις εξωσχολικές δραστηριότητες, ο εξοβελισμός του παραμυθιού ως
αναχρονιστική μορφή αλληλεπίδρασης και κυρίως οι ψευδεπίγραφες προοδευτικές παιδαγωγικές θεωρήσεις οδηγούν στην αποξένωση και την εξασθένηση των συναισθηματικών αποθεμάτων της οικογένειας, με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην ψυχοσύνθεση και τη δημιουργικότητα των παιδιών.
Τα παραμύθια ανέκαθεν συνέδεαν τη νέα γενιά με την παράδοση, με τα
λαογραφικά και ιστορικά στοιχεία περασμένων εποχών και κοινωνιών που
έχουν παρέλθει. Με την αλληγορία τους μεταλαμπάδευαν τις αγωνίες και
τους πόθους των ανθρώπων από τον παλιό στον σύγχρονο κόσμο, διασφαλίζοντας τη συνέχεια του πολιτισμού. Μα πάνω από όλα, διακήρυτταν την
ευάλωτη φύση του ανθρώπου, ο οποίος παρά τους μετασχηματισμούς του
παρέμεινε το ίδιο αδύναμο πλάσμα που χρειάζεται την αλληλεγγύη, τη συμπαράσταση, την παραμυθία και τη συμπόρευση του μαγικού με το πραγματικό για να επιβιώσει.
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Ποιος φοβάται τον καθρέφτη: Η απειλή
της δυσμορφοφοβίας
Οι διασυνδέσεις του εγκεφάλου τους εξειδικεύονται στην ανίχνευση κάθε
υποτιθέμενης αρνητικής λεπτομέρειας στο σώμα και αγνοούν τη συνολική
εικόνα. Τα οπτικά νεύρα δίνουν μεγεθυμένες πληροφορίες σχετικά με τις
ελάχιστες ανωμαλίες και δεν διακρίνουν εύκολα τη σωστή συμμετρία. Δέρμα, μύτη, μαλλιά, στήθος, στομάχι, μάτια, βάρος η διαρκής τους ενασχόληση.
Κι όμως, οι υπόλοιποι δεν παρατηρούν οτιδήποτε μεμπτό ή τους βρίσκουν
ακόμα και ελκυστικούς.
Δύο τοις εκατό (2%) του πληθυσμού θα αναπτύξει από την εφηβεία κιόλας τη φοβία της άσχημης μορφής και σταδιακά θα οδηγηθεί σε κατάθλιψη
(σχεδόν 76% είναι το ποσοστό), σε ιδεοληψία, σε αυτοκτονική παραφιλολογία, σε αγοραφοβία, σε απόσυρση, σε αποφυγή και σε αισθητή επιδείνωση
της ποιότητας ζωής. Η κοινωνική ζωή θα διαλυθεί και οι επαγγελματικές ικανότητες θα συρρικνωθούν. Όσο για την ερωτική ζωή, θα γίνει ευνουχιστική
για τους ίδιους και για τους συντρόφους τους ή θα κατακρημνιστεί. Όχι, δεν
είναι επιφανειακοί, φιλάρεσκοι άνθρωποι. Αντίθετα, δεν τους αρέσει καθόλου η εικόνα που αντικρίζουν ή το ελάττωμά τους που τρέμουν μήπως αποκαλυφθεί στους άλλους.
Παρά τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων, πολύ λίγοι από αυτούς θα καταφέρουν να αναγνωρίσουν το νευρωσικό άγχος, το άδικο ελεγκτικό υπερεγώ,
το πιθανό ψυχολογικό τραύμα, τη νόσο της δυσμορφοφοβίας, που θα έπρεπε κανονικά να τους στείλει κατευθείαν στον ψυχολόγο.
Ο καθρέφτης γίνεται ένας αδέκαστος κριτής, σε σημείο που η θέαση του
εαυτού να γίνει ο μεγάλος εχθρός, που πρέπει να απομακρυνθεί πάραυτα και
τελεσίδικα. Ιδιαίτερα οι γυναίκες αποκτούν τέτοια εμμονή με την εμφάνιση,
ώστε κάθε επιφάνεια που αντανακλά το φανταστικό πλημμέλημα, όπως λιμνάζοντα νερά, μια πόρτα με τζάμια κ.ο.κ., μπορεί να μεταβληθεί στον δήμιο
που θα επικυρώσει την αναντιστοιχία μεταξύ του ιδανικού και πραγματικού
εαυτού.
Αρχικά επιχειρούν να αποκρύψουν την κατά φαντασία μειονεξία κάνοντας χρήση των πιο περίπλοκων μυστικών της κοσμετολογίας, φορώντας
ρούχα που αποκρύπτουν τα τρωτά σημεία και καταφεύγοντας αργότερα σε
πλαστικούς χειρουργούς, από τους οποίους είτε εξαρτώνται είτε μένουν ανικανοποίητοι. Όμως εις μάτην, γιατί δεν υπάρχει τίποτα να διορθωθεί, παρά
μόνον η χαμηλή αυτοεκτίμηση, ο ψυχαναγκασμός, η τελειοθηρία και ο ψυχικός φόρτος, που αυθαίρετα και αναιτιολόγητα επιβάλλει σε όσους θεωρούν
δικούς της. Μερικές φορές υιοθετούν δραστικές μεθόδους: σπάνε ελιές,
σπυράκια, κόβουν μαλλιά, αγοράζουν ύποπτα, αυτοσχέδια μαντζούνια.
Αδυνατούν να δουν φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονται και, αν το κάνουν αυτό, διακρίνουν εμφανώς μόνο ψεγάδια. Δεν μπορούν να χειριστούν
τη φθορά του χρόνου, την ηλικία, τα σημάδια στο δέρμα, το μήκος ή το πλά-
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τος της μύτης, τον ήλιο που αφυδατώνει την επιδερμίδα. Τα ντουλάπια τους
είναι αποθήκες καλλυντικών, με μπουκαλάκια και σωληνάρια ταξινομημένα
εμφατικά κατά μέγεθος, είδος, τιμή, χρώμα. Συγκρίνονται με μοντέλα, ηθοποιούς, τραγουδίστριες, μαθαίνουν τα κουτσομπολιά και τις προσωπικές ιστορίες επιτυχίας, αναζητούν στο διαδίκτυο πληροφορίες, γυμνάζονται πέραν του
δέοντος, αλλάζουν διαρκώς δίαιτες, παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στις
εκπομπές ομορφιάς, δοκιμάζουν πολλά υποσχόμενα θαυματουργά προϊόντα,
απελπίζονται, φοβούνται το ρεζίλεμα, την επίκριση, το σκώμμα, τον ανταγωνισμό. Μα το χειρότερο, αναπολούν τον εαυτό τους σε νεότερη ηλικία, τότε που
ο μεταβολισμός, το σφρίγος, η σαγήνη θώπευαν την αυτοπεποίθηση.
Αν προέρχονται από οικογένεια που έδινε μεγάλη σημασία στη γνώμη
των άλλων ή στην εξωτερική εμφάνιση, αλλά ακόμα κι αν είχαν παραμεληθεί, το κοινωνικό άγχος επιτείνεται, μετατρέπεται σε πίκρα, εσωστρέφεια, ανάγκη για διαρκή επιβεβαίωση, εξασθένηση του εγώ. Τα ΜΜΕ και
ο καταναλωτισμός προκαλούν τη συναισθηματικά παραπαίουσα προσωπικότητα, προσθέτοντας αιτήματα κάλλους, ζωτικότητας σε κάθε ηλικία.
Πρόκειται για μια ύπουλη νεύρωση, που προοιωνίζει δυστυχία με όλες αυτές
τις ματαιόδοξες αιτιάσεις της.

Η αδιέξοδη αναζήτηση του τέλειου
Αν η τελειότητα αποτελεί για σας ιδανικό, αν η κάθε πράξη ή σκέψη σας
περιφρουρεί τον μύθο της και συντελεί στην πολυπόθητη επίτευξή της, αναλογιστείτε μήπως πάσχετε από την επώδυνη διαταραχή της τελειοθηρίας.
1. Η τελειοθηρία ως ψυχαναγκασμός:
Η εξάρτηση από την αποδοχή και τη συναίνεση των άλλων είναι σύμφυτη
κοινωνική προϋπόθεση, επειδή ο εαυτός αντανακλάται σ’ αυτούς, σε σημείο
να είναι δύσκολα διακριτός ως μεμονωμένος. Είναι θεμιτή μέχρι να αρχίσει
να μετατρέπεται σε πείνα για αναγνώριση και ήπια έως ότου αποκτήσει χαρακτηριστικά ψυχαναγκασμού και καταπίεσης.
Οι τελειοθήρες αυτού του είδους τηρούν απαρέγκλιτους κανόνες και
διαδικασίες, υπακούουν σε ιεροτελεστίες που οι ίδιοι ή το σύστημα έχουν
καθιερώσει και γίνονται καλοί στο παιχνίδι των τύπων, της γραφειοκρατίας
και του κατεστημένου. Η προσήλωσή τους στο καθήκον και στο δέον γενέσθαι, για τον προσεκτικό παρατηρητή, δεν είναι παρά μία τεχνική για να
αποκρύπτουν τον φόβο της προσωπικής ανεπάρκειας. Γιατί είναι γνωστό
πως η εμμονή για αψεγάδιαστες λεπτομέρειες δεν οδηγεί στο τέλειο (το
οποίο δεν είναι το άρθροισμα των μερών, αλλά το σύνολο των σχέσεων
των μερών, γι’ αυτό και είναι απροσπέλαστο από τους κοινούς θνητούς),
αλλά σε μια ψευδαίσθηση ασφάλειας, που θολώνει κάθε παραφωνία στην
προσωπικότητα. Για τους αυτόκλητους «σκλάβους της τελειότητας» κάθε
νέα συνθήκη ή κατάσταση, η οποία δεν μπορεί να προσχεδιαστεί και να
οριοθετηθεί βάσει των προαποφασισμένων πλάνων, αποτελεί απειλή. Το
ρίσκο, η διακινδύνευση, η απόκλιση από τις νόρμες για τις οποίες θυσίασαν
τόσα πολλά, και πολύ περισσότερο όσοι αντιπροσωπεύουν το καινοτόμο, το
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πρωτόγνωρο, το ανεξέλεγκτο, αντιστρατεύονται αυτόν τον τέλειο εαυτό,
που τον δόμησαν με τους δικούς τους όρους.
Η παράλογη αγωνία της άμεμπτης αυτοπαρουσίασης τους καθιστά ευάλωτους (και επιθετικούς) στη γνώμη των άλλων, έρμαια στην αρνητική κριτική τους, επαίτες της επιδοκιμασίας, υποτακτικούς στην εξουσία και απορριπτικούς προς τους κατώτερους ή εκείνους που θέτουν εν αμφιβόλω το σενάριο που προστατεύει την εικόνα τους. Η τελειοθηρία ξεκινά ως μηχανισμός
άμυνας και καταλήγει σε ψυχαναγκαστική διαταραχή, που δυναστεύει τους
ίδιους και όσους βρεθούν στον περίγυρό τους.
Θύματα πλημμελών γονεϊκών προτύπων ή ανεπαρκούς φροντίδας, πάντα επιζητούν συμβολικούς κηδεμόνες για να τους ικανοποιήσουν και να
αποσπάσουν το πολυπόθητο «εύγε», έστω και ως καθήλωση στην παιδική
ανάγκη για επιβράβευση. Καταδυναστεύουν την ύπαρξή τους με σκέψεις
και συναισθήματα έλλειψης, κάθε τους δράση υπολείπεται του ιδεατού και
μόνο η ιεροτελεστία της λεπτομέρειας απαλύνει το πληγωμένο εγώ. Όποια
μορφή και να πάρει η συμπεριφορά αυτή, είτε του άκαμπτου υπερεγώ είτε
του αδύναμου ανθρωπάκου, που προς όλους χρωστά και άπαντες πρέπει
να ευχαριστήσει. Ο βίος του είναι σπαρμένος με άκαρπες μέριμνες, επειδή
η τελειοθηρία τον οδηγεί στην αποφυγή δραστηριοτήτων, συναισθηματικών
επενδύσεων και σχέσεων, αν αυτές δεν είναι τέλειες σύμφωνα με τα δικά
του μέτρα και σταθμά.
2. Η τελειοθηρία ως αντανάκλαση ναρκισσισμού:
Οι νάρκισσοι είναι θύματα της ίδιας τους της εικόνας. Είναι κατά πάσα
πιθανότητα παιδιά ναρκίσσων, με συντετριμμένο, ανασφαλές και ασταθές
εγώ, που ποτέ δεν απέκτησαν την ταυτότητα που ήθελαν, επειδή οι ίδιοι διετέλεσαν καθρέφτες του ναρκισσισμού των γονιών τους, με τίμημα την ανεξαρτητοποίηση από αυτούς. Η τελειοθηρία εκδηλώνεται ως απαίτηση για τέλεια στάση των υπολοίπων απέναντί τους, για αδιαμφισβήτητη αποδοχή των
θέσεών τους, με θέσφατα του τύπου «όλα ή τίποτα». Η παγίδα που στήνουν
σε όσους συσχετίζονται μαζί τους δεν είναι απλώς το «θέλω να θέλεις»,
αλλά το «απαιτώ να θέλεις όσα θέλω εγώ». Σε μια ερωτική σχέση επιζητούν την απόλυτη αφοσίωση, πληγώνονται ακόμα και από μη εσκεμμένες
παραβλέψεις ή αστοχίες, θέτουν τόσο υψηλά κριτήρια που οι περισσότεροι
αποτυγχάνουν να ικανοποιήσουν, πληγώνονται με το παραμικρό και καταλήγουν να γίνονται αρνητές του έρωτα, μεμφόμενοι τη σύγχρονη εποχή για
την επιδερμικότητα ή επιπολαιότητα των δεσμών. Η μόνη διέξοδος για να αισθανθούν ξεχωριστοί είναι η απαίτησή τους να τους αντιμετωπίζουν όλοι ως
μοναδικούς, καταδικάζοντας με την αξίωση αυτή τον εαυτό τους σε αυτοδημιούργητα δεσμά. Τιμωρητικοί ως αφεντικά κάθε σφάλματος, απαιτητικοί και
ανελαστικοί κριτές, υπερόπτες για τα δυσθεώρητα κριτήρια ποιότητας που
θέτουν, σπάνια παινεύουν την εργασία και τους κόπους των υφισταμένων
τους, αν αυτοί δεν συμμερίζονται το πάθος της τελειότητας.
Η έλλειψη ανοχής προς καθετί ατελές, πρόσωπο ή ερέθισμα, εκπορεύεται από την πίστη τους πως η έλλειψη ακεραιότητας θα έχει αντίκτυπο πάνω
τους, θα σπιλώσει τη θελκτική εικόνα τους και θα πληγώσει ανεπανόρθωτα
το αίτημα κάθε νάρκισσου: το λαμπερό είδωλο που προβάλλεται, αντανακλάται και μεγεθύνεται, κίβδηλο αλλά συναρπαστικό.
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3. Η τελειοθηρία ως υπερδιέγερση:
Οι Beck, Shapiro και Maxment παρατήρησαν πως άτομα που βρίσκονται σε υπερδιέγερση, μολονότι το επιθυμούν, δεν μπορούν παρά να
προσέχουν τις λεπτομέρειες, να καταγράφουν την ασυμμετρία, να ενοχλούνται από οποιαδήποτε έλλειψη αρμονίας. Η προσοχή τους εύκολα διασπάται εάν δεχτούν πληθώρα ταυτόχρονων πληροφοριών. Επιζητούν χρόνο για να αναλύσουν διεξοδικά κάθε πλαίσιο και, αν διαπιστώσουν πως ανταποκρίνεται στα κριτήριά τους, μπορούν να προχωρήσουν
στο επόμενο. Το πρόβλημα εντείνεται όταν προσπαθούν να γενικεύσουν την τακτική αυτή σε κοινωνικές και συναισθηματικές περιστάσεις.
Κάποτε, ένας διαγνωσμένος ψυχωσικός, με μανία να διορθώνει κάθε συντακτικό ή ορθογραφικό σφάλμα σε κείμενα, μου είπε: «Κάθε φορά που διορθώνω ένα λάθος, αισθάνομαι πως κάτι στραβό εξαλείφεται από την οικουμένη».
Η τελειοθηρία είναι πρόσχημα για έλεγχο, για πρόγνωση της χαοτικής
ζωής, για περιορισμό των εκπλήξεων, για μια ερμηνευτική κατά το δυνατό
λογική που νοηματοδοτεί τις ενέργειες, τα κίνητρα και τους στόχους. Αυτό
ισχύει για όλους. Μόνο που οι τελειοθήρες εκλαμβάνουν το διαφορετικό ως
απειλή και επιχειρούν να το χειραγωγήσουν, να το αξιολογήσουν και να το
προσαρμόσουν με την αυταπάτη της τελειότητας, το γνωστό τους παιχνίδι,
όπου ο καθένας, μαζί και ο ίδιος τους ο εαυτός, σπάνια βγαίνει αλώβητος.
Αν ο σύμβουλος προσπαθήσει να ανασκευάσει τα αίτια αυτής της συμπεριφοράς, αν τους βάλει να φανταστούν μία ζωή που δεν θα είχαν ανάγκη από
επιβεβαίωση, έγκριση, αποδοχή, έλεγχο, μια ζωή χαλαρή όπως αρμόζει σε
όσους κατανοούν τη βραχύτητά της, συνήθως περιγράφουν την ανασφάλεια
που αναβαπτίζεται σε ελευθερία.

Εξαρτημένοι από την πραγματικότητα
Μήπως είστε εξαρτημένος από την πραγματικότητα; Πανδημία και Διαδίκτυο:
Η γενιά του COVID που αυτοπροσδιορίζεται και ετεροκαθορίζεται σχεδόν
αποκλειστικά από τις ιντερνετικές δυναμικές.
Μία από τις ζοφερότερες επιπτώσεις του εγκλεισμού και της επιβεβλημένης κοινωνικής απόστασης είναι η δραματική αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου από παιδιά και εφήβους, όχι μόνο για λόγους τηλεκπαίδευσης, αλλά
ως μια μορφή απόδρασης από την καθημερινότητα και διατήρησης επαφής
με φίλους και συγγενείς.
Αν και τα εμπειρικά δεδομένα δεν έχουν ακόμα καταλήξει σε εμπεριστατωμένες έρευνες στην Ελλάδα, τα πρώτα διεθνή στοιχεία συνηγορούν στη
διαπίστωση αυτή: Η προσωπική ταυτότητα των παιδιών και των εφήβων δομείται στα κοινωνικά δίκτυα (tik tok, Instagram, Facebook, Snapchat κ.λπ.),
η αυτοεκτίμηση μετριέται σε likes και followers, η κοινωνικοποίηση περνά
από την υιοθέτηση της ιντερνετικής κουλτούρας, η αποδοχή συνεπάγεται
την άκριτη αποδοχή της αισθητικής, της μουσικής, της φρασεολογίας και
της εικόνας των media και ο ιδεατός εαυτός καταξιώνεται από την ομοιότητά του με τους διάσημους οικουμενικούς ή τοπικούς διαμορφωτές γνώμης,
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influencers και τα νεοφανή «απειλητικά ή ακατανόητα» σημεία της τεχνολογικής ισοπέδωσης.
Ακόμα και ο έρωτας πια εννυχεύει όχι σε μαλακές παρειές νεάνιδος, αλλά
σε εφαρμογές όπως το tinder, το Facebook Dating και άλλα αποκυήματα των
καιρών.
Η φιλία είναι πλέον υπερτοπική, θεματική, πρόσκαιρη και ευκαιριακή με τη
μορφή συμμαχίας και πέραν από ηλικιακούς, ταξικούς, εθνικούς ή πολιτιστικούς περιορισμούς. Εξάλλου, ο νέος του σήμερα μοιάζει πολύ περισσότερο
με εκείνον που μοιράζεται τη διαδικτυακή πρακτική, τις ιεροτελεστίες, τις
ιδιολέκτους, τις εμπειρίες στο Ίντερνετ παρά σε εκείνον που μένει αμέτοχος
και αμύητος. Σχολικές τάξεις συσπειρώνονται γύρω από παιχνίδια, ομάδες,
ενδιαφέροντα, συνομιλούν με κώδικες, μοιράζονται αρχεία και ντοκουμέντα
και μερικές φορές τις πιστωτικές κάρτες των γονιών τους.
Αν και οι ενήλικες επιχειρούν να προσαρμοστούν σε αυτή την ανελέητη, ρευστή και μετασχηματιζόμενη πραγματικότητα, η απόσταση ανάμεσα
στους ίδιους και τα παιδιά τους λαμβάνει πλέον χαοτικές διαστάσεις και οι
περισσότεροι είναι μη ενήμεροι για τις θρυλικές αλληλεπιδράσεις των νέων
στα διαδικτυακά παιχνίδια, στο roblox, στο YouTube, και σε όλα τα ψηφιακά
μέρη, στα οποία διαμορφώνονται τάσεις, καταλύονται θέσφατα, αναδεικνύονται ήρωες, καταρτίζονται πρότυπα, παγιώνονται στερεότυπα και αναδύονται
κοινωνικές μεταβολές.
Θα μπορούσε να αντιτείνει κανείς ότι η χρήση του Διαδικτύου είναι το αντίβαρο στους περιορισμούς της ελεύθερης επικοινωνίας και η μοναδική διέξοδος για διάδραση και ταυτόχρονη τήρηση των μέτρων ασφαλείας. Όμως είναι
αφελές να μην επισημάνουμε ότι τα όρια πια έχουν ξεπεραστεί και ότι γονείς
και εκπαιδευτικοί χάνουν κάθε έλεγχο εν ονόματι της πανδημίας.
Η εκτεταμένη χρήση του Διαδικτύου συσχετίζεται με μειωμένη ή προβληματική επικοινωνία με τους ενηλίκους, οι οποίοι θεωρούνται έξω-ομάδα
άσχετη προς τα τεκταινόμενα, διαταραχές ύπνου, αισθητηριακά ζητήματα,
άγχος, εριστικότητα, καταναγκαστικές σκέψεις, κατάθλιψη, κοινωνική φοβία,
μειωμένη σχολική επίδοση, κατάχρηση ουσιών, αδυναμία προσοχής σε μη
ιντερνετικά ερεθίσματα, υπερφόρτωση ανεπεξέργαστων πληροφοριών, αδυναμία αποχωρισμού του κινητού τηλεφώνου, αδυναμία δραστηριοποίησης
εκτός Διαδικτύου, μοναξιά, έκθεση σε πολλαπλούς κινδύνους, απομόνωση,
διαστρεβλωμένα σεξουαλικά υποδείγματα.
Τα περιοριστικά μέτρα έχουν επιπτώσεις που θα διαφανούν στο άμεσο
μέλλον, και οι οποίες θα είναι, όσον αφορά την ψυχική υγεία, πολύ πιο τρομερές ακόμα και από τις βιολογικές συνέπειες του Covid.
Η ανάθεση της διαχείρισης της πανδημίας σε ομάδες με κυρίαρχο το
ιατρικό μοντέλο σκέψης και ο αποκλεισμός από τη λήψη αποφάσεων των
εκπαιδευτικών, των ψυχολόγων και των κοινωνικών επιστημόνων οδηγεί σε
μονοδιάστατη αντιμετώπιση μιας κρίσης, σε βραχυπρόθεσμες λύσεις και ευκαιριακά αποτελέσματα.
Οι αλλαγές στην εκπαίδευση, στην εργασία, στα δικαιώματα του ανθρώπου, στις μορφές εξουσίας, στην ποιότητα ζωής και στην ικανοποίηση από
την καθημερινότητα θα είναι καταλυτικές και σε αυτά πρέπει να προστεθεί
η ψυχολογική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των παιδιών και των εφήβων.
Το διαδίκτυο δεν είναι το παθητικό μέσον διά του οποίου συμβαίνουν διάφορα γεγονότα, αλλά ένας ζωντανός, διαφορετικός κόσμος με ιδιαίτερες
δυναμικές και νόμους. Για να μην καταλήξουμε να θεωρούμε εξαρτημένους
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από την πραγματικότητα όσους ζουν έξω από αυτό, καλό είναι να δούμε με
μεγαλύτερη σοβαρότητα τα διδάγματα από τους μήνες του αναγκαστικού
εγκλεισμού.

Παραινέσεις προς ανέργους άνω των 45 ετών
και άλλους τυχοδιώκτες εργασιακών εμπειριών
Οι εποχές είναι δύσκολες για όσους εργαζομένους άνω των 45 ετών αποφασίζουν είτε από ανάγκη είτε από ενσυνείδητη αλλαγή πλεύσης να αναζητήσουν εργασία. Με 17,8% επίσημο καταγεγραμμένο ποσοστό ανεργίας
στις ηλικίες αυτές, κι ενώ, ως μεσήλικες, θα έπρεπε να απολαμβάνουν τους
καρπούς των πολύχρονων προσπαθειών τους, πολλοί είναι αναγκασμένοι να
αναθεωρήσουν τις σταθερές της ζωής τους και να επωμιστούν τις ενοχές ή
τις ανασφάλειες μιας οδυνηρής και ψυχοφθόρου κατάστασης.
Και έχει αποδειχθεί πως η μεταβολή της επαγγελματικής και οικονομικής
τους ευρωστίας επί τα χείρω, σχεδόν νομοτελειακά, οδηγεί σε διασάλευση
της οικογενειακής ηρεμίας. Μα αν τελικά κάποιος καταφέρει να διαχειριστεί την ανατροπή, πολύ δύσκολα θα αντέξει την κριτική του 28χρονου HR
executive με μνήμες κολεγίων και μεταπτυχιακών στη Γηραιά Αλβιώνα, που
θα καταδικάζει:
«Δεν έχετε κάνει update (αντί επικαιροποιήσει) τα προσόντα σας». «Είστε
ψηφιακά αναλφάβητος»… Υπομονή. Ένα από τα βασικότερα λάθη των μεγαλυτέρων που επανέρχονται στον αγώνα για εξεύρεση εργασίας και προσωπικής ταυτότητας είναι η διάθεση για συμβουλές: «Μπορώ να διδάξω την
επιχείρηση και τους νέους υπαλλήλους μέσα από την εμπειρία μου...»
Η εμπειρία όμως δεν διδάσκεται. Βιώνεται. Και καθώς ο εργασιακός Μεσαίωνας εδραιώνει τα σκοτάδια του και οι αμοιβές έχουν πάρει την κατιούσα, οι απαιτήσεις των προηγούμενων δεκαετιών και τα ελάχιστα των συλλογικών κεκτημένων πλέον φαντάζουν πολυτέλεια και casus belli για το επάρατο ΔΝΤ.
Εάν δεν έχετε κάποια στρατηγική για πρόκληση επανάστασης από τα
αγανακτισμένα λαϊκά στρώματα, μην μεμψιμοιρείτε: Κατά πάσα πιθανότητα θα σιωπήσετε για τη μείωση των μισθών και θα δεχθείτε τον υποβιβασμό σε κατώτερες θέσεις στην ιεραρχία, πέρα από όσα είχατε συνηθίσει
στις προηγούμενες ένδοξες στιγμές της καριέρας σας. Τότε που αλληλέγγυοι οι συνδικαλιστές, πριν υπουργοποιηθούν, φρόντιζαν να κηρύττουν
απεργίες για τα δίκαια του εργάτη. Αναλογιστείτε πόσο δύσκολο ήταν στα
είκοσί σας χρόνια να συνεργαστείτε με κάποιον στρυφνό και ανελαστικό
πενηντάρη.
Πόσο μάλλον τώρα, που οι νεαρότεροι αποτελούν φθηνό και ανασφάλιστο εργατικό δυναμικό, δεν έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις, όπως εσείς,
ώστε να θέτουν εν αμφιβόλω την αφοσίωσή τους στην εταιρεία, γεννήθηκαν μέσα στο διαδίκτυο και στα social media, μπορούν άνετα να υπομείνουν
επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα, ανέχονται τις ελαστικές σχέ-
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σεις εργασίας... Εν ολίγοις, οι νέοι είναι εύκαμπτοι, χωρίς συλλογική συνείδηση και μακροχρόνια στρατηγική, δίχως επιτακτικά αιτήματα για μονιμότητα
και ασφάλεια, ανοιχτοί στο να ενστερνιστούν τη φιλοσοφία της επιχείρησης,
παρά να την διαμορφώσουν, ιδανικοί για εκμετάλλευση από τους στυγνούς
καπιταλιστές και τους ιερείς του χρήματος. Εξάλλου, έχουν όλο τον χρόνο
για να τα αλλάξουν όλα ετούτα.
Και να ήταν μόνο αυτά... Στην Ελλάδα ο ηλικιακός ρατσισμός ανθεί πολύ
περισσότερο από οποιαδήποτε ονειροπόληση ακραίων κομμάτων για διακρίσεις ανάμεσα στους πολίτες. Κάθε ηλικιακή κατηγορία έχει τα δικά της γκέτο
και αγκυλώσεις στον πολιτισμό, τις νόρμες, τη διασκέδαση, τη γλώσσα, τις
αξίες και απαξίες. Η διαγενεακή επικοινωνία χωλαίνει.
Εάν ο εργαζόμενος των 45+ δεν μπορέσει να θυμηθεί, αν χάσει προσωρινά την ικανότητα εστίασης και προσοχής, αν κουραστεί, όλοι θα μεμφθούν
το άχθος των χρόνων που τον βαραίνουν και τον καθιστούν λιγότερο παραγωγικό. Αν, όμως, σε παρόμοια ατοπήματα υποπέσει ο νεαρός, απλώς θα
πουν ότι αγχώθηκε... Καχυποψία, λοιπόν, για τη σωματική ρώμη, που φθίνει,
αμφιβολία για την ικανότητα μιας νέας αρχής, υποψίες πως ο εργαζόμενος
45+ ψάχνει μια ευκαιριακή απασχόληση μέχρι τη σύνταξη, μη σκοπεύοντας
να επενδύσει σοβαρά στη νέα θέση.
Να τι να προσέξετε όσοι θα βγείτε ξανά στο επίπονο ταξίδι της επαγγελματικής επανένταξης, γνωρίζοντας πως οι καιροί δεν θα σας χαριστούν...
- Ακολουθήστε τις δεξιότητές σας και όχι τα όνειρά σας. Εδώ πια που φτάσατε ξέρετε πως τερτίπια του νου, οι ονειροπολήσεις και η σκληρή δουλειά, η
στρατηγική, η λεπτομέρεια, ο ρεαλισμός, η επικοινωνία με συναδέλφους είναι τα στοιχεία εκείνα που καθιστούν ελκυστικό ένα εργασιακό περιβάλλον.
Η πείρα, αν μη τι άλλο, αποστρέφεται τις πλάνες. Αφήστε τους νεότερους να
ματαιώνονται από αυτές.
- Αξιοποιήστε την εμπειρία σας, χωρίς να την διατυμπανίζετε. Οι συνθήκες
αλλάζουν ταχύτατα και οι τρόποι σας, που κάποτε ήταν λειτουργικοί, σήμερα
ίσως οδηγούν σε λανθασμένες τακτικές. Ανοίξτε το μυαλό σε νέα ερεθίσματα, αλλά προσπαθήστε να τα συνδέσετε και γνωστικά και συναισθηματικά με
τον πλούτο των γνώσεων που ήδη κατέχετε.
- Τονίστε στο βιογραφικό σας τη διάθεση να συμφιλιώσετε το παλιό με το
καινοτόμο και απομακρύνετε από αυτό όλα τα άσχετα με τη θέση που επιδιώκετε. Στο κάτω κάτω ένα φλύαρο, πολυσέλιδο απάνθισμα των επιτευγμάτων
σας θα τρομάξει τον ανταγωνιστικό νεαρό που ενδεχομένως να το εξετάσει.
- Επιμεληθείτε τη φυσική σας κατάσταση, για να αποφύγετε τις στερεοτυπίες των νέων απέναντί σας. Κανείς δεν επιθυμεί να δείχνει γεροντότερος
από όσο είναι. Κατά πάσα πιθανότητα μέσω της σοφίας και της αποκτηθείσας τεχνικής, μπορείτε να κάνετε πολλά περισσότερα καλύτερα και γρηγορότερα από αυτούς. Μην τους προκαλείτε όμως σε πεδία που δεν αντέχετε
πλέον. Να θυμάστε ότι ένας νεανίζων μεσήλικας συνήθως αποτελεί καρικατούρα, εάν τις καθηλώσεις προηγουμένων σταδίων επιχειρήσει να εκτονώσει ετεροχρονισμένα. Η γνώση και παραδοχή των ορίων είναι η μεγαλύτερη
αρετή.
- Το σύστημα σας αδίκησε, σας προκάλεσε, ανέκοψε την ανοδική πορεία,
διασάλευσε την οικογενειακή αρμονία, ανέτρεψε τα σχέδια, διακύβευσε τα
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πρότυπα για τα παιδιά σας. Μην αφήσετε την πικρία να γίνει αντικοινωνικότητα, μαρασμός, νοσταλγία, παραίτηση, κατάθλιψη, εκδίκηση. Η ζωή δεν
χρωστά σε κανέναν. Αλλά συνηθίζει, με πρόσχημα τη συγκυρία, να δίνει δεύτερες ευκαιρίες στους αποφασισμένους.
- Αναζητήστε συναισθηματική λύτρωση στα οικογενειακά και φιλικά σας
δίκτυα. Μην απομονωθείτε. Όσοι παραμείνουν δίπλα σας, τώρα που δοκιμάζεσθε, θα αποτελέσουν τους μελλοντικούς πυλώνες τις ζωής σας. Είναι η
ώρα της αποτίμησης και του ξεκαθαρίσματος.
- Αποβάλλετε από το περιβάλλον σας όλους όσοι απλώς θρηνούν χωρίς
να δραστηριοποιούνται, που κατακρίνουν δίχως να αντιπροτείνουν, πετάξτε
τους επαγγελματίες των επιδομάτων ανεργίας και απομακρυνθείτε από τους
πελάτες των γραφείων του ΟΑΕΔ. Αν όλοι επιμένουν να σας εντάσσουν και
να σας χαρακτηρίζουν ευάλωτη ομάδα, εσείς διαφοροποιηθείτε από αυτόν
τον κοινωνικό ευτελισμό. Η διαφορετικότητά σας είναι εκείνο το στοιχείο
που θα σας εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή εργασία. Και στο βιογραφικό σας τις
ιδιαιτερότητες και τις αποκλίσεις των δυνατοτήτων σας από τον μέσο εργαζόμενο να αναφέρετε.
- Επανασυνδεθείτε με άτομα που γνωρίζατε από προηγούμενα εργασιακά
σας πλαίσια και παλιούς συνοδοιπόρους στην επαγγελματική κονίστρα. Εξηγήστε τους την ατυχία σας, λόγω της γενικευμένης κρίσης, και ζητήστε τους
να γίνουν πολλαπλασιαστές των αναζητήσεών σας. Η προσωπική σύσταση
αποτελεί έναν από τους καλύτερους τρόπους αποκατάστασης, όσο η εμπιστοσύνη αποτελεί ένα από τα βασικότερα κριτήρια πρόσληψης.
- Όση ασφάλεια κι αν προσφέρει το τετριμμένο, η ηδονή εμφωλεύει πάντα στο ριψοκίνδυνο και το άγνωρο. Μην διστάσετε να εκπαιδευθείτε από
την αρχή σε ένα εντελώς νέο γνωστικό αντικείμενο. Τα περισσότερα πανεπιστήμια προσφέρουν, ακόμα και μέσω κινητών, μαθήματα. Είναι οι υλοποιήσιμες και εξαργυρώσιμες γνώσεις που μετρούν, παρά η συλλογή πτυχίων
χωρίς αντίκρισμα και άσχετων σεμιναρίων.
- Το κράτος υποχωρεί από παντού. Ο κίνδυνος των πολυεθνικών και των
εργασιακών συνθηκών υποδούλωσης ελλοχεύει. Καιρός να ενώσετε τις δυνάμεις σας πολλοί άνεργοι μαζί και να το υποκαταστήσετε σε νευραλγικούς
τομείς που έχουν μόνιμες ανάγκες, βάζοντας ως κριτήριο τον άνθρωπο, τον
πολιτισμό, την κοινωνία, το περιβάλλον. Κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, εργαζόμενοι στην ψυχική υγεία, συνεργαστείτε για να ιδρύσετε τη δική σας δομή πρόνοιας με επίκεντρο τον άνθρωπο.
- Μην αναλώνεστε σε δίμηνα, τρίμηνα, πεντάμηνα. Μην παρακαλάτε πολιτικούς, συνδικαλιστές, εργατοπατέρες. Οι φελλοί που επέπλεαν σταδιακά
βουλιάζουν. Το βασικότερο προσόν για να βρεις δουλειά είναι να διατηρείς
την ελπίδα, την εγρήγορση.
- Εμπλουτίστε το βιογραφικό σας με κοινωνικές δράσεις και στρατηγικές
αλληλεγγύης. Πάρτε εσείς την πρωτοβουλία γι’ αυτές. Εκεί θα γνωρίσετε
ανθρώπους-κλειδιά για το μέλλον σας, που θα δουν τις οργανωτικές σας
ικανότητες και κυρίως θα αισθανθείτε χρήσιμοι.
- Κατασκευάστε καταλόγους διαδικτυακών ιστότοπων εύρεσης εργασίας
και φροντίστε να ενημερώνεστε τακτικά. Στείλτε αθρόα το βιογραφικό και τη
συνοδευτική επιστολή σας. Ζητήστε συστατικές και πείτε σε όλους ότι είστε
διαθέσιμοι για εργασία.
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- Βελτιώστε τα ελληνικά και τις ξένες γλώσσες σας. Κανείς δεν προσλαμβάνει ανορθόγραφους.
- Κατά τη διάρκεια της ανεργίας μειώστε τα έξοδά σας, αλλά μην χάσετε
την ποιότητα της ζωής και την υγεία σας, η οποία δεν προσμετράται με καταναλωτικά αγαθά.
- Προπαρασκευαστείτε για επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα.
Αδράξτε κάθε ευκαιρία, όπου αυτή εμφανίζεται.
- Η αξία σου, που απορρέει από το γεγονός ότι είσαι άνθρωπος, δεν αμφισβητείται από το πρόσκαιρο της ανεργίας σου. Αναγνώρισέ την πρώτος εσύ
στον εαυτό σου.
- Απόφυγε κάθε σκέψη για παρανομία και εύκολο κέρδος. Κανείς δεν
χαρίζει χρήματα εύκολα.
- Προετοιμαστείτε για νέες αρχές, ακόμα κι αν είναι από το μηδέν και μην
πενθείτε για όσα χάσατε.
- Εκπαιδευθείτε σε νέες δεξιότητες και επεκτείνετε ταλέντα που μέχρι
τώρα δεν υποψιαζόσαστε ή αγνοούσατε. Αναπτύξτε τα κοινωνικά δίκτυα γεφύρωσης, εκείνα που θα σας διασυνδέσουν με όλες τις κοινωνικές ομάδες
κι όχι μόνο με όσους σας μοιάζουν.
- Εξασκηθείτε στη διεκδικητικότητα, την κοινωνικότητα, τον αυτοσεβασμό. Δείξτε σε όλους ότι κατέχετε ιδιότητες που σπάνια θα βρουν σε κάποιον άλλο.
- Μην απογοητεύεστε εάν κανείς δεν απαντά στα βιογραφικά που στέλνετε. Ακόμα και πριν την κρίση η αναλογία ήταν 100 αιτήσεις για 1 συνέντευξη.
Εξακολουθείτε να δοκιμάζετε, ακόμα κι αν διαθέτετε απασχόληση, ανανεώνοντας διαρκώς τις γνώσεις σας.
- Δύσκολα ένας εργοδότης μπορεί να αντισταθεί στο πάθος σας, την παιδεία και την αυτό-οργάνωση. Μην μέμφεστε τους προηγούμενους προϊσταμένους σας, αλλά μάθετε τα πάντα για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς
στους οποίους θα κάνετε αίτηση.

Αποβάλετε από τη ζωή σας εκείνους
που την δηλητηριάζουν
Η ποιότητα της ζωής εξαρτάται από το είδος των σχέσεων που καλλιεργούμε
ή αλλιώς από τις δυναμικές των κοινωνικών μας δικτύων. Αν εξαιρέσουμε
την περίπτωση ατόμων με τεράστια αυτογνωσία, οι ετεροκαθορισμοί επηρεάζουν ακόμα και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό.
Ο τακτικός απολογισμός των καταστάσεων που μας καθηλώνουν και η
αποτίμηση των προσώπων που επιβραδύνουν την ψυχολογική, πνευματική
και κοινωνική ανάπτυξη είναι επιτακτικός.
Τα πρόσωπα αυτά, που κρυφά ή φανερά, αλλά σίγουρα λανθασμένα, μοιάζουν με αναγκαία κακά, δημιουργούν μια αρνητική κουλτούρα, ένα νοσηρό

257

ΕΥΣΤΡΆΤΙΟΣ Π. ΠΑΠΆΝΗΣ

κλίμα στο οποίο εγκλωβίζουν. Παραδόξως, παίρνουν και τη μορφή εκείνου
που θα μας βγάλει από τη δεινή θέση για την οποία εκείνα εν πολλοίς ευθύνονται.
Ομοιάζουν με τους τωρινούς σωτήρες πολιτικούς, που θα μας απαλλάξουν από την κρίση που οι ίδιοι επιδίωξαν.
Όμως είναι πολύ πιο επικίνδυνα, επειδή εκμεταλλεύονται τους φόβους, τις
ενοχές, την αγάπη, την ανάγκη, το καθήκον και τη φιλοτιμία. Αλλά κυρίως,
επειδή είναι προσφιλή, και η αγωνία της μοναξιάς ή της περιθωριοποίησης
ζοφερή. Θα τα αναγνωρίσετε εύκολα, επειδή αντιστέκονται σε κάθε εγχείρημα για αλλαγή. Κι αυτό γιατί η μεταβολή της ψυχολογικής σας ισορροπίας
και η έκθεση σε νέα ερεθίσματα και πρόσωπα μπορεί να τα αποκαθηλώσει
από το βάθρο στο οποίο εσείς οι ίδιοι τα ενθρονίσατε.
Θα φανερωθούν εύκολα, επειδή καμιά φορά σας σπρώχνουν άκριτα προς
την αλλαγή, χωρίς να σας προειδοποιούν για τις συνέπειες, με μόνο στόχο να
επιστρέψετε ηττημένοι πίσω. Θα τα διακρίνετε, καθώς δημιουργούν και παίζουν με τις ανασφάλειες, καθώς αντιλαμβάνονται εύκολα την εξαρτητική σχέση και λόγο στον λόγο φροντίζουν να την συντηρούν και να την επιτείνουν.
Τρέφονται με την υποσυνείδητη πεποίθηση κάθε ανθρώπου πως ο ίδιος
αποτελεί το κέντρο του σύμπαντος (όπως και η Γη για τους αρχαίους) και
πως όλα περιστρέφονται γύρω από το υπερτροφικό ή αδύναμο εγώ, που
ζητά επιβεβαίωση και ανατροφοδότηση.
Εξαφανίστε από τη ζωή σας τους μίζερους χαρακτήρες, εκείνους που
δεν μπορούν να ευχαριστηθούν τη στιγμή, αντλούν ηδονή όμως με το να
καθιστούν εσάς συνεργούς στην κακοδαιμονία και την γκρίνια. Αποδέκτες
καθώς καθίστασθε των αρνητικών συναισθημάτων, σταδιακά, είτε ενστερνίζεστε τη φιλοσοφία τους είτε είστε έτοιμοι να εκραγείτε, συνήθως σε αθώα
θύματα. Μην τους απαντάτε, μην δικαιολογείστε, μην συνδιαλέγεστε. Δεν το
επιθυμούν και δεν πρόκειται να αλλάξουν.
Εξορίστε όσους υποτιμούν την αξία σας, υποδαυλίζουν την αμφιβολία, μαραίνουν την αυτοεκτίμηση. Αλλά πρώτα φροντίστε να αποκτήσετε μια δόση
υπερηφάνειας, που θα σας κάνει να πιστέψετε πως σε εσωτερικές αρετές
κρύβεται ο θησαυρός κάθε ανθρώπου.
Ρίξτε στην πυρά εκείνους που παίρνουν τη ζωή, τους τύπους, τις διαδικασίες, τις συμβάσεις υπερβολικά σοβαρά. Τα χρόνια που απομένουν είναι
τόσο πολύτιμα, που η κατασπατάλησή τους σε ανθρώπινες ματαιοδοξίες,
κοινωνικά θέσφατα και υποκριτικά μετερίζια είναι ανούσια.
Απομονώστε τους κόλακες, αυτούς που σας επαινούν σε κάθε περίσταση,
ετούτους που στους ανώτερους φέρονται δουλικά και σε όσους εκλαμβάνουν ως κατώτερους, δυναστικά. Σας σπρώχνουν σε περιπέτειες, για να σας
δουν να καταστρέφεστε, σας παρουσιάζουν τις μισές αλήθειες και αλλοιωμένα τα δεδομένα.
Αντιληφθείτε τους ανέντιμους, που θα σας υποσκάψουν και θα σας την φέρουν πισώπλατα. Αν στο περιβάλλον σας υπάρχουν παρόμοιοι, θα ενεδρεύουν σε κάθε σας προσπάθεια και θα καιροφυλαχτούν σε κάθε σας λάθος. Μην
συσχετίζεσθε μαζί τους κι αν δεν είναι αυτό εφικτό, αποκαλύψτε τους πρώτοι.
Γίνετε ξένοι προς άτομα δίχως χιούμορ, αποξενωθείτε από εκείνους που
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δεν μπορούν να αυτοσαρκαστούν, από τους υπερευαίσθητους και ευερέθιστους. Το μόνο που επιδιώκουν είναι να σας αναγκάζουν διαρκώς να απολογείστε.
Αποφύγετε τους λογάδες, τους φλύαρους, την κομπορρημοσύνη και τον
πομφολυγισμό. Οι περιττές λέξεις, ο πλεονασμός και οι τάχα ρηξικέλευθες
αποφάνσεις απλά καλύπτουν την αδυναμία τους να διατυπώσουν οτιδήποτε
ουσιώδες. Πατάξτε τους προφήτες, τους μάντεις που ελλοχεύουν όχι προς
χάριν της πρόληψης, αλλά για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις, ώστε τα
γεγονότα και οι πράξεις να έχουν την έκβαση που θέλουν.
Να είστε επιφυλακτικοί όταν συναναστρέφεστε με άτομα που δεν
έχουν κανένα σχέδιο, στόχο ή προοπτική. Όσους αρμενίζουν χωρίς πυξίδες και στρατηγική και αλλάζουν κάθε τόσο τις πορείες τους, ανάλογα
με τον άνεμο και τις συνθήκες. Επιστέγασμα των θεωριών είναι οι πράξεις. Μην διακυβεύετε την ενέργειά σας με όσους χρησιμοποιούν τις θεωρίες, τα συνθήματα, τις κραυγές, για να αποκτήσουν προσωπική ταυτότητα. Ακόμα και η αγάπη μετριέται με το πλήθος των θυσιών που είναι έτοιμος να κάνει κάποιος για σας. Τα υπόλοιπα είναι συμβιβασμός.
Συνεπακολούθως, αποστομώστε τους δήθεν, τους επιφανειακούς, εκείνους
που χρησιμοποιούν την κουλτούρα, την αναζήτηση, την κοινωνική ευαισθησία, για να εντυπωσιάζουν και να γίνονται αποδεκτοί.
Η ηθική έχει ένα αξιοπρόσεκτο χαρακτηριστικό: Αν την αγνοήσεις στο
ελάχιστο, είσαι έτοιμος και για τα σημαντικά να την αποκηρύξεις. Εναντιωθείτε στους ασυνεπείς, στα πρόσωπα που είναι διατεθειμένα να παραβούν,
να σκευωρήσουν, να δράσουν παράτυπα. Συμπαρασύρουν με τα στιγμιαία
οφέλη που αποκομίζουν.
Ο έρωτας δωρήθηκε στους ανθρώπους για να δίνει χαρά. Αν ο σύντροφος συνέχεια σας ταλαιπωρεί με αμφιθυμίες, οπισθοχωρήσεις, βολέματα,
υπεκφυγές, απιστίες, τότε δεν είναι για σας. Στα ερωτικά μην επαναπαυθείτε
με τίποτα λιγότερο από όσο αξίζετε. Μην απαιτείτε την ευτυχία, αν πρώτα δεν έχετε προπαρασκευασθεί να την χαρίσετε σε άλλους. Αντισταθείτε
στους επηρμένους, που ζητούν, χωρίς να έχουν αποδείξει ότι μπορούν να
ανταποδώσουν.
Αναγνωρίστε τα παράσιτα, τους ξενιστές, αυτούς που, ενώ φαντάζουν εξαρτημένοι από σας, στην πραγματικότητα απομυζούν τις δυνάμεις
σας, αποστραγγίζουν τη δύναμή σας, δοκιμάζουν τα όρια και τις αντοχές
σας. Μπορεί αρχικά να κολακευθείτε από την ψευδεπίγραφη σχέση υποτακτικής συνδιαλλαγής, αλλά όταν θα έχετε εξαντληθεί, αυτοί θα συνεχίσουν ακάθεκτοι, για να συναντήσουν το επόμενο ανυποψίαστο θύμα.
Μην δίνετε σημασία σε κουτσομπόληδες, επειδή οι αναλύσεις τους περί συμπεριφορών και κινήτρων είναι κατάπτυστες και γιατί το αντίτιμο της στρεβλής πληροφορίας είναι ο καταποντισμός σας στους άλλους από τα αμετροεπή στόματά τους.
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Οι βρικόλακες του συναισθήματος
Οι θύτες με εξαρτητική προσωπικότητα προσφέρουν αδιαπραγμάτευτο θαυμασμό και εξιλεώνονται με ανενδοίαστη παραδοχή της αυθεντίας σου, ιδιότητα δυσεύρετη σε ανταγωνιστικές εποχές. Εξαρτώνται από τα λόγια σου,
θεοποιούν τις στιγμές που τους δίνεις σημασία, αναπολούν τις ώρες που
τους αφιερώνεις, ακούγοντας να μηρυκάζουν την ανασφάλειά τους. Σου περιγράφουν με επικαλυπτόμενες λεπτομέρειες παρεμφερή συναισθήματα και
το πράττουν επίμονα, ψυχαναγκαστικά, αδιάλειπτα. Κρέμονται από τα χείλη
σου και υπομένουν τις ιδιοτροπίες σου. Ακόμα κι αν εκνευριστείς, δεν θα
διακινδυνεύσουν να σε χάσουν. Θα υποχωρήσουν μέχρι να βεβαιωθούν πως
παραμένεις κοντά τους. Αν εκλάβουν τη στάση σου ως αδιαφορία, θα επιδοθούν σε αναλύσεις ατέρμονες: «Γιατί μου φέρθηκε έτσι, πώς ύψωσε τον
τόνο της φωνής του, μήπως δεν με αγαπά, γιατί δεν με καταλαβαίνει;»… Ένα
απύθμενο χωνευτήρι περιττολογίας και αυτοτροφοδοτούμενων ενοχών.
Ποιος δεν έλκεται από μία άνευ όρων παράδοση με πενιχρό φαινομενικά
αντάλλαγμα λίγο χάδι; Ποιος δεν γοητεύεται από ένα πρόσωπο που σε αποδέχεται δίχως ενστάσεις, όπως ακριβώς η μητέρα σου;
Μόνο που το τίμημα είναι η αφαίμαξη, η αυξανόμενη μετάγγιση συναισθηματικής ρώμης και η τελική απώλεια του ελέγχου: Όταν θα σταματήσει
η παρασιτική αυτή σχέση, οι ρόλοι θα έχουν αντιστραφεί και ο εξαρτώμενος
αλώβητος θα κινήσει για νέες περιπέτειες.
Ο τρόμος της μοναξιάς και της εγκατάλειψης διακατέχει την ύπαρξή τους.
Και γι’ αυτό επιζητούν ενίσχυση για κάθε τους πράξη ή, ακόμα χειρότερα, σε
εξαναγκάζουν να πάρεις αποφάσεις για αυτούς. Είλωτες για τον έπαινο του
οποιουδήποτε, κόλακες για νεύματα συγκατάβασης...
Σπουδαίοι δραματουργοί σκηνοθετούν την επόμενη θεατρική κατάρρευση, διαδηλώνουν πόσο εύθραυστους τους έκαναν οι περιστάσεις και τι ευάλωτοι από τις τραυματικές εμπειρίες έχουν γίνει, προσφέρουν γη και ύδωρ
για στήριξη, θαλπωρή, αγαλλίαση. Παρουσιάζονται στους αδαείς ως αλτρουιστές και δοτικοί, ενώ στην πραγματικότητα δεν εμβαθύνουν σε καμία σχέση
από την οποία δεν θα προκύψει κάποιο όφελος συναισθηματικό ή δεν θα
είναι εγγυημένη η πολυπόθητη αναγνώριση.
Και φυσικά δεν αποτολμούν καμία μάχη. Ο ξενιστής είναι εκείνος που θα
πολεμήσει όλους τους δικούς τους πολέμους, που οφείλει να τους υποστηρίξει, ακόμα κι αν δεν έχουν αντιληφθεί ορθά τα δεδομένα, επειδή οι άλλοι
διαρκώς τους πληγώνουν, δεν τους κατανοούν, τους μειώνουν, δεν θωπεύουν τον θαυμαστό πήλινο κόσμο τους.
Καταδυναστεύονται από συντριπτικό άγχος για όσα βιώνουν, επιδιώκουν
και αντιλαμβάνονται. Πληγώνονται εύκολα, αλλά δεν αποτολμούν την έξοδο
από το περιήλιο της προσωπικότητάς σου, παρά μόνο αν βεβαιωθούν για
τρία πράγματα: πως δεν σου έχουν αφήσει καμία ικμάδα ή αντοχή, πως αποστράγγισαν κάθε δυνατότητα ανάνηψής σου και τελικά πως ανακάλυψαν
έναν νέο φορέα εξουσίας, έναν άφθαρτο και ανυποψίαστο αφελή, του οποί-
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ου την αφαίμαξη θα σχεδιάσουν και θα ενορχηστρώσουν με χειρουργική
ακρίβεια.
Είναι οι άνθρωποι που πάσχουν εξαιτίας της εξαρτητικής προσωπικότητας που αναπτύχθηκε κατά την παιδική ηλικία, τότε που ήταν αδύνατο να
διαγνωσθεί. Υποφέρουν, γιατί οι σημαντικοί ενήλικες, είτε με την αδιαφορία τους, είτε με την υπερπροστατευτικότητα, είτε με την απουσία, δεν τους
επέτρεψαν να καλλιεργήσουν ένα ακέραιο εγώ, μια αυτόνομη ηθική και μία
λογική πέρα από το εδώ και τώρα.
Κι έτσι επαναλαμβάνουν βασανιστικά την ξέγνοιαστη εξάρτηση των αθώων χρόνων, επαιτώντας για «μπράβο» και ξεπουλώντας την αυτοεκτίμηση
για λίγη αναγνώριση. Σαν βαμπίρ αναβιώνουν το χειριστικό παιδί που κλαίει, κάνει θόρυβο, απαιτεί άμεση ικανοποίηση των «θέλω» του, θηρεύει τις
αγκαλιές. Στο κενό πέφτουν οι προσπάθειές τους να σπάσουν αυτήν την
καθήλωση, μάταια επιθυμούν να διαρρήξουν τη νοσηρή και υποσυνείδητη
προσκόλληση. Και τελικά, υποδουλώνοντας την ωριμότητα στη σκιά όσων
εκλαμβάνουν ως ισχυρούς, παράδοξα, μα αποτελεσματικά, διασφαλίζουν
τον έλεγχο.
Τα δεινά τους, όμως, είναι ασήμαντα μπροστά στις δοκιμασίες που θα
περάσει το θύμα τους, ειδικά αν και το ίδιο εμφορείται από το σύνδρομο του
σωτήρα.
Συχνά παραπονούνται για αδιαθεσίες και ημικρανίες, μιμούμενοι το παιδί
που δεν θέλει να πάει σχολείο. Μοιρασμένη η συχνότητά τους στα δύο φύλα,
εγκαθιδρύουν αθόρυβα τις μικρές δυναστείες τους και ομιλούν με τέτοιο
ζήλο για τον εαυτό τους και τις οδύσσειές του, που έντρομος διαπιστώνεις
πως δεν χρειάζεται καν να τους απαντάς: Έτσι κι αλλιώς θα υποπέσουν σε
μάντεμα σκέψης, αυθαίρετες γενικεύσεις και προσωποποίηση των πάντων.
Δυσκολεύονται να πάρουν ακόμα και τις πιο απλές αποφάσεις και αναζητούν διαρκή συμβουλευτική υποστήριξη και αναλυτική καθοδήγηση. Επαφίενται πάντοτε σε άλλους για τη λήψη καθοριστικών αποφάσεων.
Αναλαμβάνουν την περαίωση αγγαρειών και εργασιών που οι υπόλοιποι
αποφεύγουν, για να γίνουν αρεστοί και αποδεκτοί.
Δεν βάζουν τέλος σε καμία σχέση, αν δεν βεβαιωθούν πως έχουν βρει
τον αντικαταστάτη.
Υπολογίζουν σε μεγάλο βαθμό τη γνώμη των άλλων και αποφεύγουν τις
συγκρούσεις.
Έχουν συμπτώματα κατάθλιψης, εάν αντιληφθούν πως η υποτακτική συμπεριφορά τους δεν αρκεί για να κρατήσει τους γύρω ή εάν βρεθούν σε
ανταγωνιστικά και αμείλικτα περιβάλλοντα.
Μεγαλοποιούν τα αρνητικά και χαίρονται με την παραμικρή, ακόμα και
τυπική θετική ενίσχυση.
Εάν αμφισβητηθούν, δεν μπορούν να ελέγξουν τη συμπεριφορά και τις
ενορμήσεις τους. Απογοητεύονται εύκολα ακόμα και στην υποψία αποτυχίας.
Δεν διακινδυνεύουν παρά μόνο αν τους πάρετε από το χέρι και χρεωθείτε
τις επιλογές τους.
Πιστεύουν πως οι άλλοι είναι ικανότεροι και είχαν περισσότερες ευκαιρίες, γεγονός που τους κάνει μεμψίμοιρους.
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Εξιδανικεύουν εκείνους από τους οποίους θα εξαρτηθούν.
Πολλές φορές παρουσιάζονται ως τελειοθήρες, ώστε να έχουν προσχήματα που θα δικαιολογήσουν την ατολμία και την αποφυγή δράσης.
Οι προσκολλήσεις τους δεν αναφέρονται αναγκαστικά σε συγκεκριμένα
πρόσωπα, αλλά σε όποιον αποπνέει επίφαση δύναμης.
Αν αποφασίσετε να τους βοηθήσετε, επιστρατεύστε όλες σας τις δεξιότητες και μάθετε να θέτετε εσείς τα όρια. Ακούστε τους με αγάπη και ενδιαφέρον, αλλά διακόψετε τους, αν αρχίσουν να μακρηγορούν. Μην ενισχύετε την
αποποίηση ευθυνών που επιδιώκουν και μην μετατραπείτε σε αυθεντία, από
την οποία ασφυκτικά θα γαντζωθούν. Αναθέστε τους μικρές αποστολές, στις
οποίες γνωρίζετε πως εύκολα θα επιτύχουν, αυξάνοντας τον βαθμό δυσκολίας. Όσο κι αν σας κολακεύει, να θυμάστε ότι μόνο εάν γίνουν ανεξάρτητοι,
θα ενδυναμωθούν. Ακόμα κι αν αυτό σημαίνει πως θα πρέπει εσκεμμένα να
τους αγνοήσετε.

Προς έναν οικουμενικότερο εαυτό
1. Ταξιδέψτε, όσο πιο πολύ μπορείτε, σε μέρη που οι αδαείς δεν πάνε. Ενσωματωθείτε στην καθημερινότητα των κατοίκων, προετοιμασμένοι για τις
κουλτούρες και τις παραδόσεις εκείνων που θα συναντήσετε. Προπάντων
ξεφύγετε από τον μαρασμό της δικής σας πόλης. Το κέντρο του κόσμου δεν
είναι αυτή αλλά η καρδιά σας.
2. Αποκτήστε φίλους διαφορετικής ηλικίας, με άλλο μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο, με ξεχωριστή ιδεολογία. Το μυστικό της εξέλιξης είναι πάντα
η προσαρμογή και η ποικιλία. Τα δίκτυα γεφύρωσης αφήνουν την πληροφορία να ρέει.
3. Εγγραφείτε σε κάποιο πρόγραμμα ανοιχτού πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο άλλο από το δικό σας. Η μονομέρεια είναι χειρότερη από την
αμάθεια. Το κλειδί είναι η διεπιστημονικότητα.
4. Διαβάστε τις πληροφορίες που επιθυμείτε, από πολλές πηγές, διεθνείς
και πρωτότυπες κι όχι από τον τοίχο του Facebook ή τη μη αλληλεπιδραστική
τηλεόραση.
5. Ενημερωθείτε και λάβετε θέση για τα προβλήματα που θεωρητικά μόνο
μπορεί να νομίζετε πως σας αφορούν, αλλά στην πραγματικότητα είναι εκείνα
που διαμορφώνουν τις οικουμενικές συνθήκες: το περιβάλλον, ο υπερπληθυσμός, η οικονομία, ο πολιτισμός. Συνδεθείτε όχι με τη γειτόνισσα, αλλά με
διαμορφωτές γνώμης και σκέψης και προπαρασκευασθείτε για όσα θα ακολουθήσουν. Σχολιάστε τις αναρτήσεις που σας ενδιαφέρουν με τεκμηριωμένο
τρόπο.
6. Μην ασκείτε κριτική άνευ προηγούμενης σφαιρικής ενημέρωσης και, αν
το κάνετε, προτείνετε εναλλακτικές.
7. Μάθετε να μπαίνετε στη θέση του άλλου με το δικό του αξιολογικό σύστημα και αφού ακούσετε τις εμπειρίες του.
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8. Συμμετέχετε στην παραγωγή γνώσης και πολιτισμού με κάθε τίμημα.
Είναι το ανεξάλειπτο στίγμα σας στην κοινωνία.
9. Ξεφύγετε από τη μιζέρια και τον ναρκισσισμό της κατάθλιψης και των
νευρώσεων. Η αλληλεγγύη πολλές φορές είναι πανάκεια.
10. Σκεφτείτε τον εαυτό σας χωρίς τίτλους και κοινωνικές ιδιότητες και
την επόμενη φορά που θα γνωρίσετε κάποιον, αποκρύψτε τις, για να δείτε
τις αντιδράσεις.
11. Αφήστε τους άλλους να υποδουλώνονται στην εικόνα και γίνετε μαχητής του ορθού λόγου. Δημοσιεύστε τις σκέψεις σας στο διαδίκτυο, την ώρα
που η νέα γενιά θα πατάει like σε φωτογραφίες και streaming.
12. Συγχωρείστε όσους σας πλήγωσαν κατά το παρελθόν, γιατί το ζώο που
διαρκώς γλείφει τις πληγές του το κατασπαράσσει ο επόμενος θηρευτής.
13. Μάθετε έστω και τα βασικά μιας ξένης γλώσσας, συνδέοντας τις σημασίες με την κοσμοθεωρία του πολιτισμού που φέρει αυτή στις αποσκευές της.
14. Οι εμπειρίες σας και οι στερεοτυπίες της καθημερινότητας είναι το πιο
ανεπαρκές ερμηνευτικό μοντέλο. Διαβάζετε σε κάθε ανάπαυλα.
15. Ας είναι ο νους εύπλαστος σαν πηλός και η ψυχή χαλυβδωμένη με τις
αξίες σας.
16. Εκτός από την αγάπη, όλες οι άλλες αρετές είναι ετερόφωτες. Κοσμούν τον βίο, αλλά υποχωρούν καθώς επέρχεται η φθορά.
17. Μειώστε τους ετεροκαθορισμούς και τις εξαρτήσεις σας, ακόμα κι αν
χρειαστεί να «φάτε» την καρδιά σας. Η αυτοεκτίμηση εκεί κατοικεί κι όχι
στην αναγνώριση των άλλων.
18. Δηλώστε συμμετοχή σε συνέδρια και ακούστε με προσοχή τους ομιλητές. Δεν χρειάζεται να είστε επιστήμονας για να το καταφέρετε.
19. Μάθετε να ανήκετε σε διαφορετικές κοινότητες, ακόμα και διαδικτυακές, και αυξήστε το βάθος και το εύρος των δικτύων σας.
20. Η μνήμη του θανάτου είναι η επιτομή της ευτυχίας, ακόμα κι αν οι περισσότεροι την απωθούν μέχρι να είναι αργά.
21. Ακόμα κι αν ακούσετε κάτι που γνωρίζετε, ποτέ μην πείτε πως το ξέρετε. Κάθε επανάληψη είναι μια αναγεννημένη εμπειρία.

Το δώρο της μοναξιάς
Η μοναξιά μπορεί να είναι λυτρωτική, όταν αποτελεί επιλογή και κατάρα, όταν
επιβάλλεται αναγκαστικά. Συνοδεύει ανθρώπους πρωτοπόρους σε κάθε δημιουργική σύλληψη και καταδιώκει τους απόκληρους θεατές των κοινωνικών επιτυχιών των άλλων. Καταζητείται από πολυάσχολους παντρεμένους με
παιδιά που θεοποιούν το ένα λεπτό απομόνωσης και αφορίζεται από όσους
ορίζουν τον εαυτό τους ως επιτομή των σχέσεών τους.
Οι ψυχολόγοι ξορκίζουν την κατάσταση αυτή άλλοτε με παιχνίδια ρόλων,
με ασκήσεις διεκδικητικότητας, με ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και άλλοτε
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με δραστηριότητες αποκρυπτογράφησης των λεκτικών και εξωλεκτικών ερεθισμάτων.
Η μοναξιά, και ειδικά η παρατεταμένη, αντιμετωπίζεται ως νοσηρή παρέκκλιση σε έναν κόσμο που προσμετρά την κοινωνική καταξίωση με το εύρος
ή όχι το βάθος των δικτύων και ως χαρακτηριστικό των αδύναμων και των
μη ευέλικτων, που αδυνατούν να ακολουθήσουν τους φρενήρεις ρυθμούς
και τις ανατροπές. Θεωρείται καταφύγιο των ανθρώπων που δεν μπόρεσαν
να εδραιώσουν τις σταθερές τους και οπισθοχώρησαν σε μία ναρκισσιστική
απομόνωση.
Κι όμως! Οι τελευταίες έρευνες καταδεικνύουν ότι καμία υστέρηση στην
ικανότητα αντίληψης και ερμηνείας των γλωσσικών και μη λεκτικών σημάτων
ή των κοινωνικών δεξιοτήτων δεν υφίσταται στους εραστές, αυτόκλητους και
μη, της μοναξιάς. Ούτε καν μία συγκεκαλυμμένη προσπάθεια υποστήριξης
ενός αδύναμου εγώ, που τρέμει την απόρριψη και αποφεύγει τη διακινδύνευση.
Αντίθετα, αυτό που φαίνεται πως καθηλώνει τη δράση είναι μία υπέρμετρη υπευθυνότητα και ανάληψη της ευθύνης, όσον αφορά την πορεία και
την ποιότητα των κοινωνικών σχέσεων εκ μέρους των μοναχικών ατόμων. Τα
μοναχικά άτομα χρεώνονται την αποτυχία ολοκληρωτικά. Επενδύουν τόσο
πολύ στις επαφές τους, που έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να προτιμήσουν την απόσυρση, παρά να αναπαράγουν ένα φαύλο κύκλο κενής και
ανούσιας επικοινωνίας. Επιθυμούν τόσο δυνατά τη γόνιμη αλληλεπίδραση,
που αποθαρρύνονται πλήρως αν διαπιστώσουν ότι δεν έχει τις προδιαγραφές για να εξελιχθεί έτσι. Λίγοι, όμως, καταλαβαίνουν την αυτοθυματοποίηση, επειδή οι μηχανισμοί άμυνας της εκλογίκευσης και της άρνησης τους
ξεγελούν.
Το κοινωνικό άγχος επιτείνεται και εσπευσμένες επιλογές ή αστοχίες το
ενδυναμώνουν. Η μοναξιά είναι μία κατάσταση του μυαλού κατά την οποία η
επιδίωξη της επικοινωνίας υπάρχει σε τόσο έντονο βαθμό, που αυξάνεται η
αγωνία κατάκτησής της. Αν και κάποιοι επιστήμονες θεωρούν πως η προδιάθεση είναι γενετική, περιβαλλοντικοί παράγοντες και η ηλικία την ενισχύουν.
Στις ακραίες της μορφές αποτελεί σύμπτωμα κατάθλιψης, αποφυγής και διαταραχών μνήμης. Παγιδεύει το αυτοσυναίσθημα, παρασύρει σε παρανοϊκές
σκέψεις και προκαλεί διακυμάνσεις στον ύπνο, την όρεξη, τη διατροφή, την
άσκηση, την ευεξία. Προσβάλλει την ποιότητα ζωής και συσχετίζεται με καρδιακά νοσήματα.
Η μοναξιά είναι εντονότερη σε πολιτισμούς όπου το συλλογικό αίσθημα
έχει υποκατασταθεί ανεπιτυχώς με την ατομική ανέλιξη και τον ανταγωνισμό.
Τα κοινωνικά δίκτυα στο Ίντερνετ δεν μπορούν να βελτιώσουν την αίσθηση
της απόσυρσης, ενώ, σύμφωνα με τον Cacioppo, η μοναξιά είναι μεταδοτική
(πρόσωπα που είχαν ένα μοναχικό φίλο στις επαφές τους αύξαναν κατά 52%
την πιθανότητα να επηρεαστούν από τις απόψεις του).
Η μοναξιά είναι μία ένδειξη πως κάτι πρέπει να αλλάξει στη ζωή εκείνου
που την βιώνει, ειδάλλως οι συνέπειες θα επηρεάσουν τον ψυχολογικό
και πνευματικό τομέα. Τα κοινωνικά δίκτυα προσφέρουν ροή της πληροφορίας, συναισθηματική υποστήριξη, γνωριμίες για εξεύρεση συντρόφου
και εναύσματα δημιουργικής απασχόλησης. Δυστυχώς, οι καιροί δεν πα-
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ρέχουν πολλαπλές ευκαιρίες, αλλά αντίθετα επιζητούν αφορμές για περιθωριοποίηση.
Αναρωτηθείτε, λοιπόν, πόσο συχνά αισθάνεστε πως δεν έχετε κανέναν που
να μπορεί να σας καταλάβει, ότι η κοινωνία αυτή δεν φτιάχτηκε για σας, πως
εκείνοι με τους οποίους κάποτε επικοινωνούσατε τώρα διαβαίνουν τον δικό
τους δρόμο, ότι σας θυμούνται μόνο αν σας χρειάζονται, ότι περιστοιχίζεσθε
από άσχετους και εκλάβετέ το ως ένδειξη καθολικής αλλαγής.

Η ψύχωση
Ανοίξτε το μυαλό σας να ξεχυθούν οι ακατάστατες σκέψεις, οι εικόνες που
αναρίθμητες σας κατακλύζουν κάθε λεπτό χωρίς σταματημό, πέρα από την
αυτοπειθαρχία και τους διαλογισμούς σας.
Αφήστε τη γλώσσα να πει όσα ο λογισμός μελετά, τα μύχια και τα επτασφράγιστα.
Ξεκλειδώστε τ’ ανομολόγητα και τα άρρητα της καρδιάς σας, επιτρέψτε
στους συνειρμούς να γίνουν λέξεις και η φαντασία ερεθίσματα.
Μιλήστε για τα φωτεινά σημαδάκια που στροβιλίζονται στο σκοτάδι κάθε
φορά που κλείνετε τα μάτια σας.
Απελευθερώστε το παιδί που κραυγάζει τα θέλω του μέσα σας και κάντε
μπροστά σε όλους όσα πράττετε όταν δεν σας βλέπουν.
Οι πιο πολλοί θα πουν «Να ένας τρελός!» και πολλοί λιγότεροι «Να ένας
ατόφιος!».
Γιατί τελικά ψύχωση είναι η κοινωνικοποίηση του πραγματικού εαυτού μας.

Πώς να αντιμετωπίσετε τη σύγκρουση στη σχέση
Υπάρχουν τρεις θεμελιώδεις εναλλακτικές για την αντιμετώπιση μιας σύγκρουσης στις οικογενειακές σχέσεις. Η επιλογή καθεμίας από αυτές αντανακλά πλευρές της προσωπικότητας και συσχετίζεται με υποσυνείδητα κίνητρα, ανασύρει μνήμες παλαιότερων αποφάσεων, καταδεικνύει στάσεις ζωής,
αναδύει προσδοκίες και φόβους, ενώ συνοδεύεται από το ανάλογο τίμημα ή
την εκτόνωση – διατήρηση – επιδείνωση των συναισθημάτων. Οι συνέπειες
βραχυπρόθεσμα ενδεχομένως να αρθούν, αλλά σταδιακά θα επηρεάσουν
την αυτοεικόνα και θα διαιωνίσουν ή θα θέσουν εν αμφιβόλω τις δυναμικές
της εξουσίας και τη συνοχή ή την προοπτική του δεσμού.
Η πρώτη στηρίζεται στην όχι πάντοτε αξιόπιστη πεποίθηση πως οι στάσεις
και οι συμπεριφορές των ανθρώπων μπορούν να αλλάξουν, χωρίς να δοθούν
τα κατάλληλα κίνητρα ή να διασφαλιστούν οι απαραίτητοι ενισχυτές. Η σύζυγος, για παράδειγμα, που θα αναλωθεί σε ατέρμονη γκρίνια για την ακαταστασία του συντρόφου, έντρομη θα ανακαλύψει πως η ποθεινή μεταστροφή
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του πταίσαντος προς την ευταξία είναι αντιστρόφως ανάλογη της δυσθυμίας,
των νουθεσιών και της αγανάκτησής της. Η επιμονή της σε αυτό το εφιαλτικό
σενάριο αργά ή γρήγορα θα κινητοποιήσει τις άμυνες του κατηγορουμένου, ο
οποίος θα αντεπιτεθεί με εξίσου περίτεχνα δικανικά αντεπιχειρήματα. Φυσικά,
αυτοί που ασπάζονται αφελώς τη θεώρηση αυτή σπανίως έχουν εντρυφήσει
στην ψυχολογία και τη συμβουλευτική και, έτι χειρότερα, στην προσωπικότητα
του φίλου τους, με αποτέλεσμα οι πιθανώς άκαρπες προσπάθειες να συνοδεύονται από ματαίωση, απογοήτευση, μαθημένη αβοηθησία, στερεοτυπίες, οργή,
παραίτηση ή χειρισμό.
Η δεύτερη επιλογή, σαφώς πλην αδικαιολόγητα, υποστηρίζεται από τη λαϊκή θυμοσοφία και τη ρομαντική αλλά όχι αναγκαστικά ρεαλιστική προοπτική
και λογοτεχνία. Πρεσβεύει πως πρέπει όσοι εμπλέκονται σε μη βραχύβιες
σχέσεις να δέχονται τον άλλο όπως είναι, με τα προτερήματα και τα ελαττώματα, υπό το πρίσμα της στωικής καρτερίας και της ανεξάντλητης, φιλοσοφημένης υπομονής. Αν επιχειρήσει κάποιος να εναρμονιστεί με την παραπάνω
παραίνεση, γρήγορα θα ποδοπατήσει τη δική του προσωπικότητα και ταχέως
θα εισπράξει λιβέλλους για αδιαφορία, αναισθησία και αναποφασιστικότητα,
επειδή αγνοεί την πιο εμπεριστατωμένη αιτία συγκρούσεων στο ζευγάρι, την
εξέλιξη του καθενός από τα μέλη του με διαφορετικούς ρυθμούς, τη διαρκή
υπολανθάνουσα αλλαγή των δεδομένων, τη συνωμοσία των συγκυριών και
την πολυμεταβλητότητα των ανθρώπινων αντιδράσεων.
Η τρίτη εναλλακτική, δυστυχώς, για τους περισσότερους εκπορεύεται από
τη σωκρατική αντίληψη της αυτογνωσίας και της αλήθειας, της τόσο δύσκολης
και πεισματικά απροσπέλαστης για τους αμύητους. Βασίζεται στη λεπτή διαπίστωση πως σε κάθε σύγκρουση τα στοιχεία εκείνα που εξαγριώνουν, πονούν,
εξεγείρονται, απογοητεύουν, τρομοκρατούν, ενδίδουν υπενθυμίζουν με δόλιο
μα αδιάψευστο τρόπο τις πλευρές του εσωτερικού μας εαυτού που απεχθανόμαστε περισσότερο. Εξαιτίας μιας δυσερμήνευτης συμπαιγνίας και υποχθόνιων συνειρμών, η συμπεριφορά του άλλου κινητοποιεί ευαίσθητες χορδές,
στοχοποιεί αχίλλειους πτέρνας, ενδυναμώνει φόβους, υπαινίσσεται μνήμες,
καθηλώνει τα αντανακλαστικά. Για παράδειγμα, η αμεριμνησία του σύνευνου
εύκολα μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιπολαιότητα, το χιούμορ ως αναισθησία,
η κοινωνικότητα ως έλλειψη αφοσίωσης, η εργασιομανία ως αδιαφορία.
Διαφορετικά, οι εκδηλώσεις αυτές συνηγορούν σε ερμηνείες που μας θέτουν εκβιαστικά σε αναπάντητα ερωτήματα:
«Πώς διαχειρίζομαι την έλλειψη προσοχής, πώς βίωσα στο παρελθόν την
απόρριψη, γιατί χρειάζομαι τόση στοργή, γιατί ποτέ δεν έμαθα να θέτω όρια,
πώς επιτρέπω τόσο εύκολα να με εκμεταλλεύονται, γιατί είμαι ενδοτικός, γιατί δεν κατανοούν τα συναισθήματά μου, πώς αμαχητί θυσιάζω τα όνειρά μου,
πώς έτσι απροειδοποίητα αποχώρησε ο έρωτας από τη ζωή μου, πόσο φοβάμαι που μεγαλώνω, γιατί δημιούργησα τόσες εξαρτήσεις και δεσμεύσεις και
τελικά πόση αγάπη πρέπει να εισπράττω, πόση επιβεβαίωση και θαυμασμό
για να νιώθω ισορροπημένα;».
Μια μητέρα που απαιτεί το τέλειο από το παιδί της, που τρέμει μην σχολιαστεί αρνητικά, που τρέφει τις υψηλότερες προσδοκίες, στην πραγματικότητα
προβάλλει το άκαμπτο υπερεγώ, που ανελέητα κρίνει, μέμφεται και καταδικάζει τον εαυτό, δεσμεύοντάς τον στην κριτική των άλλων. Και όσες με εμμονή και ψυχαναγκασμό αποκτούν νευρωτικές στάσεις απέναντι στην τάξη και
την καθαριότητα, ουσιαστικά αποτρέπουν τον νου από την ενασχόληση με τη
βασική πηγή άγχους ή οργανώνουν τόσο επιμελώς το περιβάλλον τους ώστε
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να το προβλέπουν. Θα πρέπει, όμως, να αναρωτηθούν μήπως αυτό δεν είναι
παρά μια ένδειξη ανασφάλειας, μια απόδειξη πως δεν ελέγχουν τα γεγονότα
μιας ζωής πιο χαοτικής από όσο μπορούν να αντέξουν.
Πριν επιχειρήσετε την επόμενη ανοιχτή σύγκρουση λόγω συνήθειας, κοινωνικής αδράνειας ή αγανάκτησης, αναλογιστείτε πως η πίκρα στις οικογενειακές σχέσεις συσσωρεύεται, ανατροφοδοτείται, ανακυκλώνεται μέχρι να
γίνει μη διαχειρίσιμη. Όσο περισσότερα άτομα εμπλέκονται, τόσο περιπλοκότερη γίνεται η λύση της.
Πριν αφεθείτε στον άκρατο συναισθηματισμό του διαπληκτισμού, προτού
επαναλάβετε τους χιλιοπαιγμένους, δυσλειτουργικούς και φθαρμένους ρόλους, γύρτε πίσω, πάρτε μια βαθιά ανάσα και κερδίστε χρόνο. Έτσι, όχι μόνο
θα έχετε δικαίωμα στην αντίδραση, αλλά θα την σχεδιάσετε αποτελεσματικότερα, χωρίς την ακατανίκητη επίδραση του θυμικού, ενώ θα δημιουργήσετε
τις απαραίτητες συνθήκες για να εκπλήξετε τον σύντροφό σας. Μην ξεχνάτε
πως ο απώτερος στόχος δεν είναι η επικράτηση, αλλά η γαλήνη στη σχέση.
Κάθε προσπάθεια για ειρήνευση ξεκινά με ένα χαμόγελο. Η αξία σας κρίνεται
από τα προβλήματα που επιλύετε κι όχι από αυτά που δημιουργείτε.
Παρατηρήστε τα κίνητρα και όχι μόνο τα λόγια του άλλου. Αναλογιστείτε
ποια συναισθήματα κρύβονται πίσω από όσα φανερά λέγονται. Η επίθεση
είναι φόβος, η θλίψη ενέχει οργή, η χαιρεκακία ματαίωση.
Αποφύγετε τον σαρκασμό, την ειρωνεία, την εριστική διάθεση. Τα αρνητικά ερεθίσματα επιφέρουν ανάλογες αντιδράσεις.
Μιλήστε στον σύντροφό σας για την επίδραση που έχουν οι συμπεριφορές
του στα συναισθήματά σας, αποκαλύψτε του τι νιώθετε, αποφεύγοντας τις
κατηγορίες, τις αντεπιθέσεις και τις γενικεύσεις.
Μιλήστε μόνο για τα ζητήματα που σας απασχολούν τώρα, δίχως να επαναφέρετε παλιές αρνητικές μνήμες.
Μην εμπλέκετε άλλους στη θεματολογία της συζήτησης. Το πρόβλημα
αφορά τις δικές σας επιλογές και σπάνια μπορεί κάποιος να καθορίσει τις
πράξεις και τις σκέψεις των άλλων. Είναι λόγου χάρη δυσχερές να αλλάξετε
νοοτροπίες μιας ζωής σε ηλικιωμένους, για παράδειγμα στην πεθερά σας.
Μην εγείρετε και μην παραδίνεστε σε διλήμματα. Η ορθή απόφαση βρίσκεται έξω από αυτά. Σκεφθείτε εναλλακτικές προσεγγίσεις και προοπτικές
που δεν είχατε αναλογιστεί.

Γονείς στις τάξεις
Φέρτε μέσα στις τάξεις τους γονείς, τους εργαζόμενους, τους ανέργους,
τους περιθωριακούς να μιλήσουν για τους αγώνες τους, αναλάβετε πρωτοβουλίες κι ας μην αμείβεστε παρά με τα χαμόγελα των παιδιών. Κάποτε
για σας θα πουν: «Από αυτόν έμαθα γράμματα κι έγινα άνθρωπος. Στους
άλλους κάναμε χαβαλέ!». Μα κυρίως καλλιεργείστε αυτοεκτίμηση και συνεργατικότητα. Μιλήστε για ποίηση που δεν προβλέπεται στο αναλυτικό, αφιερώστε χρόνο στην έρευνα στα αρχεία, τις πολλαπλές επιλογές. Ξεχάστε τις
εμμονές του παρελθόντος και βάλτε τον λίθο για τον νέο ανθρωπισμό.
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Παραδειγματική διδασκαλία
Μια διδασκαλία, για να είναι σήμερα πετυχημένη, πρέπει αναγκαστικά να είναι παραδειγματική. Η νέα γενιά δεν πείθεται εύκολα, επειδή φροντίσαμε να
μεταβιβάσουμε την καχυποψία και τη μετριότητα ως ιδανικά. Όμως ακόμη
μπορεί να ξεχωρίζει το αυθεντικό από το υποκριτικό. Αφήστε, λοιπόν, όσοι
είστε εκπαιδευτικοί τις βιωματικές και προοδευτικές μεγαλομανίες, επειδή
αυτές έχουν αξία μόνο αν κάποιος είναι κάτοχος της θεωρίας, διαφορετικά
είναι παιχνιδάκια για εντυπωσιασμό ή για να περνά ευχάριστα κανείς τις
ώρες. Η γνώση προϋποθέτει πόνο και αρετή.

Απόπειρες αυτοκτονίας σε εφήβους.
Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούνται
Υπάρχουν κάποια παιδιά πιο ευαίσθητα, πιο ντροπαλά και εσωστρεφή, εξίσου
όμως αθώα, όπως και όλα τα υπόλοιπα, που ενηλικιώνονται πριν εξαργυρώσουν την ανεμελιά της πρώτης ποίησης, που γερνούν τιθασεύοντας συναισθήματα πιο διατρητικά από όσα αντέχει η αδοκίμαστη ψυχή τους και που το
μυαλό τους τυφλώνεται στην ανελέητη αντηλιά της φιλαυτίας των ενηλίκων.
Υπάρχουν παιδιά που μέμφονται τον εαυτό τους για το γκρίζο της κοινωνίας και που από το ψηφιδωτό των αναμνήσεών τους λείπει η στοργή, η τρυφερότητα, η ανάληψη ευθυνών και ο σεβασμός της ιδιαιτερότητάς τους. Μερικά
από αυτά γίνονται αργότερα χρήστες ουσιών. Άλλα χαρακτηρίζονται από εμβριθείς ειδικούς ως ελλειμματικά, παραβατικά ή με συναισθηματικές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες. Κάποια αυτοκτονούν.
Στα παιδιά αυτά, που δεν είναι σαν τα άλλα, η ματιά τους δέεται για ερμηνείες που δεν δόθηκαν και η σκέψη μετατρέπεται σε κολαστήριο ονείρων
που λιγοψύχησαν. Ένας επιπόλαιος και αστόχαστος λόγος, κάποιο χονδροειδές αστείο, η αδιαφορία, η σφοδρότητα μιας κριτικής, η έλλειψη κατανόησης, η γνώμη των άλλων, η σκληρότητα, ο αναίτιος ανταγωνισμός στο σχολείο, αλλά και η μοναξιά, η αποξένωση και η αυτοεκτίμηση, που χτίστηκαν
σε σαθρά θεμέλια, μπορεί να γίνουν αιτίες εσωτερικού θρήνου και πένθους.
Στις παιδικές τους εμμονές παρασιτεί η χαρά που δεν κερδήθηκε όταν
έπρεπε και ενεδρεύει η λάθος στιγμή που επικύρωσε την ανυπέρβλητη ματαίωση. Απαγορευτικό και άκαμπτο υπερεγώ, αγάπη που αδιάλλακτα παζαρεύεται για να διασωθεί και φαντασία που βαλτώνει στο ανέφικτο. Το σκηνικό του δράματος έχει στηθεί αθόρυβα και οι θεατές του ανυποψίαστοι
συναινούν στο απροσδόκητο κλείσιμο της αυλαίας.
Τα παιδιά αυτά, που το χαμόγελό τους κέρωσε για να μοιάσει στην κούκλα
στην οποία κάποτε εκμυστηρεύθηκαν τη θλίψη τους, αυτά τα παιδιά που η
κραυγή τους δεν βρήκε ήχο να εκφραστεί, αλλά θόλωσε τις νερομπογιές με
τις οποίες ζωγραφίστηκε η οδύνη, δεν μεγάλωσαν αναγκαστικά διαφορε-
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τικά από τα άλλα. Ανατράφηκαν και αυτά στα απομεινάρια του θεσμού της
οικογένειας, μυήθηκαν στην υποκουλτούρα του νεοφιλελευθερισμού και της
αστικής ιδεολογίας, θήλασαν την ανημποριά και την έλλειψη φαντασίας των
γονιών να προσφέρουν το αλησμόνητο, το συναρπαστικό και το μοναδικό.
Εμποτίστηκαν από τις άχρηστες ληρωδίες ενός ανάπηρου εκπαιδευτικού συστήματος και χάραξαν στο θρανίο τους τα ιερογλυφικά μιας απόγνωσης που
κανείς δεν αποκρυπτογράφησε. Και μερικά βίωσαν πολύ νωρίς την κακοποίηση, την παραμέληση και τη σεξουαλική διαστροφή.
Τα σημάδια μιας επικείμενης απόπειρας αυτοκτονίας στους εφήβους είναι
δύσκολο να διαβαστούν, επειδή απαιτούν υπομονή, άσβεστο ενδιαφέρον,
συναισθηματική νοημοσύνη, γνώση, αλλά κυρίως τη βεβαιότητα πως κάθε
παιδί είναι μοναδικό και δημιουργεί τις δικές του αξίες, που δεν μοιάζουν
απαραίτητα με αυτές που τα φερέφωνα της καθεστώσας τάξης επιχειρούν
να εμφωλεύσουν.
Ο έφηβος δομεί μία δική του πραγματικότητα, όπου όλα εμπεριέχουν τη
γοητεία και τον κίνδυνο του πρωτόγνωρου. Η εμπειρία δεν έχει αποκτηθεί
και ο υποθετικός συλλογισμός, το πολύτιμο «αν», που εκτοξεύει την προσωπικότητα πέρα από το εδώ και τώρα, ανακατασκευάζει αλήθειες, δοκιμάζει
εναλλακτικές και κρίνει τα αυτονόητα. Όλα είναι υπό αίρεση. Ακόμα και ο θάνατος δεν είναι αμετάκλητος. Ο εαυτός μεταβάλλεται καθημερινά, το προσωρινό φαντάζει αιώνιο, τα συναισθήματα και οι πεποιθήσεις έχουν νόημα
μόνο όταν θωπεύουν το ακραίο. Η πληθώρα των θυμικών διακυμάνσεων, η
ανεξέλεγκτη υπερευαισθησία, η ροπή προς τη σύγκρουση και την αμφισβήτηση μπερδεύουν τα άτομα που θα μπορούσαν να διακρίνουν μία επικείμενη
απόπειρα αυτοκτονίας. Γονείς, εκπαιδευτικοί, συγγενείς και φίλοι αποδίδουν
τη μεταβλητότητα των συναισθημάτων στην εφηβεία και αγνοούν τον κώδικα και την ιδεοληψία της καταθλιπτικής λαίλαπας:
• Απόσυρση από δραστηριότητες που νωρίτερα έδιναν ευχαρίστηση.
• Σταδιακή πτώση της απόδοσης στο σχολείο και προβλήματα συμπεριφοράς.
• Αδιαφορία για τους φίλους και τη διασκέδαση.
• Απομόνωση πέραν του φυσιολογικού και συνηθισμένου.
• Αδυναμία προσοχής.
• Συχνή αναφορά στον θάνατο και ενασχόληση με λογοτεχνία ή μουσική σχετική με αυτοκτονίες.
• Προσπέλαση ιστοσελίδων που περιγράφουν τρόπους αυτοχειρίας ή
θανάτους.
• Μοίρασμα των αγαπημένων παιχνιδιών, βιβλίων, DVD κ.λπ. σε άλλους.
• Ενοχικές εκφράσεις, όπως «Εγώ φταίω για όλα… Οι γονείς μου θα
ζούσαν καλύτερα αν δεν υπήρχα… Όλοι οι καβγάδες γίνονται εξαιτίας
μου… Εγώ ευθύνομαι για το διαζύγιο… Εμένα δεν με αγαπάει κανείς…
Δεν θα είμαι πια πρόβλημα… Σε λίγο όλα θα τελειώσουν… Κανείς δεν
με καταλαβαίνει… Όλα είναι μάταια…» κ.ά.
• Φαντασίωση της κηδείας τους και του πόνου, που θα προκαλέσει στα
αγαπημένα πρόσωπα που το πλήγωσαν. Η αυτοκτονία στους εφήβους
είναι εκδίκηση.
• Αδιαφορία για την εξωτερική εμφάνιση και καθαριότητα.
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•
•
•
•
•

Διαταραχές ύπνου και φαγητού.
Απρόκλητη επιθετικότητα και κλάμα.
Πλήξη και ατονία.
Έλλειψη θετικής αντίδρασης σε επαίνους.
Τάση για αυτοτιμωρία και ενέργειες που προκαλούν πόνο, για παράδειγμα, τρύπημα σώματος.
• Παράξενες σκέψεις και εμμονές, αμφιθυμία, υστερικά γέλια, εκρήξεις
θυμού.
• Συγγραφή σημειωμάτων αυτοκτονίας.
• Έντονο ενδιαφέρον για το μέσο και τα υλικά της απόπειρας.
• Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων, καθάρισμα δωματίου και προσωπικών
αντικειμένων.
• Ξαφνική ευδιαθεσία μετά από μία περίοδο κατάθλιψης.
• Παράπονα για πόνους, κεφαλαλγίες κ.ά., που τις περισσότερες φορές
δεν υφίστανται.
Ο έφηβος που έχει τα παραπάνω συμπτώματα δεν θα αποπειραθεί να
αυτοκτονήσει απαραίτητα. Όμως, δεν πρέπει για κανένα λόγο να αγνοηθεί,
ακόμα κι αν χρησιμοποιεί την απειλή της αυτοχειρίας του για χειριστικούς
λόγους. Η παραπομπή σε ειδικό είναι επιβεβλημένη, όπως και η άμεση πρόκληση συζήτησης για τις προθέσεις του. Οι αυτοκτονίες των εφήβων έχουν
δεκαπλασιασθεί, όπως και τα κρούσματα κακομεταχείρισής τους, ενώ η παθογένεια αυξάνεται μέσω της μίμησης νοσηρών προτύπων, της αποξένωσης
των γονέων και των ευδαιμονιστικών ιδανικών.
Ο θάνατος οποιουδήποτε παιδιού είναι ήττα για την κοινωνία μας και ευτελισμός των αξιών της.

Τέχνη
Σε όλα τα ανθρώπινα συστήματα, ηθικά, πολιτικά, φιλοσοφικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και επιστημονικά, ελλοχεύει ένας μη μετρήσιμος, αστάθμητος αλλά
καταλυτικός παράγοντας, που τα προσδιορίζει και προδιαθέτει για την αποδοχή ή την έκπτωσή τους και αυτός είναι η αισθητική τους, που τα επηρεάζει
πέρα από επιχειρήματα, αναλύσεις και τεκμήρια. Το ποιοτικό αυτό κριτήριο,
που είναι σχεδόν υπερβατικό και σύμφυτο με την ανθρώπινη φύση, έχει να
κάνει με την αρμονία και το κάλλος. Η Τέχνη, λοιπόν, ως καταλύτης εισχωρεί, κοσμεί, αναπλάθει και οριοθετεί όχι μόνο την καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά και κάθε οργανωμένη προσπάθεια για ερμηνεία του κόσμου.
Είναι, επομένως, προς όφελος κάθε εξουσίας να μεριμνά για την ελευθερία
και την παροχή πόρων προς τους φορείς της Τέχνης, αν επιθυμεί η επιρροή
της να μείνει έστω ως μια αισθητική θετική παρακαταθήκη.
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Φιλελληνισμός
Για να κατανοήσει κανείς τον φιλελληνισμό και την απήχηση που είχε στις
ευρωπαϊκές κοινωνίες, πρέπει να μεταλάβει στην οικουμενικότητα του αρχαίου ελληνικού πνεύματος.
Ένας καχύποπτος αναλυτής, βέβαια, θα μπορούσε να συνδέσει τη στήριξη των Ευρωπαίων με τις πολιτικές σκοπιμότητες και με τις κοινωνικές συγκρούσεις των κρατών μέσα στις οποίες αναπτύχθηκε.
Στην πραγματικότητα, όμως, το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, ως καθολικό
φαινόμενο, που αιτιολόγησε και πολλαπλασίασε τα φιλελληνικά αισθήματα
και τον θαυμασμό προς τους ξεσηκωμένους συνεχιστές του, μπορούσε να
εκφράσει τόσο το λόγιο, όσο και το καινοτόμο, το συντηρητικό και το προοδευτικό, τη νοσταλγία με την ιδέα της αναγέννησης.
Είκοσι έως τριάντα μερόνυχτα χρειαζόταν η είδηση της εξόδου του Μεσολογγίου ή της σφαγής της Χίου για να φτάσει στο Παρίσι, όμως στο διάβα
της εξέγειρε συνειδήσεις, δραματοποιείτο, έφτανε ως τραγωδία και μύθος,
αποκτούσε τις διαστάσεις της πάλης του μικρού απέναντι στο τεράστιο που
το καταδυνάστευε, συνέπιπτε με τη μοίρα του θνητού που επαναστατούσε
ενάντια στο πεπρωμένο.
Και ήταν τα ρομαντικά στοιχεία του αγώνα, η μεταφυσική πλευρά του, που
συμπαρέσυρε τους Ευρωπαίους (ακόμα και Ινδούς, Βαλκάνιους και Τούρκους!) στην ταύτιση με το γένος εκείνο, που, αφού επιβίωσε στους αιώνες,
κλήθηκε πάλι να ενσαρκώσει τον αγώνα του ανθρώπου ενάντια στο αδύνατο.
Για αυτό η τέχνη, ως το μέσο που εξακοντίζει τις αισθήσεις στο άπειρο,
υπήρξε το κίνητρο, το μέσο και το αισθητήριο που αποτύπωσε, συμβόλισε και
πλαισίωσε με κάλλος την πάλη των Ελλήνων, την επιθυμία για ελευθερία ή
τον θάνατο.
Σήμερα η πατρίδα μας εξακολουθεί να αναζητεί την ταυτότητά της και το
χρέος των Ελλήνων είναι να γίνουν Φιλέλληνες.
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Οι δέκα πληγές
Ποιοι είναι τελικά οι πιο προβληματικοί άνθρωποι που η παιδεία και η ψυχοθεραπεία δεν μπορούν παρά μικρή μόνο μεταβολή να τους προκαλέσουν;
Όσοι δεν μπορούν να διαχειριστούν τη φθίση και την παρακμή, εκείνοι,
δηλαδή, που ξεγελάστηκαν πως η νεότητα, το κάλλος, η φήμη, η εξουσία και
η επιρροή θα κρατούσαν εσαεί, δίχως καβάντζα καμιά, τι άλλο παρά μεμψιμοιρούν, αναπολούν και μέμφονται….
Αυτοί που αναγάγουν τις γαμικές σχέσεις σε πεμπτουσία του δημόσιου
και ιδιωτικού βίου τους, απειθάρχητα, εμμονικά και αδιάκριτα… Οι σχέσεις
αυτές ερμηνεύουν ένα μεγάλο ποσοστό της διαφθοράς και της κατάχρησης.
Εκείνοι που προσδοκούν από τους άλλους τεκμηρίωση και επιβεβαίωση
για την αξία τους και την εξάρτηση αυτή την μετατρέπουν σε θυμό, επιθετικότητα, ανασφάλεια και κατάθλιψη…
Οι δειλοί και οι χαμηλών τόνων, που είτε εξυφαίνουν τα δίχτυα της εγωκεντρικής κουλτούρας τους, παγιδεύοντας όποιον τους πλησιάζει, είτε μετατρέπονται σε χείμαρρο ορμητικό, που συμπαρασύρει τους ίδιους και τους
γύρω τους στον όλεθρο…
Όσοι επικαλούνται τη δεοντολογία, την ηθική, την ιδεολογία, τα παιδιά
τους και τους κανόνες. Είναι εκείνοι που συστηματικά τους παραβιάζουν ή
πίσω τους καλύπτουν την ανεπάρκεια και τη μιζέρια. Οι προσχηματικές ευκαιρίες αμέτρητες, όπως και οι αφελείς, που θα τους πιστέψουν….
Οι αμετροεπείς σε κάθε εκδήλωση, ακόμα κι αν αυτή αφορά τον πιο θεμιτό σκοπό…
Αυτοί που κουβαλούν κενά και πίκρες από το παρελθόν, όπως την παλιά
επίπλωση σε νέο σπίτι. Αυτοί που δεν θυμούνται την παιδική τους ηλικία με
νοσταλγία και δεν έχουν συγχωρήσει εκείνους που τους πλήγωσαν είναι σαν
να έχουν οι ίδιοι συναινέσει στην καταδίκη τους.
Εκείνοι που υποσυνείδητα έχουν θεοποιήσει την ασφάλεια της καθημερινότητας, ενώ παράλληλα την λοιδωρούν, χωρίς ποτέ να αναλαμβάνουν καμία διακινδύνευση ή ρίσκο… Σωτήρες και σωζόμενοι σε αγαστή ή υποκριτική
συμμαχία.
Όσοι πολώνουν την επικοινωνία τεχνηέντως, από συνήθεια, πονηριά ή
αφέλεια, επειδή ακριβώς οι έννοιες και οι αξίες τους μετατράπηκαν σε τείχη
και στεγανά…
Οι τσιγκούνηδες και όσοι δεν κατανόησαν πως ό,τι τους δόθηκε ήταν χάριν δωρεάς. Δωρεάς με την υποχρέωση να την επιστρέψουν πολλαπλασιασμένη πριν πεθάνουν.
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Συνειρμοί και συσχετίσεις

Οι ερμηνείες που ενώνουν τις χρονικές στιγμές, χτίζοντας την ψευδαίσθηση
του εαυτού, της προσωπικής ιστορίας και της προοπτικής.
Μια σκοτεινή πορεία που φωτίζεται από τις σχέσεις με τους άλλους, την
επικοινωνία, τα συναισθήματα, για να στηθεί το σκηνικό μέσα στο οποίο θα
παιχτεί το θέατρο της ζωής και θα επιλεγούν οι χαρακτήρες που θα πρωταγωνιστήσουν. Η γνώση μια παραίσθηση και παραλλαγή του κόκκινου, να ξεγελά,
παρουσιάζοντας ως βεβαιότητα και απόδειξη το ανυπόστατο και το μεταλλασσόμενο γίγνεσθαι. Όταν ήμαστε μικροί δεν ξέραμε πως οι ερεβώδεις τρύπες μέσα στις οποίες καιροφυλακτούσε η αράχνη ήταν είσοδοι για τα μέρη
που ζούσαν ακόμα όλα όσα νομίζαμε για πεθαμένα: αναμνήσεις, πρόσωπα
αγαπημένα, όνειρα ατελέσφορα, δειλά μπρος το μένος της καθημερινότητας,
αγέννητες πιθανότητες και λαβωμένες ελπίδες. Λόγια ξεχασμένα και στιγμές
που συνθλίφτηκαν από τον χρόνο και ας τις είχαμε νομίσει κάποτε για ευτυχία.
Όλα εκεί, πίσω από τους ιστούς και τις παγίδες, σαν πατρίδα του υποσυνείδητου, που ενεδρεύει και προσκαλεί, καταπράσινη και φωτεινή, μα ξάφνου
καταιγιστική και απειλή απροσδιόριστη. Όλα τα ωραία της ψυχής μας, τα κάλλη των ανθρώπων, που μας συντρόφεψαν, τα μύρα των καιρών που έφυγαν,
ακόμα εκεί μας περιμένουν, κεντημένα στα υφαντά της δικής μας στόρησης.
Όμως, σαν όλα τα ιδανικά και τα υπέροχα, αράχνες ζοφερές του νου και φόβοι τα φυλάνε. Κέρβεροι που με τη δειλία μας τρέφονται, και στις απαρχές
της ύπαρξης να αναβαπτισθούμε δεν αφήνουν. Μόνο όσοι ζουν παράφορα κι
όσοι αγαπούν δίχως λογική και όρια τον απαίσιο φύλακα θα ξεγελάσουν. Γιατί
έτσι είναι φτιαγμένος ο κόσμος τούτος: χίλια θεριά να κερδηθούν για μια πρόγευση του παραδείσου και εκείνα, που σαν οδοί αφύλακτοι σου παραδίνονται,
να σε πετούν στης δικής σου κόλασης τα τέρατα και τις αράχνες.
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Η κατάθλιψη των εορτών
…Άγχος, ένταση, υποχρεώσεις ασφυκτικές και προσδοκίες ατελέσφορες.
Δόσεις απαιτητικές δανείων, που κάποτε μια επίφαση ευμάρειας χάρισαν.
Μνήμες καιρών ευτυχισμένων, που παρήλθαν ανεπιστρεπτί, επιτείνοντας την
αίσθηση του κενού και του μάταιου. Σύγκριση ενός παρελθόντος ανέμελου
με του παρόντος την καταχνιά και τη νοσταλγία. Μοναξιά, εγκατάλειψη και
ανασφάλεια για ένα επερχόμενο, ζοφερό και ανεξέλεγκτο μέλλον. Ρευστές
επαγγελματικές προοπτικές και ατομικές βιογραφίες αβέβαιες, που ταλανίζονται σε μια κοινωνία της επικινδυνότητας. Ασθένειες, πένθη για την απώλεια αγαπημένων προσώπων, διαζύγια και σχέσεις ακροβατούσες μεταξύ
φθίσης και συμβιβασμού. Η παραδοσιακή οικογένεια σε διακύβευση και τα
προσωπεία της κοινωνικοποίησης πολλαπλά. Στόχοι αλλότριοι και αξίες εμβόλιμες. Όνειρα επίπλαστα και βιομηχανοποιημένα, φιλοδοξίες προκατασκευασμένες σε γραμμή παραγωγής. Ιδεώδη, αλλά κίβδηλα σκηνικά γαλήνης εμποτισμένα στην ουτοπία της τηλεόρασης. Πλήξη, αδυναμία νοηματοδότησης της ύπαρξης. Αλληλεγγύη, συμμετοχικότητα και κοινωνική εμπιστοσύνη υπό διωγμό. Κι όλα αυτά τόσο απροσδόκητα συνταιριασμένα σε ένα
φανταχτερό ψηφιδωτό από λαμπιόνια, δέντρα κατάφορτα με ματαιοδοξία
και πλαστικό χιόνι, ευχές στερεότυπες, άψυχες, χωρίς συναίσθημα, αγάπη
που ανασύρεται φτιασιδωμένη για τις ανάγκες της εποχής και ανέστια έπειτα πλανάται σε φάτνες αμφίβολες…
Για τους περισσότερους τα παραπάνω δεν είναι παρά άκαιρες, απαξιωτικές και αιρετικές απόψεις που δεν συνάδουν με το πνεύμα των Χριστουγέννων. Κι όμως για ένα ολοένα αυξανόμενο ποσοστό συνανθρώπων μας,
και ειδικότερα γυναικών, αυτός είναι ο τρόπος που βιώνουν την περίοδο των
εορτών. Πρόκειται για αυτούς που πορεύονται στις παρυφές της κατάθλιψης
και της μελαγχολίας, για εκείνους που το γκρίζο χρώμα, ζηλώνοντας τη χειμερινή παρακμή του φωτός και της ημέρας, σπιλώνει την καθημερινότητα
και αναιρεί τις άμυνες. Γνωστή και ως εποχιακή κατάθλιψη ή «κατάθλιψη των
εορτών» συνδέεται άρρηκτα με τις αρνητικές αυτοαξιολογήσεις, με φαύλους
κύκλους απαισιόδοξων σκέψεων, με ματαιωμένες προσδοκίες σχετικά με
τις ιδανικές διακοπές, με τελματώδεις καθηλώσεις, με την κούραση και την
εξουθένωση. Είναι απόρροια του καταναλωτισμού και του ευδαιμονισμού
που εισήλασε σε κάθε πτυχή της ζωής, εξοβελίζοντας την αυθεντικότητα.
Ακόμα και όσοι δεν έχουν προδιάθεση για κατάθλιψη κατά την περίοδο των
Χριστουγέννων μπορεί να εμφανίσουν τα δυσοίωνα σημάδια της: πονοκεφάλους και ημικρανίες, δυσκολίες στον ύπνο, υπερβολική κατανάλωση ποτού
και φαγητού, δυσθυμία, κρίσεις κυκλοθυμίας. Πολλές φορές τα συμπτώματα
εκδηλώνονται μετά το πέρας των εορτών, ως αποκύημα απογοήτευσης, εξάντλησης και επαναφοράς στην άτεγκτη ρουτίνα.
Η κατάθλιψη τείνει να εξελιχθεί σε διαταραχή του συναισθήματος, που
σε κάποια φάση του βίου οι περισσότεροι θα αντιμετωπίσουν, εξαιτίας της
παθογένειας του δυτικού πολιτισμού. Ένα αμείλικτο, εχθρικό υπερεγώ, μια
ταύτιση με ένα πρόσωπο προς το οποίο τα συναισθήματα είναι αμφιθυμικά,
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μια επίθεση του συστήματος αξιών προς το εγώ. Η κατάθλιψη ως εσωτερικευμένη οργή, ως μαθημένη συμπεριφορά, ως δυσλειτουργία των νευροδιαβιβαστών, ως απειλή για την ανάπτυξη του ατόμου. Η κατάθλιψη με τα
δευτερογενή της οφέλη, που την διαιωνίζουν και την συστηματοποιούν. Οι
επιπτώσεις της καίριες τόσο στον συναισθηματικό και γνωστικό τομέα, όσο
και στον βιολογικό. Η παραγνώριση της σημασίας της κερκόπορτα για την
επιδείνωσή της μέχρι τα όρια της αυτοκτονίας. Η αποφυγή των πιεστικών
αρνητικών συμπτωμάτων ή η υπερβολική ενασχόληση με αυτά, παγίδα. Η
απόφαση για σθεναρή αντίσταση σε αυτήν, η πειθαρχία του μυαλού, η απόθυματοποίηση σωτήρια.
- Κρατήστε τις προσδοκίες σας για τις διακοπές σε λογικά επίπεδα. Οι
στόχοι σας για το νέο έτος να είναι σαφείς, εφικτοί, διακριτοί, σταδιακοί και
βάσει σχεδίου. Η ολοκληρωτική μεταμόρφωση του εαυτού σπανίως επιτυγχάνεται. Οι διακοπές σημαίνουν χαλάρωση κι όχι ένταση.
- Συμφιλιωθείτε με το παρελθόν σας και καλωσορίστε το μέλλον σας. Οι
προσκολλήσεις μοιάζουν με άγκυρα σε βαλτώδη και νοσηρά ύδατα. Συμβιβαστείτε με όσα δεν μπορείτε να μεταβάλλετε και μετατραπείτε σε παράφορους θιασώτες της εσωτερικής αλλαγής.
Μην αρνηθείτε το πένθος ή τον χωρισμό. Η απώθηση απαιτεί περισσότερη ενέργεια από την παραδοχή. Αποχαιρετίστε όσους χάσατε, ολοκληρώστε
τον θρήνο και αφαιρέστε τις ενοχές από τη μνήμη τους. Συνειδητοποιείστε
ποιες ανάγκες κάλυπταν και βρείτε εναλλακτικούς τρόπους να τις υπεραναπληρώσετε.
- Δοκιμάστε μια νέα εμπειρία αυτές τις γιορτές, κάτι που δεν έχετε ξανακάνει στο παρελθόν. Επιδιώξτε νέες γνωριμίες.
- Ελευθερωθείτε από την παγίδα του καταναλωτισμού και γευθείτε την
ηδονή της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Είναι το μόνο αντίδοτο για τη
μοναξιά.
- Βρείτε χρόνο για τον εαυτό σας και μην αφήσετε τις υποχρεώσεις να
σας κάνουν δυσλειτουργικούς. Προγραμματίστε τις δραστηριότητές σας και
τα χρήματα που θα ξοδέψετε.
Ελέγξτε την κατανάλωση ποτού και φαγητού. Αγοράστε ή κατασκευάστε
δώρα πρωτότυπα κι όχι ακριβά.
Και τέλος θυμηθείτε ότι η κατάθλιψη αντιμετωπίζεται μόνο εν τη γενέσει
της και με τη δύναμη της θέλησης. Αυτά τα Χριστούγεννα ας αποτελέσουν
την αφετηρία μιας νέας φιλοσοφίας ζωής.

Η ανάγκη για κοινωνικούς επιστήμονες σήμερα
Η ψυχοθεραπεία είναι η συστηματική προσπάθεια που με αποκλειστικό οδηγό την αγάπη για τον συνάνθρωπο και τη γνώση επιχειρεί να ανασυνθέσει
την προσωπική ιστορία, να την νοηματοδοτήσει κοινωνικά και να την αναγάγει σε επιχείρημα και αντίβαρο κατά του θανάτου.
Είναι ο ανήκεστος έρωτας για αναζήτηση χωρίς προσχήματα, η ανεπιτή-
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δευτη αγωνία για κάθαρση χωρίς προφάσεις, υπεκφυγές, ενοχές και έπαρση. Φαίνεται παράδοξο, αλλά η ψυχολογική παρέμβαση κοσμείται περισσότερο από την κατάνυξη της πίστης και την απελπισία του ανέφικτου, παρά
από την αδιαλλαξία της αποδεδειγμένης τεκμηρίωσης.
Ο ψυχολόγος, ο κοινωνιολόγος, ο σύμβουλος, ο κοινωνικός λειτουργός
προσεγγίζουν την αλήθεια, αναδομώντας παράλληλα και τις δικές τους παραδοχές, περισσότερο ενορατικά, παρά λογικά, γεγονός που το βιώνουν
έντρομοι όταν οι τεχνικές που διδάχτηκαν ενδίδουν και τα θεωρητικά οικοδομήματα τίθενται εν αμφιβόλω μπροστά στην πεισματική άρνηση της
ανθρώπινης ψυχής να συναινέσει στην αποκάλυψη των συστατικών της.
Μόνο όταν χαμηλώνουν με ταπεινότητα, δεητικό το βλέμμα, μπροστά στο
εύρος των πιθανοτήτων και αναπλαισιώσουν τα αιτιοκρατικά δόγματα, τότε
και μόνο δικαιούνται τη λυτρωτική χάρη, που θα λαμπρύνει εφεξής τις ερμηνείες.
Οι κοινωνικοί επιστήμονες σήμερα καλούνται, πιο πολύ από κάθε άλλο
ερευνητή, να αντιτάξουν τη διεπιστημονικότητα στην κοντόφθαλμη προσήλωση, το οικουμενικό απέναντι στο τοπικό, το διαχρονικό ενώπιον της συγχρονικής διαστρέβλωσης. Οφείλουν να αναπλαισιώνουν, με άλλα λόγια, το
ζήτημα της ιστορικότητας των ανθρώπινων και κοινωνικών σχέσεων, προσδιορίζοντας τελονομικά την προοπτική και νοηματοδότηση του υπό μελέτη
φαινομένου. Η ενάργεια των συμπερασμάτων τους βασίζεται στο δεύτερο
συστατικό της επιστήμης, την αρετή.
Ο κοινωνικός επιστήμονας είναι ο ίδιος η αλλαγή που επιχειρεί να προκαλέσει, η συλλογιστική με την οποία προσπαθεί να πείσει, η συμπεριφορά που
αποσκοπεί να εγκαθιδρύσει. Είναι, εν ολίγοις, η ευαισθητοποιημένη συνείδηση που, συγκρουόμενη με τις δικές της αντινομίες, αποδέχεται την αγάπη
ως τον μοναδικό τρόπο ίασης και τη μέθεξη στην ανθρώπινη τραγικότητα ως
ατραπό προς την αλήθεια.
Ο κοινωνικός επιστήμονας σήμερα είναι αυτός που συμπάσχει και που
δακρύζει κάθε πρωί για τον χαμένο αλλά ζωοδότη αγώνα ενάντια στο πεπρωμένο.

Εσείς πιστεύετε στις θεωρίες συνωμοσίας
Μια απαραίτητη παράμετρος για τη διατήρηση της αυτοεκτίμησης είναι η
αίσθηση του ελέγχου, η ουτοπία ότι μπορούμε να καθορίζουμε τα γεγονότα
που συμβαίνουν ή τουλάχιστον να τα εντάσσουμε σε ένα ερμηνευτικό πλαίσιο, σε μια φιλοσοφία ή κοσμοθεωρία.
Η ανάγκη αυτή είναι τόσο μεγάλη, που τις περισσότερες φορές κατηγοριοποιούμε ερεθίσματα, ώστε να τα εξηγούμε συλλήβδην, αποδίδοντάς τους
γενικές ιδιότητες, που ναι μεν αποκρύπτουν τη λεπτομέρεια, αλλά ομαδοποιημένα καθώς είναι παρέχουν ευκολότερη αποκρυπτογράφηση του περιβάλλοντος, των αντιδράσεων, των συμπεριφορών. Μερικές φορές αυτή η διαδικασία αποτελεί την απαρχή των προκαταλήψεων, των στερεοτύπων, ακόμα
και του ρατσισμού.
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Ζούμε, λοιπόν, επιδιώκοντας να διατηρήσουμε τις σταθερές της ζωής μας,
να αποφύγουμε τα παράδοξα, αναπάντεχα γεγονότα, να καταφύγουμε στην
αυθεντία, στο μεταφυσικό, στην πίστη, όπως ακριβώς και οι πρόγονοί μας.
Οι θεωρίες συνωμοσίας, οι τόσο διαδεδομένες ανά τους αιώνες, έχουν
απήχηση σε λαούς και άτομα με ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:
Η αντίληψη του ελέγχου αποδίδεται σε εξωτερικά, πέρα από τον εαυτό
γεγονότα, στο θεϊκό, στην αστρολογία, στη μοίρα. Ειδικά σε περιόδους κρίσεως η πεποίθηση αυτή επιτείνεται. Η αιτιολογία, όσο απίστευτη κι αν φαντάζει, είναι καλύτερη από την ανεξέλεγκτη τυχαιότητα.
Τα άτομα που ενστερνίζονται ανάλογες θεωρήσεις έχουν την τάση να τις
πιστεύουν, ακόμα κι αν η μία με την άλλη αυτοαναιρούνται.
Οι θεωρίες συνωμοσίας δεν χρειάζονται λογικά επιχειρήματα, αντιστέκονται στην απόδειξη και, πολύ χειρότερα, αντιστρέφουν την επιχειρηματολογία προς δικό τους όφελος.
Αυτοί που θα δεχθούν μία θεωρία συνωμοσίας ως αληθινή τείνουν να
πιστεύουν και τις υπόλοιπες που της μοιάζουν.
Οι λάτρεις τους τις παρουσιάζουν ως μυστικό, που η κατοχή του τους καθιστά μύστες μιας ξεχωριστής αλήθειας.
Διαδίδονται με την ταχύτητα και επιμονή αστικών και μη μύθων.
Κάθε νέα ένδειξη ή γεγονός εντάσσεται στη διαλεκτική υπέρ της θεωρίας.
Επιρρεπείς στην αποδοχή παρόμοιων εφευρημάτων είναι όσοι εύκολα
κλίνουν υπέρ ακραίων πολιτικών τοποθετήσεων.
Οι κάτοχοι συνωμοτικών μυστικών σταδιακά αγνοούν κάθε ενάντια απόδειξη και αυξάνουν τον αριθμό όσων εμπλέκονται σε αυτές.
Η ευφυΐα δεν συσχετίζεται με την υιοθέτηση των θεωριών ούτε κάποια
κοινωνική ομάδα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε αυτές.
Όσο πιο συγκεντρωτική είναι η εξουσία και όσο η πληροφορία φιλτράρεται προς τους πολίτες από μία ελίτ δημοσιογράφων, πολιτικών, παραγόντων,
τόσο τα στοιχεία που φτάνουν στο κοινό είναι ασαφή, ελλειματικά, αμφισβητήσιμα, θολά και ευαίσθητα σε πολλαπλές ερμηνείες.
Η έλλειψη συμμετοχικότητας ενός λαού στα πολιτικά δρώμενα είναι κριτήριο της έκτασης που θα λάβουν οι θεωρίες συνωμοσίας.
Η πίστη πως η ιστορία καθορίζεται από συνωμοτικές δυνάμεις οι οποίες
κινούν τα νήματα διαχρονικά βασίζεται στην προαιώνια αντίληψη της μάχης
του καλού με το κακό.
Οι συνωμοτικές θεωρίες ενισχύονται από τα ΜΜΕ με έμμεσο ή άμεσο
τρόπο.
Σε ορισμένες περιπτώσεις ταυτίζονται με παρανοειδείς καταστάσεις, συλλογικές ή ατομικές και με τη μαγική σκέψη, με τη διαφορά ότι συγκεκριμένα
πολιτικά γεγονότα πυροδοτούν τέτοιες ερμηνείες και όχι όλα χωρίς διάκριση. Επομένως, η προγενέστερη ιδεολογία μπορεί να αποτελεί κριτήριο για
την προδιάθεση σε ορισμένου τύπου θεωρίες.
Τέλος, οι θεωρίες συνωμοσίας σπάνια διακυβεύουν ένα πολιτικό σύστημα, αλλά αντίθετα το ευνοούν, επειδή οι δαιμόνιες δυνάμεις στις οποίες
αποδίδονται οι αιτίες της κρίσης είναι πέρα από τον ανθρώπινο έλεγχο και
επομένως δύσκολα αλλάζουν με επαναστατική-ανατρεπτική δράση.
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Δεξιότητες διεκδικητικότητας
Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται άβολα, όταν καλούνται να εκφράσουν τα
πραγματικά συναισθήματα, να διατυπώσουν την άποψή τους, να διεκδικήσουν, να συναγωνιστούν. Ακόμα κι όταν παραβιάζονται τα δικαιώματά τους,
προτιμούν να μένουν σιωπηλοί, αμέτοχοι, αδρανείς. Προφυλάσσουν το εγώ
τους με έναν ιδιότυπο τρόπο, που αποτρέπει μεν τη σύγκρουση, αλλά εσωτερικεύει ενέργεια, η οποία κάποτε θα εκραγεί ως νεύρωση, άγχος, κατάθλιψη.
«Αλήθεια, γιατί οι άνθρωποι γίνονται τόσο επικριτικοί», «Γιατί απαιτούν αιτιολόγηση της συμπεριφοράς μου», «Για ποιο λόγο μού φορτώνουν τα λάθη
άλλων», «Γιατί δεν μπορώ να αλλάζω τη γνώμη μου, χωρίς να κατηγορηθώ
ως αφερέγγυος», «Γιατί να λογοδοτώ και πολύ περισσότερο να υπομένω το
γεγονός πως οι άλλοι μαντεύουν τη σκέψη μου και υποθέτουν τα κίνητρά
μου», «Γιατί να ανέχομαι συμπεριφορές που ο ίδιος δεν θα τις έκανα ποτέ»,
«Έχει νόημα να εκφράζω τη διαφωνία μου, να εμπλέκομαι σε αντιπαράθεση
κάθε φορά που αισθάνομαι ότι με αδικούν, αξίζει να χαλάσω τη μέρα μου,
επειδή το φαγητό στο εστιατόριο δεν ήταν καλό, επειδή ο ταξιτζής μου έκανε περιττές βόλτες ή δεν μου έδωσε σωστά τα ρέστα».
Μήπως τα ερωτήματα αυτά πρέπει να επαναδιατυπωθούν;
«Γιατί η γνώμη των άλλων έχει τόσο μεγάλη σημασία για μένα;»
«Γιατί οι σημαντικοί άλλοι μπερδεύουν την αγάπη μου με τη θυματοποίηση;»
«Γιατί η συμπεριφορά μου πρέπει να είναι τέλεια, κοινωνικά αποδεκτή,
αψεγάδιαστη;»
«Γιατί η νευρικότητα στην επικοινωνία είναι σημάδι ανασφάλειας, που
όλοι το εκλαμβάνουν ως αδυναμία;»
«Πώς η ατολμία μου να εκφραστώ οδηγεί σε παρερμηνείες και άτοπα συμπεράσματα για μένα και τις προθέσεις μου;»
«Γιατί οι λογικοφανείς ερμηνείες να είναι πιο σημαντικές από ένα απλό,
αναιτιολόγητο συναίσθημα;»
«Γιατί θεωρώ πως οι περισσότεροι δεν συγχωρούν τα λάθη και απογοητεύονται ή θυμώνουν κάθε φορά που διαπράττω κάποιο;»
«Μήπως η αυτοεκτίμησή μου απορρέει από το γεγονός πως είμαι άνθρωπος και κανείς δεν πρέπει να την θέτει εν αμφιβόλω;»
Υπάρχουν τεχνικές για να υπερβώ την κριτική, την απαξίωση, τον έλεγχο.
Μίλα για την ανασφάλειά σου. Παραδέξου πως είναι δύσκολο να εκφραστείς και θα διαπιστώσεις πως και οι φαινομενικά ισχυροί έχουν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις. Θα σε συμμεριστούν, αν τους ανοιχτείς. Διαχειρίσου
τη νευρικότητα, εξήγησε τα συνοδευτικά συναισθήματα και προχώρα στο
θέμα που σε απασχολεί.
Μην ψάχνεις για λογικές δικαιολογίες, ειδικά αν είναι ψεύτικες. Οι άνθρωποι το διαισθάνονται και εκνευρίζονται.
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Μάθε να δέχεσαι και να κάνεις φιλοφρονήσεις. Η ταπεινοφροσύνη είναι
αρετή, όταν πηγάζει εκ των έσω κι όχι όταν καλύπτει τη δειλία. Η περιγραφή
των ρεαλιστικών σου επιτευγμάτων αναδεικνύει την προσωπικότητα και προκαλεί θαυμασμό. Ο εαυτός είναι η πιο σημαντική υπηρεσία που προσφέρουμε στην κοινωνία και πρέπει να είναι δεόντως κεκοσμημένος.
Η προηγούμενη συμπεριφορά δεν εγγυάται ότι θα φερόμαστε πάντα με
τον ίδιο τρόπο. Δεν έχουμε υπογράψει κανένα συμβόλαιο σταθερότητας.
Αυτό αποτελεί προσδοκία και αίτημα των υπολοίπων, αλλά δεν είναι δεσμευτικό. Οι εσφαλμένες προβολές είναι δικό τους πρόβλημα. Ο καθένας μπορεί
να αλλάζει απόψεις, όταν μεταβάλλονται οι συνθήκες και οι όροι μιας σχέσης ή μιας κατάστασης.
Δεν μπορούμε διαρκώς να είμαστε υπεύθυνοι για την ικανοποίηση των
αναγκών των άλλων. Παρέχουμε τη φροντίδα και τη μέριμνα χάριν δωρεάς
και από αγάπη, αλλά σε τελική ανάλυση οι άνθρωποι σέβονται περισσότερο
αυτόν που θέτει ευκρινή όρια και είναι δίκαιος, παρά εκείνον που υποχωρεί
ή που αισθάνεται ενοχές.
Η αποφυγή δίνει το δικαίωμα της επιλογής στους άλλους και τους παραπλανεί, επειδή εκλαμβάνουν τη σιωπή ως συμφωνία. Κοινοποίησε τις απόψεις σου με τρόπο που δεν είναι απειλητικός. Κάνε μια σύνοψη της κατάστασης, παρουσιάζοντας όλες τις απόψεις, πες πως αισθάνεσαι γι’ αυτήν,
διατύπωσε τα λογικά επιχειρήματα, πρόβαλε τα θέλω σου, που δεν παραβιάζουν την ελευθερία των άλλων και ανακοίνωσε την απόφασή σου.
Δες μέχρι πού μπορείς να υποχωρήσεις, χωρίς να αισθάνεσαι άσχημα.
Κοίτα τον άλλο στα μάτια, όταν διεκδικείς, γείρε ελαφρά το σώμα σου
προς εκείνον, πάρε μια χαλαρωμένη στάση και με σταθερή φωνή ζήτα αυτό
που επιθυμείς. Πρόκειται για επικοινωνία και όχι για πόλεμο.
Κάνε έναν κατάλογο με καταστάσεις που σε φέρνουν σε αμηχανία και
πρόβαρε τις επιθυμητές συμπεριφορές. Σκέψου: ποιους νέους τρόπους, εκφράσεις πρέπει να μεταχειριστώ για να διεκδικήσω, πώς να διαχειριστώ τον
φόβο μου για απόρριψη και περιθωριοποίηση, πώς νιώθω όταν υποχωρώ,
ποιος ο ρόλος της ενοχής και της χαμηλής αυτοεκτίμησης.
Να θυμάσαι πως άλλο η διεκδικητικότητα και άλλο η επιθετικότητα. Οι
φωνές, ο δυνατός τόνος της φωνής, οι απειλές και οι εκβιασμοί δεν έχουν
θέση στον νέο εαυτό.
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Ελέγξτε τον θυμό σας
Εάν η ένταση και η συχνότητα του θυμού ξεπερνά τη σημασία των καταστάσεων που τον προκάλεσαν, επεκτείνεται σε πλαίσια άσχετα με τα αρχικά
ερεθίσματα, εμπλέκει αθώους, γενικεύεται ή διαρκεί πέρα από το κανονικό,
ανησυχείστε:
Το κοκτέιλ των ορμονών που εκλύονται, το άγχος, η αυξημένη πίεση και
οι καλπάζοντες καρδιακοί παλμοί θα προκαλέσουν σε σας πολύ μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι η ψυχολογική ή σωματική εκτόνωση εναντίον των αντιπάλων σας.
Πολύ βαθιά μέσα σας ξέρετε πως όλα είναι ζήτημα ελέγχου. Τα γεγονότα
δεν έχουν την πορεία και την έκβαση που περιμένατε, πρόσωπα δεν συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις προσδοκίες σας, τυχαία περιστατικά ανατρέπουν τους σχεδιασμούς.
Η ενδοσκόπηση θα αποκάλυπτε κι άλλα: Αρκετοί εξοργίζονται καλύπτοντας τους φόβους ή τη δειλία, άλλοι ωρύονται επειδή πληγώθηκαν, ζήλεψαν,
ματαιώθηκαν, απορρίφθηκαν, αγχώθηκαν, απειλήθηκαν, επέτρεψαν να τους
θυματοποιήσουν ή συνηθέστερα για να μην παραδεχτούν πως κοροϊδεύουν
τους εαυτούς τους.
Σίγουρα, πάντως, η συμπεριφορά αυτή κάποτε ενισχύθηκε. Κάποιοι ανέχτηκαν την οργή σας, άλλοι υποχώρησαν μπροστά της, μερικοί αδιαφόρησαν ή ένιωσαν περήφανοι (π.χ., γονείς, που την νόμισαν για διεκδικητικότητα), άλλοι σας έκαναν τελικά το χατήρι.
Ενίοτε επαναλαμβάνετε σκηνικά που έχουν αποτυπωθεί βαθιά στη μνήμη:
Ανακαλείτε συμμαθητές που κέρδιζαν με τον θυμό τον σεβασμό και τα υλικά
αγαθά που επιθυμούσαν, καθηλώνεστε σε γονείς που έλυναν τις διαφωνίες
τους με τη θυμική αυτή έξαψη, μηρυκάζετε ολισθήματα δασκάλων που θύμωναν αντί να διδάσκουν.
Γενεσιουργό αίτιο του θυμού είναι και η ενοχή, αυτή η τόσο γνώριμη συναισθηματική και γνωστική πίεση που προκαλείται όταν υπάρχει η πίστη πως
οι πράξεις ή οι προθέσεις προκαλούν βλάβη σε πρόσωπα και αντιβαίνουν
στα προσωπικά και κοινωνικά κριτήρια ηθικής. Αν οι ερινύες εμφανιστούν ως
οργή για τον εαυτό, παρουσιάζονται καταθλιπτικές τάσεις, εάν εξωτερικευθούν, γίνονται επιθετικότητα.
Συνώνυμο της αρρενωπότητας για αιώνες στους άνδρες είναι πιο ανεκτό
να εκδηλώνουν θυμό. Αλλά όλοι πρέπει να τρέμουν μια οργισμένη γυναίκα
που κρύβει πίσω από τα δάκρυα ή την υποχώρηση το μένος της.
Οι επιπτώσεις του θυμού πολλές φορές είναι ανεξέλεγκτες, ειδικά αν το
πρόσωπο που τον δέχεται απαντήσει με το ίδιο νόμισμα ή χειρότερα, όταν
ξέρει πώς να τον χειριστεί, για να τον στρέψει εναντίον του επιτιθέμενου.
Η λογική δίνει τη θέση της στον πρωτόγονο εγκέφαλο, λόγια ασυνάρτητα ή
αθέλητα εκστομίζονται, πληγώνουν, στιγματίζουν, εντυπώνονται ανεξίτηλα
και καμιά φορά η άσκηση βίας έρχεται ως φυσικό επακόλουθο.
Τελικά ο θυμός είναι χαρακτηριστικό ανθρώπων με αδύναμη προσωπικό-
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τητα, μια έκπτωση της σύνεσης, της οποίας οι συναισθηματικές, βιολογικές
και κοινωνικές κυρώσεις δεν θα αργήσουν να φανούν.
Ο θυμός εξελίσσεται σε αντικοινωνική παρέκκλιση όταν αισθάνεστε πως
πάντα πρέπει να οργίζεσθε για να αποκτήσετε εκείνα που επιθυμείτε, αν εκτονώνεσθε σε πρόσωπα που αγαπάτε ή σε όσους θεωρείτε αδύναμους, όταν
δημιουργεί δυσεπίλυτες συγκρούσεις στον οικογενειακό, φιλικό και επαγγελματικό περίγυρο, όταν μετατίθεται, υπεραναπληρώνεται, απωθείται αχειραγώγητος. Η χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών, αλλά και η ανησυχία των υπολοίπων
για τις διαστάσεις του είναι σημάδια πως η παθολογία αυτή ενδεχομένως να
υποκρύπτει μια πολλή βαθύτερη ανισορροπία.
Χαρακτηριστικό ατόμων με χαμηλή αυτοεκτίμηση, ευθύνεται για ψυχοσωματικά συμπτώματα, στρες και κατάθλιψη. Αν και οι περισσότεροι πιστεύουν
πως η εκδήλωσή του αποφορτίζει και καθαίρει, στην πραγματικότητα η χωρίς
όρια διοχέτευσή του έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα αυτό-διαιώνισης:
ο θυμός εκτινάσσει την επιθετικότητα, πληθύνει τις αφορμές για σύγκρουση,
προκαλεί εσωτερική αναστάτωση, μολύνει τις σχέσεις, δηλητηριάζει τη σκέψη, μολεύει το συναίσθημα.
Η διαχείρισή του επίπονη, αν έχει εγκαθιδρυθεί ως ίδιον του χαρακτήρα,
αλλά όχι αδύνατη.
– Αναλύστε τα βαθύτερα συναισθήματα που βρίσκονται στο περιήλιο και
στο αφήλιο του θυμού σας. Αιτία του δεν είναι οι αντιδράσεις των άλλων,
αλλά ο τρόπος που εσείς ο ίδιος τις ερμηνεύετε.
- Καταγράψτε τα ερεθίσματα και τις περιστάσεις που τον προκαλούν και
αποφύγετέ τα.
– Σημειώστε τα βιολογικά σημάδια που τον προϊδεάζουν και τις σκέψεις,
που τον δυναμώνουν.
– Διδάξτε στον εαυτό σας τρόπους χαλάρωσης και καταπολέμησης άγχους.
– Κάντε ασκήσεις διεκδικητικότητας και αυτοεκτίμησης.
– Προβάρετε επιθυμητούς, εναλλακτικούς ρόλους σε καταστάσεις που
μόνιμα σας εκνευρίζουν.
– Διοχετεύστε τον θυμό σας σε κοινωνικά επιθυμητές και δημιουργικές
ασχολίες.
Αλλά πάνω από όλα να θυμάστε ότι αυτοί που διαθέτουν ψυχική δύναμη
και συναισθηματική ευρωστία σπάνια καταφεύγουν σε αυτόν τον τρόπο επιβολής.
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Η παιδαγωγική της ευτυχίας
Εάν ποτέ έχετε, ευνοημένοι από τη Μοίρα, τη συγκυρία, τη στρατηγική,
αλλά οπωσδήποτε ευλογημένοι από τον Θεό, ακούσει το γέλιο ενός δίχρονου παιδιού την ώρα που παίζει με το νερό, τον ενθουσιασμό του τη στιγμή
που αντιλαμβάνεται την επιστροφή της μητέρας, εάν η ειμαρμένη απλόχερα κόσμησε τον βίο σας με τη μέθεξη στην αδηφάγο περιέργειά του, στην
πεισματική δίψα για μάθηση, στην ατελεύτητη ανακάλυψη, στη μίμηση του
ρυθμού, στο γαλήνεμα της μελωδίας και στη νηνεμία του ύπνου του, εάν
αξιωθήκατε της γνώσης πως ο καρπός του θριάμβου σας αίρει αμετάκλητα και τελεσίδικα τον θάνατο, αμφισβητεί τη θνητότητά σας και καταλείπει
ανεξάληπτο και ιλαρό το ίχνος της παρουσίας σας στην οικουμένη, σαν
στίχοι που σκιαγραφούν το άφθορο, τότε θα νιώσετε, εφόσον ο πολιτισμός δεν έχει καπηλευθεί την αυθεντικότητα και λεηλατήσει την ψυχή σας,
πολλαπλά ένοχοι, επειδή άκαιρα, άκριτα, αστόχαστα ή από επιπολαιότητα
και ευπιστία παραδώσατε το ακριβό δημιούργημα στις ιοβόλες ριπές του
εκπαιδευτικού μας συστήματος και στην τυραννία των αμείλικτων διαδικασιών κοινωνικοποίησης.
Εάν πάλι κάποτε, εκλεκτοί εσείς κοινωνοί της εύνοιας και αποδέκτες των
ιαμάτων, μέσα στις τρικυμίες και τους κλύδωνες της ζωής, παρηγορήσατε
στη θέρμη της αγκαλιάς και στην πυρά της καρδιάς σας ένα δακρυσμένο
προσωπάκι, εάν συγκατανεύσατε στην παραμυθία ενός παιδιού που θλίβεται, εάν οδηγήσατε τα αβέβαια πρώτα βήματά του προς τη σωστή και ασφαλή πορεία, γενόμενοι για εκείνο φάροι παντοτινοί σε συχνότητες μυστικές
και κώδικες δυσερμήνευτους, εάν στην πρώτη λέξη αισθανθήκατε, με χίλιες
φωνές, να σας περικυκλώνει η ιστορία της ανθρωπότητας ολάκερης, τη στιγμή που από αγρίμι μετασχηματιζόταν σε ποτάμι και άγγελο, τότε στην Άτη
και τη Νέμεση μόνοι, ερημικοί και απαξιωμένοι πρέπει να αναζητήσετε την
εξιλέωση, επειδή παγιδευμένοι στην έπαρση, τη ματαιοδοξία και τη μικρότητα, αφήσατε απαίδευτους δημαγωγούς και δασκάλους περιχαρακωμένους
στην ημιμάθεια, τους λίθους τους πολύτιμους της γενιάς σας να σπιλώσουν.
Κι όσοι από σας, αποκαμωμένοι και μαλθακοί σοφοί και ρήτορες της περίστασης, και της διακινδύνευσης ηττημένοι αυτόχειρες, θύματα και θηρευτές
της εμπειρίας και της πιθανότητας, δέσμιοι και τιμητές των επιλογών σας,
δεν έχετε ακόμη κατασκευάσει τα αντίβαρα στο αιώνιο σκοτάδι, στη θανατερή απειλή, και δεν έχετε υποκύψει στην παρακμή της κατάθλιψης και στην
απρονοησία της μοναξιάς, τουλάχιστον αυτό κάντε, ως απόσβεση στο χρέος το κοινωνικό: σε κατήγορους αδέκαστους τους εαυτούς σας μετατρέψτε
γι’ αυτούς, που ενώ ευτύχησαν της Χάρης, προέκριναν την ελαφρότητα, τη
σοβαροφάνεια και την πλάνη του αποσπασματικού, του ημιτελούς και του
πεπερασμένου.
Υποδεχτείτε όλοι σας την Παιδαγωγική της Ευτυχίας, εκείνης που, με τρόπο ασυμβίβαστο και αποφασιστικό, οδηγεί σε αυτό ακριβώς που ευαγγελίζεται: την ισορροπία και την αρμονία και το μέτρο και την ποίηση, ως σηματοδότες και ανύπνωτους φρουρούς της παιδικής ψυχοσύνθεσης.
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Η γυναικεία μοναξιά
Τα κοινωνικά δίκτυα, οι διασυνδέσεις δηλαδή με τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας, έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις γυναίκες, επειδή διασφαλίζουν εκτόνωση της συναισθηματικής φόρτισης, ροή της πληροφορίας και υποστήριξη
σε περίπτωση δυσκολιών. Συνήθως διακρίνονται σε δίκτυα δεσμών, με συγγενικά και φιλικά πρόσωπα και διασύνδεσης, με άτομα που δεν έχουν το ίδιο
κοινωνικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο. Σε αυτά μπορούν πλέον να
προστεθούν τα συμβολικά, οι διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις και γνωριμίες,
που έχουν αποβάλλει τη γεωγραφική εγγύτητα ως αναγκαιότητα.
Η μοναξιά είναι μία ψυχική κατάσταση που θέτει σε επιφυλακή τον εαυτό,
όταν έχει αποκοπεί από τους δεσμούς που τον ενώνουν με την κοινωνία.
Ταυτόχρονα είναι ένα σημάδι πως οι μέχρι τώρα λειτουργικές συμπεριφορές
δεν έχουν ουσιαστικό αντίτιμο και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν, ώστε να
παράγουν ψυχολογική ισορροπία, αποδοχή και ευεξία.
Η μοναξιά είναι μία προειδοποίηση πως μία γυναίκα έχει ανάγκη από αλλαγή, πως διέρχεται ένα μεταβατικό στάδιο, ότι χρειάζεται νέες εμπειρίες,
ότι δεν γνωρίζει ακριβώς ποιες είναι οι επιθυμίες της και πως οι υπάρχουσες έχουν απωλέσει τη συναισθηματική τους ελκυστικότητα. Σε μεγαλύτερη
ένταση είναι κακός οιωνός για την επερχόμενη κατάθλιψη, τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, το νευρωσικό άγχος και τα καρδιακά επεισόδια (έρευνες δείχνουν
ότι ο κίνδυνος φτάνει ειδικά στις γυναίκες το 80%, ότι αυξάνεται η αρτηριακή
πίεση, αποδυναμώνεται το ανοσοποιητικό σύστημα και εντείνονται οι διαταραχές ύπνου). Η μοναξιά μπορεί να προέλθει από οποιοδήποτε πένθος ή
απώλεια πραγματική ή φαντασιακή.
Η μοναξιά χαρακτηρίζεται ως κοινωνική, όταν συνεπάγεται την αποξένωση
από τους φίλους, τις ερωτικές σχέσεις και την οικογένεια. Είναι συχνότερη σε
γυναίκες, που, προσπαθώντας να αναδείξουν μία δυναμική προσωπικότητα,
θυσιάζουν τα πάντα στον βωμό της καριέρας και σε εκείνες που αφοσιωμένες
στον γάμο, τα παιδιά και τις συμβάσεις, λησμόνησαν να καλλιεργήσουν τις
δεξιότητές τους, με αποτέλεσμα να αποκοπούν από τις εξελίξεις. Αλλά κυρίως προέρχεται από την αδυναμία των σημαντικών άλλων να κατανοήσουν μία
εξελισσόμενη γυναικεία ψυχοσύνθεση, που εκλιπαρεί με χίλια κρυπτογραφημένα ή φανερά μηνύματα για επικοινωνία και εγγύτητα. Οι όμορφες γυναίκες
έχουν πολλαπλάσιο κίνδυνο έκθεσης σε αυτό το βασανιστικό βίωμα.
Σε τέτοιες περιπτώσεις η γυναίκα γίνεται ιδιαίτερα ευάλωτη σε άνδρες-σωτήρες ή σε μεταιχμιακές καταστάσεις, που δύσκολα μπορεί να διαχειριστεί.
Την πρόσκαιρη ανάταση διαδέχεται η θλίψη, επειδή τις περισσότερες φορές
οι βεβιασμένες αποφάσεις δεν λαμβάνουν υπόψη το κόστος, καπηλεύονται
την αδυναμία, σφετερίζονται την κραυγή αγωνίας και προξενούν συναισθηματικό όλεθρο. Εάν το υπερεγώ και η ανατροφή μετατρέψουν την ηδονή σε
ενοχές και η γυναίκα είναι ασυνήθιστη σε υπερβατικά άλματα, η πλημμελής
και αστόχαστη επεξεργασία τους οδηγεί σε μεγαλύτερη μοναξιά και αίσθημα
κενού. Η μοναξιά είναι θρίαμβος του ατομισμού στη συλλογική συνείδηση
και στο ομαδικό πνεύμα.
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Η υπαρξιακή μοναξιά σχετίζεται με την κακή σχέση με τον εαυτό, είτε
εξαιτίας του κορεσμού των εμπειριών και της συνεχούς ενασχόλησης με
ανούσια ιδανικά, όπως ο ευδαιμονισμός, ο καταναλωτισμός, ο ηδονισμός,
η κοσμική ελαφρότητα, είτε εξαιτίας της αργοπορημένης διαπίστωσης πως
όσα εγγυώνται την ψυχική γαλήνη και ευφορία σπάνια εκπορεύονται από
την ύλη. Η κοσμοθεωρία και η αντίδραση στην ιδέα του θανάτου, εάν δεν
εμφορούνται από ελπίδα, θάρρος και καρτερία, αλλά περιορίζονται σε μηδενιστικές αντιλήψεις, οδηγούν με ακρίβεια στον μαρασμό και την κοινωνική αναλγησία.
Πολλές γυναίκες επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τη μοναξιά με τη μοναξιά, πέφτοντας σε έναν φαύλο κύκλο αυτοαπομόνωσης και μεμψιμοιρίας, από τον οποίο βγαίνουν άλλοτε νικήτριες και άλλοτε λεηλατημένες. Η
ψυχική αυτή ένταση αντιμετωπίζεται ευκολότερα προτού διεισδύσει στα
μύχια της ύπαρξης και προκαλέσει σήψη σε κάθε έκφανση της ζωής. Φαίνεται πως η άσκηση, η αποχή από το αλκοόλ και το κάπνισμα, η αλλαγή
του προγράμματος καθημερινών δραστηριοτήτων και διατροφής δρουν
ευεργετικά. Αυτό, όμως, που οχυρώνει αποτελεσματικότερα είναι η προσήλωση στη διαρκή καλλιέργεια του νου, η ανάληψη κοινωνικής δράσης,
ο εθελοντισμός και κυρίως η επικοινωνία με άτομα που δεν ανήκουν στον
ήδη υπάρχοντα κύκλο, αλλά είναι φορείς ερεθισμάτων και πνευματικών
ευκαιριών πρωτόγνωρων.
Οι σχέσεις έχουν ένα κρίσιμο σημείο πέρα από το οποίο εμφωλεύει
μόνο η παρακμή και η έλλειψη επικοινωνίας. Η γυναίκα που επιθυμεί να
αποφύγει τη θυματοποίηση και να εξαλείψει τη βλοσυρή απειλή της κατάθλιψης οφείλει να ξεκινήσει την επίπονη προσπάθεια από τον εξοβελισμό
όλων των νοσηρών και κίβδηλων σχέσεων από τη ζωή της. Γιατί η μοναξιά
δεν έχει να κάνει με την ποσότητα των δεσμών, αλλά με την ποιότητα και
τις προοπτικές τους.

Οι φοβίες
Η φοβία είναι ένας υπερβολικός και επανερχόμενος φόβος, ο οποίος είναι
ανεξήγητος ακόμη και γι’ αυτόν που την βιώνει. Είναι μια φοβική αντίδραση
δυσανάλογη προς την αιτία που την προκαλεί.
Οι πιο γνωστές φοβίες είναι η κλειστοφοβία (φόβος για τους κλειστούς ή
περιορισμένους χώρους), η αγοραφοβία (φόβος για τους ανοικτούς χώρους
και το πλήθος), η ακροφοβία (φόβος για τα ύψη) και η ζωοφοβία (φόβος για
τα ζώα). Έχουν καταγραφεί κάπου διακόσια (200) είδη φοβίας.
Πολλοί από τους φόβους τείνουν να συνυπάρχουν στο ίδιο άτομο και
οφείλονται σε έναν γενικό παράγοντα φόβου. Διαπιστώθηκε επίσης ότι ορισμένα άτομα εκδηλώνουν μία από τις εξής δύο ευρείες κατηγορίες φοβίας:
είτε αυτές που σχετίζονται με τους φόβους αποχωρισμού είτε αυτές που
σχετίζονται με τους φόβους για τραυματισμό, κτυπήματα ή πόνο. Oι φοβίες
μπορεί να είναι εξαιρετικά ειδικές, να εμφανίζονται μεμονωμένα στο άτομο.
Είναι οι λεγόμενες μονοσυμπτωματικές φοβίες.
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Η πρώτη εμφάνιση μιας φοβίας μπορεί να είναι δραματικά ξαφνική, δηλαδή να αρχίσει με μια ψυχοκατακλυσμιαία εμπειρία άγχους ή μπορεί να
εξελιχθεί σταδιακά. Σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει η «τραυλίζουσα» μορφή
εμφάνισης της φοβίας, δηλαδή η φοβία προαναγγέλλεται από μεμονωμένες
κρίσεις πανικού ή από πολύ περιορισμένα, βραχείας διάρκειας, επεισόδια
άγχους. Συνήθως, υπάρχει μια διακύμανση στη σοβαρότητα των συμπτωμάτων, ανάλογα με τις εντάσεις στο περιβάλλον του ατόμου.
Οι ψυχαναλυτές θεωρούν τις φοβίες ως την ορατή όψη ασυνείδητων ενδοψυχικών αιτίων ή και συγκρούσεων. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, το άτομο με φοβία αυτό που πραγματικά φοβάται είναι να ενδώσει στον πειρασμό
να εκφράζει βαθιά ριζωμένες, ασύνειδες επιθυμίες. Αυτές οι επιθυμίες είναι
ενστικτώδεις, πρωτόγονες και απαγορευμένες. Οι φοβίες συχνά αναπτύσσονται για να προστατεύουν το άτομο από καταστάσεις στις οποίες διεγείρονται οι καταπιεσμένες επιθετικές ή ερωτικές ορμές. Δεν θέλει να ενδώσει σε
αυτές και μεταθέτει ή μεταβιβάζει το άγχος που του προκαλούν σε κάποιο
συναπτόμενο-ουδέτερο αντικείμενο, όπως τα φίδια, οι αράχνες, το νερό ή το
σκοτάδι. Ένα άτομο με ασυνείδητες ή ελάχιστα συνειδητοποιημένες τάσεις
αυτοκτονίας μπορεί ίσως να αναπτύξει μια φοβική αποφυγή για τα αιχμηρά
μαχαίρια ή άλλα «δολοφονικά» αντικείμενα. Ένα αυστηρά πουριτανικό άτομο μπορεί να αναπτύξει συφιλιδοφοβία (φόβο μήπως κολλήσει σύφιλη) ή
άλλη υποχονδρία, προστατεύοντας έτσι τον εαυτό του από τον πειρασμό της
ερωτικής ηδονής ή ματαίωσης.
Η επιδίωξη του τέλειου εκ μέρους των γονέων μπορεί, επίσης, να προκαλέσει φόβους στα παιδιά. Ο γονέας που δεν είναι ποτέ ικανοποιημένος
με την απόδοση του παιδιού του, που θέτει στόχους υψηλότερους από τις
πραγματικές δυνατότητες του παιδιού, δημιουργεί ένα παιδί με χαμηλή αυτοεκτίμηση, ένα παιδί επιρρεπές στο συναίσθημα του φόβου μήπως τους
απογοητεύσει όλους.
Οι υπερανεκτικοί γονείς, επίσης, έχουν κατά κανόνα αγχώδη παιδιά. Φαίνεται ότι τα παιδιά, για να νιώθουν ασφαλή, χρειάζονται σαφή όρια, τα οποία
οι ενήλικοι θα πρέπει να καθορίσουν και να ζητήσουν από το παιδί να τα
τηρήσει. Χωρίς αυτά το παιδί δεν είναι βέβαιο για τα σύνορα της ελευθερίας
δράσης του.
Μια έντονη αρχική φοβική αντίδραση μπορεί να γίνει περισσότερο σοβαρή, ακόμα κι αν τα γεγονότα που προκαλούν φόβο δεν επαναλαμβάνονται.
Το φαινόμενο της αυτοανάπτυξης του φόβου καλείται «επώαση του άγχους».
Οι μέθοδοι που αποδείχτηκαν πιο αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση των
φοβιών συνίστανται στα παρακάτω:
- Η ανάπτυξη τεχνικών με τις οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα φοβικά αντικείμενα (για παράδειγμα η ύπαρξη φακού στην
τσάντα κάποιου που φοβάται το σκοτάδι).
- Η σταδιακή αλληλεπίδραση με το φοβικό αντικείμενο.
- Η συστηματική απευαισθητοποίηση, δηλαδή η επαφή με τη φοβική κατάσταση υπό καθεστώς πλήρους χαλάρωσης.
- Η αναφορά σε παραδείγματα θαρραλέας αντιμετώπισης του φοβικού
αντικειμένου.
Οι μέθοδοι, που διαπιστώθηκε ότι ήταν πρακτικά άχρηστες και αναποτελεσματικές είναι:
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-

Η
Η
Η
Η

αγνόηση των φόβων.
διά της βίας επαφή με το φοβικό αντικείμενο.
απομάκρυνση του φοβικού αντικειμένου.
χορήγηση ηρεμιστικών.

Η ψυχολογία της κριτικής
Κάθε φορά που ακούτε μια κριτική, μαθαίνετε περισσότερα για τον χαρακτήρα του κρίνοντος παρά για το ποιόν του κρινόμενου. Οι αρνητικές κρίσεις
συσχετίζονται σχεδόν νομοτελειακά με τη νευρωσική προσωπικότητα αυτού
που τις εκφέρει.
Ναρκισσισμός, κατάθλιψη, μη ρεαλιστική αντίληψη, έλλειψη ικανοποίησης
από τη ζωή, πλημμελής συναισθηματική νοημοσύνη, κυκλοθυμία, τραυματικές εμπειρίες, αντικοινωνικότητα, αίσθημα μειονεξίας και χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι μερικά από τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά όσων καθ’ έξιν
προβάλλουν το δικό τους αξιολογικό σύστημα στις πράξεις και τα λόγια των
υπολοίπων.
Πρόκειται για έναν νοσηρό τρόπο προσαρμογής και πρόκλησης ενδιαφέροντος, ειδικά εάν ο κριτής δεν έχει επιβεβαιώσει με τις γνώσεις του ή τον
παραδειγματικό βίο ότι δικαιούται να εκφέρει άποψη ή ότι τα κίνητρά του
δεν είναι η αυτοπροβολή μέσω της υποβάθμισης του συνανθρώπου.
Οι κρίνοντες έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1. Είναι αυτόκλητοι ή λάθρα απέκτησαν το δικαίωμα της παρέμβασης.
2. Προβαίνουν σε αυθαίρετες γενικεύσεις.
3. Κρίνουν την πηγή του μηνύματος κι όχι τα επιχειρήματά του.
4. Έχουν ιδιότυπη λογική, που βασίζεται σε αναπόδεικτες προσωπικές
εμπειρίες.
5. Αναζητούν σημασίες εκεί που δεν υπάρχουν και αγνοούν την ουσία.
6. Χρησιμοποιούν συναισθηματικές εκφράσεις, ακραίες λέξεις και προτασιακές παρεκτροπές.
7. Δεν αντιπροτείνουν.
8. Θεωρούν εαυτούς ειδήμονες επί παντός του επιστητού.
9. Ασκούν κριτική για χάρη της κριτικής και όχι για την ανάπτυξη γόνιμου
διαλόγου.
10. Ενστερνίζονται ακραίες απόψεις.
11. Προσδοκούν στην πρόκληση εντυπώσεων.
12. Αποκρύπτουν στοιχεία και ομνύουν σε μισές αλήθειες.
13. Είναι δογματικοί και άτεγκτοι.
Αντίθετα, όσοι διανθίζουν τον λόγο τους με θετικούς χαρακτηρισμούς και
πρωτίστως αναγνωρίζουν την ιδιαιτερότητα και τα καλά γνωρίσματα του άλλου, χωρίς να κολακεύουν, συνήθως χαίρουν συναισθηματικής ασφάλειας
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και πληρότητας, αψεγάδιαστης αυτοεικόνας, που τους αναδεικνύει σε ηγετικά πρόσωπα.
Η κριτική, θετική ή αρνητική, πρέπει να ασκείται και να γίνεται αποδεκτή
με προσοχή, γιατί πάντοτε εμπεριέχει το μεταμήνυμα της διάθεσης κάποιου
να επηρεάσει… Δεν είναι λίγοι εκείνοι που, ενδίδοντας στην παγίδα μερικών
φιλοφρονήσεων, παραχωρούν το δικαίωμα της αντίδρασης στην κακοπροαίρετη κριτική…
Η ανασφάλεια του κρινομένου
Κανόνας 1. Ο εαυτός νιώθει ψυχολογική ασφάλεια μόνο όταν έχει διασφαλιστεί η βιολογική. Γεγονός που παραπέμπει στην εποχή που και τα δυο ήταν
απόλυτα καθορισμένα από τη στάση των γονέων απέναντι στο εύθραυστο
παιδί. Όταν οι γονείς ασκούν αναιτιολόγητη κριτική, ψυχολογική βία ή είναι
υπερβολικά επικριτικοί προς τις ενέργειες του παιδιού, ο λανθάνων τρόμος
της απόρριψης, της μοναξιάς, της στέρησης της αγάπης, της μη επιβίωσης
κατά συνέπεια, φωλιάζει στην αμάθητη καρδιά και ανακαλείται με μεγάλη
ευκολία αργότερα.
Κανόνας 2. Αν κάθε φορά που σας ασκούν κριτική, καταβάλλετε προσπάθεια να δικαιολογηθείτε, ο εαυτός τελείως υποσυνείδητα ενθυμείται την παιδική εξάρτηση, την υποχώρηση στις απαιτήσεις των ενηλίκων και περιπίπτει
σε κατάσταση απειλής και κατ’ επέκταση άμυνας, αποφυγής και επίθεσης,
ανάλογα με τις μνήμες ανάλογων συμπεριφορών που κάποτε είχαν πετύχει.
Κανόνας 3. Οι άνθρωποι όταν νιώσουν πως απειλούνται βιολογικά προετοιμάζονται για μάχη μέχρις εσχάτων, χωρίς όρια, αν δεν λειτουργήσουν τα
κοινωνικά αντανακλαστικά και το υπερεγώ. Για παράδειγμα, αναλογιστείτε
ένα καβγά με κάποιον οδηγό: Τα λόγια που εκστομίζονται είναι δυσανάλογα
της περίστασης… Ο εαυτός, όμως, όπως τονίσαμε, συγχέει πάντα την ψυχολογική με τη σωματική απειλή και αντίστροφα…
Κανόνας 4. Η ψυχολογική πίεση, που επέρχεται με την κριτική, ισοδυναμεί
με έλεγχο κατά της ανεξαρτησίας και παραπέμπει σε αντίδραση υπεράσπισης του πολύτιμου αυτού αγαθού, που συμβολίζει την ενηλικίωση, ακόμα κι
αν αντιληφθούμε πως ο κρίνων έχει δίκιο.
Κανόνας 5. Όταν γίνετε αντικείμενο κριτικής μην δικαιολογηθείτε. Εξάλλου, αυτό προσδοκούν οι κριτές σας. Σκεφθείτε τον εαυτό σας σαν να έχει
τις ιδιότητες που του καταμαρτυρεί ο κρίνων και εκπλήξτε τον με την περιγραφή αυτού του απαίσιου χαρακτήρα.
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Να μοιράζετε σαν άνθρωποι και να πράττετε
ως θεοί!
Κάθε δικαίωμα που δεν κερδήθηκε ή βελτιώθηκε με προσωπικό αγώνα και
μέτρο είναι καταχρηστικό και σας χαρίστηκε από τους ανθρώπους που στερήθηκαν ή έδωσαν μάχες για αυτό.
Σας μεταβιβάστηκε, επίσης, και από τα μέλη μιας κοινωνίας που από ανάγκη ή ευαισθησία το αναγνώρισαν.
Κανείς δεν μπορεί να το απαιτεί, αν δεν αποδείξει ότι το αξίζει. Όχι με
θυσίες κάθε φορά, αλλά προασπίζοντας και εφαρμόζοντάς το σε κάθε περίσταση και ομοιόμορφα σε άλλους ανθρώπους και κοινωνικές ομάδες.
Όχι, δεν αποκτήσατε ελέω Θεού τα δικαιώματά σας! Δεν είστε οι εκλεκτοί
που τους χρωστά τα πάντα η ζωή. Καπηλεύεστε όσα με αχαριστία θεωρείτε
δεδομένα.
Για να θεωρείτε συνταγματικό θέσφατο τη δημοκρατία, θα είστε δημοκράτες στην οικογένεια, την εργασία και τις αποφάσεις σας.
Για να διατρανώνετε την άποψη σας, θα έχετε μελετήσει ή βιώσει τις πολλαπλές εναλλακτικές.
Για να ζητάτε ισονομία, θα είστε δίκαιοι στις αποφάσεις σας.
Για να κραυγάζετε για ισότητα, θα την έχετε πρώτα αποδώσει, όταν νέμετε με συγκατάβαση και αμερόληπτα τα αγαθά, τα προνόμια και τις συμπάθειές σας. Όταν επικροτείτε τη διαφορετικότητα, θα πρέπει να έχετε σεβαστεί εκείνους που έχουν ενάντιες αντιλήψεις.
Για να επικαλείστε προστασία προσωπικών δεδομένων και εχεμύθεια, θα
πρέπει να μην έχετε διασπείρει πληροφορίες που δεν σας αφορούν και να
μή συκοφαντείτε για να αναδείξετε τα συμφέροντά σας.
Για να καταδικάζετε τον κοινωνικό αποκλεισμό, θα πρέπει να είστε διατεθειμένοι να μοιράσετε τους δικούς σας πόρους και όχι μόνο των άλλων.
Πολύ περισσότερο πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε πως δεν αποκτάτε
ρόλους, ταυτότητα και αυτοεκτίμηση με τις κακουχίες των αναξιοπαθούντων.
Για να ασκείτε κριτική θα πρέπει πρώτα να έχετε πράξει και αναλάβει
πρωτοβουλία οι ίδιοι.
Για να είστε φιλόζωοι, θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι κανένα ζώο δεν
έχει πλαστεί για να έχει ανάγκη τον άνθρωπο, αλλά αντίθετα ότι εσείς το
χρειάζεστε. Η αγάπη δεν λογοδοτεί, αλλά οι κοινωνικές συμβάσεις περνούν
από τα καθαρτήρια της λογικής και της ανάγκης.
Για να μιλάτε για δικαιώματα, θα πρέπει να καταλάβετε ότι οι μετά-δημοκρατίες που τόσο εύκολα ενστερνιστήκαμε στο όνομα του γενικού καλού και
της ασφάλειας είναι υποκριτικά και συγκεκαλυμμένα συστήματα εξουσίας
που θεμελιώνονται στους φόβους, τις ενοχές, την υποτέλεια, αλλά κυρίως
στην αδράνεια.
Για να μιλάτε για δικαιώματα, θα σκέφτεστε σαν άνθρωποι, αλλά θα πράττετε ως θεοί. Επειδή ο Θεός, έχοντας τους δικούς του αγαθούς σκοπούς μοιράζει υστερόβουλα, για να εξυψώσει αργότερα. Ενώ ο άνθρωπος κραδαίνει
εξαρχής το δίκαιο, για να αδικήσει εν ονόματί του.
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Γιατί τα εικαστικά είναι αλληλένδετα με τα
παραμύθια. Παρηγορητικός λόγος και εικόνα
Ο λόγος των παραμυθιών είναι παρηγορητικός και μεταβατικός. Ταξιδεύει τον
ακροατή από τη ρεαλιστική διάσταση στη φαντασιακή, από το χαμηλότερο
επίπεδο συνειδητότητας στο υψηλότερο, από την ανησυχία στην εξέγερση
των αισθήσεων, από τη νηνεμία στην κορύφωση του δράματος, από την ένταση στην εκτόνωση και στην απομυθοποίηση. Τα εικαστικά στο ταξίδι αυτό είναι
το νόμισμα για τον βαρκάρη που θα περάσει τον ακροατή ή τον αναγνώστη
στην αντίπερα όχθη της αυτογνωσίας και της ισορροπίας και της γαλήνης.
Αφού ταυτιστεί η καρδιά με τους ήρωες και βιώσει σε συμβολικό επίπεδο
το εύρος των συναισθημάτων τους, το άλγος, την οδύνη, τη θλίψη, τη χαρά,
τον ενθουσιασμό, την αγωνία, την απογοήτευση, την αδικία, την ασφάλεια,
φτάνει στο αίσιο τέλος με την ίδια την προαιώνια κάθαρση να τον προειδοποιεί, να τον αποκαθιστά, να τον καθησυχάζει και να του απαλύνει την ανησυχία. Κι αν ο νους των παιδιών, κουρασμένος από την περιπέτεια, μπορεί
να αποκοιμηθεί, έχοντας συμφιλιωθεί με τους τρόμους του, οι λογισμοί των
μεγαλύτερων έρχονται σε επαφή με υποσυνείδητες ανάγκες, απωθημένα
συναισθήματα, καταπιεσμένες σκέψεις και λησμονημένους πόθους.
Ο καταιγισμός των ενσυνείδητων και λανθανόντων αυτών καταστάσεων
αμορφοποίητος και ακατέργαστος ζητά να πάρει σχήμα, να γίνει εικόνα, σχέδιο, αποτύπωμα, καταφύγιο, που θα καθοδηγήσει την αμύητη ψυχή στην πορεία του μύθου.
Η Τέχνη και τα εικαστικά γίνονται τα σκαλοπάτια της δύσκολης ανάβασης,
οι βακτηρίες στις κακοτράχαλες ατραπούς, οι αναβαθμίδες της πνευματικής
ανύψωσης, οι εξάντες, που ανακατευθύνουν και προσανατολίζουν τον νου.
Μέσω της ζωγραφιάς η αρμονία ενσαρκώνεται, τα δρώντα πρόσωπα αποπνέουν οικειότητα, οι συνειρμοί ταξινομούνται, τα κίνητρα χρωματίζονται, η
δράση φωτίζεται, η σκέψη δεν παραστρατεί, αλλά προχωρά προς την τελική
λύση. Κάθε παραμύθι είναι μια ψυχοθεραπευτική διαδικασία στην οποία, αν
ο λόγος θεωρείται η οδός, τα εικαστικά είναι το φως που την ερμηνεύει.

Αυτοεκτίμηση
Το μέτρο της αυτοεκτίμησης πολλές φορές ορίζεται από την ικανότητα να
αρνούμαστε τις ιδιότητές μας, ώστε να λάμψει η ύπαρξη ατόφια και απαλλαγμένη από κοινωνικές μνήμες, που θαμπώνουν την ουσία και τον αρχικό σκοπό.
Από τη δυνατότητα να λησμονούμε τη συσσωρευμένη πίκρα, τις ματαιώσεις,
τις συμβάσεις, τις προσδοκίες και να αναγεννιόμαστε, κρατώντας μόνο την
εμπειρία και την ευγνωμοσύνη του βιώματος. Και καθώς η πορεία με την πάροδο του χρόνου θα γίνεται ολοένα και μοναχικότερη και η αυτοκριτική πιο
αδέκαστη και στυγνή, η ποιότητα και όχι η ποσότητα της αυτοεκτίμησής της
είναι αυτή που θα κρατήσει τα προσχήματα.
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Δύο καίρια χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών
του 21ου αιώνα
Λίγα επαγγέλματα μπορούν να αντανακλούν τόσο έντονα και άμεσα τις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές όσο το λειτούργημα του εκπαιδευτικού.
Αυτό συμβαίνει επειδή οι μεταβολές επηρεάζουν απευθείας τα παιδιά και
προδιαγράφουν μια διαφορετική γι’ αυτά πορεία, που οφείλει γρήγορα να
προβλεφθεί, να προετοιμαστεί, να εκκολαφθεί και να εναρμονιστεί με τους
νέους στόχους και συνθήκες.
Παρά τις όποιες αντιστάσεις και ζυμώσεις, στις συζητήσεις των δασκάλων
και στις παρέες των μαθητών στα διαλείμματα πρέπει κάποιος να αναζητήσει
τις τάσεις που σε λίγο θα ξεχυθούν από τις σχολικές αίθουσες, για να πλημμυρίσουν την οικουμένη.
Πριν καν η κοινωνία το αντιληφθεί, στα σχολεία η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η διαπολιτισμικότητα, η αγωγή υγείας, οι νέες τεχνολογίες και η τηλεκπαίδευση, η συμπερίληψη και η σχεδιαστική σκέψη γίνονται καθημερινότητα.
Το σχολείο είναι ένα διακύβευμα που πρέπει να εξισορροπεί καθημερινά
το νέο με το παλιό, τις ουτοπίες, τις αγκυλώσεις, τις εξιδανικεύσεις, τις καθηλώσεις, τα όνειρα, τις ευχές, τις νευρώσεις, τις αυταπάτες και τις προσδοκίες
ολόκληρων γενεών.
Το σχολείο είναι η κιβωτός του μέλλοντος που απορροφά με ευαισθησία
τους ετερόκλητους κραδασμούς και αναπλαισιώνει κάθε οραματισμό, φιλοσοφία, ανάγκη, πολιτική, στρατηγική ή στοχοθεσία.
Το σημερινό σχολείο δεν αναπαράγει την κυρίαρχη ιδεολογία, αλλά είναι
η κυψέλη που την καθορίζει.
Και ο εκπαιδευτικός είναι εκείνος που θα την κάνει να προκύψει είτε ως
δημοκρατική επιλογή ελεύθερων προσωπικοτήτων είτε ως ψυχαναγκασμό
ευάλωτων και ανασφαλών μαθητών.
Από αυτή τη διαπίστωση απορρέει το πρώτο και ουσιαστικότερο χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού του 21ου αιώνα:
Η ευλογία ή η καταδίκη, το κίνητρο ή το άχθος να μπορεί να προβλέπει, να
κατανοεί και να διαχειρίζεται τις αλλαγές.
Ή αλλιώς η ικανότητα του εκπαιδευτικού να δημιουργεί τόση σταθερότητα, ώστε μέσα από αυτήν να γίνεται η αλλαγή διαχειρίσιμη και για τον ίδιο,
αλλά και για τους γονείς και τα παιδιά.
Να μπορεί να χειριστεί μάλιστα μεταβολές που δεν έχουν ακόμη χωνευτεί κοινωνικά, αλλά μοιάζουν περισσότερο με πειραματισμό, παρά με ώριμη
απόφαση ή εξελικτική διαδικασία.
Σε μια κοινωνία που επιταχύνει και πολλές μεταβλητές, συγκυρίες και
εξωγενείς παράγοντες καθορίζουν την τελική έκβαση, ο εκπαιδευτικός πρέπει να μπορεί να τιθασεύσει την ορμή των αλλαγών:
- προβλέποντας την πορεία τους μέσα από αντικειμενικούς στόχους,
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- αξιολογώντας το εύρος της διακινδύνευσης, τις επιπτώσεις της στην ποιότητα ζωής και στην ψυχολογική ζωή των μαθητών,
- επικοινωνώντας αποτελεσματικά την αναγκαιότητα των αλλαγών,
- επιλέγοντας ποια στοιχεία θα διαφοροποιηθούν και ποια θα παραμείνουν αμετάβλητα,
- διαθέτοντας εναλλακτικά σχέδια σε περίπτωση μη επιτυχίας,
- υπολογίζοντας τους κοινωνικούς, οικονομικούς και συναισθηματικούς
πόρους που θα χρειαστούν για την αλλαγή,
- καλλιεργώντας τις δεξιότητες που απαιτεί η αλλαγή,
- παρέχοντας κίνητρα και έμπνευση,
- διαχειριζόμενος την κοινωνική αδράνεια και την αντίσταση στην αλλαγή,
- υποστηρίζοντας εκείνους που δεν μπορούν να προσαρμοστούν στις αλλαγές,
- αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες,
- προσδιορίζοντας τη νέα πραγματικότητα όταν αυτή θα έχει γίνει κυρίαρχη,
Αν η διαχείριση των αλλαγών είναι το μεγάλο ζητούμενο, προϋπόθεση
είναι η ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών και η ενδυνάμωση της προσωπικότητάς τους.
Λίγοι αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα της διαπίστωσης πως η διδασκαλία είναι μια αναπαράσταση ομαδικής και ατομικής ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας με όλα τα ψυχαναλυτικά, γνωστικά, συμπεριφοριστικά ή ουμανιστικά χαρακτηριστικά της. Με μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση, με αγαπητικές
σχέσεις και με δυναμικές, που επηρεάζουν συθέμελα τόσο τον εκπαιδευτικό,
όσο και τους μαθητές του. Πώς αυτή λαμβάνει χώρα δίχως εποπτεία ή συναισθηματική υποστήριξη είναι κάτι που πρέπει να διερευνηθεί και σίγουρα να
αλλάξει μέσα στα επόμενα χρόνια.
Σε μια εποχή που η συναισθηματική ισορροπία, που προέκυπτε κάποτε
από τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα των κοινωνικών θεσμών, έχει
γίνει δυσεύρετη Ιθάκη, η ψυχική ευρωστία του εκπαιδευτικού γίνεται προαπαιτούμενο και φορτίο βαρύ.
Πολλοί μηρυκάζουν τον όρο μαθητοκεντρικός και τον προβάλλουν ως πρότυπο δημοκρατικότητας ή προοδευτισμού. Οι ίδιοι πολλές φορές προσκυνούν
γονεϊκά συστήματα παράλογων απαιτήσεων και αξιώσεων από κηδεμόνες
που επιβάλλουν, χωρίς να συμμετέχουν. Κανένα, όμως, από τα συστήματα που
απαρτίζουν το σχολείο, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς και η
ίδια η κοινωνία, δεν είναι συγκρουσιακό. Το σχολείο πρέπει να είναι μαθητοκεντρικό, δασκαλοκεντρικό, «γονεϊκό-κεντρικό» και βαθύτατα κοινωνικό.
Εμείς τονίζουμε την έμφαση που πρέπει να δοθεί στην προσωπικότητα
του εκπαιδευτικού και στην ψυχική του υγεία. Στην καταπολέμηση των νευρώσεων, των καταθλίψεων, των ψυχαναγκασμών, των κρίσεων πανικού, που
συνοδεύουν πολλούς συναδέλφους στην τάξη. Στη διασφάλιση της ποιότητας ζωής και της αρμονίας.
Προτείνουμε δε να δημιουργηθούν νέες υπηρεσίες ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για τους εκπαιδευτικούς και να διενεργηθούν
έρευνες που θα αποδείξουν την αναγκαιότητα αυτή.
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Συνεπιμέλεια: Η θεσμοθέτηση του αυτονόητου
Ευστράτιος Π. Παπάνης,1 Ειρήνη Δ. Καραμπάση2

Περίληψη
Βάσει των ερευνών που έχουν διεξαχθεί κατά τα τελευταία χρόνια στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο παρουσιάζεται όλο και επιτακτικότερη η ανάγκη
αναθεώρησης του πατρικού ρόλου και τονίζεται η μεγάλη σημασία της συνεχιζόμενης συμμετοχής των πατέρων στην ανατροφή των παιδιών τους, μέσω
νέων ρυθμίσεων γονικής μέριμνας, όπως η συνεπιμέλεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευημερία τόσο των ίδιων των πατέρων, όσο και των παιδιών τους.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της συνεπιμέλειας και
του πατρικού ρόλου στο διαζύγιο αναφορικά με τον ελλαδικό χώρο. Κατά
την ερευνητική διαδικασία, η οποία ξεκίνησε από τον Ιανουάριο 2015 και
βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι σήμερα, συλλέχθηκαν δεδομένα από 2.638 άτομα, μέσω της χορήγησης ενός ημιδομημένου ερωτηματολογίου.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας αποτελεί κοινό αίτημα τόσο
των γυναικών, όσο και των ανδρών η διατήρηση της ποιοτικής συμμετοχής
του πατέρα στη ζωή των παιδιών μετά το διαζύγιο.
Λέξεις-Κλειδιά: Διαζύγιο, Συνεπιμέλεια, Κοινή φυσική επιμέλεια, Ευημερία παιδιών

Εισαγωγή
Η αύξηση της συμμετοχής των πατέρων στην καθημερινή ζωή των παιδιών
τους (Westphal, Poortman, & Van der Lippe, 2014) και του αριθμού των εργαζόμενων μητέρων κατά τα τελευταία χρόνια (Hook, 2006), καθώς και τα
κινήματα δικαιωμάτων των πατέρων, οι οποίοι αγωνίζονται για πιο ίσες ευθύνες παιδικής μέριμνας μετά τον χωρισμό ή το διαζύγιο (Spruijt & Duindam,
2009), συντέλεσαν στην αναθεώρηση των νόμων σχετικά με τις ρυθμίσεις
της επιμέλειας (Juby, Le Bourdais, & Marcil-Gratton, 2005), σε αρκετές δυτικές χώρες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεχιζόμενης συμμετοχής
των γονέων.
Η συνεπιμέλεια αναφέρεται στη ρύθμιση που περιλαμβάνει την από κοινού νομική και/ή φυσική επιμέλεια των παιδιών μετά το διαζύγιο των γονέων
(Bender, 1994). Ο όρος κοινή φυσική επιμέλεια (JPC) σημαίνει ότι ένα παιδί
ζει εναλλακτικά και εξίσου το ίδιο και με τους δύο γονείς, μετακινούμενο
μεταξύ των αντίστοιχων σπιτιών τους (Melli, Brown, 2008; Spruijt, Duindam,
2009). Ενώ η νομική συνεπιμέλεια προβλέπει μόνο την κοινή λήψη αποφάσεων από τους γονείς σε θέματα που αφορούν τα παιδιά τους, καθώς και τη

1. Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου.
2. Υπ. Δρ. του Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Εκπαιδευτικός Π.Ε.
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συνεχή και ενεργό εμπλοκή του γονέα, που δεν διαμένει με το παιδί στη ζωή
του, ακόμα και εάν αυτό διαμένει με τον άλλο γονέα.
Παράγοντες όπως ο αριθμός των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, η οικογενειακή νομοθεσία και οι πολιτιστικές απόψεις σχετικά με τους ρόλους
των φύλων αναφορικά με τη γονιμότητα αποτελούν κάποιες από τις αιτίες
στις οποίες αποδίδονται οι διακρατικές διαφορές στα έντυπα, όσον αφορά
την επιμέλεια μετά τον χωρισμό (Kelly, 2007).
Στο Ουϊσκόνσιν των ΗΠΑ, το ποσοστό των διαζευγμένων γονέων που είχαν ένα κοινό πρόγραμμα γονικής μέριμνας αυξήθηκε από περίπου 12% το
1989 σε περίπου 50% το 2010, 40% στο Βέλγιο και τη Σουηδία, περίπου 30%
στη Νορβηγία, περίπου 20% στη Δανία, 40% (Κεμπέκ) στον Καναδά, 16% στην
Αυστραλία, 15% στην Ισπανία και 12% στο Ηνωμένο Βασίλειο (Steinbach,
2019).
Αξιοσημείωτο είναι, ωστόσο, ότι κανένας από τους νέους νομικούς κανονισμούς σχετικά με τις ρυθμίσεις διαμονής δεν καθιστά υποχρεωτική την κοινή
φυσική επιμέλεια, αλλά υποχρεώνει τα δικαστήρια να εξετάσουν σοβαρά αυτήν τη ρύθμιση, εάν το ζητήσουν ένας ή και οι δύο γονείς. Έτσι, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πιο κοινός
κανονισμός για την κοινή διαβίωση των παιδιών με χωρισμένους γονείς εξακολουθεί να είναι η μονογονεϊκή φροντίδα (Bjarnason, Arnarsson, 2011).

1. Ε
 πιπτώσεις της κοινής φυσικής επιμέλειας στην ευημερία
των παιδιών
Υπάρχει σε μεγάλο βαθμό συναίνεση μεταξύ των ερευνητών, των επαγγελματιών και των νομικών ότι οι ρυθμίσεις κοινής φυσικής επιμέλειας μετά
τον γονικό χωρισμό ή το διαζύγιο ωφελούν τα περισσότερα παιδιά, εάν οι
γονείς συνεργάζονται και έχουν χαμηλά επίπεδα σύγκρουσης (Amato, 2010;
Härkönen, Bernardi, & Boertien, 2017).
Ωστόσο, υπάρχει διαφωνία σχετικά με την επίδραση της κοινής φυσικής
επιμέλειας των παιδιών, εάν οι γονείς δεν συνεργάζονται ή έχουν συνεχιζόμενες συγκρούσεις. Από τη μία πλευρά, οι υποστηρικτές της κοινής φυσικής επιμέλειας θεωρούν ότι η εν λόγω ρύθμιση λειτουργεί πάντα προς
το καλύτερο συμφέρον του παιδιού (Kruk, 2012; Warshak, 2014), ακόμα και
στην περίπτωση που οι χωρισμένοι ή διαζευγμένοι γονείς έχουν συνεχιζόμενες συγκρούσεις. Από την άλλη πλευρά, υποστηρίζεται ότι η συνεχιζόμενη
γονική σύγκρουση είναι εξαιρετικά επιζήμια για την ευημερία των παιδιών
(Emery, 2016; McIntosh, Pruett, & Kelly, 2014; Pruett, McIntosh, & Kelly, 2014),
εφόσον τα εκθέτει σε ασυνεπή γονική μέριμνα και μερικές φορές οδηγεί
στην υπονόμευση του ενός γονέα από τον άλλο (Kalmijn, 2016; Vanassche,
Sodermans, Matthijs, & Swicegood, 2013).
Αναφορικά με τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα των εμπειρικών μελετών,
η κοινή φυσική επιμέλεια μετά τον γονικό χωρισμό ή το διαζύγιο έχει ουδέτερη έως θετική επίδραση στην ευημερία των παιδιών.
Αρκετές μελέτες, οι οποίες εστίασαν στην ψυχική υγεία ως μέτρο της
ευημερίας του παιδιού, έδειξαν ότι τα παιδιά σε πυρηνικές οικογένειες
παρουσίασαν χαμηλότερους δείκτες σε σχέση με τα παιδιά χωρισμένων
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ή διαζευγμένων γονέων, αλλά ότι τα παιδιά σε ρυθμίσεις κοινής φυσικής
επιμέλειας παρουσίασαν χαμηλότερους δείκτες σε σχέση με τα παιδιά σε
ρυθμίσεις αποκλειστικής επιμέλειας (Bergström, Fransson, Hjern, Köhler, &
Wallby, 2014; Bergström, Fransson, Wells, Köhler, & Hjern, 2018; Bergström
et al., 2015; Fransson, Turunen, Hjern, Östberg, & Bergström, 2016; Hagquist,
2016; Jablonska & Lindberg, 2007; Nilsen , Breivik, Wold, & Bøe, 2017).
Σύμφωνα με μια άλλη σουηδική μελέτη (ULF) διαπιστώθηκε μια σημαντικά
χαμηλότερη πιθανότητα υποκειμενικού στρες στα παιδιά που ζουν σε ρυθμίσεις κοινής φυσικής επιμέλειας σε σύγκριση με τα παιδιά που ζουν υπό την
αποκλειστική επιμέλεια (Turunen, 2016). Επιπλέον, οι Bjarnason & Arnarsson
(2011) και Bjarnason et al. (2012) διαπίστωσαν ότι τα παιδιά σε ρυθμίσεις κοινής φυσικής επιμέλειας έχουν ίσα ή λιγότερα προβλήματα στην επικοινωνία
με τους γονείς τους, καθώς και ίσα ή υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από
τη ζωή σε σχέση με τα παιδιά από μονογονεϊκές οικογένειες.
Άλλες σουηδικές μελέτες, οι οποίες εστίασαν στην επικίνδυνη συμπεριφορά
(αλκοόλ, παράνομες ουσίες, κάπνισμα), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι έφηβοι που ζούσαν υπό το καθεστώς της κοινής φυσικής επιμέλειας δεν είχαν ή είχαν ελαφρώς υψηλότερα ποσοστά επικίνδυνης συμπεριφοράς σε σύγκριση με
τους εφήβους από πυρηνικές οικογένειες, αλλά σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά από εκείνους που προέρχονταν από μονογονεϊκές οικογένειες (Carlsund,
Eriksson, Löfstedt, & Sellström, 2013; Jablonska & Lindberg, 2007).
Σύμφωνα με τη μετά-ανάλυση του Bauserman (2012), τα παιδιά υπό το καθεστώς της κοινής επιμέλειας παρουσιάζουν καλύτερη προσαρμογή (γενική προσαρμογή, συναισθηματική προσαρμογή, προσαρμογή συμπεριφοράς,
αυτοεκτίμηση, οικογενειακές σχέσεις, ακαδημαϊκές επιδόσεις και προσαρμογή στο διαζύγιο) σε σχέση με τα παιδιά υπό το καθεστώς της αποκλειστικής (κυρίως μητρικής) επιμέλειας.
Ο Poortman (2018) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σχέση μεταξύ της
επαφής πατέρα-παιδιού και της ευημερίας του παιδιού εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από τη συμμετοχή των πατέρων στην ανατροφή των παιδιών πριν από
τον χωρισμό.
Γενικότερα, η διαμάχη σχετικά με το κατά πόσο η κοινή φυσική επιμέλεια
θεωρείται υπό όλες τις συνθήκες η καλύτερη ρύθμιση επιμέλειας ή όχι αντικατοπτρίζεται σε αντιφατικά εμπειρικά αποτελέσματα.
Ορισμένες μελέτες αποκάλυψαν καμία ή μόνο μια ελάχιστη αρνητική επίδραση της σύγκρουσης στην ευημερία των παιδιών σε ρυθμίσεις κοινής φυσικής επιμέλειας (Spruijt & Duindam, 2009), ενώ άλλες διαπίστωσαν ότι η
σύγκρουση αυξάνει την πιθανότητα αρνητικών αποτελεσμάτων για τα παιδιά
(Cashmore et al., 2010; McIntosh, 2009; Vanassche et al., 2013).
Όμοια, οι Sobolewski και Amato (2007), οι Kalmijn (2016) και οι Vanassche
et al. (2013) έδειξαν ότι τα ενήλικα παιδιά που μεγάλωσαν σε οικογένειες με
υψηλή σύγκρουση ή τα παιδιά από διαζευγμένους γονείς δεν είχαν υψηλότερη ευημερία όταν είχαν στενές σχέσεις και με τους δύο γονείς, σε σύγκριση
με εκείνους που είχαν μόνο θετική σχέση με έναν γονέα.
Αρκετές άλλες μελέτες επιβεβαίωσαν ότι δεν είναι ο συνολικός χρόνος
που αφιερώνεται με το παιδί ο οποίος σχετίζεται με καλύτερα αποτελέσματα,
αλλά η ποιότητα της γονικής μέριμνας (Hagquist, 2016; Sandler, Wheeler, &
Braver, 2013; Spruijt, de Goede, & Vandervalk, 2004).
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Η ηλικία του παιδιού αποτελεί ακόμα ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα αναφορικά με την επιλογή της λιγότερο επιζήμιας ρύθμισης της επιμέλειας. Οι υποστηρικτές της κοινής φυσικής επιμέλειας διατείνονται ότι η προσκόλληση
του βρέφους-πατέρα είναι εξίσου σημαντική για το παιδί, όπως και η προσκόλληση βρέφους-μητέρας. Έτσι, τονίζουν την υψηλή σημασία της συνέχειας και στις δύο σχέσεις για την κοινωνική, συναισθηματική, προσωπική και
γνωστική ανάπτυξη του παιδιού (Kelly & Lamb, 2000; Kruk, 2005; Warshak,
2014; McIntosh, Smyth, & Kelaher, 2015).
Από την άλλη πλευρά, άλλες έρευνες αποκάλυψαν ότι οι συχνές διανυκτερεύσεις πολύ μικρών παιδιών σε δύο σπίτια σχετίζονται με ανασφάλεια
προσκόλλησης και λιγότερο ρυθμισμένες συμπεριφορές (McIntosh, Smyth,
& Kelaher, 2013; Tornello et al., 2013).
Ο καλύτερος κύκλος φροντίδας ανάλογα με την ηλικία του παιδιού αποτελεί
ένα επιπρόσθετο ζήτημα διαμάχης ανάμεσα στους ειδικούς, εφόσον κάποιοι
υποστηρίζουν ότι είναι πολύ αγχωτικό για τα βρέφη και τα νήπια να εναλλάσσονται μεταξύ δύο σπιτιών (Tornello et al., 2013), ενώ άλλοι θεωρούν ότι ακόμα
και τα βρέφη και νήπια μπορούν να ζήσουν σε ρυθμίσεις κοινής φυσικής επιμέλειας (Millar & Kruk, 2014). Συνήθως, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορεί
να εναλλάσσουν σπίτια κάθε 3-4 ημέρες, στην ηλικία των οκτώ, κάθε 5 έως 7
ημέρες (Kelly & Lamb, 2000), ενώ οι έφηβοι τείνουν να ενοχλούνται από αυτή
την εναλλαγή, εφόσον διαταράσσει την κοινωνική τους ζωή.
Συνολικά, υπάρχουν αρκετές σχεσιακές και διαρθρωτικές συνθήκες που
φαίνεται να ευνοούν τις ευεργετικές ρυθμίσεις κοινής φυσικής επιμέλειας
(Gilmore, 2006:26), όπως η γεωγραφική εγγύτητα, η ικανότητα των γονέων
να συνεργάζονται χωρίς (υψηλή) σύγκρουση, οι φιλικές προς την οικογένεια
ώρες εργασίας, ο βαθμός οικονομικής ανεξαρτησίας, η ευελιξία και ο υψηλός βαθμός ανταπόκρισης στις ανάγκες των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της προθυμίας για αλλαγή των ρυθμίσεων για την κάλυψη των μεταβαλλόμενων αναγκών των παιδιών καθώς μεγαλώνουν (Cashmore et al., 2010;
Fehlberg et al., 2011b; Gilmore, 2006; Skjørten & Barlindhaug, 2007).

2. Δ
 ιαστάσεις του γονικού ρόλου των πατέρων σε διαφορετικές οικογενειακές δομές και η ευημερία των παιδιών
Σύμφωνα με τους Thomson et al. (1994), οι γονείς προσφέρουν στα παιδιά
τους δύο βασικούς πόρους: χρήματα και χρόνο. Ο χρόνος δίνει στους γονείς
την ευκαιρία να επιδείξουν υποστήριξη (αγάπη και ζεστασιά) στα παιδιά τους
και έλεγχο (επίβλεψη) (Baumrind, 1991).
Το διαζύγιο και οι επακόλουθες μεταβάσεις και αλλαγές στην πορεία της
ζωής των πατέρων και των παιδιών σχετίζονται με τη μείωση των γονικών πόρων (King and Sobolewski, 2006; McLanahan and Sandefur, 1994; Thomson
et al., 1994) και τη δημιουργία στρες, που επηρεάζει αρνητικά την παροχή
γονικής φροντίδας από την πλευρά των πατέρων (Degarmo και Forgatch,
1999).
Σύμφωνα με την προοπτική του οικογενειακού συστήματος, το διαζύγιο
ορίζεται ως μια αγχωτική διαδικασία με αρνητικές συνέπειες στην ευημερία των παιδιών (Amato, 2000), που μπορούν να αντισταθμιστούν μέσω
της υψηλής υποστήριξης και του υψηλού ελέγχου (Bronte-Tinkew et al.,
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2010; Campana et al., 2008, Carlson, 2006; Dunlop et al., 2001; King and
Sobolewski, 2006; Lansford, 2009).
Από την άλλη πλευρά, αναφορικά με τη θεωρία του κοινωνικού κεφαλαίου (Coleman, 1988), η διατήρηση της επαφής μεταξύ του γονέα και του
παιδιού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταφορά κοινωνικού κεφαλαίου, το οποίο υπάρχει στη σχέση μεταξύ του γονέα και του παιδιού και
έχει μετρηθεί τόσο ως η ποσότητα (δηλαδή η επαφή), όσο και ως η ποιότητα (δηλαδή η γονική μέριμνα) της γονικής εμπλοκής (Furstenberg και
Hughes, 1995).
Σύμφωνα με την έρευνα των Bastaits, Ponnet, Mortelmans (2012), οι πατέρες που δεν είχαν την επιμέλεια ήταν λιγότερο υποστηρικτικοί και ασκούσαν μικρότερο έλεγχο σε σχέση με τους πατέρες στις πυρηνικές οικογένειες
και εκείνους που ασκούσαν κοινή φυσική επιμέλεια, γεγονός που μπορεί να
οφείλεται στη μείωση των γονικών πόρων μετά από ένα διαζύγιο (McLanahan
and Sandefur, 1994; Thomson et al., 1994).

3. Αυτοεκτίμηση και γονικές σχέσεις
Η αυτοεκτίμηση συνίσταται κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία στη στενή σχέση με τους σημαντικούς άλλους όπως οι γονείς (Zakeri, Karimpour,
2011; Breivik, Olweus, 2006). Υψηλά επίπεδα γονικής υποστήριξης έχει βρεθεί ότι σχετίζονται με υψηλότερη αυτοεκτίμηση στους εφήβους (Bastaits,
Ponnet, Mortelmans, 2012; Birkeland et al., 2012) και ασφαλή προσκόλληση.
Σύμφωνα με τη σουηδική έρευνα των Turunen, Fransson, Bergstrom
(2017), ενώ σημειώθηκαν διαφορές στους μέσους όρους, οι οποίες θεωρήθηκαν ενδείξεις διαφοράς στην αυτοεκτίμηση μεταξύ των παιδιών που διαβιούσαν υπό το καθεστώς της κοινής φυσικής επιμέλειας, εκείνων που ζούσαν
μόνο με έναν γονέα και των παιδιών σε πυρηνικές οικογένειες, εντούτοις οι
διαφορές αυτές δεν ήταν στατιστικώς σημαντικές, έτσι ώστε να γενικευτούν
τα συμπεράσματα.
Επιπλέον, ο έλεγχος που ασκούν οι πατέρες δεν σχετίζεται σημαντικά
με την αυτοεκτίμηση των παιδιών (Kakihara et al., 2010; Bastaits, Ponnet,
Mortelmans, 2012), εφόσον οι έρευνες έχουν αποκαλύψει αντιφατικά αποτελέσματα. Στη μελέτη των Zakeri και Karimpour (2011) βρέθηκε μια θετική
σχέση μεταξύ του γονικού ελέγχου/υποστήριξης και της αυτοεκτίμησης των
παιδιών, ενώ άλλοι ερευνητές βρήκαν αρνητική σχέση (Plunkett et al., 2007;
Siffert et al., 2012).
Αναφορικά με την ελληνική έρευνα του Παπάνη (2004-2006) δεν υπήρχε καμία στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση όσον αφορά τους μέσους
όρους αυτοεκτίμησης του γενικού πληθυσμού και των ατόμων από διαζευγμένους γονείς, γεγονός που μπορεί να οφειλόταν στους ισχυρότερους μηχανισμούς προσαρμογής και ευελιξίας που έπρεπε να αναπτύξουν τα άτομα
με χωρισμένους γονείς. Επιπλέον, διαφοροποιητικός παράγοντας στην αυτοεκτίμηση ήταν η μορφή του διαζυγίου (διάσταση ή επίσημος χωρισμός) και
οι σχέσεις των γονέων αργότερα. Οι δραστικές, δηλαδή, λύσεις φάνηκαν να
είναι προτιμότερες από την ανατροφοδότηση μιας σχέσης που έχει λήξει,
διαιωνίζοντας έτσι τις συγκρούσεις και τις εντάσεις που προκύπτουν ως συνέπεια της πλημμελούς επικοινωνίας των συζύγων.
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Μεθοδολογία έρευνας
Σκοπός
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της συνεπιμέλειας και
του πατρικού ρόλου μετά το διαζύγιο ή τον χωρισμό. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνονται οι απόψεις των ατόμων για
τον γονικό ρόλο του πατέρα μετά από ένα διαζύγιο.

Μεθοδολογικό εργαλείο
Κατασκευάστηκε ένα ποσοτικό ερωτηματολόγιο το οποίο ανέπτυξε μια σειρά κλιμάκων απόψεων οι οποίες, σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο, φαίνεται να διαμορφώνουν τη στάση των ατόμων απέναντι στον ρόλο του πατέρα
μετά το διαζύγιο. Οι κλίμακες αυτές αναπτύχθηκαν ως κλίμακες Likert 5 σημείων (με αντιστοίχιση 1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=δεν έχω άποψη,
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των
δεδομένων που συλλέχθηκαν εμφανίζονται στη συνέχεια.

Χαρακτηριστικά του δείγματος
Συλλέχθηκαν δεδομένα από 2.638 άτομα κατά το διάστημα Ιανουάριος
2014–Δεκέμβριος 2020. Όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του
δείγματος, αυτά έχουν ως εξής: Ως προς το φύλο, το 27,6% είναι άνδρες, ενώ
το υπόλοιπο 62,4% είναι γυναίκες. Σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση,
43,5% είναι άγαμοι, 9,4% έγγαμοι χωρίς παιδιά, 20,7% έγγαμοι με παιδιά,
17,9% διαζευγμένοι, 7,6% σε διάσταση και 0,8% σε χηρεία. Ο μέσος όρος
της ηλικίας των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι τα 36,71 έτη. Τέλος, ως
προς το μορφωτικό επίπεδο, 0,2% είναι απόφοιτοι Δημοτικού, 1,2% απόφοιτοι
Γυμνασίου, 16,2% απόφοιτοι Λυκείου, 10,7% φοιτητές, 49,2% κάτοχοι πτυχίου
Ανώτερης/Ανώτατης Εκπαίδευσης και 22,5% κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.

Στατιστική ανάλυση δεδομένων
Οι κατανομές συχνοτήτων των απόψεων των συμμετεχόντων παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.
Όσον αφορά την άποψη ότι «Ο πατρικός ρόλος είναι περισσότερο κοινωνικός παρά βιολογικός», οι περισσότεροι συμμετέχοντες (57,2%) δηλώνουν
ότι διαφωνούν (πίνακας 1).
Πίνακας 1: Ο πατρικός ρόλος είναι περισσότερο κοινωνικός παρά βιολογικός
Ποσοστό
Διαφωνώ απόλυτα/Διαφωνώ

57,2%

Δεν έχω άποψη

4,3%

Συμφωνώ/Συμφωνώ απόλυτα

38,5%

Σύνολο

100%
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Όσον αφορά την άποψη ότι ««Η επιμέλεια των παιδιών μετά το διαζύγιο
πρέπει να κατοχυρώνεται στη μητέρα, όπως είναι η δικαστική πρακτική μέχρι
σήμερα» οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες (60,3%) δηλώνουν ότι
διαφωνούν, όπως φαίνεται και στον πίνακα 2.
Πίνακας 2: Η επιμέλεια των παιδιών μετά το διαζύγιο πρέπει να κατοχυρώνεται
στη μητέρα, όπως είναι η δικαστική πρακτική μέχρι σήμερα
Ποσοστό
Διαφωνώ απόλυτα/Διαφωνώ

60,3%

Δεν έχω άποψη

8,4%

Συμφωνώ/Συμφωνώ απόλυτα

31,2%

Σύνολο

100%

Όσον αφορά την άποψη ότι «Ο πατέρας πρέπει να συναποφασίζει με τη
μητέρα για τα θέματα ανατροφής των παιδιών μετά το διαζύγιο», η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (92,2%) δηλώνει ότι συμφωνεί, όπως
φαίνεται και στον πίνακα 3.

Πίνακας 3: Ο πατέρας πρέπει να συναποφασίζει με τη μητέρα για τα θέματα
ανατροφής των παιδιών μετά το διαζύγιο
Ποσοστό
Διαφωνώ απόλυτα/Διαφωνώ

3,6%

Δεν έχω άποψη

1,2%

Συμφωνώ/Συμφωνώ απόλυτα

92,2%

Σύνολο

100%

Όσον αφορά την άποψη ότι «Το καθεστώς της απλής επικοινωνίας του
πατέρα με τα τέκνα, όπως καθορίζεται από τη δικαστική πρακτική, χωρίς δικαίωμα λήψης αποφάσεων για την ανατροφή τους, πρέπει να διατηρηθεί ως
έχει», οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες (44,6%) δηλώνουν ότι διαφωνούν, όπως φαίνεται και στον πίνακα 4.
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Πίνακας 4: Το καθεστώς της απλής επικοινωνίας του πατέρα με τα τέκνα,
όπως καθορίζεται από τη δικαστική πρακτική, χωρίς δικαίωμα λήψης αποφάσεων
για την ανατροφή τους, πρέπει να διατηρηθεί ως έχει
Ποσοστό
Διαφωνώ απόλυτα/Διαφωνώ

44,6%

Δεν έχω άποψη

24,3%

Συμφωνώ/Συμφωνώ απόλυτα

31,1%

Σύνολο

100%

Όσον αφορά το ερώτημα «Ποιο πιστεύετε πως είναι τα κυρίαρχο συναίσθημα και οι καταστάσεις που βιώνει ο πατέρας μετά τη φυσική του απομάκρυνση από το σπίτι και τον τόπο κατοικίας των τέκνων του», οι περισσότεροι
από τους συμμετέχοντες (30,1%) θεωρούν ότι κυριαρχεί το συναίσθημα της
θλίψης, ενώ ακολουθεί η αίσθηση αποτυχίας, επειδή ακυρώνεται ο πατρικός
ρόλος. Αναλυτικά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον pίνακα 5.

Πίνακας 5: Ποιο πιστεύετε πως είναι τα κυρίαρχο συναίσθημα και οι καταστάσεις που βιώνει ο πατέρας μετά τη φυσική του απομάκρυνση από το σπίτι
και τον τόπο κατοικίας των τέκνων του
Ποσοστό
Ενοχή

8,8%

Θλίψη

30,1%

Αδιαφορία

2,5%

Εκδίκηση

2,8%

Αποδέσμευση από ευθύνες

9,2%

Χειροτέρευση ποιότητας ζωής

5,6%

Οικονομική αφαίμαξη

3,8%

Αίσθηση αποτυχίας, επειδή
ακυρώνεται ο πατρικός ρόλος
Επιδείνωση αυτοεκτίμησης

28,4%
4%

Άλλο

4,7%

Σύνολο

100%
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Όσον αφορά την άποψη ότι «Το κράτος πρέπει να προχωρήσει στη θέσπιση νόμων για τη συνεπιμέλεια-συγκηδεμονία», οι περισσότεροι από τους
συμμετέχοντες (86%) δηλώνουν ότι συμφωνούν, όπως φαίνεται και στον πίνακα 6.
Πίνακας 6: Το κράτος πρέπει να προχωρήσει στη θέσπιση νόμων
για τη συνεπιμέλεια-συγκηδεμονία
Ποσοστό
Διαφωνώ απόλυτα/Διαφωνώ

7,5%

Δεν έχω άποψη

6,5%

Συμφωνώ/Συμφωνώ απόλυτα

86%

Σύνολο

100%

Όσον αφορά την άποψη ότι «Η επίλυση των διαφορών των γονέων σε
ένα διαζύγιο πρέπει να γίνεται εξωδικαστικά μέσω του θεσμού της διαμεσολάβησης, εφόσον ισχύσει και στην Ελλάδα», οι περισσότεροι από τους
συμμετέχοντες (77,4%) δηλώνουν ότι συμφωνούν, όπως φαίνεται και στον
πίνακα 7.

Πίνακας 7: Η επίλυση των διαφορών των γονέων σε ένα διαζύγιο πρέπει
να γίνεται εξωδικαστικά μέσω του θεσμού της διαμεσολάβησης,
εφόσον ισχύσει και στην Ελλάδα
Ποσοστό
Διαφωνώ απόλυτα/Διαφωνώ

6,5%

Δεν έχω άποψη

15,8%

Συμφωνώ/Συμφωνώ απόλυτα

77,4%

Σύνολο

100%

Όσον αφορά την άποψη ότι «Πρέπει άμεσα να θεσπιστεί η ίδρυση οικογενειακού δικαστηρίου, επειδή το δικαστικό σύστημα δεν έχει ούτε τον χρόνο
ούτε την εξειδίκευση για να επιλύει οικογενειακές διαφορές», η πλειοψηφία
των συμμετεχόντων (87,4%) δηλώνει ότι συμφωνεί, όπως φαίνεται και στον
πίνακα 8.
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Πίνακας 8: Πρέπει να θεσπιστεί η ίδρυση οικογενειακού δικαστηρίου, επειδή το
δικαστικό σύστημα δεν έχει ούτε τον χρόνο ούτε την εξειδίκευση για να επιλύει
οικογενειακές διαφορές
Ποσοστό
Διαφωνώ απόλυτα/Διαφωνώ

4%

Δεν έχω άποψη

8,6%

Συμφωνώ/Συμφωνώ απόλυτα

87,4%

Σύνολο

100%

Όσον αφορά την άποψη ότι «Οι γονείς που μπαίνουν στη διαδικασία διαζυγίου και επιμέλειας τέκνων πρέπει να επισκέπτονται υποχρεωτικά εξειδικευμένες κοινωνικές υπηρεσίες, εφόσον δεν μπορούν με σύνεση να αποφασίσουν οι ίδιοι», η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (92,2%)
δηλώνει ότι συμφωνεί, όπως φαίνεται και στον πίνακα 9.

Πίνακας 9: Οι γονείς που μπαίνουν στη διαδικασία διαζυγίου και επιμέλειας
τέκνων πρέπει να επισκέπτονται υποχρεωτικά εξειδικευμένες κοινωνικές
υπηρεσίες, εφόσον δεν μπορούν με σύνεση να αποφασίσουν οι ίδιοι
Ποσοστό
Διαφωνώ απόλυτα/Διαφωνώ

3,8%

Δεν έχω άποψη

4%

Συμφωνώ/Συμφωνώ απόλυτα

92,2%

Σύνολο

100%

Όσον αφορά την άποψη ότι «Οι πατέρες συνήθως χρησιμοποιούν τα παιδιά τους, για να εκβιάσουν ή να εκμεταλλευτούν την πρώην σύζυγο», οι συμμετέχοντες εμφανίζονται διχασμένοι. Το 42% των συμμετεχόντων δηλώνουν
ότι διαφωνούν, ενώ το 35,9% δηλώνουν ότι συμφωνούν.
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Πίνακας 10: Οι πατέρες συνήθως χρησιμοποιούν τα παιδιά τους,
για να εκβιάσουν ή να εκμεταλλευτούν την πρώην σύζυγο
Ποσοστό
Διαφωνώ απόλυτα/Διαφωνώ

42%

Δεν έχω άποψη

22%

Συμφωνώ/Συμφωνώ απόλυτα

35,9%

Σύνολο

100%

Όσον αφορά την άποψη ότι «Οι μητέρες συνήθως χρησιμοποιούν τα παιδιά τους, για να εκβιάσουν ή να εκμεταλλευτούν τον πρώην σύζυγο», οι
περισσότεροι από τους συμμετέχοντες (56,9%) δηλώνουν ότι συμφωνούν,
όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα 11.

Πίνακας 11: Οι μητέρες συνήθως χρησιμοποιούν τα παιδιά τους,
για να εκβιάσουν ή να εκμεταλλευτούν τον πρώην σύζυγο
Ποσοστό
Διαφωνώ απόλυτα/Διαφωνώ

23%

Δεν έχω άποψη

20,1%

Συμφωνώ/Συμφωνώ απόλυτα

56,9%

Σύνολο

100%

Όσον αφορά την άποψη ότι «Το καθεστώς της διατροφής είναι άδικο και
πρέπει να τροποποιηθεί από τον νόμο». οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες (44,6%) δηλώνουν ότι συμφωνούν, όπως φαίνεται και στον πίνακα 12.
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Πίνακας 12: Το καθεστώς της διατροφής είναι άδικο και πρέπει να τροποποιηθεί
από τον νόμο
Ποσοστό
Διαφωνώ απόλυτα/Διαφωνώ

31,1%

Δεν έχω άποψη

24,3%

Συμφωνώ/Συμφωνώ απόλυτα

44,6%

Σύνολο

100%

Όσον αφορά την άποψη ότι «Η οικονομική κρίση και η ανεπάρκεια του
κράτους πρόνοιας δεν επιτρέπουν στις μητέρες που ασκούν την επιμέλεια
να αναθρέψουν ορθά τα τέκνα τους», οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες (72,7%) δηλώνουν ότι συμφωνούν, όπως φαίνεται και στον πίνακα 13.

Πίνακας 13: Η οικονομική κρίση και η ανεπάρκεια του κράτους πρόνοιας
δεν επιτρέπουν στις μητέρες που ασκούν την επιμέλεια να αναθρέψουν
ορθά τα τέκνα τους
Ποσοστό
Διαφωνώ απόλυτα/Διαφωνώ

16,2%

Δεν έχω άποψη

11,2%

Συμφωνώ/Συμφωνώ απόλυτα

72,7%

Σύνολο

100%

Όσον αφορά την άποψη ότι «Ο πατέρας δεν είναι εξίσου ικανός να αναλάβει την επιμέλεια των τέκνων όπως η μητέρα», οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες (74,2%) δηλώνουν ότι διαφωνούν, όπως φαίνεται και στον πίνακα
14.
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Πίνακας 14: Ο πατέρας δεν είναι εξίσου ικανός να αναλάβει την επιμέλεια
των τέκνων όπως η μητέρα

Ποσοστό
Διαφωνώ απόλυτα/Διαφωνώ

74,2%

Δεν έχω άποψη

5,8%

Συμφωνώ/Συμφωνώ απόλυτα

20%

Σύνολο

100%

Όσον αφορά το ερώτημα «Πόσο συχνά πιστεύετε ότι πρέπει να επικοινωνεί ο πατέρας με τα παιδιά μετά από το διαζύγιο;», οι περισσότεροι από τους
συμμετέχοντες (76,4%) δηλώνουν «καθημερινά», όπως φαίνεται και στον
πίνακα 15.

Πίνακας 15: Πόσο συχνά πιστεύετε ότι πρέπει να επικοινωνεί ο πατέρας
με τα παιδιά μετά από το διαζύγιο;

Ποσοστό
Καθημερινά

76,4%

3-4 φορές την εβδομάδα

17,7%

3-4 φορές τον μήνα

1,3%

Άλλο

4,6%

Σύνολο

100%

Όσον αφορά την άποψη ότι «Οι διαζευγμένοι πατέρες συχνά πέφτουν
θύματα των δικηγόρων, σχετικά με τις προσδοκίες που μπορούν να έχουν
όσον αφορά την επιμέλεια των παιδιών», οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες (45,7%) εμφανίζονται να μην έχουν άποψη, όπως φαίνεται και στον
πίνακα 16.
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Πίνακας 16: Οι διαζευγμένοι πατέρες συχνά πέφτουν θύματα των δικηγόρων,
σχετικά με τις προσδοκίες που μπορούν να έχουν όσον αφορά την επιμέλεια
των παιδιών
Ποσοστό
Διαφωνώ απόλυτα/Διαφωνώ

14,3%

Δεν έχω άποψη

45,7%

Συμφωνώ/Συμφωνώ απόλυτα

40%

Σύνολο

100%

Συμπεράσματα
Η παρούσα έρευνα, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, αποτελεί μία από τις
πρώτες προσπάθειες αποτύπωσης ενός φαινομένου που έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις με σημαντικές ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, εφόσον σχετίζεται με τη ραγδαία αύξηση των διαζυγίων στην Ελλάδα
και την ανάπτυξη νέων οικογενειακών μορφωμάτων.
Όμοια με τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί στον ευρωπαϊκό και διεθνή
χώρο αναδεικνύεται επιτακτική η ανάγκη αναθεώρησης του πατρικού ρόλου
και της διεύρυνσης της συμμετοχής του στην ανατροφή των παιδιών μετά
τον χωρισμό ή το διαζύγιο για την προαγωγή της ευημερίας τόσο των παιδιών, όσο και των ίδιων των πατέρων.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, αποτελεί κοινό αίτημα τόσο των γυναικών, όσο και των ανδρών η διατήρηση της ποιοτικής
συμμετοχής του πατέρα στη ζωή των παιδιών και της συνεχιζόμενης παροχής υψηλής υποστήριξης και ελέγχου, ακόμα και μετά τον χωρισμό ή το
διαζύγιο, για την αρμονική ανάπτυξη των παιδιών.
Ένα άλλο βασικό συμπέρασμα που απορρέει από την παρούσα έρευνα
είναι η αναγκαιότητα αναπλαισίωσης του οικογενειακού δικαίου και αναβάθμισης των ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών του κράτους, προκειμένου να αποτραπούν οι διαμάχες και το συγκρουσιακό κλίμα μεταξύ των
γονέων, μέσω της ανάπτυξης δόκιμων μορφών επικοινωνίας και της καλλιέργειας των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων.
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Η σχεδιαστική σκέψη στην εκπαίδευση
(Design thinking in education)
Ευστράτιος Π. Παπάνης,1 Ειρήνη Δ. Καραμπάση2

Abstract
Design thinking is an alternative way of thinking that supports innovation. It
is related to the study of the designers’ practice and it is a human-centered
approach to problem solving in areas such as business, administration and
organizations. The application of design thinking in education promotes innovation, problem solving, creativity and collaboration.
This article is a literature review of the practice of design thinking and its
contribution to education. It is concerned with the process of the five stages of
Design Thinking and the three main dimensions that arise from its application
in education (curriculum, teaching-learning, training and teacher support). Finally, it is highlighted how design thinking, as an interdisciplinary methodology, offers a standardized process, as well as the appropriate skills and tools for
the practical application of the theory of constructivism in learning.
Keywords: Design Thinking, Education, Innovation, Problem Solving, Constructivism.

Περίληψη
Η σχεδιαστική σκέψη αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο σκέψης που υποστηρίζει την καινοτομία. Σχετίζεται με τη μελέτη της πρακτικής των σχεδιαστών
και αποτελεί μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων σε τομείς όπως οι επιχειρήσεις, η διοίκηση και οι οργανισμοί. Η χρήση
της σχεδιαστικής λογικής στην εκπαίδευση προωθεί την καινοτομία, την επίλυση προβλημάτων, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία.
Στο παρόν άρθρο γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με
την πρακτική της Σχεδιαστικής Σκέψης και τη συμβολή της στην εκπαίδευση.
Παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία των πέντε σταδίων της Σχεδιαστικής
Σκέψης και εξετάζονται οι τρεις κύριες διαστάσεις που προκύπτουν από την
εφαρμογή της στην εκπαίδευση (πρόγραμμα σπουδών, διδασκαλία-μάθηση,
κατάρτιση και υποστήριξη εκπαιδευτικών). Τέλος, τεκμηριώνεται ο τρόπος
με τον οποίο η σχεδιαστική λογική, ως μία διεπιστημονική μεθοδολογία, προσφέρει μια τυποποιημένη διαδικασία, καθώς και τις κατάλληλες δεξιότητες
και εργαλεία για την πρακτική εφαρμογή της θεωρίας του εποικοδομισμού
στη μάθηση.
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1. Η Σχεδιαστική Σκέψη (Design Thinking)
Ο όρος Σχεδιαστική Σκέψη χρησιμοποιείται για να αναφερθεί στη μελέτη
των πρακτικών των σχεδιαστών (Cross, 2006, Dym et al., 2006, Lawson,
2006) και στην εφαρμογή των «ανοιχτών» ανθρωποκεντρικών διαδικασιών
επίλυσης προβλημάτων σε τομείς όπως οι επιχειρήσεις, η διοίκηση και οι
οργανισμοί (Rittel & Weber, 1973). Η Romme (2003), για παράδειγμα, ισχυρίζεται συγκεκριμένα ότι: «η έρευνα του σχεδιασμού αναπτύσσει τη γνώση
για χάρη της δράσης. Η φύση της σχεδιαστικής σκέψης είναι επομένως
κανονιστική και συνθετική και στοχεύει στις επιθυμητές καταστάσεις και τα
συστήματα και προς τη σύνθεση με τη μορφή πραγματικών ενεργειών». Ο
Buchanan (1992) υποδηλώνει ότι η έννοια της αντίληψης στον σχεδιασμό
είναι ότι «τα προβλήματα σχεδιασμού είναι “απροσδιόριστα” και “πονηρά”,
διότι ο σχεδιασμός δεν έχει κανένα ιδιαίτερο θέμα από μόνος του, εκτός
από αυτό που ο σχεδιαστής θεωρεί ότι είναι». Αρκετές σχολές σχεδιασμού
περιλαμβάνουν μαθήματα που επικεντρώνονται στη σχεδιαστική σκέψη ως
προσέγγιση για την καινοτομία των προϊόντων. Επομένως, η προσέγγιση
αυτή αποτελεί επέκταση των οριζόντων του σχεδιασμού για τους φοιτητές
του σχεδιασμού.
Η σχεδιαστική σκέψη αποτελεί, λοιπόν, έναν τομέα που χρησιμοποιεί το
σύστημα στάσεων του σχεδιαστή, την ευαισθησία και τις μεθόδους του για
να ικανοποιήσει τις ανάγκες των τελικών αποδεκτών, προκειμένου να καταλήξουν σε μια στρατηγική που είναι τόσο τεχνολογικά εφικτή όσο και επιχειρησιακά βιώσιμη, μετατρέποντάς την έτσι σε αξία των αποδεκτών και σε
ευκαιρία αγοράς (Brown, 2008).
Επιπλέον, ο Serrat (2010) υποστηρίζει ότι η σχεδιαστική σκέψη είναι
ένα μη γραμμικό πρωτόκολλο για τον σχηματισμό και την οικοδόμηση μιας
εμπνευσμένης διορατικότητας, όσον αφορά τη διαδικασία για να την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ζητημάτων και προβλημάτων. Αυτά τα ζητήματα
και τα προβλήματα αναφέρονται από τους περισσότερους σχεδιαστές ως
«δύσκολα προβλήματα» ή προβλήματα που φαίνεται ότι δεν έχουν λύσεις
ή οι λύσεις των οποίων μπορούν να δοθούν μόνο με διεπιστημονικά μέσα
(Brown, 2008, Leinonen & Durall, 2014). Με λίγα λόγια, η σχεδιαστική σκέψη
χρησιμοποιεί τις ευαισθησίες ή το σύστημα στάσεων και τις μεθοδολογίες
που συχνά χρησιμοποιούν οι σχεδιαστές για να δημιουργήσουν νέες ιδέες,
λύσεις, εναλλακτικές λύσεις και επιλογές, που ικανοποιούν τις επιθυμίες των
τελικών αποδεκτών ή των ενδιαφερόμενων μερών.
Ουσιαστικά, απαιτεί το ξεκαθάρισμα του μυαλού από τις παραδοσιακές
λύσεις και την ανάπτυξη νέων τρόπων δημιουργικής επίλυσης των προβλημάτων (Fischer, 2015; Dunne & Martin, 2006; Johansson-Skoldberg & Wodilla, 2013; Donar, 2011; Schlenker, 2014). Ο Serrat (2010) υποστηρίζει ότι η
σχεδιαστική σκέψη αποτελεί μια στρατηγική που «ενισχύει την ενσυναίσθηση και είναι προσωπική, υποκειμενική, ερμηνευτική, ενοποιητική, πειραματική, συνθετική, εικονογραφική, διαλεκτική, ευκαιριακή και αισιόδοξη» και που
συνολικά οικοδομεί τη δημιουργική εμπιστοσύνη (Rauth, Koppen, Jobst &
Meinel, 2010).
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Επιπλέον, η σχεδιαστική σκέψη μπορεί να βελτιώσει τις πρακτικές λήψης
αποφάσεων σε άλλους τομείς, όπως στα συστήματα και τις υπηρεσίες υγείας
(Duncan & Breslin, 2009), στον σχεδιασμό συστημάτων βιβλιοθηκών, στη
στρατηγική και τη διαχείριση, στις επιχειρησιακές και οργανωτικές μελέτες
(Romme, 2003) και, πιο πρόσφατα σε έργα, τα οποία εστιάζουν στην κοινωνική καινοτομία και την κοινωνική επίδραση (Brown & Wyatt, 2010). Σε αυτούς τους άλλους τομείς, η χρήση σχεδιαστικών στρατηγικών (π.χ., σχεδιάζοντας με και για τους ενδιαφερόμενους), μέσω της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, δημιουργεί ένα καλύτερο περιβάλλον για ποιοτικά αποτελέσματα.
Αυτή η μεταφορά σε άλλους εφαρμοσμένους τομείς συνεπάγεται την αποτελεσματική μετακίνηση της σχεδιαστικής σκέψης από την καινοτομία των
προϊόντων σε άλλα πεδία και εφαρμογές. Σε σχέση με την καινοτομία των
προγραμμάτων σπουδών, ορισμένα θεσμικά όργανα έχουν υιοθετήσει αυτή
την ευρύτερη εντολή για την ανάπτυξη της σχεδιαστικής σκέψης. Διδάσκονται πολλά μαθήματα σε σχολές επιχειρήσεων και διοίκησης με επίκεντρο
την αύξηση της ικανότητας της σχεδιαστικής σκέψης των φοιτητών και την
ενίσχυση της λήψης αποφάσεων. Η εναλλακτική προσέγγιση για τα σχολεία
σχεδιασμού είναι η ανάπτυξη της σκέψης των μαθητών και η επικέντρωσή
τους στην επιχειρηματική μοντελοποίηση, τα συστήματα και τις υπηρεσίες. Οι
μαθητές μπορούν να εφαρμόζουν τις έμφυτες δεξιότητες της σχεδιαστικής
σκέψης σε προβλήματα «μη σχεδιασμού».
Οι Dunne & Martin (2006), τονίζοντας τη συνάφεια μεταξύ της κακής επίλυσης των προβλημάτων στις επιχειρήσεις και στη διαχείριση και της τυπικής
επίλυσής τους, αντιπαραβάλουν τη χρήση της σχεδιαστικής σκέψης, αναφέροντας «Ενώ οι διαχειριστές αποφεύγουν να επιλύσουν δύσκολα προβλήματα, επειδή η πηγή της κατάστασής τους προέρχεται από αλλού, οι σχεδιαστές
τα αγκαλιάζουν ως πρόκληση» (Dunne & Martin, 2006:522). Η διαφορά των
επιστημολογικών θεμελίων μεταξύ διαχείρισης και σχεδιασμού είναι τέτοια,
ώστε η προσέγγισή τους, όσον αφορά την επίλυση προβλημάτων, να είναι
πρακτικά πολύ διαφορετική (Rylander, 2009).
Ο Holloway (2009), για παράδειγμα, περιγράφει τις πρακτικές της σχεδιαστικής σκέψης των SAP Design Services Team (DST), που δημιουργήθηκε
από το Ινστιτούτο Hassno Plattner, ως εξής:
«… η σχεδιαστική σκέψη στρέφεται πέρα από τα άμεσα όρια του
προβλήματος, για να διασφαλίσει ότι εξετάζεται η σωστή ερώτηση. Χρησιμοποιώντας διεπιστημονικές ομάδες, η σχεδιαστική
σκέψη ενσωματώνει την ποικιλομορφία και αξιοποιεί διαφορετικά παραδείγματα και σύνολα εργαλείων από κάθε επάγγελμα για
ανάλυση, σύνθεση και δημιουργία νέων ιδεών. Η διεπιστημονική
φύση της σχεδιαστικής σκέψης διασφαλίζει επίσης ότι οι καινοτομίες είναι φυσικά ισορροπημένες μεταξύ των τεχνικών, επιχειρηματικών και ανθρώπινων διαστάσεων» (Holloway, 2009:51).

2. Τα θεωρητικά θεμέλια της Σχεδιαστικής Σκέψης
Η σχεδιαστική σκέψη, όπως προαναφέρθηκε, είναι μια προσέγγιση που χρησιμοποιείται για τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων, προάγοντας παράλληλα την ανθρωποκεντρική καινοτομία (Plattner et al., 2009; d.school, 2010α;
Kelley and Kelley, 2013). Αποτελεί μια μεθοδολογία (Grots and Pratschke,
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2009; Meinel και Leifer, 2011; d.school, 2015), μια κουλτούρα (d.school, Paris,
2016; Weinberg, 2016) και μια φιλοσοφία (Katz, 2016). Υπάρχει μια γενική
συμφωνία ότι η σχεδιαστική σκέψη είναι μια πολύ επιτυχημένη και συναρπαστική πρακτική για την κατανόηση των διαδικασιών της καινοτομίας.
Ο Hasso Plattner ήταν ο ιδρυτής των δύο πρώτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπου εφαρμόστηκε η σχεδιαστική σκέψη (το d.school, που άρχισε να
λειτουργεί το 2005 στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, και το D-School, που
ιδρύθηκε το 2007 στο Πανεπιστήμιο του Πότσνταμ), καθώς και ο εισηγητής
ενός ερευνητικού προγράμματος «[...]για την κατανόηση του λόγου και του
τρόπου λειτουργίας της μεθόδου της σχεδιαστικής σκέψης σε μια επιστημονική βάση» (Plattner, 2011: v).
Ήδη πριν από την εφαρμογή της σχεδιαστικής σκέψης, τα προγράμματα
σπουδών καινοτομίας του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ (τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών) χαρακτηρίζονταν από τρεις βασικές έννοιες: τη δημιουργική σκέψη, την οπτική σκέψη και την αμφίδρομη σκέψη (von Thienen et al.,
2016α).
Ενώ η σχεδιαστική λογική στην εκπαίδευση προσφέρει στους μαθητές
μεθοδολογίες για δημιουργική εργασία, πρωταρχικό στόχο αποτελεί ακόμη η
πρόκληση αλλαγών στο σύστημα στάσεων που προάγει τη δημιουργικότητα
(Kelley and Kelley, 2013; Roth, 2015a).
Αναφορικά με τη διδασκαλία της δημιουργικής σκέψης, θα μπορούσε να
υποστηριχθεί ότι ανάγεται με σαφήνεια στον καθηγητή του Πανεπιστημίου
του Στάνφορντ, τον John E. Arnold. Στο πιο πρόσφατο σχετικό έργο του,
Creative Engineering (CE) (1959/2016), περιλαμβάνεται η τελευταία εξέλιξη
της θεωρίας του σχετικά με το δημιουργικό σύστημα στάσεων, τους τρόπους
σκέψης, τους τύπους προβλημάτων, τον ορισμό της δημιουργικότητας, τη
θεωρία της δημιουργικής διαδικασίας, την εκπαιδευτική θεωρία και τη χρήση
του όρου «σχεδιαστική σκέψη».

2.1. Οι θεωρίες της δημιουργικής σκέψης του Arnold
Η θεωρία του Arnold για το δημιουργικό σύστημα στάσεων βασίζεται σε
μεγάλο βαθμό στις αναλυτικές μελέτες της Joy Paul Guilford για τη δημιουργικότητα. Επιπλέον, αντλεί στοιχεία και από άλλους ερευνητές, όπως το
Maslow, που συνέκρινε εξαιρετικά δημιουργικούς και άκαμπτους ανθρώπους,
τον Carl Rogers, ο οποίος περιέγραψε τη δημιουργικότητα ως ένα χαρακτηριστικό των υγιών ανθρώπων που τους επιτρέπει να συνειδητοποιήσουν τις
προσωπικές τους δυνατότητες, και τη Farnsworth, η οποία επεξεργάστηκε
τις συναισθηματικές προϋποθέσεις της δημιουργικότητας.
Οι τέσσερις παράγοντες του Guilford (1) ευαισθητοποίηση αναφορικά με το πρόβλημα, (2) ευχέρεια, (3) ευελιξία και (4) η πρωτοτυπία εμφανίζονται επανειλημμένα σε όλη σχεδόν τη βιβλιογραφία για τη δημιουργική σκέψη, τη φαντασία και την καινοτομία.
Αποτελούν μέρος του κληρονομικού δυναμικού του κάθε ατόμου
και σε συνδυασμό με ορισμένες συναισθηματικές ιδιότητες συνθέτουν την προσωπικότητα του καινοτόμου (CE:96)
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Ο Arnold προσθέτει τρεις μεταβλητές με επίκεντρο το συναίσθημα για να
περιγράψει το δημιουργικό σύστημα στάσεων. Επιπλέον, παρουσιάζει τους
διαφορετικούς τρόπους σκέψης, που σύμφωνα με τον Guilford (1950) είναι
τρεις η αναλυτική, η αξιολογική και η δημιουργική σκέψη (CE:80; Guilford
1950). Αντίστοιχα, αναφέρεται και στα τρία βασικά είδη προβλημάτων: τα
αναλυτικά, τα αξιολογικά και τα συνθετικά (Βλ. πίνακα 1).
Το δημιουργικό σύστημα στάσεων, οι τρόποι σκέψης και τα προβλήματα είναι κεντρικά στοιχεία της δημιουργικής δραστηριότητας. Στη θεωρία του για τα
εμπόδια της δημιουργικότητας, ο Arnold επιχειρεί ουσιαστικά τη συστηματοποίηση των παραγόντων που εμποδίζουν τη δημιουργική εργασία (Βλ. πίνακα
1).
Η δημιουργική διαδικασία έχει θεμελιώδη σημασία στο θεωρητικό πλαίσιο
του Arnold. Θεωρεί ότι είναι ένα βασικό στοιχείο που έχουν τα κοινά φαινόμενα δημιουργικότητας σε διαφορετικούς τομείς.
Επιπλέον, ένας τρόπος με τον οποίο ο Arnold αναλύει τις διάφορες μορφές δημιουργικής δραστηριότητας, επισημαίνοντας τις διαφορές και τις
ομοιότητες μεταξύ των δημιουργικών διαδικασιών, που θεωρεί σημαντικές,
είναι μέσω της ταξινόμησης των προσεγγίσεων δημιουργικότητας. Ανάλογα
με προσέγγιση που επιλέγεται, αναμένονται και τα αντίστοιχα αποτέλεσμα,
που οδηγούν είτε σε αυξητική ή σε αποδιοργανωτική αλλαγή (Βλ. πίνακα 1).
Ως οραματιστής εκπαιδευτικός, ο Arnold πειραματίζεται με τα αναλυτικά
προγράμματα σπουδών και αντανακλά τις πεποιθήσεις που καθοδηγούν τη
διδασκαλία του (Arnold, 1953/2016, 1959/2016; Clancey, 2016). Μία από τις
κεντρικές του υποθέσεις είναι «ότι είναι δυνατόν να αυξηθεί ο βαθμός στον
οποίο αντιλαμβάνεται κάποιος το συνολικό του δυναμικό μέσω της κατανόησης, της πρακτικής και της άσκησης» (CE:79).
Σύμφωνα με τον Arnold, η εκπαίδευση μπορεί να παρέχει στους μαθητές
τον μετά-γνωστικό έλεγχο για την εκπλήρωση των δημιουργικών δραστηριοτήτων. Ο μετά-γνωστικός έλεγχος περιλαμβάνει τα εξής:
• Παρακολούθηση, ρύθμιση και εξισορρόπηση των τριών τρόπων σκέψης.

• Παρακολούθηση και προσεκτική επιλογή των μέσων επικοινωνίας.
• Παρακολούθηση και προσαρμογή της δημιουργικής διαδικασίας,
συμπεριλαμβανομένων των «σταδίων», των στόχων, της ευρύτητας
του πεδίου, του ρυθμού και των εργαλείων.
• Εντοπισμός και υπερκέραση των εμποδίων της δημιουργικότητας.
Η ιδέα της «σχεδιαστικής σκέψης» χρησιμοποιήθηκε ήδη από τον Arnold,
με την έννοια ότι οι άνθρωποι αναπτύσσουν σκόπιμα και επινοούν πράγματα
και σχεδιαστικές λύσεις (Βλ. πίνακα 1).
Μια αξιοσημείωτη διαφορά που εντοπίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο της
δημιουργικής σκέψης του Arnold είναι ότι η εκπαίδευση που αφορά τη δημιουργικότητα πρέπει να αξιοποιεί ρητές θεωρίες της δημιουργικότητας. Από
την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το σύγχρονο θεωρητικό πλαίσιο της σχεδιαστικής σκέψης, η εκπαίδευση που αφορά τη δημιουργικότητα αποτελεί ένα
πρακτικό ζήτημα και δεν χρειάζεται να βασίζεται σε ρητές θεωρίες δημιουργικότητας (von Thienen et al., 2018).
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Οι von Thienen et al., (2018) παρουσιάζουν κάποια βασικά συμπεράσματα, ορισμούς και κάποιες παρατηρήσεις που προέκυψαν από την ανάλυση
των θεωριών της δημιουργικής σκέψης, όπως παρουσιάστηκαν στο έργο
Creative Engineering, στο Στάνφορντ, από τον John E. Arnold (βλ. πίνακα 1).
Πίνακας 1: Ανάλυση των θεωριών της δημιουργικής σκέψης
του John E. Arnold (von Thienen et al., 2018:16-38)
Συμπεράσματα

Ορισμοί

Παρατηρήσεις από μια
μετά-προοπτική

Θεωρία του δημιουργικού συστήματος στάσεων
Η ευαισθητοποίηση αναφορικά με το πρόβλημα
αναφέρεται στην τάση
ενός ατόμου να παρατηρεί και να αντιμετωπίζει
τα προβλήματα, βάσει των
ικανοτήτων διαμόρφωσης,
καθορισμού και επικοινωνίας των προβλημάτων, με
τρόπους που οδηγούν σε
δημιουργικές λύσεις.

Η διαμόρφωση προβλημάτων ανοίγει, κλείνει
και δημιουργεί χώρους
λύσης. Ο Arnold επιζητά
ενδιαφέρουσες δηλώσεις προβλημάτων, που
παρέχουν οδηγίες για
διαδοχική δημιουργική
δραστηριότητα.

2.

Η ευχέρεια αναφέρεται
στον αριθμό ιδεών που
παράγει ένα άτομο
σε συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.

Οι γενικές ή οι λιγότερο
περιορισμένες δηλώσεις
προβλημάτων αυξάνουν
την ευχέρεια. Οι στενές
ή πολύ περιορισμένες
δηλώσεις προβλημάτων
μειώνουν την ευχέρεια.

3.

Η ευελιξία αναφέρεται
στον αριθμό μετά-επιλογών, που ένα άτομο
λαμβάνει υπόψη σε ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι μετά-επιλογές
περιλαμβάνουν κατηγορίες, απόψεις, προσεγγίσεις,
λύσεις και ούτω καθεξής.

1.

4.

Το δημιουργικό
σύστημα στάσεων
χαρακτηρίζεται από
ευαισθητοποίηση
αναφορικά με το
πρόβλημα, ευχέρεια,
ευελιξία, πρωτοτυπία,
τόλμη, ώθηση και
αυτοπεποίθηση.

Η παράβλεψη πρακτικών περιορισμών
κατά τη δημιουργία
των ιδεών αυξάνει
την ευχέρεια.

Η ευελιξία είναι το αντίθετο της ακαμψίας. Ένα
άκαμπτο άτομο τείνει να
συγκλίνει πάντα στις ίδιες
επιλογές. Σε ένα άκαμπτο
περιβάλλον «οι άνθρωποι
αντιστέκονται στην αλλαγή
και την καινοτομία» (CE:
87). Προτιμούν «τις παλιές, οικείες και φαινομενικά επαρκείς ιδέες που
είχαν από καιρό» (CE: 87).
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5.

Η πρωτοτυπία αναφέρεται
στην ασυνήθιστη ιδέα.
«Πρέπει να είναι προφανές ότι το εξαιρετικά
δημιουργικό άτομο κάνει
περισσότερους πρωτότυπους και καινοτόμους συνδυασμούς από το λιγότερο δημιουργικό» (CE:86).

6.

Η τολμηρότητα αναφέρεται στην προθυμία ενός
ατόμου να αμφισβητήσει
το υφιστάμενο κοινωνικό
καθεστώς και να διακινδυνεύει με το μη δοκιμασμένο.

7.

Η κινητοποίηση αναφέρεται στη συναισθηματική
ενέργεια και τον ενθουσιασμό με τον οποίο ένα
άτομο επιδιώκει τη συνέχιση του δημιουργικού
του έργου, ειδικά όταν
αντιμετωπίζει δυσκολίες.

8.

Η κινητοποίηση αποτελεί σημαντική πρόβλεψη των δημιουργικών επιτευγμάτων.

Η κινητοποίηση μπορεί
να γίνει αντιληπτή ως
επιμονή, ειδικά κατά την
αντιμετώπιση δυσκολιών ή
την παροχή άμεσων, αλλά
ταυτόχρονα λιγότερο χρήσιμων λύσεων.

9.

Η εμπιστοσύνη είναι
μια σημαντική διαμεσολαβητική μεταβλητή που επηρεάζει τον
βαθμό κινητοποίησης
των ατόμων κατά την
αντιμετώπιση των
εμποδίων.

Η δημιουργική εμπιστοσύνη αναφέρεται σε θετικές
πεποιθήσεις που έχει ένα
άτομο για τις ικανότητες
του, όσον αφορά την καινοτομία και την αξία του
δημιουργικού του έργου.

Η ευτυχία προϋποθέτει τη δημιουργικότητα.

Η ευτυχία εξαρτάται από
τα προσωπικά επιτεύγματα, με την έννοια της δημιουργίας συνεισφορών
στην κοινωνία και της αξιοποίησης του προσωπικού
δυναμικού.

10.
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Ένα δημιουργικό σύστημα στάσεων απαιτεί
συναισθηματικά και παρακινητικά χαρακτηριστικά που συντελούν στην
υπερκέραση των δυσκολιών που σχετίζονται με
την καινοτομία.
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Θεωρία των τρόπων σκέψης

11.

Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι σκέψης:
η αναλυτική, η αξιολογική και η συνθετική.

Η αναλυτική σκέψη ανιχνεύει τα χαρακτηριστικά
και τη δομή μιας οντότητας. Τα πεδία σπουδών
που απαιτούν κυρίως την
αναλυτική σκέψη είναι η
καθαρή λογική, τα μαθηματικά και η ανάλυση συστήματος.

12.

Η αξιολογική σκέψη συγκρίνει δύο ή περισσότερες οντότητες και συχνά
τις αποδίδει αξία. Τα πεδία
σπουδών που απαιτούν
κυρίως την αξιολογική
σκέψη είναι η δικαιοδοσία
και ο ποιοτικός έλεγχος.

13.

Η συνθετική σκέψη συνδυάζει δύο ή περισσότερες οντότητες σε μία
νέα. Είναι «η ένωση δύο
αντικειμένων ή εννοιών
με σκοπό τη δημιουργία
ενός νέου συνδυασμού ή
ολόκληρου» (CE:66). Τα
πεδία σπουδών που απαιτούν κυρίως τη συνθετική
σκέψη είναι ο σχεδιασμός
προϊόντων, η τέχνη, η μουσική και η φιλοσοφία.

14.

Η δημιουργική σκέψη συνδυάζει την αναλυτική, την
αξιολογική και τη συνθετική σκέψη με ρυθμιζόμενους τρόπους.
Θεωρία των προβλημάτων

15.

Οι τύποι προβλημάτων μπορούν να
διακριθούν με βάση:
(α) τον αριθμό των
εννοιών που πρέπει
να ληφθούν υπόψη στις δηλώσεις
προβλημάτων και
λύσεων και (β) τον
αριθμό των σωστών
απαντήσεων.

Τα αναλυτικά προβλήματα (α) χαρακτηρίζονται
από ακριβείς δηλώσεις
προβλημάτων και λύσεων,
που χρησιμοποιούν μόνο
μικρό αριθμό εννοιών και
(β) έχουν μόνο μια σωστή
απάντηση.
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Τα δημιουργικά προβλήματα επικεντρώνονται
σε βασικές ανθρώπινες
ανάγκες, που είτε δεν
έχουν καθόλου ικανοποιηθεί ή έχουν ελάχιστα
ικανοποιηθεί.
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16.

Τα αξιολογικά προβλήματα (α) χαρακτηρίζονται
από πολύπλοκες δηλώσεις
προβλημάτων και λύσεων
που απαιτούν πολύπλοκες έννοιες και (β) έχουν
περισσότερες από μία
σωστές απαντήσεις. Παραδείγματα μπορούν να
αντληθούν από το πεδίο
της νομολογίας.

17.

Τα συνθετικά προβλήματα
(α) χαρακτηρίζονται από
ένα ανοιχτό φάσμα εννοιών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για δηλώσεις
προβλημάτων και λύσεων
και (β) μια άπειρη ποικιλία
πιθανών λύσεων, από την
χειρότερη στην καλύτερη.

Η επίλυση δημιουργικών
προβλημάτων σημαίνει
βελτίωση των τρόπων
συνάντησης των βασικών ανθρώπινων αναγκών.

Θεωρία των εμποδίων της δημιουργικότητας

18.

Τα εμπόδια της δημιουργικότητας αναφέρονται
σε παράγοντες που παρακωλύουν τη δημιουργική
δραστηριότητα. Κυμαίνονται από βραχυπρόθεσμα
ή συγκεκριμένα εμπόδια,
σε γενικά, σταθερά και
συχνά εμπόδια, που σχετίζονται με την προσωπικότητα, όπως η αναζήτηση
ενός «καλά προσαρμοσμένου» μέλους της κοινότητας, που δεν παρεκκλίνει ποτέ από τις κοινές
πρακτικές.

19.

Τα αντιληπτικά εμπόδια
παρακωλύουν την κατανόηση του προβλήματος και
της λύσης, καθιστώντας
τις πληροφορίες μη διαθέσιμες ή παραμορφώνοντάς τις.
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20.

Τα πολιτιστικά εμπόδια
αναφέρονται σε κοινωνικές επιρροές που παρακωλύουν την πρόοδο ή
την ευελιξία της δημιουργικής δραστηριότητας.

21.

Τα συναισθηματικά εμπόδια είναι συναισθήματα
που περιορίζουν την ικανότητα του ατόμου να
αναπτυχθεί ή/και να εκμεταλλευτεί το δημιουργικό
του δυναμικό.
Ορισμός της δημιουργικότητας
Μια λύση είναι δημιουργική όταν είναι καινοτόμα
και χρήσιμη.

22.

23.

Τα κριτήρια της δημιουργικότητας παρέχουν τα ιδανικά για
να αγωνιστεί κάποιος
για ένα δημιουργικό
έργο.

Μια δημιουργική λύση
είναι χρήσιμη όταν ικανοποιεί (με τον καλύτερο
τρόπο) μια ανθρώπινη
ανάγκη.

24.

Τα κριτήρια της
δημιουργικότητας
βοηθούν στην αξιολόγηση του δημιουργικού επιτεύγματος:
όσο περισσότερα
κριτήρια πληρούνται
σε μια λύση, τόσο
υψηλότερο είναι το
επίπεδο δημιουργικού επιτεύγματος.

Οι δημιουργικές λύσεις
προσανατολίζονται προς
τα εμπρός στην πάροδο
του χρόνου.
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Θεωρία της δημιουργικής διαδικασίας

25.

Η δημιουργική διαδικασία αποτελεί σε
μεγάλο βαθμό έναν
γενικό τομέα.

26.

Η δημιουργική δραστηριότητα ενός
ατόμου εξαρτάται
κυρίως από τις
διεργασίες που ακολουθεί.

Η δημιουργική διαδικασία
είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων κατά
την οποία το δημιουργικό
άτομο αναζητά μια νέα
λύση για την καλύτερη
ικανοποίηση των βασικών
ανθρώπινων αναγκών
– αξιοποιώντας το δημιουργικό σύστημα των στάσεών του και εξισορροπώντας στην πορεία και τους
τρεις τρόπους σκέψης.

Η ταξινόμηση των προσεγγίσεων δημιουργικότητας

27.

28.

Υπάρχουν δύο τύποι προσεγγίσεων
δημιουργικότητας,
οι οργανωμένες και
οι εμπνευσμένες,
καθώς και οι συνδυασμοί τους.

Οι προσεγγίσεις οργανωμένης δημιουργικότητας
ακολουθούν μια βήμα
προς βήμα λογική.

Οι προσεγγίσεις οργανωμένης δημιουργικότητας επιφέρουν
σταδιακή αλλαγή.

Οι εμπνευσμένες προσεγγίσεις δημιουργικότητας
βασίζονται στη διαίσθηση, τη φαντασία ή άλλες
λιγότερο ελεγχόμενες
ψυχολογικές διαδικασίες,
σχετικά με αυτό που θεωρείται πιθανό, ενδεδειγμένο ή υπερσύγχρονο στον
τομέα της δημιουργικής
δουλειάς. Σε αυτήν την
κατηγορία, ο Arnold κάνει διάκριση μεταξύ της
προσέγγισης «Big Dream»
και της προσέγγισης
«Flash-of-Genius» ή «Insight-Based Approach».
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29.

Οι εμπνευσμένες
προσεγγίσεις δημιουργικότητας προκαλούν αποδιοργανωτική αλλαγή.

Οι συνδυασμένες προσεγγίσεις δημιουργικότητας
χρησιμοποιούν στοιχεία
από την οργανωμένη και
την εμπνευσμένη προσέγγιση.

Η θεωρία της δημιουργικής σκέψης στην εκπαίδευση
και του μετά-γνωστικού ελέγχου

30.

Η δημιουργική εκπαίδευση αυξάνει τα
δημιουργικά επιτεύγματα.

31.

Η δημιουργική εκπαίδευση αυξάνει το δημιουργικό δυναμικό.

32.

Η εξάσκηση των
μεθόδων δημιουργικότητας χρησιμεύει
στην προώθηση των
δημιουργικών συστημάτων στάσεων.

33.

Η εκπαίδευση θα
προσφέρει στους
μαθητές δημιουργική
αυτοπεποίθηση και
ικανότητες — και όχι
κλίσεις με τη χρήση
άκαμπτων μεθόδων.

34.

Η εκπαίδευση θα δημιουργήσει εμπειρίες
επιτυχίας και αποτυχίας στους μαθητές,
που ενισχύουν τη
δημιουργική τους
εμπιστοσύνη.

Στη δημιουργική δραστηριότητα, ο μετά-γνωστικός
έλεγχος είναι η ικανότητα
αναγνώρισης και ρύθμισης των παραγόντων που
επηρεάζουν τη δημιουργική πρόοδο.

Σχεδιαστική Σκέψη

35.

Η σχεδιαστική σκέψη ορίζεται ως μια προσέγγιση
του κόσμου - από την
οπτική γωνία των σχεδιαστών - που αναπτύσσουν
σκόπιμα ή επινοούν νέες
λύσεις.
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στους μαθητές τον μετά-γνωστικό έλεγχο για
τις δημιουργικές δραστηριότητες.
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36.

Μια λύση είναι αποδιοργανωτική, όταν ικανοποιεί
μια προηγούμενη ανεκπλήρωτη ανάγκη ή ικανοποιεί μια ήδη καλυμμένη
ανάγκη, με έναν εντελώς
νέο τρόπο, προκαλώντας
έτσι μιας μεγάλης κλίμακας προσθήκη λειτουργίας.

37.

Μια λύση είναι σταδιακή,
όταν ικανοποιεί καλύτερα
μια ήδη καλυμμένη ανάγκη, με τον ήδη καθιερωμένο τρόπο.

3. Η
 Σχεδιαστική Σκέψη στην Εκπαίδευση (Design Thinking
Education)
3.1 Η Σχεδιαστική Σκέψη για τη μάθηση στον 21ο αιώνα
Η Σχεδιαστική Σκέψη είναι πολύ δημοφιλής σε διάφορους κλάδους, διότι τα
εργαλεία και οι μέθοδοί της συχνά συσχετίζονται με την καινοτομία (Andy,
2015). Ως εκ τούτου, τα πανεπιστήμια ενσωματώνουν ολοένα και περισσότερο τη φιλοσοφία της σχεδιαστικής σκέψης στα προγράμματα σπουδών τους
(Matthews and Wrigley, 2017). Τα μαθήματα που σχετίζονται με τη σχεδιαστική σκέψη συχνά απευθύνονται σε ομάδες μαθητών από ποικίλες επιστήμες
—μηχανική, κοινωνικές επιστήμες, ιατρική και εκπαίδευση—, με σκοπό την
επίλυση πραγματικών και σύνθετων προβλημάτων χρησιμοποιώντας μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση σχεδιασμού (Wrigley and Straker, 2017). Εκτός
από την προώθηση της διεπιστημονικής δημιουργικής σκέψης και της συνεργασίας, η δυνατότητα διεπιστημονικότητας μεταξύ των μαθητών μπορεί να
γεφυρώσει συγκεκριμένα κενά στη γνώση.
Στην εκπαίδευση, ο σχεδιαστικός τρόπος σκέψης ορίζεται ως «ένας προσανατολισμός στην μάθηση, που συμπεριλαμβάνει την ενεργό επίλυση των
προβλημάτων και την ενίσχυση της ικανότητας κάποιου να προκαλέσει εύστοχες αλλαγές. Βασίζεται στην ανάπτυξη της δημιουργικής εμπιστοσύνης,
που είναι τόσο ανθεκτική, όσο και εξαιρετικά αισιόδοξη» (Kelly, 2012:225).
Οι εκπαιδευτικοί που έχουν εφαρμόσει τον σχεδιαστικό τρόπο σκέψης στην
εκπαίδευση υποστήριξαν ότι προωθεί την καινοτομία, την επίλυση προβλημάτων, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία (Anderson, 2012; Skaggs, et
al., 2009; Watson, 2015; Caruso, 2011). Οι Scheer & Plattner (2011), Bruton
(2010) και Carrol (2014) υποστήριξαν περαιτέρω ότι η σχεδιαστική σκέψη,
ως στρατηγική ή στρατηγική της κονστρουβικτιστικής μάθησης, παρακινεί
τον μαθητή να εξερευνήσει και να επιλύσει προβλήματα, να είναι ανοιχτός
στις ιδέες, επιτρέποντάς του παράλληλα να είναι καινοτόμος και δημιουργικός.

326

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΙΑΣ ΑΝΑΜΝΗΣΗΣ

Οι Scheer και Plattner (2011) υποστηρίζουν ότι η σχεδιαστική σκέψη είναι
αποτελεσματική στην προώθηση της μάθησης του 21ου αιώνα μέσω της εφαρμογής της σε πολύπλοκα διεπιστημονικά έργα με έναν ολιστικό, εποικοδομητικό τρόπο. Η σχεδιαστική σκέψη, ως ολιστική αντίληψη για τον σχεδιασμό της
γνώσης και της μάθησης, επιτρέπει στους συμμετέχοντες να δουλεύουν με
επιτυχία σε διεπιστημονικές ομάδες, καθώς επιλύουν δύσκολα προβλήματα
της πραγματικής ζωής, με έναν δημιουργικό τρόπο (Rauth, et al., 2010).
Η Σχεδιαστική Σκέψη έχει την ικανότητα να προωθεί τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, ειδικότερα όταν περιλαμβάνει τη διεπιστημονική και
συνεργατική προσέγγιση για την επίλυση των προβλημάτων (Lor, 2017). Οι
Carroll et al. (2010), στην εθνογραφική τους έρευνα, σε μια τάξη γυμνασίου, υποστήριξαν ότι η σχεδιαστική σκέψη έχει αντίκτυπο στον τρόπο που
οι μαθητές εμπλέκονται στη διαδικασία της μάθησης, εφόσον ενθαρρύνει
τη δημιουργικότητα και την καινοτομία και προωθεί τη συνεργασία, καθώς
οι μαθητές είναι πρόθυμοι να ακούσουν και να ανταλλάξουν ιδέες με τους
συνομηλίκους τους.
Λόγω της πολλαπλής της εφαρμογής ως στρατηγικής, τόσο για τη διοίκηση όσο και για τη μάθηση, ειδικότερα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο
προσεγγίζει την επίλυση προβλημάτων (Kimbell, 2011), η Σχεδιαστική Σκέψη
εφαρμόζεται σε διάφορους τομείς και κλάδους όπως η επιχείρηση, η καινοτομία, το κοινωνικό αγαθό και την τελευταία δεκαετία, στην εκπαίδευση
και τη μάθηση εν γένει (Beckman & Barry, 2007). Ο Brown (2009) εξηγεί
ότι η σχεδιαστική σκέψη θεωρείται μια ισχυρή, αποτελεσματική και ευρέως
προσπελάσιμη προσέγγιση, όσον αφορά την προώθηση της καινοτομίας που
μπορεί να ενσωματωθεί στις επιχειρήσεις, την εκπαίδευση και σε άλλους
τομείς.
Αν και η σχεδιαστική σκέψη διερευνήθηκε αρχικά και αναπτύχθηκε μόνο
όσον αφορά τους επαγγελματίες σχεδιαστές, εντούτοις οι στρατηγικές και
οι μεθοδολογίες της σχετίζονται με όλους τους κλάδους και τα επαγγέλματα
(Lindberg, Noweski & Meinel, 2010).
Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθοδολογίες μάθησης, η σχεδιαστική
σκέψη είναι παράλληλα μια μεθοδολογία (Carrol, 2014) και μια δυναμική μη
γραμμική διαδικασία. Ως εκ τούτου, η εν λόγω στρατηγική θεωρείται πολύτιμη για τους οργανισμούς και τις κοινωνίες, αναφορικά με την καινοτομία και
τον σχεδιασμό της αλλαγής (Kimbell, 2011). Σε σύγκριση με τις άλλες προσεγγίσεις, επικεντρώνεται στη διαδικασία, αντί στο προϊόν. Επιπλέον, ως δημιουργική διαδικασία, ακολουθεί ένα σύστημα στάσεων που είναι ανθρωποκεντρικό, προσανατολισμένο στη δράση και πρωτότυπο (Carrol, 2014). Έτσι,
εμπνέει τη θετικότητα, εξαλείφει τον φόβο της αποτυχίας και μεγιστοποιεί
την εμπλοκή και τη συμμετοχή.

3.2. Η Σχεδιαστική Σκέψη ως σύστημα στάσεων
Ο Brown (2008) υποστήριξε ότι η σχεδιαστική σκέψη δεν περιορίζεται σε
μια επιλεγμένη ομάδα ανθρώπων και ότι πολλοί άνθρωποι έχουν στην πραγματικότητα την έμφυτη ικανότητα να σκέφτονται και να δρουν με αυτόν τον
τρόπο. Επιπλέον, εξηγεί ότι οι εκπρόσωποι της σχεδιαστικής σκέψης δεν
προέρχονται απαραίτητα από σχολεία σχεδιασμού, αν και οι πιο επιτυχημέ-

327

ΕΥΣΤΡΆΤΙΟΣ Π. ΠΑΠΆΝΗΣ

νοι σχεδιαστές είχαν λάβει κάποια μορφή κατάρτισης. Το σωστό σύστημα
στάσεων αποτελεί μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις της σχεδιαστικής
σκέψης, καθώς αποτελεί το σημείο εκκίνησης για δημιουργία και καινοτομία.
Οι δράσεις που γίνονται στα πλαίσια της διαδικασίας της σχεδιαστικής σκέψης αποτελούν αποτυπώσεις των στάσεων και νοοτροπιών. Ένα μη ανοιχτόμυαλο άτομο δεν θα μπορούσε ποτέ να δεχτεί νέους και μη παραδοσιακούς
τρόπους και μεθόδους.

Πίνακας 2: Το σύστημα στάσεων της Σχεδιαστικής Σκέψης (Lor, 2017:42)
D. School (εγχειρίδιο)
2015

Brown (2008)

Caroll et al. (2010); Gande
(2010)

1. Επίδειξη και όχι λεκτική
έκφραση
Επικοινωνήστε ενορατικά
με έναν αποτελεσματικό
και ζωτικό τρόπο, δημιουργώντας εμπειρίες, συνθέτοντας ιστορίες και χρησιμοποιώντας εποπτικά μέσα.

1. Ενσυναίσθηση
Φανταστείτε τον κόσμο
από πολλές προοπτικές
και με κάθε λεπτομέρεια, στηριζόμενοι στην
«πρώτη εντύπωση» και
παρατηρώντας αυτά που
οι άλλοι δεν βλέπουν.

1. Ανθρωποκεντρική προσέγγιση
Επικεντρωθείτε στο να κάνετε τους ανθρώπους πηγή της
έμπνευσής σας και να τους
κατευθύνετε στην επίλυση
των σχεδιαστικών προκλήσεων.

2. Εστιάστε στις ανθρώπινες αξίες
Δείξτε ενσυναίσθηση σε
αυτούς για τους οποίους
σχεδιάζετε, ώστε να λάβετε ανατροφοδότηση.

2. Ολοκληρωμένη σκέψη
Αναπτύξτε την ικανότητα
διάκρισης των ακραίων
και πολλές φορές αντιφατικών όψεων ενός
προβλήματος, χωρίς να
επικεντρώνεστε σε αναλυτικές διαδικασίες.

2. Ενσυναίσθηση
Αναπτύξτε την ενσυναίσθηση μέσα από τη διαδικασία
«εξεύρεσης αναγκών». Επικεντρωθείτε στην ανακάλυψη των άμεσων και έμμεσων
αναγκών των ανθρώπων.

3. Ενισχύστε τη σαφήνεια
Δημιουργήστε ένα ξεκάθαρο και εμπνευσμένο όραμα
για να ενισχύσετε την παραγωγή ιδεών

3. Αισιοδοξία
Η εξεύρεση μιας τουλάχιστον δυνατής λύσης
είναι καλύτερη από την
ύπαρξη εναλλακτικών,
ανεξάρτητα από τη δυσκολία του προβλήματος

3. Η ενσυνείδηση της διαδικασίας
Να προβληματίζεστε όχι
μόνο για τη δουλειά κάποιου,
αλλά και για τον τρόπο που
την κάνει, καθώς και για τους
τρόπους βελτίωσής της
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4. Πειραματιστείτε
Δημιουργείστε πρωτότυπα και κατασκευάστε, ως
αναπόσπαστο μέρος της
διαδικασίας, για την αξιοποίηση των ιδεών κάποιου,
ώστε να σκεφτεί και να
μάθει.

4. Πειραματισμός
Κάντε ερωτήσεις, ανακαλύψτε τους περιορισμούς και δώστε νέες
οδηγίες.

4. Η κουλτούρα του πρωτότυπου
Πειραματιστείτε αρκετά και
εμπλέξτε τους ανθρώπους
με αντικείμενα, ώστε να
ελίσσονται και να λαμβάνουν
ανατροφοδότηση για καλύτερες λύσεις.

5. Δώστε προσοχή στη διαδικασία
Να είστε ενήμεροι για τη
θέση κάποιου στη σχεδιαστική διαδικασία, τις μεθόδους που χρησιμοποιεί
και τους στόχους που έχει
θέσει.

5. Συνεργασία
Συνεργαστείτε με άλλα
άτομα επιδεικνύοντας
ενθουσιασμό (διεπιστημονική συνεργασία).

5. Επίδειξη και όχι λεκτική
έκφραση
Εκφράστε ιδέες με έναν
μη-λεκτικό τρόπο, ώστε να
μοιάζουν συναρπαστικές και
να ωθήσουν τα άτομα να
δουν τα προβλήματα και τις
ευκαιρίες που μέσα από τη
συζήτηση δεν θα μπορούσαν
να αποκαλυφθούν.

6. Στραφείτε στη δράση
Αλλάξτε τον τρόπο σκέψης
και των συναντήσεων.

6. Στραφείτε στη δράση
Επικεντρωθείτε στη συμπεριφορά που προσανατολίζεται
στη δράση και όχι στη συζήτηση.

7. Ριζική συνεργασία
Φέρτε κοντά ανθρώπους
από ποικίλα πλαίσια, ειδικότητες και απόψεις, ώστε
να εξαχθούν νέες ιδέες,
αντλούμενες από τη διαφορετικότητα.

7. Ριζική συνεργασία
Δημιουργείστε διαφορετικές
διεπιστημονικές ομάδες για
μεγαλύτερη καινοτομία.

Συνοπτικά, τα παραπάνω συστήματα στάσεων είναι κοινά μεταξύ των διαφορετικών πλαισίων που χρησιμοποιούνται από τους διάφορους συγγραφείς: ανθρωποκεντρικότητα, ενσυναίσθηση, συστήματα στάσεων σχετικά με
τη διαδικασία, κουλτούρα της δημιουργίας πρωτοτύπων, επίδειξη, δράση, συνεργασία. Άλλα συστήματα στάσεων που εντοπίζονται είναι η αισιοδοξία, ο
πειραματισμός και η ολιστική σκέψη.
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3.3. Η Σχεδιαστική Σκέψη ως διαδικασία
Η σχεδιαστική σκέψη ως ένα δυναμικό και μη γραμμικό πλαίσιο (Scheer et
al., 2011) ακολουθεί μια επαναληπτική διαδικασία που είναι κατανεμημένη σε
πέντε βήματα: (1) Συναισθάνομαι, (2) Ορίζω, (3) Παράγω ιδέες (4) Δημιουργώ
πρωτότυπα και (5) Δοκιμάζω. Οι Carroll, Goldman, Britos et al. (2010) υποστηρίζουν ότι η σχεδιαστική σκέψη, όπως εφαρμόζεται στην εκπαίδευση, αποτελεί μια προσέγγιση της μάθησης, που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της δημιουργικής αυτοπεποίθησης των μαθητών και που οι συμμετέχοντες ασχολούνται με πρακτικά σχέδια, που στοχεύουν στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης,
την προώθηση της δράσης, την ενθάρρυνση για την παραγωγή νέων ιδεών,
την ανάπτυξη της μεταγνωστικής επίγνωσης και την προώθηση της δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων. Αποτελεί μια τυπική μέθοδο πρακτικής, δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων ή ζητημάτων, με απώτερο στόχο τη βελτίωση
του μελλοντικού αποτελέσματος (Cohen, 2014). Ως επαναληπτική διαδικασία,
ουσιαστικά δεν ακολουθεί το διαδοχικό μοντέλο καταρράκτη, σύμφωνα με το
οποίο η πρόοδος ρέει προς τα κάτω. Η όλη ιδέα είναι η γρήγορη αποτυχία,
προκειμένου οι μαθητές να μάθουν από τις αποτυχίες τους και να επαναλάβουν τη διαδικασία γρήγορα, ώστε να μην χάσουν τις ευκαιρίες.
Σχήμα 1: Η διαδικασία της Σχεδιαστικής Σκέψης

1. Συναισθάνομαι (empathize)
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Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας της Σχεδιαστικής Σκέψης είναι η ενίσχυση της ενσυναίσθησης και της κατανόησης του προβλήματος που έχει τεθεί.
Περιλαμβάνει την παροχή συμβουλών από ειδικούς μέσω της παρατήρησης,
με σκοπό τη συλλογή περισσότερων πληροφοριών, αναφορικά με την περιοχή ενδιαφέροντος. Επιπλέον, περιλαμβάνονται η εμπλοκή με ανθρώπους
και η ταυτόχρονη συναίσθησή τους, ώστε να κατανοηθούν οι εμπειρίες και
τα κίνητρά τους, καθώς και η εμβύθιση στο φυσικό περιβάλλον, για την απόκτηση μιας βαθύτερης κατανόησης των ζητημάτων. Η αυτοσυγκράτηση είναι
ζωτικής σημασίας για μια ανθρωποκεντρική διαδικασία σχεδιασμού, όπως
η Σχεδιαστική Σκέψη και η ενσυναίσθηση δίνει την ευκαιρία στους σχεδιαστές να αφήσουν στην άκρη τις προσωπικές τους υποθέσεις, προκειμένου
να αποκτήσουν γνώσεις για τους χρήστες και τις ανάγκες τους.
Ανεξάρτητα από τους χρονικούς περιορισμούς, σε αυτό το στάδιο συγκεντρώνονται σημαντικές πληροφορίες, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο
επόμενο στάδιο και να αναπτυχθεί η μέγιστη κατανόηση των χρηστών, των
αναγκών τους και των προβλημάτων, που αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη αυτού του συγκεκριμένου προϊόντος.

2. Ορίζω (define)

Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου πραγματοποιείται η συγκέντρωση
των πληροφοριών που προέκυψαν στην προηγούμενη φάση. Ακολουθεί η
ανάλυση των παρατηρήσεων και η σύνθεσή τους, προκειμένου να καθοριστούν τα βασικότερα προβλήματα που εντοπίστηκαν από την ομάδα στο
προηγούμενο στάδιο. Βασική επιδίωξη αποτελεί ο καθορισμός του προβλήματος με επίκεντρο τον άνθρωπο (χρήστη).
Για παράδειγμα, αντί να οριστεί το πρόβλημα ως προσωπική επιθυμία ή ως
ανάγκη της εταιρείας, π.χ., «Πρέπει να αυξήσουμε το μερίδιο αγοράς των προϊόντων διατροφής στους νεαρούς εφήβους κατά 5%», ένας πολύ καλύτερος τρόπος προσδιορισμού του προβλήματος είναι: π.χ., «Τα νεαρά κορίτσια πρέπει να
τρώνε θρεπτικά τρόφιμα για να αναπτυχθούν, να είναι υγιή και να μεγαλώσουν».
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Το στάδιο του «ορισμού» μπορεί να βοηθήσει τους σχεδιαστές της ομάδας να συγκεντρώσουν ιδέες για τη δημιουργία χαρακτηριστικών, λειτουργιών και οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων, που θα τους επιτρέψουν να λύσουν
τα προβλήματα ή, τουλάχιστον, θα επιτρέψουν στους χρήστες να επιλύσουν
τα ίδια τα θέματα με ελάχιστες δυσκολίες. Στο εν λόγω στάδιο, επιτυγχάνεται η σταδιακή μετάβαση στην τρίτη φάση, της παραγωγής ιδεών, θέτοντας
ερωτήσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην αναζήτηση νέων ιδεών και λύσεων, όπως για παράδειγμα: «Πώς μπορούμε ... να ενθαρρύνουμε τα νεαρά
κορίτσια να δράσουν με τρόπο που τα ωφελεί, ενώ, παράλληλα, μπορεί να
προωθηθεί το προϊόν ή η υπηρεσία τροφίμων της εταιρείας;».

3. Παράγω ιδέες (ideate)

Κατά τη διάρκεια του τρίτου σταδίου της διαδικασίας της Σχεδιαστικής
Σκέψης, οι σχεδιαστές είναι έτοιμοι να αρχίσουν να δημιουργούν ιδέες.
Έχουν ήδη αρχίσει να κατανοούν τους χρήστες και τις ανάγκες τους, στο
στάδιο της «ενσυναίσθησης», έχουν αναλύσει και συνθέσει τις παρατηρήσεις τους, στο στάδιο του «ορισμού», και έχουν καταλήξει σε έναν ανθρωποκεντρικό ορισμό του προβλήματος. Βασιζόμενοι στο εν λόγω στερεό υπόβαθρο, οι σχεδιαστές και τα μέλη των ομάδων τους προχωρούν στον εντοπισμό
νέων λύσεων για τα προβλήματα που έχουν τεθεί και στην αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων προβολής των προβλημάτων.
Υπάρχουν εκατοντάδες τεχνικές παραγωγής ιδεών όπως ο καταιγισμός
ιδεών, Brainwrite, Worst Possible Idea, SCAMPER. Ο καταιγισμός ιδεών και η
τεχνική του Worst Possible Idea χρησιμοποιούνται συνήθως για την τόνωση
της ελεύθερης σκέψης και την επέκταση του προβλήματος. Απαραίτητη είναι
η παραγωγή, όσο το δυνατόν, περισσότερων ιδεών ή λύσεων για τα προβλήματα που είχαν τεθεί από την αρχή αυτού του σταδίου, ώστε να είναι δυνατή
η επιλογή διαφορετικών τεχνικών για την παραγωγή ιδεών μέχρι το τέλος
της φάσης. Με τον τρόπο αυτό, οι σχεδιαστές μπορούν να διερευνήσουν
και να δοκιμάσουν τις διάφορες ιδέες, ώστε να βρουν τον καλύτερο τρόπο
επίλυσης του προβλήματος.
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4. Δημιουργώ πρωτότυπα (prototype)

Σε αυτό το στάδιο, η ομάδα σχεδιασμού παράγει μια σειρά από φθηνές,
κλιμακωτές εκδόσεις του προϊόντος ή συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του,
έτσι ώστε να μπορούν να διερευνήσουν τις λύσεις των προβλημάτων που
δημιουργήθηκαν στο προηγούμενο στάδιο. Τα πρωτότυπα μπορούν να διαμοιραστούν και να δοκιμαστούν μέσα στην ίδια την ομάδα, σε άλλα τμήματα
ή σε μια μικρή ομάδα ατόμων, εκτός από την ομάδα σχεδιασμού. Πρόκειται
για μια πειραματική φάση που στόχος της είναι να εντοπιστεί η καλύτερη δυνατή λύση για καθένα από τα προβλήματα που τέθηκαν κατά τα πρώτα τρία
στάδια. Οι λύσεις που δίνονται στα πλαίσια των πρωτοτύπων ερευνώνται και
είτε γίνονται δεκτές, βελτιώνονται και επανεξετάζονται, είτε απορρίπτονται,
βάσει των εμπειριών των χρηστών. Μέχρι το τέλος αυτού του σταδίου, η ομάδα σχεδιασμού έχει καλύτερη εικόνα των εγγενών περιορισμών του προϊόντος και των προβλημάτων που υπάρχουν και έχει μια σαφέστερη εικόνα του
τρόπου συμπεριφοράς, σκέψης και συναισθημάτων των πραγματικών χρηστών κατά την αλληλεπίδραση με το τελικό προϊόν.
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5. Δοκιμάζω (test)

Οι σχεδιαστές ή οι αξιολογητές ελέγχουν αυστηρά το πλήρες και τελικό
προϊόν, χρησιμοποιώντας τις καλύτερες λύσεις, που εντοπίστηκαν κατά τη
φάση της «δημιουργίας πρωτοτύπων». Αυτό μπορεί να είναι το τελικό στάδιο
του μοντέλου, εντούτοις, πολλές φορές ακολουθείται μια επαναληπτική διαδικασία, κατά την οποία τα αποτελέσματα που παράγονται κατά τη διάρκεια
της δοκιμαστικής φάσης χρησιμοποιούνται συχνά για τον επαναπροσδιορισμό ενός ή περισσότερων προβλημάτων και την ενίσχυση της κατανόησης
των χρηστών, των όρων χρήσης, του τρόπου σκέψης των ανθρώπων, της
συμπεριφοράς, των συναισθημάτων και της συνειδητοποίησης. Επιπλέον,
κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, γίνονται τροποποιήσεις και βελτιώσεις,
προκειμένου να αποκλεισθούν ορισμένες λύσεις και να επιτευχθεί η όσο το
δυνατόν βαθύτερη κατανόηση του προϊόντος και των χρηστών του.

3.4. Η Μη Γραμμική Φύση της Σχεδιαστικής Σκέψης
Ενώ πιο πάνω έχει σκιαγραφηθεί μια άμεση και γραμμική διαδικασία της
Σχεδιαστικής Σκέψης κατά την οποία το ένα στάδιο φαινομενικά οδηγεί στο
επόμενο βάσει της δοκιμής των χρηστών, ωστόσο, στην πράξη, η διαδικασία
διεξάγεται με πιο ευέλικτο και μη γραμμικό τρόπο. Για παράδειγμα, διαφορετικές ομάδες εντός της ομάδας σχεδιασμού μπορούν να διεξάγουν περισσότερα από ένα στάδια ταυτόχρονα ή οι σχεδιαστές μπορούν να συλλέγουν
πληροφορίες και να δημιουργούν πρωτότυπα καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ώστε να καταστούν ικανοί να φέρουν τις ιδέες τους στην πραγματική
ζωή και να απεικονίσουν τις λύσεις των προβλημάτων. Επιπλέον, τα αποτελέσματα από τη δοκιμαστική φάση μπορεί να αποκαλύψουν κάποιες γνώσεις
στους χρήστες, οι οποίες με τη σειρά τους μπορεί να οδηγήσουν σε μια άλλη
συνεδρία παραγωγής ιδεών ή στην ανάπτυξη νέων πρωτοτύπων.
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Σχήμα 3: Η Μη Γραμμική Φύση της Σχεδιαστικής Σκέψης

3.5. Η Σχεδιαστική Σκέψη ως σύστημα στάσεων και ως διαδικασία
Το σύστημα στάσεων και η διαδικασία της σχεδιαστικής σκέψης συνδέονται
μεταξύ τους με έναν περίπλοκο τρόπο. Κατ’ αρχήν η ανάπτυξη της διαδικασίας της σχεδιαστικής λογικής προϋποθέτει την προηγούμενη ύπαρξη της
σχεδιαστικής στάσης.
Ανεξάρτητα από τα βήματα που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία της
σχεδιαστικής σκέψης, εφόσον πρόκειται για ένα μη γραμμικό πλαίσιο, τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας της αποτελούν τα κύρια σημεία του συστήματος στάσεων της σχεδιαστικής λογικής, όπως αναλύθηκαν προηγουμένως
(Rauth et al., 2010). Επιπλέον, η συνεχής επανάληψη της διαδικασίας της
σχεδιαστικής σκέψης δημιουργεί και ενισχύει το ίδιο το σύστημα στάσεών
της, το οποίο με τη σειρά του συντελεί στην ανάπτυξη της δημιουργικής αυτοπεποίθησης.

4. Οι προοπτικές της Σχεδιαστικής Σκέψης στην Εκπαίδευση
Παρά το έντονο ενδιαφέρον για την εφαρμογή της στα σχολεία, δεν έχουν
υπάρξει αρκετές μελέτες κριτικής των τελευταίων ερευνών σχετικά με την
εφαρμογή της σχεδιαστικής σκέψης στην εκπαίδευση, καθώς και μελέτες
που να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές εκπαιδευτικές μεθόδους που χρησιμοποιούν οι δάσκαλοι για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας (Rauth,
Köppen, Jobst et al., 2010). Λόγω αυτού του έντονου ενδιαφέροντος, σημειώθηκε σημαντική αύξηση στη διεθνή έρευνα για τον τρόπο που η σχεδιαστική σκέψη εφαρμόζεται στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια εξετάζονται οι
τρεις κύριες διαστάσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της σχεδιαστικής σκέψης στην εκπαίδευση.
(1) Η σχεδιαστική σκέψη στον σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών
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(Dunne & Martin, 2006, Zupan, Stritar & Nabergoj, 2005; Bruton, 2010; Anderson, 2012; Altringer & Habbal, 2015; Duening, 2008; Nash 2011).
(2) Η σχεδιαστική σκέψη ως προσέγγιση διδασκαλίας-μάθησης (Carroll,
2014, 2015, Leinonen & Durral, 2014; Donar, 2011; Marin, Hargis & Cavanaugh,
2013) και
(3) Κατάρτιση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της
σχεδιαστικής σκέψης —Kwek (2011), Carroll (2014), Zupan, Stritar & Nabergoj
(2005) και Bruton (2010).
Οι περισσότερες μελέτες αναφορικά με τη σχεδιαστική λογική αναφέρονται στην αξιοποίηση και εφαρμογή της στη δευτεροβάθμια (Carroll, 2014;
Carroll, Goldman, Britos, et al, 2010; Kwek, 2011; De Campos, 2014; Becker &
Mentzer, 2015) και τριτοβάθμια εκπαίδευση (Donar, 2011; Lecanides-Arnott,
2014; Wells, 2013; Marin, Hargis & Cavanaugh, 2013; Anderson, 2012).
Ο Renard (2014) ανέδειξε τον ευέλικτο τρόπο εφαρμογής της σχεδιαστικής σκέψης μέσω μιας ποιοτικής μελέτης σχετικά με ένα πρακτικό μοντέλο μάθησης για την ανάπτυξη της ικανότητας της σχεδιαστικής λογικής
των μαθητών. Παρουσίασε δύο μελέτες περίπτωσης σύμφωνα με τις οποίες
οργανώθηκαν εργαστήρια και εισήχθησαν συγκεκριμένες τεχνικές και δεξιότητες υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτή. Και οι δύο μελέτες οδήγησαν
στο συμπέρασμα ότι η σχεδιαστική λογική και η διαδικασία της είναι εγγενώς
ευέλικτες και προσαρμόσιμες, καθώς επιτρέπουν στους μαθητές να σχεδιάσουν και να αναπτύσσουν την ικανότητά τους, να πλαισιώνουν ευκαιρίες
για αλλαγή και να σχηματίζουν ιδέες που βελτιώνουν την υπάρχουσα κατάστασή τους. Επιπλέον, οι μελέτες ανέδειξαν την ικανότητα των μαθητών για
εξερεύνηση σε ένα απροσδιόριστο πλαίσιο, καθώς και την ικανότητα δράσης
στο περιβάλλον τους.

4.1. Ο σχεδιασμός της εφαρμογής της Σχεδιαστικής Σκέψης
στη διδασκαλία και τη μάθηση
Διάφορες μελέτες έχουν διεξαχθεί με την υιοθέτηση της σχεδιαστικής σκέψης ως προσέγγισης της διδασκαλίας και της μάθησης και οι οποίες εφαρμόστηκαν στην επιχειρηματικότητα (Bruton, 2010, Mumford, Zoller & Profrta,
2016; Dunne & Martin, 2006. Laviolette, Lefebvre & Radu-Lefebvre, 2014.
Nielsen & Storvang, 2014), στη διοίκηση της εκπαίδευσης (Schlenker, 2014),
στη μηχανική (Plattner, Meinel & Leifer, 2011; Dym, Agogino, et al, 2005;
Skaggs, Fry & Howell, 2009; Altringer & Habbal, 2015), στη διαχείριση της
γνώσης (Wang & Wang, 2008), στην τεχνολογική εκπαίδευση (Wells, 2013),
στην κρυπτογραφική εκπαίδευση (Alhamdani, 2016), στην πνευματική εκπαίδευση (Tan & Wong, 2012), στις γραπτές μελέτες (Purdy, 2014), στις καλές
τέχνες (Watson, 2015) και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Lloyd, 2013).
Εκτός από την εφαρμογή της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η σχεδιαστική
σκέψη, ως μαθησιακή προσέγγιση, εφαρμόζεται επίσης στη βασική εκπαίδευση (Carroll, Goldman & Britos, 2010; Donar, 2011; O’Donoghue & Berard,
2014; Carroll, 2014; Becker & Mentzer, 2015; Mentzer, Becker & Sutton, 2015).
Σύμφωνα με την IDEO (2009), μια βραβευμένη παγκόσμια εταιρεία σχεδιασμού, τα προοδευτικά πανεπιστήμια, όπως το Rotman και το Stanford,
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έχουν καταγράψει κάποια επιτυχημένα πρότυπα μοντέλα σχετικά με την
εφαρμογή της σχεδιαστικής σκέψης στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ο Carroll (2010) εφάρμοσε ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών σχεδιασμού, που δημιουργήθηκε από μια ομάδα πανεπιστημιακών εκπαιδευτών
σε ένα δημόσιο σχολείο, για να διδάξει τη δημιουργικότητα μέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων, που κινητοποιούν τους μαθητές μέσω της εμφατικής
επίλυσης προβλημάτων για την εξεύρεση απαντήσεων σε σύνθετα και δύσκολα προβλήματα, που έχουν πολλαπλές βιώσιμες λύσεις. Και ως στρατηγική διδασκαλίας, οι Caroll (2014) και Lee & Wong (2015) υποστήριξαν
ότι ο σχεδιαστικός τρόπος σκέψης βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την
κοινωνικοπολιτισμική κονστρουβικτιστική μάθηση του Vygotsky, δεδομένου
ότι χρησιμοποιεί τη μέθοδο της σκαλωσιάς και προδιαθέτει έναν εποικοδομητικό τρόπο μάθησης.

4.2. Σχεδιαστική Σκέψη και σχεδιασμός προγράμματος σπουδών
Σύμφωνα με τον Bruton (2010), η σχεδιαστική σκέψη ως στρατηγική σχεδιασμού μαθημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο ως στρατηγική διδασκαλίας, αλλά και στο πραγματικό πρόγραμμα σπουδών για τη «σύλληψη,
τον σχεδιασμό, τον χαρακτηρισμό, την πρωτοτυπία, τη δοκιμή, την προώθηση
και την καινοτομία νέων επιχειρηματικών ιδεών σε μια ανανεωμένη και διεπιστημονική προσφορά επιχειρηματικότητας» (Zupan, Stritar & Nabergoj,
2005:4). Επιπλέον, προώθησε την ιδέα της χρήσης της σχεδιαστικής σκέψης
για την αναβάθμιση όλων των μαθημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ομοίως, ο Carroll (2014) επικεντρώθηκε στον εμπλουτισμό του ήδη υπάρχοντος αναλυτικού προγράμματος, με τρόπο που να μην είναι επικεντρωμένο
μόνο στο περιεχόμενο, αλλά και στην επίλυση προβλημάτων.

4.2.1. Κίνητρα για τη χρήση της σχεδιαστικής λογικής
Σύμφωνα με τους Zupan, Stritar & Nabergoj (2005), οι περισσότερες μεθοδολογίες σχεδιασμού μαθημάτων θεωρούνται ξεπερασμένες, καθώς αγνοούν τη σημασία της ενσυναίσθησης και της συμπεριληπτικής σκέψης σχετικά
με τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών, την επίδραση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και των στρατηγικών και τη σημασία της πρωτοτυπίας.
Θεωρούν επιτακτική την ανάγκη συγκερασμού της λογικής των σχεδιαστών
των προγραμμάτων σπουδών και των ηγετών της εκπαίδευσης με τις ανάγκες των τελικών αποδεκτών, των μαθητών, αναφορικά με τον σχεδιασμό
του προγράμματος σπουδών, ώστε να εκπληρώνεται ο αρχικός σκοπός του.
Ισχυρίζονται ότι οι διάφορες μεθοδολογίες σχεδιασμού εστιάζουν σε μεγάλο βαθμό στη χρήση περιεχομένου των ξεπερασμένων, όπως τα αποκαλούν,
εγχειριδίων.
Ο Nash (2011) τόνισε τη σημασία της μετάβασης από την απλή δήλωση
του προβλήματος στα συναισθήματα, που συνδέονται με το πρόβλημα και
στη χρήση της ενσυναίσθησης από την πλευρά των ηγετών της εκπαίδευσης.
Υποστήριξε, επίσης, ότι οι ηγέτες των σχολείων ωφελούνται περισσότερο από
την ακρόαση και την προσεκτική εξέταση των αναγκών των άλλων, μέσω της
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επανεξέτασης των δικών τους προκαταλήψεων, με σκοπό την προώθηση των
λύσεων εκείνων που ικανοποιούν τις ανάγκες των τελικών αποδεκτών.
Ομοίως, οι Zupan, Stritar & Nabergoj (2005), θεωρώντας ως καίρια τη
χρήση της ενσυναίσθησης, τόνισαν την ανάγκη επανασχεδιασμού του προγράμματος σπουδών με τη χρήση της σχεδιαστικής λογικής, ως στρατηγικής
σχεδιασμού των μαθημάτων, λόγω των αδυναμιών και των προκλήσεων της
παραδοσιακής εκπαίδευσης όσον αφορά την επιχειρηματικότητα. Για τον
ίδιο λόγο ο Carroll (2014) και οι Carroll, Goldman, Britos et al. (2010) υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η ενσωμάτωση των καινοτόμων και
δημιουργικών δεξιοτήτων στο πρόγραμμα σπουδών. Η σχεδιαστική λογική,
με λίγα λόγια, συνδέεται άμεσα με την αλλαγή και εστίαση από το διδακτικό
περιεχόμενο στην πρακτική επίλυση προβλημάτων.
Η ομάδα σχεδιασμού του Zupan θεώρησε ότι το πλαίσιο της σχεδιαστικής σκέψης είναι παρόμοιο με όλων των άλλων υφιστάμενων μεθοδολογιών
σχεδιασμού μαθημάτων. Επιχείρησαν ουσιαστικά να προσφέρουν μια ολιστική λύση, η οποία αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη σύγχρονη πηγή, προσανατολισμένη στον καινοτόμο σχεδιασμό των μαθημάτων, για την προώθηση
της μάθησης και όχι της διδασκαλίας. Η μελέτη τους κατέστησε τους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με τον σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών
ικανούς σχεδιαστές μαθημάτων και αποτελεσματικούς επαγγελματίες στη
διδασκαλία στρατηγικών.

4.2.2. Π
 αραδείγματα εφαρμογής της Σχεδιαστικής Σκέψης
στον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών.
Ο Anderson (2012) ανέπτυξε ένα πρόγραμμα που στόχευε στην ανάπτυξη
και παρακολούθηση των δεξιοτήτων της σχεδιαστικής λογικής, σε ομάδες
μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Κουίνσλαντ, με σκοπό την ενίσχυση των δημιουργικών τους δεξιοτήτων και των
καινοτόμων συστημάτων στάσεων. Ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν πολύ λίγες
εμπειρικές μελέτες σχετικά με τη χρήση της σχεδιαστικής σκέψης στο σχολικό πρόγραμμα, με στόχο την προώθηση της καινοτόμου, ευέλικτης και δημιουργικής σκέψης και την ανάπτυξη του πολυτροπικού γραμματισμού. Ορισμένες από τις σημαντικότερες προσδοκίες της μελέτης ήταν οι εξής:
(1) Απόκτηση ενός συνόλου δεξιοτήτων σχεδιαστικής σκέψης συμπεριλαμβανομένων της επίλυσης προβλημάτων και της συνεργασίας.
(2) Ένα πλαίσιο για την ενσωμάτωση των δεξιοτήτων σχεδιαστικής σκέψης σε ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών.
(3) Καλύτερη θεωρητική κατανόηση του σχεδιαστικού μοντέλου σκέψης
σχετικά με την εφαρμογή του στην τάξη και
(4) Ανάπτυξη ενός μαθησιακού μοντέλου που ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ του σχολείου και της ζωής των μαθητών εκτός σχολείου.
Οι Zupan, Stritar & Nabergoj (2005) διεξήγαγαν μια ποιοτική μελέτη για
την ανάπτυξη ενός νέου μαθήματος επιχειρηματικότητας στην Οικονομική
Σχολή του Πανεπιστημίου της Λιουμπλιάνα, μέσω μιας περιγραφικής χρονολογικής μελέτης περίπτωσης, στην οποία αξιοποιήθηκε η σχεδιαστική σκέψη
ως στρατηγική σχεδιασμού μαθημάτων.
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Τα έναυσμα της μελέτης τους αποτέλεσαν τα προβλήματα που εντοπίζονται στην παράδοση και το περιεχόμενο των τρεχόντων μαθημάτων επιχειρηματικότητας, που αξιολογήθηκαν ως μη πρακτικά και συναφή με αυτό που
κάνουν οι επιχειρηματίες.
Η μελέτη σχεδιασμού των μαθημάτων τους χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα βασικά σημεία:
(1) Χρησιμοποιήθηκαν ομάδες εκπαιδευτικών αντί για μεμονωμένους εκπαιδευτικούς ανά τάξη.
(2) Περισσότερη εμπλοκή στην πράξη παρά γνώση της θεωρίας και συγγραφή θεωρητικών επιχειρηματικών σχεδίων.
(3) Ανάθεση γενικότερων προβληματισμών στους μαθητές και όχι στενών καθορισμένων προβλημάτων.
(4) Συμμετοχή των προπονητών (coaches) της βιομηχανίας, των συνεργατών και προσκεκλημένων ομιλητών.
(5) Επικέντρωση στον χρήστη.
Τέλος, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η εφαρμογή της σχεδιαστικής σκέψης, ως στρατηγική σχεδιασμού μαθημάτων, δεν απαιτεί θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο σχεδιασμού των μαθημάτων, αλλά προσφέρει επιπλέον
εργαλεία και προσεγγίσεις, που έχουν αποδειχθεί ότι βελτιώνουν σημαντικά
τη διαδικασία. Συνεπώς, επιτρέπεται στους σχεδιαστές των μαθημάτων να
αναπτύξουν την εις βάθος κατανόηση, όχι μόνο του θέματος, αλλά και του
τρόπου με τον οποίο οι μαθητές θα αλληλοεπιδράσουν με το θέμα.
Ο Bruton (2010) διεξήγαγε μια μελέτη με τη χρήση της φαινομενολογικής
προσέγγισης, κατά την οποία περιγράφηκε και αναλύθηκε η εμπειρία των
μαθητών και τα μαθησιακά τους αποτελέσματα από τη συμμετοχή στην τάξη
«Ventured Design Studio» (VDS). Στην εν λόγω τάξη, οι μαθητές παρακολούθησαν ένα μάθημα σχετικό με την «Επιχειρηματική Εμπειρία» και εργάστηκαν σε ομάδες σχεδιασμού για την εκπροσώπηση και την προώθηση νέων
ιδεών, όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Η συγκεκριμένη μελέτη είχε ως σκοπό την ανάπτυξη και παρακολούθηση
των δεξιοτήτων της σχεδιαστικής σκέψης, με στόχο την ενίσχυση των δημιουργικών δεξιοτήτων και του καινοτόμου συστήματος στάσεων. Σύμφωνα
με τον ερευνητή, η σχεδιαστική σκέψη είναι μια πολύ ελκυστική προσέγγιση
για την επιχειρηματική μάθηση, ειδικότερα αναφορικά με τα προγράμματα
σπουδών, που στοχεύουν να παρέχουν στους μαθητές αυθεντικές και πρακτικές εμπειρίες. Οι μαθητές έδειξαν μεγάλη προθυμία και ήταν σε θέση
να εκπληρώσουν κάθε μαθησιακό στόχο που σχετιζόταν με τη δημιουργία
εργαλείων, το σύστημα στάσεων και τη συνεργατική δημιουργία γνώσεων.
Επιπλέον, οι Altringer & Habbal (2015) παρουσίασαν μια ποιοτική μελέτη
περίπτωσης για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών της Σχολής Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών (SEAS) του Χάρβαρντ, κατά τη διάρκεια
του οποίου επιτεύχθηκε επιτυχώς η μετάβαση του οργανισμού σε πολυεπιστημονική εκπαίδευση καινοτομίας. Η πρωτοβουλία για αυτήν την αλλαγή
πάρθηκε από μια βασική ομάδα μελών της σχολής που οραματίστηκε μια
διεπιστημονική δομή, που θα διεξάγει διεπιστημονική έρευνα και διεπιστημονικά μαθήματα. Η αποστολή της SEAS του Χάρβαρντ ήταν η εκ νέου ανακάλυψη της μηχανικής εκπαίδευσης του 21ου αιώνα και η δημιουργία ενός
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μηχανικού, «σχήματος Τ», ο οποίος θα έχει πάρει διευρυμένη εκπαίδευση και
θα μπορεί να συνεργαστεί με όλους τους κλάδους
Το πρόγραμμα σπουδών που δημιούργησε η SEAS ήταν μια ισορροπημένη μείξη θεωρίας, δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και πρακτικών σχεδίων, που
ενισχύουν την ενεργητική μάθηση. Έδωσαν στους μαθητές την ευκαιρία να
κατανοήσουν τη διαδικασία σχεδιασμού και τα εργαλεία που απαιτούνται για
την επίλυση ακόμα και των πιο περίπλοκων προβλημάτων.

4.3. Η Σχεδιαστική Σκέψη ως προσέγγιση διδασκαλίας-μάθησης
Η Παγκόσμια Σύμπραξη Πρωτοβουλίας για τις Δεξιότητες του 21ου αιώνα
(Global Initiative Partnership for 21st Century Skills) αναγνώρισε την εμφάνιση
νέων στυλ διδασκαλίας, κατά την τελευταία δεκαετία, ως τρόπο προσαρμογής στις ανάγκες των μαθητών της νέας γενιάς. Οι Kwek (2011), Carroll (2010),
Rauth, Koppen & Meinel (2010) Carroll, Goldman, Britos et al. (2010), Altringer
& Habbal (2015) και πολλοί άλλοι συγγραφείς, που εφάρμοσαν τη σχεδιαστική σκέψη ως στρατηγική, θεωρούν ότι η εφαρμογή μιας διεπιστημονικής,
συνεργατικής προσέγγισης, που προωθεί την ενσυναίσθηση και την επίλυση
προβλημάτων, προάγει παράλληλα τη δημιουργικότητα, τη δημιουργική εμπιστοσύνη και το καινοτόμο σύστημα στάσεων. Η σχεδιαστική λογική λοιπόν,
συντελεί στο να διδαχθούν οι μαθητές να είναι προσαρμοστικοί και όχι να
εστιάζουν μόνο στο περιεχόμενο, προκειμένου να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για το άγνωστο μέλλον.
Για να έχει νόημα μια προσέγγιση διδασκαλίας-μάθησης θα πρέπει να στηρίζεται σε μια προϋπάρχουσα θεωρία μάθησης. Σύμφωνα με τους Scheer & Plattner (2011), Bruton (2010), Leinonen και Durrall (2014) και Carroll (2014), η σχεδιαστική σκέψη βασίζεται στη θεωρία του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού του
Vygotsky. Οι Scheer & Plattner (2011) υποστηρίζουν ότι η διδακτική στρατηγική
της σχεδιαστικής λογικής δίνει «πίστη στις δημιουργικές ικανότητες μέσω μιας
διαδικασίας για να αντέχουν, όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη διάρκεια
του έργου» (Scheer & Plattner, 2011:18). Υπάρχει μεγάλη ομοιότητα με τη Ζώνη
της Επικείμενης Ανάπτυξης, την έννοια του «πλαισίου στήριξης» του Vygotsky,
σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικοί ενεργούν ως διαμεσολαβητές για να
υποστηρίξουν τους μαθητές να φτάσουν στο κατάλληλο επίπεδο απόδοσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η σχεδιαστική σκέψη δίνει επίσης τη δυνατότητα
στους συνομηλίκους να διευκολύνουν το «πλαίσιο στήριξης», καθώς ενθαρρύνει τη διεπιστημονική συνεργασία. Οι Becker & Mentzer (2015) αναφέρουν
ότι οι πιο ικανοί συμμαθητές συμβάλλουν επίσης σημαντικά στην ανάπτυξη,
μέσω «υποστηρικτικών πλαισίων», που επιτρέπουν στους άλλους μαθητές
να προχωρήσουν ένα βήμα πιο πέρα.
Οι Scheer & Plattner (2011) υποστήριξαν ότι η σχεδιαστική σκέψη είναι ο
συνδετικός κρίκος μεταξύ των θεωρητικών ευρημάτων της κοινωνικής μετασχηματιστικής παιδαγωγικής και της πραγματικής εφαρμογής της ή της πρακτικής των δεξιοτήτων που θα απαιτηθούν μελλοντικά. Συζήτησαν περαιτέρω
ότι η σχεδιαστική σκέψη πληροί «τα κρίσιμα κριτήρια για την αποτελεσματική
Μάθηση του 21ου αιώνα, μέσω της διευκόλυνσης διεπιστημονικών έργων, προσεγγίζοντας πολύπλοκα φαινόμενα με έναν ολιστικό κονστρουκτιβιστικό τρόπο και πραγματοποιώντας έτσι τη μετάβαση, από τη μεταφορά γνώσης, στην
ανάπτυξη των προσωπικών δυνατοτήτων» (Scheer & Plattner, 2011:18).
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4.3.1. Μ
 αθήματα από την εφαρμογή της Σχεδιαστικής Σκέψης ως
στρατηγικής διδασκαλίας
Ο Kwek (2011) διεξήγαγε μια ποιοτική μελέτη στην οποία προσπάθησε να
διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο η σχεδιαστική σκέψη, ως ένα νέο μοντέλο μάθησης, χρησιμοποιείται για τη μάθηση στην τάξη, ειδικότερα για την
κατανόηση των κινήτρων και των σκέψεων, που ωθούν τους εκπαιδευτικούς
στην υιοθέτηση αυτής της προσέγγισης καινοτομίας στη διδασκαλία του βασικού περιεχομένου. Διερευνήθηκαν επίσης οι παράγοντες που επηρεάζουν
τον τρόπο με τον οποίο η σχεδιαστική σκέψη χρησιμοποιείται στην τάξη και
συνδέεται με το ακαδημαϊκό περιεχόμενο.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, οι εκπαιδευτικοί αποδείχθηκαν ότι
δεν ήταν παθητικοί αποδέκτες του παιδαγωγικού εργαλείου της σχεδιαστικής σκέψης, εφόσον το εφάρμοσαν με πολλούς τρόπους, ώστε να εκπληρώνονται διαφορετικοί σκοποί. Ο ερευνητής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τη σχεδιαστική σκέψη ως στρατηγική για να
μεγιστοποιήσουν τα κίνητρα των μαθητών, υποστηρίζοντας τους μαθητές να
επιτύχουν.
Ένα άλλο βασικό εύρημα της μελέτης είναι ότι η σχεδιαστική σκέψη, ως
εννοιολογικό εργαλείο, εκδηλώνεται ως οικεία δραστηριότητα στην τάξη,
όπου εφαρμόζεται ως καθήκον για την εφαρμογή της μάθησης σε ένα διεπιστημονικό έργο.
Οι Carroll, Goldman, Britos et al. (2010) παρουσίασαν τα αποτελέσματα
του ερευνητικού προγράμματος «Taking Design Thinking to Schools», κατά
τη διάρκεια του οποίου μια ομάδα καθηγητών και μεταπτυχιακών φοιτητών
εφάρμοσαν ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα σπουδών σε μια τάξη του γυμνασίου, στο μάθημα της γεωγραφίας. Σκοπός ήταν η απόκτηση μιας πολυεπίπεδης κατανόησης των προοπτικών των συμμετεχόντων (μαθητές, καθηγητές,
εκπαιδευτές και μεταπτυχιακοί φοιτητές), που ασχολήθηκαν με τις δραστηριότητες σχεδιασμού στην τάξη. Το έργο διήρκεσε τρεις εβδομάδες, κατά
τη διάρκεια των οποίων πραγματοποιήθηκαν δίωρες συνεδρίες δύο φορές
την εβδομάδα. Δύο ερευνητές ενήργησαν ως συμμετέχοντες-παρατηρητές
και συγκέντρωσαν περιγραφικά δεδομένα, σημειώσεις, ηχογραφήσεις και
βίντεο.
Οι Carroll κ.ά. (2010) εφάρμοσαν ένα τροποποιημένο πλαίσιο της σχεδιαστικής σκέψης που επαναδιατυπώθηκε για να είναι κατανοητό στους μαθητές: «Κατανοήστε - Παρατηρήστε – Εκθέστε τις απόψεις σας – Παράξτε
ιδέες – Δημιουργείστε πρωτότυπα – Δοκιμάστε». Δόθηκαν ενδιαφέρουσες
σχεδιαστικές προκλήσεις, που είχαν πολλές πιθανές λύσεις. Οι μαθητές επικεντρώθηκαν στη διαδικασία καθορισμού των προβλημάτων και αντιμετώπισης των διαφόρων επιπέδων ασάφειας και στη συνέχεια στην παραγωγή
πρωτότυπων λύσεων.
Από την έρευνά τους προέκυψαν τρία βασικά θέματα:
(1) Σχεδιασμός ως Εξερεύνηση: Κατανόηση του σχεδιασμού.
Το πρώτο θέμα αφορούσε τους μαθητές που συμμετείχαν στις δραστηριότητες σχεδιασμού της τάξης. Οι μαθητές υιοθέτησαν τη σχεδιαστική σκέψη
με διάφορους τρόπους και αναστοχάστηκαν σχετικά με τη φύση της διαδικασίας, ενώ, παράλληλα, τους δόθηκε η ευκαιρία εξερεύνησης κατά τη δια-
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δικασία επίλυσης των προβλημάτων. Οι ερευνητές σημείωσαν επίσης ότι οι
μαθητές δεν προέβησαν αμέσως σε συμπεράσματα, αλλά επικεντρώθηκαν
στην εξερεύνηση όλων των πτυχών των προβλημάτων μέσω πολλαπλών πηγών και επαναλήψεων.
(2) Σχεδιασμός ως σύνδεση: Επιπτώσεις & Σχεδιασμός.
Το δεύτερο θέμα επικεντρώθηκε στον ισχυρό ρόλο που παίζει η σχεδιαστική σκέψη στην ανάπτυξη της δημιουργικής εμπιστοσύνης των μαθητών.
Οι ερευνητές σημείωσαν ότι οι μαθητές είχαν δεσμευτεί σε μια ουσιαστική
συνεργασία, στα πλαίσια της οποίας είχαν ευκαιρίες να δουλέψουν σε ένα
ομαδικό περιβάλλον και να εκφράσουν τις απόψεις τους.
(3) Σχεδιασμός ως σύγκλιση: Σχεδιασμός σκέψης και εκμάθηση περιεχομένου.
Το τρίτο θέμα σχετιζόταν με την αμφισβητούμενη και προβληματική σχέση μεταξύ της σχεδιαστικής σκέψης και του ακαδημαϊκού περιεχομένου μάθησης, λόγω των πολλών εμποδίων που αντιμετώπισαν οι συμμετέχοντες. Οι
ερευνητές κατέγραψαν τις δυσκολίες των μαθητών καθώς επιχειρούσαν να
μάθουν ταυτόχρονα τη μεθοδολογία όπως και το γνωστικό περιεχόμενο της
γεωγραφίας.
Οι Carroll et al. (2010) κατέληξαν σε μια ποικιλία επιπτώσεων στην πρακτική, που μπορούν να ενισχύσουν τις συνδέσεις μεταξύ της ακαδημαϊκής
μάθησης του περιεχομένου και της σχεδιαστικής σκέψης:
(1) Η λειτουργία της σχεδιαστικής σκέψης πρέπει να βασίζεται στην ενίσχυση της διδασκαλίας στην τάξη μέσω της κατανόησης των εκπαιδευτικών
στόχων που θέτουν οι εκπαιδευτικοί και της χρήσης της σχεδιαστικής σκέψης για την υποστήριξη της μάθησης των μαθητών.
(2) Η σχεδιαστική σκέψη πρέπει να ενσωματωθεί στο ακαδημαϊκό περιεχόμενο, μέσω του σχεδιασμού ενός προγράμματος σπουδών που θα επικεντρώνεται στη δημιουργία δραστηριοτήτων που θα αποτελούν σημείο σύγκλισης του ακαδημαϊκού περιεχομένου με το θεμελιώδες σύστημα στάσεων και τις διαδικασίες της σχεδιαστικής σκέψης.
(3) Η σχεδιαστική σκέψη έχει μεγάλο αντίκτυπο στους τρόπους που οι
μαθητές συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία, εφόσον τους ωθεί στην
εξεύρεση νέων τρόπων και στην ανάληψη ρίσκων.
(4) Η σχεδιαστική σκέψη και η συνεργασία συνδέονται με έναν περίπλοκο
τρόπο, εφόσον επηρεάζονται από την προθυμία των μαθητών και την ανάληψη ρίσκων κατά την ανταλλαγή των ιδεών τους.
(5) Η σχεδιαστική σκέψη παρέχει ένα μέσο στους μαθητές για να γνωρίζουν σε ποιο σημείο της διαδικασίας βρίσκονται, ενθαρρύνοντας παράλληλα
τη μεταγνωστική ευαισθητοποίηση.
(6) Ο σχεδιασμός έργων και πρακτικών μπορεί να παρέχει νέους τρόπους
σκέψης, εφόσον μπορούν να ενσωματωθούν στη μάθηση, τόσο ως μαθησιακές προσεγγίσεις, όσο και ως εκπαιδευτικές στρατηγικές.
Οι Rauth, Köppen, Jobst & Meinel (2010) καθιέρωσαν στην έρευνά τους
τον άμεσο σύνδεσμο της σχεδιαστικής σκέψης και της δημιουργικής αυτοπεποίθησης. Η ποιοτική ερευνητική τους μελέτη επικεντρώθηκε στην αναζήτηση αναδυόμενων μοτίβων και σημαντικών συσχετισμών μεταξύ της σχεδιαστικής σκέψης και της δημιουργικής αυτοπεποίθησης.
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Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα δημιουργικής γνώσης, δεξιοτήτων και συστημάτων στάσεων που μπορούν να επιτευχθούν μέσω της σχεδιαστικής σκέψης στην εκπαίδευση, με αποκορύφωμα
την ικανότητα της «δημιουργικής αυτοπεποίθησης» (βλ. Σχήμα 4).

Σχήμα 4: Η ανάπτυξη της δημιουργικής αυτοπεποίθησης μέσω της
σχεδιαστικής σκέψης (Rauth, Köppen, Jobst & Meinel, 2010:54)

Οι ερευνητές συνόψισαν τα ευρήματά τους σε μια γραφική παράσταση
που απεικονίζει τον τρόπο που η δημιουργική αυτοπεποίθηση και η ικανότητα αναπτύσσονται και ενισχύονται μέσω της σχεδιαστικής λογικής στην
εκπαίδευση. Υποστήριξαν ότι οι μαθητές έχουν ήδη αναπτύξει τις δικές τους
δημιουργικές μεθόδους και ότι εξαρτάται από το αν και πόσο ο εκπαιδευτικός θα τους υποστηρίξει, καθώς περνούν από τη διαδικασία της σχεδιαστικής σκέψης. Αυτό θα τους οδηγήσει στη συνέχεια στην ανάπτυξη του
συστήματος στάσεων της σχεδιαστικής σκέψης και έπειτα στη δημιουργική
αυτοπεποίθηση.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα της μελέτης, είναι εμφανής ο τρόπος με τον οποίο η σχεδιαστική εκπαίδευση συμβάλλει τόσο στην ανάπτυξη,
όσο και στην κατανόηση της σχεδιαστικής δημιουργικότητας. Η σχεδιαστική
σκέψη λοιπόν, ως μοντέλο μάθησης, προσανατολίζεται στη δημιουργική αυτοπεποίθηση.
Ο Carroll (2014) διεξήγαγε μια εθνογραφική μελέτη στα πλαίσια ενός πανεπιστημιακού προγράμματος στις ΗΠΑ. Οι στόχοι του έργου ήταν οι ακόλουθοι:
(1) Παροχή ευκαιριών στους μαθητές για καριέρα «STEM» μέσω της εισαγωγής της σχεδιαστικής σκέψης.
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(2) Εισαγωγή του έργου και των τεχνολογιών που χρησιμοποιούν οι μηχανικοί, οι προγραμματιστές τεχνολογίας και οι επιστήμονες.
(3) Ενσωμάτωση του ακαδημαϊκού έργου στο οποίο συμμετείχαν οι φοιτητές.
(4) Παροχή μοντελοποίησης ρόλων και καθοδήγησης σχέσεων στους μαθητές της μέσης εκπαίδευσης.
Τα ευρήματα του ερευνητή συνοψίζονται στους ακόλουθους βασικούς τομείς:
(1) Η δυναμική της σχέσης καθοδήγησης - Η σχέση μεντόρων χαρακτηριζόταν από έμπνευση, τον καθορισμό του κάθε ρόλου, την εξισορρόπηση
της εξουσίας, τη σύνδεση, τη δημιουργία σχέσεων και τη δημιουργία μιας
πολιτισμικής ομάδας
(2) Ο σχεδιασμός διδακτικών δραστηριοτήτων — Οι μέντορες αξιοποίησαν τις γνώσεις που έλαβαν από τους εκπαιδευόμενους για την ενίσχυση
του εκπαιδευτικού σχεδιασμού των δραστηριοτήτων. Οι μέντορες γνώριζαν
προσωπικά τους μαθητές και έτσι ήταν σε θέση να γίνουν ευέλικτοι και πιο
αποδοτικοί.
(3) Ο ρόλος της Σχεδιαστικής Σκέψης — Οι μέντορες και οι μαθητές του
γυμνασίου έμαθαν τη σχεδιαστική σκέψη μαζί.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης του Carroll (2014), η διαδικασία της σχεδιαστικής σκέψης παρέχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο οι φοιτητές έμαθαν πώς να γίνουν μέντορες και πώς να δημιουργήσουν μαθησιακές
εμπειρίες με επίκεντρο τον χρήστη, καθώς θα ανταλλάζουν τις εμπειρίες
τους ως εξελισσόμενοι επαγγελματίες. Η σχέση μέντορα-καθοδηγούμενου
διαμόρφωσε μια διαδικασία μέσω της οποίας ήταν ικανοί να δημιουργήσουν
ένα πλαίσιο υποστήριξης για την ανάληψη ρίσκων, την απόλαυση της μάθησης και την ανάπτυξη της δημιουργικής αυτοπεποίθησης.

4.3.2. Η Σχεδιαστική Σκέψη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Η εφαρμογή της σχεδιαστικής σκέψης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση επικεντρώνεται συνήθως στους κλάδους των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) (Mentzer, Becker & Sutton,
2015; Becker & Mentzer, 2015; Altringer & Habbal, 2015; Carrol, 2014).
Ωστόσο, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, εφαρμόζεται επίσης και
σε βασικά πολυεπιστημονικά μαθήματα, εστιάζοντας στο περιεχόμενό τους
(Kwek, 2011; Carroll, Goldman, Britos et al., 2010; Scheer & Plattner, 2011;
Carroll, 2014; Anderson, 2012), ως προσέγγιση διδασκαλίας-μάθησης, ενσυναίσθησης, συνεργασίας και κοινωνικής δέσμευσης (O’Donoghue & Berard,
2014; Sauder, 2013), δημιουργικότητας ή δημιουργικής αυτοπεποίθησης και
καινοτομίας (Anderson, 2012; Bouchard, 2013) πρωτοτυπίας και πειραματικού
συστήματος στάσεων (Carroll, 2014). Οι Marin, Hagis & Cavanaugh (2013)
χρησιμοποίησαν επίσης τη σχεδιαστική σκέψη στην ανάπτυξη της μάθησης
βάσει πρόκλησης.
Σχετικά με τη χρήση της σχεδιαστικής σκέψης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι υπάρχει μια τάση να εφαρμόζεται ως μαθησιακή προσέγγιση σε έργα που εστιάζουν σε θέματα ανάπτυξης στελεχών (STEM), στοχεύοντας στη διδασκαλία της ενσυναίσθησης,
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της διεπιστημονικής συνεργασίας, της δημιουργικότητας, της καινοτομίας,
του πρωτότυπου συστήματος στάσεων ή του πειραματισμού. Τα θέματα είναι
σχεδόν πάντα ομαδοποιημένα, όχι ως ανεξάρτητα, αλλά ως ομάδα αλληλένδετων θεμάτων, όπως STEM, Business & Entrepreneurship και Art & Design. Το κίνητρο για τη χρήση της σχεδιαστικής σκέψης ως μια στρατηγική
διδασκαλίας αποτελεί συνήθως η διδασκαλία της δημιουργικότητας και της
καινοτομίας, μέσω της επανάληψης των διαδικασιών, προκειμένου να καλλιεργηθεί το σύστημα στάσεων του σχεδιαστή.

4.3.3. Η Σχεδιαστική Σκέψη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
H εφαρμογή της σχεδιαστικής σκέψης ως στρατηγικής διδασκαλίας ακολουθεί ένα διαφορετικό πλαίσιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς εφαρμόζεται κυρίως σε συγκεκριμένα μαθήματα. Δεδομένου ότι η σχεδιαστική σκέψη προέρχεται κυρίως από τον κόσμο των σχεδιαστών, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ερευνών για τη σχεδιαστική σκέψη, που εστιάζει στην τέχνη,
τον σχεδιασμό, την αρχιτεκτονική και τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό (Donar,
2011; Bruton, 2010; Lee & Wong, 2015; Mentzer, Farrington & Tennenhouse,
2015; Watson, 2015; Goldman, Kabayadondo, Royalty et al., 2014; Donar, 2011;
O’Donoghue & Berard, 2014). Επιπλέον, εφαρμόζεται σε διάφορα τεχνικά μαθήματα, όπως οι φυσικές επιστήμες, η μηχανική, η πληροφορική και η εκπαίδευση επιχειρηματικότητας, μέσω των οποίων οι διευθυντές των ιδρυμάτων
θέλουν να διδάξουν την ενσυναίσθηση, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα στους φοιτητές (Skaggs, Fry & Howell, 2009; Leinonen & Durrall, 2014;
Skaggs, Fry & Howell, 2009; Schlenker, 2014; Altringer & Habbal, 2015; Dunne
& Martin, 2006; Beckman & Barry, 2007; Alhamdani, 2016; Leinonen & Durall,
2014; Lindberg, Noweski & Meinel, 2010; Mumford, Zoller & Proforta, 2016).
Ο πρωταρχικός λόγος εφαρμογής της σχεδιαστικής σκέψης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι κοινός με τον λόγο εφαρμογή της στη δευτεροβάθμια, για τη διδασκαλία δηλαδή της ενσυναίσθησης, την ενθάρρυνση της
δημιουργικότητας, της καινοτομία και του πρωτότυπου συστήματος στάσεων.
Σύμφωνα με τους Dunne και Martin (2006), «οι επιχειρηματίες του σήμερα
δεν χρειάζεται να κατανοούν καλύτερα τους σχεδιαστές, πρέπει γίνουν οι
ίδιοι» (Dunne & Martin:513).
Πολύ σημαντική θεωρείται η προσέγγιση πολλών κλάδων, προκειμένου
να διασφαλιστεί η πολυτομεακή συνεργασία, που, σύμφωνα με τους Leinonen & Durrall (2014), διασφαλίζει ότι τα δύσκολα προβλήματα επιλύονται
με τέτοιο τρόπο, ώστε οι λύσεις να μην προκαλούν άλλα προβλήματα. Αυτό
μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν διαφορετικές προοπτικές από διάφορους
κλάδους εμπλέκονται στη διαδικασία σχεδιασμού. Οι Zupan, Stritar and Nabergoj (2005), Dunne & Martin, 2006 και Bruton (2010) υποστηρίζουν επίσης ότι το κύριο κίνητρο για τη χρήση της σχεδιαστικής σκέψης είναι η διασφάλιση, ότι οι μαθητές εκτίθενται στην πρακτική και βιωματική εφαρμογή
των θεωρητικών γνώσεων, που έχουν λάβει στο πανεπιστήμιο. Η στρατηγική
της σχεδιαστικής σκέψης προσεγγίζει το είδος του περιβάλλοντος που οι
μαθητές θα συναντήσουν, όταν αρχίσουν να εργάζονται μετά από την αποφοίτησή τους.
Η εφαρμογή της διαδικασίας σχεδιαστικής σκέψης στη δευτεροβάθμια
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εκπαίδευση είναι διαφορετική από την τριτοβάθμια. Κάποιοι ερευνητές της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απλοποίησαν τη διαδικασία, προκειμένου να
είναι κατανοητή και εφαρμόσιμη από τους μαθητές του γυμνασίου. Οι Carroll,
Goldman, Britos et al. (2010), για παράδειγμα, αναδιατύπωσαν τα βήματα με
πιο κατανοητές λέξεις: Κατανοήστε, Παρατηρήστε, Εκφράστε τις απόψεις
σας, Εκφράστε τις ιδέες σας, Πρωτοτυπήστε, Δοκιμάστε. Ωστόσο, οι περισσότεροι ερευνητές όπως ο Anderson (2012), οι Becker & Mentzer (2015) και
οι Rauth, Köppen, Jobst & Meinel (2010) χρησιμοποίησαν την τυπική διαδικασία της σχεδιαστικής σκέψης.
Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η διαδικασία ακολουθεί την καθαρή προσέγγιση της ενσυναίσθησης-καθορισμού-ιδεασμού-πρωτοτύπου. Ο κυριότερος λόγος εφαρμογής της σχεδιαστικής σκέψης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι η προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο ο πραγματικός κόσμος
εφαρμόζει τη διαδικασία.

4.4. Εκπαίδευση και υποστήριξη εκπαιδευτικών στη Σχεδιαστική
Σκέψη
Η κατάρτιση και η υποστήριξη των εκπαιδευτικών θεωρούνται πάρα πολύ
σημαντικές, σύμφωνα με τους περισσότερους ερευνητές, αναφορικά με την
αξιοποίηση της σχεδιαστικής σκέψης στην εκπαίδευση. Οι Kwek (2011), Carroll (2014), Zupan, Stritar & Nabergoj (2005) και Bruton (2010) υποστήριξαν
ότι πρέπει να παρέχεται επαρκής εκπαίδευση και υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να εφαρμόσουν και να μετριάσουν με αποτελεσματικό τρόπο τις δυσκολίες που συνήθως προκύπτουν από την εφαρμογή σχεδιαστικής λογικής.
Στα ερευνητικά ευρήματα της Kwek (2011) γίνεται αναφορά στη σημασία της υποστήριξης των εκπαιδευτικών σχετικά με την κατανομή χρόνου,
χώρου, οικονομικών και υλικών πόρων στα σχολεία, καθώς και στην υποστήριξη και εκπαίδευσή τους σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση, που
βασίζονται στον σχεδιασμό, προκειμένου να αυξηθεί η εμπειρία και η αυτοπεποίθησή τους.
Ο Carroll (2014) πρότεινε το μοντέλο μεντορισμού αναφορικά με τη διδασκαλία της σχεδιαστικής σκέψης, τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για
τους μαθητές. Στη μελέτη του υποστήριξε ότι η διαδικασία της σχεδιαστικής
σκέψης παρέχει το πλαίσιο όπου οι μέντορες έμαθαν πώς να δημιουργούν
εμπειρίες με επίκεντρο τον χρήστη, ενώ μοιράζονταν τις εμπειρίες τους ως
αναπτυσσόμενοι επαγγελματίες. Περιέγραψε τα βασικά χαρακτηριστικά που
πρέπει να διαθέτει ένας ικανός σύμβουλος σχεδιαστικής σκέψης, όπως ο
εμπνευσμένος και καλά καθορισμένος ρόλος, η ισορροπημένη αρχή, η ικανότητα να κάνει συνδέσεις, να δημιουργεί σχέση και να χτίσει μια θετική
ομαδική κουλτούρα. Το επιχείρημά του ότι οι μέντορες και οι μαθητές έμαθαν τη σχεδιαστική σκέψης μαζί αποτελεί ένα καλό σημείο αναφοράς για
τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μπορούν να μάθουν τη σχεδιαστική σκέψη
εξασκώντας την με τους μαθητές τους.
Σε μια άλλη μελέτη, οι Zupan, Stritar & Nabergoj (2005) περιέγραψαν τα
μοναδικά χαρακτηριστικά των μορφών διδασκαλίας που μπορούν να ενσωματωθούν στην κατάρτιση και υποστήριξη εκπαιδευτικών. Οι ερευνητές υπο-
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στήριξαν ότι θα ήταν καλό να χρησιμοποιούνται διδακτικές ομάδες αντί για
μεμονωμένους δασκάλους στην κάθε τάξη, εστιάζοντας περισσότερο στη δέσμευση και όχι στην απόκτηση θεωρητικών γνώσεων. Οι ομάδες διδασκαλίας
ενθαρρύνουν επίσης τη διεπιστημονική συνεργασία, καθώς οι εκπαιδευτικοί
έχουν τις δικές τους εξειδικευμένες δεξιότητες και ικανότητες, προσθέτοντας
έτσι στον πλούτο του περιεχομένου και των στρατηγικών, που μπορούν να λάβουν οι μαθητές. Επιπλέον, στις ομάδες διδασκαλίας συμμετείχαν μέντορες
και προπονητές από τον χώρο της βιομηχανίας, συνεργάτες και προσκεκλημένοι ομιλητές, παρέχοντας έτσι επιπλέον υποστήριξη στους μαθητές.
Οι Bower, Highfield, Furney & Mowbray (2013) περιέγραψαν στη μελέτη τους ένα σχέδιο ανάπτυξης και αξιολόγησης που στόχευε στη μετατροπή προ-υπηρεσιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, ώστε να
μπορούν να καλλιεργήσουν αποτελεσματικότερα τη μαθησιακή σχεδιαστική
σκέψη.
Εξέτασαν τις διαδικασίες αλλαγής και αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών
(ΤΠΕ) στα προ-υπηρεσιακά εκπαιδευτικά προγράμματα, ώστε να μπορούν
να ενσωματωθούν επιτυχώς και να διαμορφωθεί η χρήση της τεχνολογίας,
προωθώντας παράλληλα το ίδιο μοντέλο εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές. Ειδικότερα, εξετάστηκαν το σχέδιο μάθησης και η σχεδιαστική σκέψη
στην εκπαίδευση, καθώς προσφέρουν μοναδικές δυνατότητες τεχνολογικής
ολοκλήρωσης, που καταστούν τους εκπαιδευτικούς δημιουργικούς και αποτελεσματικούς σχεδιαστές. Ανάμεσα στα βασικά ευρήματά τους συγκαταλέγονται και η συνεχής προσπάθεια που απαιτείται για την πρόκληση της
αλλαγής καθώς, και η πρωταρχική σημασία της οικοδόμησης των σχέσεων
για την επιτυχή ανάπτυξη της εκπαίδευσης των ΤΠΕ.

4.5. Συμπεράσματα – Κύρια σημεία
Η εφαρμογή, λοιπόν, της σχεδιαστικής σκέψης στην εκπαίδευση επικεντρώνεται σε τρεις (3) διαστάσεις: (1) σχεδιαστική σκέψη στον σχεδιασμό του
προγράμματος σπουδών, (2) η σχεδιαστική σκέψη ως προσέγγιση διδασκαλίας-μάθησης· και (3) η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για την υποστήριξη
της σχεδιαστικής σκέψης.
Κάποια κοινά σημεία που προέκυψαν από την ανάλυση της εφαρμογής
του πλαισίου της σχεδιαστικής σκέψης είναι τα εξής: (1) οικοδόμηση ενσυναίσθησης και επικέντρωση στον χρήστη (2) δημιουργικότητα και καινοτομία;
(3) πρωτοτυπία και πειραματική νοοτροπία και (4) διεπιστημονική συνεργασία που καλύπτει διάφορους κλάδους. Αυτά τα τέσσερα στοιχεία βρίσκονται
επίσης σε άμεση συνάρτηση με τους στόχους της διδασκαλίας δεξιοτήτων
του 21ου αιώνα, ειδικότερα όσον αφορά τη διδασκαλία της δημιουργικότητας
και της καινοτομίας.
Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τις σχέσεις μεταξύ των τριών (3) διαστάσεων και των τεσσάρων (4) θεμάτων. Η κεντρική ιδέα είναι ότι μια επιτυχημένη εφαρμογή της σχεδιαστικής σκέψης στην εκπαίδευση απαιτεί ένα συστηματικό και συνεκτικό πρόγραμμα για τον σχεδιασμό ενός προγράμματος
σπουδών ενισχυμένης σκέψης, τη χρήση μιας προσέγγισης διδασκαλίας-μάθησης της σχεδιαστικής σκέψης και τη διάθεση πόρων για την εκπαίδευση
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και υποστήριξη του εκπαιδευτικού. Ο τελικός στόχος είναι η διδασκαλία της
δημιουργικότητας και της καινοτομίας, της ενσυναίσθησης και της επικέντρωσης στον χρήστη, της πρωτοτυπίας και του πειραματισμού, καθώς και
της διεπιστημονικής συνεργασίας.
Σχήμα 5: Το πλαίσιο εφαρμογής της σχεδιαστικής σκέψης
στην εκπαίδευση (Lor, 2017:59)

Η σχεδιαστική σκέψη διδάσκει στους μαθητές τον τρόπο απόκτησης της
ενσυναίσθησης, επικεντρωμένη στο χρήστη, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση ότι οι λύσεις που προέρχονται από τη διαδικασία
είναι σχετικές και επιθυμητές (Brown, 2008; Goldman, Kabayadondo, Royalty
et al., 2014; Marin, Harris & Cavanaugh, 2013; Carroll, 2014; Anderson, 2012).
Καθώς οι μαθητές επαναλαμβάνουν τη σχεδιαστική σκέψη, δημιουργούν
συστήματα στάσεων, που τελικά οδηγούν στην ανάπτυξη της δημιουργικής
αυτοπεποίθησης, η οποία με τη σειρά της οδηγεί στη διδασκαλία της δημιουργικότητας και της καινοτομίας (Rauth, Köppen, Jobst & Meinel, 2010;
Lecanides-Arnott, 2014; Bowler, 2014; Carroll, 2014; Kwek, 2011; Carroll,
Goldman & Britos, 2010).
Η σχεδιαστική σκέψη αποτελείται από γρήγορους και επαναληπτικούς κύκλους επίλυσης προβλημάτων, κατασκευής και προβληματισμού, με σκοπό
τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών (Rauth,
Koppen, Jobst & Meinel, 2010; Plattner, Meinel & Leifer, 2011; Caruso, 2011;
Scheer & Plattner, 2011). Η σχεδιαστική σκέψη είναι αποτελεσματική όταν
περιλαμβάνει μια ανοιχτή συνεργασία μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών
κλάδων (διεπιστημονική), καθώς παράγει καλύτερα αποτελέσματα όταν οι
μαθητές μπορούν να βασιστούν στις ιδέες των άλλων (Plattner, Meinel &
Leifer, 2011; Altringer & Habbal, 2015; Kwek, 2011; Zupan, Stritar & Nabergoj,
2005; Rauth, Köppen, Jobst & Meinel, 2010).
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5. Τ
 ο βασικό αίτημα για την εκπαίδευση του 21ου αιώνα:
Ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω ενός κονστρουκτιβιστικού
σχεδιασμού μάθησης
Από τους ερευνητές της εκπαίδευσης έως τους επιχειρηματίες και τους πολιτικούς, η κοινωνία απαιτεί την απόκτηση των βασικών ικανοτήτων για την
αντιμετώπιση κάθε είδους προβλημάτων που ενυπάρχουν σε όλες τις πτυχές
της κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου (Pink 2010, Gardner 2010).
Αυτές οι βασικές ικανότητες περιλαμβάνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες,
τις στάσεις και τις αξίες (Weinert, 2003). Ο καθηγητής του Χάρβαρντ Tony
Wagner κάνει λόγο για τις «επτά δεξιότητες επιβίωσης για τη σταδιοδρομία,
το κολέγιο και την ιθαγένεια» (Wagner 2011):
• κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων,
• συνεργασία μεταξύ δικτύων και καθοδήγηση μέσω της άσκησης επιρροής,
• ευελιξία και προσαρμοστικότητα,
• πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα,
• αποτελεσματική προφορική και γραπτή επικοινωνία,
• πρόσβαση και ανάλυση πληροφοριών,
• περιέργεια και φαντασία.
Σύμφωνα με την παιδαγωγική επιστήμη, οι παραπάνω δεξιότητες μπορούν να αποκτηθούν μέσω μιας ολιστικής κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης
(Weinert, 2003; Knoll, 1993; Reich, 2008), μια μέθοδο της οποίας αποτελεί
η μάθηση μέσω των διεπιστημονικών σχεδίων εργασίας (Dewey, 1913). Στον
κονστρουκτιβισμό, η μάθηση αποτελεί μια διαδικασία από ξεχωριστές και
αυτό-οργανωμένες γνώσεις. Η διαδικασία της μάθησης είναι απρόβλεπτη
και η γνώση αλλάζει συνεχώς μέσα από την παραγωγή νέων ιδεών, που
αποκτώνται μέσω των ατομικών εμπειριών (Reich, 2008; Kolb, 1984). Σε
αντίθεση με τον ρεαλισμό, σύμφωνα με τον οποίο ο μαθητής θεωρείται ως
ανεξάρτητος παρατηρητής αντικειμένων, στον κονστρουκτιβισμό ο μαθητής
αποτελεί μέρος των ίδιων του παρατηρήσεων σε έναν κύκλο δημιουργίας και
παρατήρησης, με αποτέλεσμα να προκύπτει μια διαδραστική σχέση μεταξύ
του παρατηρητή και του παρατηρούμενου (βλ. σχήμα 6).
Σχήμα 6: Ο μαθητής και το περιβάλλον του
(Scheer 2011 στο Scheer, Noweski, Meinel, 2012:9)
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Ο εκπαιδευτικός και φιλόσοφος John Dewey θεώρησε την αλληλεπίδραση μεταξύ του υποκειμένου και του κόσμου, παρ’ όλη την πολυπλοκότητά της,
απαραίτητη για την απόκτηση γνώσεων. Η παραπάνω θεώρηση του Dewey
συνέβαλε στην κατανόηση της μάθησης, ως μια πολύπλευρης διαδικασίας
της δομημένης αλληλεπίδρασης των ανθρώπων με το φυσικό και κοινωνικό
τους περιβάλλον. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις παράγουν εμπειρίες που τροποποιούν την περαιτέρω αλληλεπίδραση. «Δεν υπάρχει εγώ χωρίς εμείς»
(Dewey 1931:91).
Η αντίληψη και η γνώση αναπτύσσονται μόνο σε σχέση και μέσω της αλληλεπίδρασης με το αντικείμενο και το περιβάλλον του. Επομένως, η μάθηση σύμφωνα με την κονστρουκτιβιστική προοπτική αποτελεί μια διαδικασία
συνεχούς προσαρμογής σε καταστάσεις, που προκύπτουν από τις συνεχώς
μεταβαλλόμενες σχέσεις μεταξύ του υποκειμένου, του αντικειμένου και του
γενικότερου πλαισίου. Ωστόσο, ο κονστρουκτιβισμός δεν αποτελεί ούτε μια
μέθοδο ούτε ένα καθολικό μοντέλο που παρέχει συγκεκριμένα διδακτικά
βήματα που ο εκπαιδευτικός μπορεί να εφαρμόσει.
Σε αντίθεση με την κονστρουκτιβιστική θεωρία, η εκπαίδευση σήμερα
επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους κλάδους και μεμονωμένα θέματα, που
είναι το αποτέλεσμα της διάσπασης των πολύπλοκων φαινομένων της πραγματικής ζωής σε μικρότερα μέρη. Τα μικρότερα σύνολα πληροφοριών θεωρούνται ότι μπορούν να κατανοηθούν ευκολότερα από τους μαθητές. Η
επικέντρωση σε μια πτυχή των φαινομένων και η ανάλυση της γνώσης σε μικρότερα κομμάτια μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό, ωστόσο, αγνοείται
πολλές φορές το γεγονός ότι το σύνολο είναι διαφορετικό από το άθροισμά
των μερών.
Επιπλέον, ο κατακερματισμός ενός σύνθετου φαινομένου σε επιμέρους
θέματα και η αποκλειστική εξέταση των μεμονωμένων γεγονότων καθιστά
δύσκολη για τον μαθητή την αναγνώριση συνδέσμων μεταξύ γεγονότων και
φαινομένων, εφόσον λείπει η σύνδεση με το πραγματικό πλαίσιο.
Παρόλο που τα θεωρητικά ευρήματα σχετικά με τα πλεονεκτήματα της
κονστρουκτιβιστικής μάθησης (η ολιστική προσέγγιση, πραγματικές προκλήσεις, κίνητρα, δηλ.) και τα κριτήρια για την πραγματοποίησή της είναι διακριτά
(Reich, 2008; Dewey, 1916), ωστόσο, δεν έχει πρακτικά εφαρμοστεί με αποτελεσματικό τρόπο (Gardner, 2010; Wagner, 2011). Σύμφωνα με τους Scheer,
Noweski, Meinel (2012), οι εκπαιδευτικοί είναι υποκινημένοι και αβοήθητοι
όσον αφορά τη χρήση της κονστρουκτιβιστικής θεωρίας της μάθησης και την
πραγματοποίηση ολιστικών σχεδίων εργασίας, λόγω αρνητικών εμπειριών
στην τάξη, αναφορικά με τις μεθόδους υλοποίησης των σχεδίων εργασίας.
Αυτό μπορεί να οφείλεται εν μέρει στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σχετικά με την αξιολόγηση της προόδου των εν λόγω σχεδίων.
Θα ήταν ευκολότερο να επιτραπεί στους μαθητές να κάνουν μια δοκιμή,
βασιζόμενοι αποκλειστικά στη λογική και αναλυτική σκέψη (σαν υπολογιστές). Αυτές οι δοκιμές είναι γραμμικές, διαδοχικές και χρονικά περιορισμένες. Γενικότερα, θεωρείται ακόμα πολύ δύσκολο εγχείρημα η μέτρηση
των πιο περίπλοκων και κοινωνικά προσανατολισμένων δεξιοτήτων του 21ου
αιώνα.
Επιπλέον, λείπει ο σύνδεσμος μεταφοράς των θεωρητικών ευρημάτων της
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παιδαγωγικής επιστήμης στην πρακτική εφαρμογή, που βοηθάει τον εκπαιδευτικό να επικεντρωθεί σε εγκεκριμένες και εφαρμόσιμες μεθόδους, αναφορικά
με την εκμάθηση του περιεχομένου, απορρίπτοντας τα έργα κονστρουκτιβιστικής μάθησης. Ο Wagner αναφέρεται σε αυτό ως το «παγκόσμιο κενό επίτευξης», το κενό δηλαδή μεταξύ του «τι διδάσκουν ακόμα και τα καλύτερα σχολεία
και η αξιολόγηση των δεξιοτήτων, που όλοι οι μαθητές θα χρειαστούν για τη
σταδιοδρομία, το πανεπιστήμιο και τη ιθαγένεια στον 21ο αιώνα» (Wagner, 2011).
Σύμφωνα με τους Scheer, Noweski, Meinel (2012), το εν λόγω κενό μπορεί να καλυφθεί μέσω της Σχεδιαστικής Λογικής, η οποία αποτελεί μια
διεπιστημονική μεθοδολογία που προσφέρει στους εκπαιδευτικούς την
απαιτούμενη υποστήριξη μέσω μιας τυποποιημένης διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικοί, ως διευκολυντές της μάθησης, πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με
επικαιροποιημένες δεξιότητες και εργαλεία για την πραγματική εφαρμογή
των απαραίτητων ικανοτήτων εκμάθησης, που, διαφορετικά, θα μπορούσαν
να παρακμάσουν.

5.1. Τ
 α κριτήρια της κονστρουκτιβιστικής μάθησης
και της σχεδιαστικής διδασκαλίας
Για τον εντοπισμό και τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των θεωρητικών μαθησιακών θεωριών με τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας σχεδιαστικής
σκέψης, οι Pande & Bharathi (2020) επιχείρησαν την ταξινόμηση των αρχών
του κονστρουκτιβισμού μέσω μιας προσέγγισης κριτικής μεθοδολογίας τριών σταδίων (πίνακας 2).
Αρχικά εντόπισαν τους παράγοντες του κονστρουκτιβισμού από επιλεγμένα έργα του παρελθόντος. Το δεύτερο βήμα σχετιζόταν με την τυποποίηση των αρχών. Ουσιαστικά εντόπισαν την κοινή έννοια που διαπραγματεύονταν οι ερευνητές και καθόρισαν την ονοματολογία της κάθε αρχής. Το τρίτο
και τελευταίο βήμα περιελάβανε την απαρίθμηση μιας κοινής περιγραφής
για καθεμία από τις αρχές.
Πίνακας 2: Ταξινόμηση των μαθησιακών αρχών του Κονστρουκτιβισμού
(Pande & Bharathi, 2020:4)

1

2

Ερευνητές
(Βήμα 1)

Ταξινόμηση της
κονστρουκτιβιστικής
τάσης (Βήμα 2)

Περιγραφή κριτηρίου
(Βήμα 3)

Good & Brophy,
1994;
Lebow, 1995;
Poplin, 1988

Δημιουργία νέας
γνώσης

Η ικανότητα του μαθητή να αναζητά και να δημιουργεί νέες γνώσεις.
Άλλη προοπτική αφορά τη δημιουργία νέων γνώσεων και τη συμβολή
της στις μελλοντικές γενιές.

Good & Brophy,
1994;
Honebein, 1996;
Lebow, 1995;
Poplin, 1988;
Von Glasersfeld,
1998

Κοινωνική
αλληλεπίδραση και
πλουραλισμός

Ενίσχυση της μάθησης ή νέα μάθηση που μπορεί να επιτευχθεί και να
αξιοποιήσει την εμπειρία, μέσω της
συνεργασίας των διαφορετικών διαδικασιών σκέψης.
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Προσωπική αυτονομία

3

Brooks and
Brooks, 1999;
Honebein, 1996;
Lebow, 1995;
Savery & Duffy,
1995;

Η ικανότητα του μαθητή να αισθάνεται υπεύθυνος για τη διαδικασία μάθησης και να καθορίζει ο ίδιος πώς
θα μάθει μέσω εγγενών κινήτρων
και πώς θα κατασκευάσει το δικό του
νόημα.

4

Good & Brophy,
1994; Olsen, 1999;
Poplin,
1988;
Von Glasersfeld,
1998

Βελτιστοποίηση της
προϋπάρχουσας
γνώσης

Η ικανότητα του μαθητή να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά και να αξιοποιεί τις προϋπάρχουσες γνώσεις για
να ενθαρρύνει τη νέα μάθηση

Μεγάλη εικόνα

5

Brooks and
Brooks, 1999;
Poplin, 1988;
Savery & Duffy,
1995;
Von Glasersfeld,
1998;
B

Η ικανότητα του μαθητή να οπτικοποιήσει ή να αποκτήσει ένα νοητικό
μοντέλο μακροοικονομικής οπτικής ή
προοπτικής για οποιοδήποτε πρόβλημα ή κατάσταση.

Αυθεντικές εργασίες

Σημαντική σκέψη ή μάθηση μέσω
εργασιών ή δραστηριοτήτων που βασίζονται σε γεγονότα.

6

Good & Brophy,
1994; Honebein,
1996;
Lebow, 1995;
Savery & Duffy,
1995;
A

Προώθηση της σκέψης
των μαθητών

7

Honebein, 1996;
Lebow, 1995;
Savery &
Duffy, 1995
F

Δυνατότητα ενεργοποίησης και
παροχής ευνοϊκού περιβάλλοντος
στους μαθητές για να
αναπτύξουν τον προβληματισμό και
τη μεταγνώση.

Honebein, 1996;
Savery & Duffy,
1995; E

Ενθάρρυνση της
παραγωγής ιδεών

Η ικανότητα του μαθητή να παράγει
ιδέες, καθώς και να ενθαρρύνει
μέλη της ομάδας να δημιουργήσουν
νέες ιδέες ή να βασιστούν
σε ήδη δημιουργημένες ιδέες.

Kaufman, 1996;
Perkins, 1999; E

Βιωματική μάθηση

Η ικανότητα του μαθητή να αναπτύξει πολλαπλές προοπτικές,
να κατανοήσει πρωταρχικές
έννοιες, να αποκτήσει μια συνέργεια
μεταξύ της έννοιας
και της περιρρέουσας
κατάστασης, να συμμετέχει ενεργά
και να μάθει μέσω της εμπειρίας.

Lebow, 1995;
Von Glasersfeld,
1998 P

Προσωπική συνάφεια

Δυνατότητα προσανατολισμού της
μάθησης στην επίτευξη προσωπικών
στόχων που είναι βασικοί για τις πεποιθήσεις κάποιου αντί να εργάζεται
για υλικά επιτεύγματα,
όπως μια προαγωγή.

8

9

10
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11

12

Bentley, 1998;
Doolittle & Camp,
1999;
Tam, 2000;
S

Κοινή εμπειρία

Η ικανότητα του μαθητή να αποκτήσει γνώση και να μάθει μέσω της
συμμετοχής του σε διαφορετικές ή
ετερογενείς ομάδες μάθησης.

Olsen (1999);
Poplin (1988); Von
Glasersfeld, 1998
A

Προσαρμοστική γνώση

Η ικανότητα του μαθητή να αποκτήσει γνώση και να εμπλακεί
γνωστικά μέσω
πολλαπλών προοπτικών ή διαστάσεων συμπεριλαμβανομένων
της μεταγνώσης,
των κινήτρων και της συμπεριφοράς.

Η μάθηση είναι μια διαδικασία κατανόησης η οποία οδηγεί σε τροποποιήσεις στη συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου (Hasselhorn και Gold, 2006).
Σύμφωνα με την κονστρουκτιβιστική θεωρία, αυτό επιτυγχάνεται μέσω της
εμπειρίας. Ο δάσκαλος, ως διαμεσολαβητής της μάθησης, θα πρέπει κατά
συνέπεια να μπορεί να σχεδιάζει τις μαθησιακές εμπειρίες. Ο Erik de Corte
επισημαίνει τέσσερα βασικά κριτήρια σχετικά με την ικανότητα της μάθησης:
να οικοδομείται, να βρίσκεται στο πλαίσιο, να ρυθμίζεται από τον μαθητή και
να είναι συνεργατική (de Corte, 2010).
Εφόσον η συμμετοχή και η εμπλοκή του μαθητή αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της κονστρουκτιβιστικής μάθησης (Reich, 2008), ο δάσκαλος
πρέπει να εμπλέξει τον μαθητή στον μαθησιακό σχεδιασμό, π.χ., να δει τα
ενδιαφέροντα των μαθητών για να προτείνει ένα σχέδιο εργασίας ή κάποιο
προβληματισμό. Επιπλέον, πρέπει να τους δοθεί το κατάλληλο πλαίσιο για
να δοκιμάσουν διαφορετικά νοητικά μοντέλα και μεθόδους, προκειμένου να
συνδέσουν την αφηρημένη γνώση με συγκεκριμένες εφαρμογές και ως εκ
τούτου να είναι ικανοί να μετατρέψουν και να εφαρμόσουν τις αφηρημένες
και γενικές αρχές (απόκτηση μέσω διδασκαλίας) σε μια υπεύθυνη και με
νόημα δράση για τη ζωή (απόκτηση μέσω οικοδόμησης).
Οι ακόλουθες τρεις πτυχές θεωρούνται απαραίτητες για τον κονστρουκτιβιστικό σχεδιασμό της μάθησης:
• συμμετοχή των μαθητών,
• χώρος εμπειρίας,
• εξισορρόπηση διδασκαλίας και οικοδόμησης.
Εν ολίγοις, ένας καλός σχεδιασμός μαθήματος πρέπει να αποτελεί μια
ισορροπημένη σύνθεση διδασκαλίας και οικοδόμησης ή, όπως ο Dewey
αναφέρει, «οικοδόμηση μέσω διδασκαλίας» (Dewey, 1913; Knoll, 1993). Ένας
σχεδιασμός μαθήματος θα πρέπει να δίνει λύσεις στα εξής: Πώς οι μαθητές
μπορούν να βιώσουν ορισμένες καταστάσεις και πώς ο δάσκαλος μπορεί
να ενεργοποιήσει αυτήν την εμπειρία; Τα περισσότερα σχολεία συνήθως
αποτυγχάνουν μέχρι σήμερα λόγω της έλλειψης ενός καλού σχεδιασμού
μάθησης. Για παράδειγμα, οι οδηγίες για την εφαρμογή της κονστρουκτιβιστικής μάθησης είναι είτε πολύ γενικές (μόνο ελεύθερη οικοδόμηση) ή
πολύ λεπτομερείς (μόνο οδηγίες).
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5.2. Διδασκαλία σύνθετων φαινομένων – Προσεγγίσεις εφαρμογής
5.2.1. Α
 φηρημένη προσέγγιση: Η μέθοδος επίλυσης προβλημάτων
του Dewey
Η κατανόηση του Dewey για τη μάθηση ήταν μια άμεση διαδικασία μιας δομημένης αλληλεπίδρασης ανθρώπων με το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις παράγουν εμπειρίες που τροποποιούν
την περαιτέρω αλληλεπίδραση (Dewey, 1913).
Η σκέψη και η πράξη είναι άμεσα συνυφασμένες, εφόσον η μία ορίζει
την άλλη και το αντίστροφο. Αυτό αντικατοπτρίζει μια ολιστική διαδικασία
σκέψης και πράξης, όπως η εκπαίδευση. Ο Dewey πρότεινε μια μέθοδο κονστρουκτιβιστικής επίλυσης προβλημάτων.
Η μέθοδος του Dewey επικεντρώνεται σε μια έρευνα γύρω από την επίλυση ενός προβλήματος ή μιας δυσκολίας, που στη συνέχεια δίνει κίνητρα για
περαιτέρω αναλύσεις και εξερεύνηση. Οι νέες πληροφορίες, οι οποίες αποτελούν το θεμέλιο για την εξήγηση αυτής της έρευνας, ακολουθούνται από ένα
σχέδιο δράσης για την επίλυση του προβλήματος, σύμφωνα με την εξήγηση.
Για την πραγματοποίηση αυτής της μεθόδου, απαιτούνται τα ακόλουθα
κριτήρια:
• προκλήσεις που βρίσκονται στο πραγματικό περιβάλλον του μαθητή,
• δράση-αλληλεπίδραση σκέψης και δράσης και αλληλεπίδραση και
ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ μαθητή και δασκάλου,
• εφαρμογή-επίλυση του προβλήματος και εφαρμογή του στοχασμού, του
προβληματισμού και της κατανόησης μέσω της εφαρμογής ιδεών.
Συμπερασματικά, η προοπτική του Dewey για τη μάθηση και την εκπαίδευση επικεντρώνεται σε μια πραγματική έρευνα, της οποίας η πολυπλοκότητα θα πρέπει να αναλυθεί. Η έρευνα ενεργεί σαν «ένας μαγνήτης
για το περιεχόμενο, απαιτεί την περαιτέρω ανάλυση του περιεχομένου
και την εισαγωγή πολλών κλάδων προκειμένου να εξηγηθεί και να λυθεί
αυτή η περίπλοκη έρευνα στο σύνολό της» (Dewey, 1931). Σύμφωνα με
τα παραπάνω, η προσέγγιση Dewey αντικατοπτρίζει τις κύριες πτυχές της
κονστρουκτιβιστικής μάθησης. Εμπλέκει τον μαθητή καθόλη τη διάρκεια
της μαθησιακής διαδικασίας, προτείνει την ισορροπία διδασκαλίας και οικοδόμησης και επιτρέπει την εμπειρία από πραγματικές καταστάσεις.
Η πραγματική εφαρμογή της μεθόδου του Dewey στα σχολεία αποτελεί
το πιο σημαντικό και κρίσιμο στοιχείο, όσον αφορά για την απόδοση της πολυπλοκότητας και της ακεραιότητας της προοπτικής του. Οι συστάσεις του
δεν αρκούν για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες, όσον αφορά τη διδασκαλία
σύνθετων φαινομένων με έναν ολιστικό κονστρουκτιβιστικό τρόπο. Αυτός
μπορεί να είναι ο λόγος που η εκπαίδευση σήμερα επικεντρώνεται στην ανάλυση των πολύπλοκων φαινομένων σε μικρότερα, επιμέρους θέματα, ώστε
να μπορούν να γίνουν πιο εύκολα κατανοητά από τους μαθητές.
Για τους παραπάνω λόγους επιχειρήθηκε η σύγκριση της μεθόδου του
Dewey με τη σχεδιαστική λογική, εφόσον, σύμφωνα με τους Scheer, Noweski,
Meinel (2012), μέσω της σχεδιαστικής σκέψης μπορούν να δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες για την ανάλυση σύνθετων φαινομένων, με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή τους από τον δάσκαλο και την καλύτερη κατανόησή τους
από τον μαθητή.
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5.2.2. Σ
 υγκεκριμένη προσέγγιση: Η Σχεδιαστική Λογική
στην εκπαίδευση
Η σχεδιαστική σκέψη αποτελεί έναν κλάδο που άπτεται πολλών επιστημών
και γνωστικών τομέων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκληφθεί ως επαγγελματική εξειδίκευση. Αν και αρχικά η σχεδιαστική σκέψη διερευνήθηκε και
αναπτύχθηκε σε σχέση με τους επαγγελματίες σχεδιαστές, ωστόσο, έχουν
εντοπιστεί στρατηγικές που σχετίζονται με όλους τους κλάδους και τα επαγγέλματα (Lindberg et al., 2010:4).
Το να σκέφτεται κάποιος ως σχεδιαστής συνεπάγεται τη συνύπαρξη διαφορετικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε διαφορετικά γνωστικά πεδία. Οι γνωστικές διαδικασίες που εφαρμόζονται στη σχεδιαστική δράση είναι η σύλληψη, ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων (Buchanan, 1999). Οι σχεδιαστές
αντιμετωπίζουν συνήθως σύνθετα προβλήματα και δίνουν ποικίλες λύσεις, τις
οποίες αναλύουν και αξιολογούν, προκειμένου σταδιακά να τις βελτιώσουν.
Ομοίως, οι μαθητές θα πρέπει να είναι ενεργοί και να αποκτήσουν ικανότητες
που αφορούν την αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων της πραγματικής
ζωής, μέσω της ανάλυσης και της αξιολόγησης, προκειμένου να προσανατολιστούν με υπευθυνότητα στη λύση. Η σχεδιαστική σκέψη αποτελεί ουσιαστικά
την πρακτική εφαρμογή της θεωρίας της κονστρουκτιβιστικής θεωρίας.
Ειδικότερα, η σχεδιαστική λογική περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων τη
μάθηση μέσα από την εμπειρία και την επίλυση περίπλοκων προβλημάτων,
που μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Η σχεδιαστική
σκέψη αντανακλά τον κονστρουκτιβιστικό τρόπο μάθησης, λόγω του τρόπου εκμάθησης ορισμένων δεξιοτήτων, όπως το κίνητρο για εξερεύνηση, το
άνοιγμα σε νέες ιδέες, τη δημιουργική σκέψη και άλλες μεταγνωστικές ικανότητες (Noweski, 2012).
Στο πλαίσιο της σχεδιαστικής σκέψης, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις
για τη διασφάλιση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Οι μαθητές αποκτούν κίνητρα για εξερεύνηση, καλλιεργείται η εμπιστοσύνη μεταξύ μαθητή και δασκάλου για την αύξηση της αυτοπεποίθησης για αυτό-εξερεύνηση και αναπτύσσονται ικανότητες, σε επίπεδο ομάδας, για την έκφραση των απόψεων
και την ανταλλαγή της γνώσης.
Πρόκειται για μια τυποποιημένη διαδικασία που καθοδηγεί τον δάσκαλο στην εφαρμογή της κονστρουκτιβιστικής μάθησης. Η σχεδιαστική σκέψη
μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω σύντομων συνεδριών, που μπορεί να είναι
ενσωματωμένες σε ένα εξειδικευμένο μάθημα (π.χ., βιολογία), όπως ένα
πλήρες διεπιστημονικό έργο.
Ένας από τους πρωτοπόρους στη χρήση αυτής της προσέγγισης, το Nueva
School στην Καλιφόρνια, δήλωσε ότι η σχεδιαστική σκέψη διδάσκεται, εφαρμόζεται και αναλύεται σε τρία σκέλη:
Ορισμένα σχέδια έργων στοχεύουν να εμπλέξουν τους μαθητές σε ολόκληρη τη διαδικασία της σχεδιαστικής σκέψης. Ενδεικτικά αναφέρονται το
«Secret Service project» (νηπιαγωγείο), «Cooperative Games’ project» (δημοτικό), ετήσιος σχεδιασμός μαθημάτων μηχανικής (γυμνάσιο) και το «Solar House Project» (λύκειο).
Τα ολοκληρωμένα σχέδια έργων προϋποθέτουν τη χρήση των πτυχών
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της διαδικασίας της σχεδιαστικής σκέψης από τους μαθητές, ως εργαλείων
για την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν.
Ενδεικτικά έργα είναι τα εξής: «Electrical Switches», «Catapults», «Roller
Coaster» και «Cell Membranes». Περιλαμβάνονται επίσης κοινωνικές δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων, όπως «Service Learning Fair» και «Social Issues Project» και έργα σχετικά με την τέχνη όπως «Electronic Arts» και
«Digital Storytelling».
Η διαδικασία της σχεδιαστικής σκέψης προάγει διάφορες ικανότητες σε
διαφορετικές φάσεις, στις οποίες εναλλάσσονται η επέκταση και η ενοποίηση. Οι φάσεις αυτές αναλύονται ως εξής:
Σχήμα 7: Διαδικασία Σχεδιαστικής Σκέψης

Κατανόηση και παρατήρηση (Επέκταση)
Το πρώτο βήμα στη διαδικασία σχεδιασμού είναι η ενίσχυση της ενσυναίσθησης και της κατανόησης του προβλήματος που έχει τεθεί. Ο στόχος η
ανίχνευση της σχέσης μεταξύ του προβλήματος και του πλαισίου του και η
εύρεση των κρυφών σημείων-αναγκών. Η ενσυναίσθηση αποτελεί μια ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων, των σκέψεων, των προθέσεων και
των χαρακτηριστικών των άλλων.

Σύνθεση (ενοποίηση)
Προκειμένου να λυθεί ένα πρόβλημα και να παραχθούν ιδέες με νόημα, θα
πρέπει πρώτα να καθοριστεί το πρόβλημα και το πλαίσιο του. Η φάση της
κατανόησης περιλαμβάνει την ύπαρξη διαφορετικών προοπτικών για ένα
συγκεκριμένο πρόβλημα και τη δημιουργία πολλών πληροφοριών για την
περιγραφή του. Στη φάση της σύνθεσης, όλες αυτές οι πληροφορίες ερμηνεύονται και συμπυκνώνονται σε σημαντικές γνώσεις, προκειμένου να
παραχθούν πρόσφορες λύσεις. Σε αυτή τη φάση απαιτούνται οι δεξιότητες
κριτικής σκέψης και ερμηνείας, προκειμένου να ενοποιηθούν οι πολλές πληροφορίες σε ένα τελικό σημείο, ακριβώς πριν από την παραγωγή ιδεών.
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Παραγωγή ιδεών (Επέκταση)
Η παραγωγή ιδεών (Ideate) σχετίζεται με το άνοιγμα του μυαλού και της φαντασίας, προκειμένου να δημιουργηθούν πολλές ιδέες για την επίλυση του
προβλήματος. Ο καταιγισμός ιδεών συντελεί στην ανάπτυξη των ιδεών των
άλλων και στον συνεργατικό μετασχηματισμό της γνώσης του προβλήματος
και της προέλευσής του, σε μια ενεργητική παραγωγή ιδεών για την επίλυσή
του. Ουσιαστικά, η παραπάνω διαδικασία περιγράφεται στην παιδαγωγική
ως η ικανότητα εφαρμογής της γνώσης.

Πρωτότυπο (ενοποίηση)
Η πρωτότυπη φάση σχετίζεται με τον πειραματισμό και την εφαρμογή των
ιδεών, ώστε να γίνουν απτές και ελέγξιμες. Πρόκειται για τη λήψη περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τις αρχικές ιδέες, για τις δυνατότητές τους,
όσον αφορά τη μορφή και τη λειτουργία τους, μέσω της σταδιακής οικοδόμησής τους. Ο στόχος αυτής της φάσης είναι η ανταλλαγή των ιδεών με
τους άλλους, ο καθορισμός των αφηρημένων σκέψεων και η κατάκτηση της
νοητικής έννοιας μιας ιδέας μέσα στον φυσικό κόσμο.

Δοκιμή (Επέκταση)
Η δοκιμή σχετίζεται με τη μετατροπή της ιδέας, της λύσης δηλαδή που προέκυψε μέσω της διαδικασίας σχεδιασμού, σε δράση, με σκοπό τη λήψη ανατροφοδότησης. Η ανατροφοδότηση μπορεί να ληφθεί από όλα τα άτομα,
από τους ειδικούς, από τους αρχάριους, από τους χρήστες και γενικότερα
από όλους όσοι εμπλέκονται στο πλαίσιο του προβλήματος. Μέσω των δοκιμών μπορούν να συλλεχθούν πολλές πληροφορίες, ομοίως με τη φάση
της παρατήρησης και της κατανόησης. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές επικεντρώνονται στη λύση και αποκαλύπτουν τον βαθμό κατανόησης του προβλήματος. Είναι πολύ σημαντικό να γνωστοποιείται μια ιδέα, να λαμβάνεται
ανατροφοδότηση και να ακολουθεί η ερμηνεία των σχολίων, προκειμένου να
τελειοποιηθεί η αρχική ιδέα.

Επανάληψη
Η όλη διαδικασία περιλαμβάνει τα έξι παραπάνω βήματα, που το ένα βασίζεται στο άλλο, διατηρώντας παράλληλα έναν κυκλικό και επαναληπτικό
χαρακτήρα. Είναι δυνατή και επιθυμητή η μετάβαση από τη μία φάση σε
οποιαδήποτε άλλη και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, καθώς και η επανάληψη του συνόλου της διαδικασίας ή ορισμένων σταδίων. Η δοκιμαστική
φάση συνεπάγεται την ομαλή μετάβαση στη φάση της παρατήρησης και της
κατανόησης, εφόσον το περιβάλλον του προβλήματος αλλάξει μέσω της παραγωγής ιδεών.
Η επαναληπτική φύση της σχεδιαστικής σκέψης αναδεικνύει ουσιαστικά
ολόκληρη την έννοια του κονστρουκτιβισμού, εφόσον δεν υπάρχει μια σταθερή και μονοδιάστατη πραγματικότητα, αλλά σε διαφορετικές καταστάσεις
εφαρμόζονται διαφορετικές προοπτικές και οι νέες προοπτικές δημιουργούν
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νέες καταστάσεις. Η γνώση οργανώνεται με ξεχωριστό κάθε φορά τρόπο,
τεκμηριώνεται και προσαρμόζεται στο περιεχόμενο.
Η σχεδιαστική σκέψη αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία (σχήμα 8), τον
ευέλικτο χώρο, την ομαδική εργασία και τη σχεδιαστική διαδικασία. Αποτελεί
μια συστημική προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων και για τον λόγο
αυτό δεν μπορεί να νοηθεί μόνο ως μια διαδικασία μάθησης, αλλά ως ένα
σύστημα στάσεων (mindset) και μια ατμόσφαιρα.
Σχήμα 8: Βασικά στοιχεία της Σχεδιαστικής Σκέψης
(Barrasch 2012 στο Scheer, Noweski, Meinel, 2012:13)

Υπάρχει μεγάλος βαθμός συμμετοχής των μαθητών στη σχεδιαστική διαδικασία, εφόσον παρέχει συνεχώς ευκαιρίες για να βιώσουν σύνθετα φαινόμενα και να προβληματιστούν σχετικά με τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους.
Μέσω του επαναληπτικού τρόπου της μαθησιακής διαδικασίας, επιτυγχάνεται ουσιαστικά η ισορροπία μεταξύ της διδασκαλίας και της οικοδόμησης.
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Είναι δύσκολο να φανερωθεί, αν δεν εμπιστευθείς την οικουμενικότητα του νου, ο αόρατος σύνδεσμος που συνέχει τα κείμενα και τα καλλιτεχνικά έργα στο Παραμύθι μιας Ανάμνησης.
Λογοτεχνία, ποίηση, ζωγραφική, ψυχολογία, συμβουλευτική,
μύθοι και ταξιδιωτικές περιπέτειες μπλέκονται μαζί, αναζητούν και διηγούνται τα πάθη της ύπαρξης, τον πόνο της γένεσης, τα κίνητρα της δράσης, το άλγος της αλλαγής, τον έρωτα, τη νοηματοδότηση του βίου, το κάλλος, την τέχνη και τον
θάνατο, άλλοτε με την ψυχρότητα της επιστημονικής γραφής
κι άλλοτε με την ευρύτητα του λόγου, που, ζωντανός καθώς είναι, χρωματίζει ερμηνείες και ανασυνθέτει τα αρχικά στοιχεία
του. Πρωτότυπα έργα ζωγράφων πλαισιώνουν τα κείμενα και
εκτοξεύουν το βιβλίο, που γίνεται συλλεκτικό, παράξενο, απαιτητικό, καλαίσθητο, διαφορετικό, αλλά αποζημιώνει σε κάθε
σελίδα του τον προβληματισμένο αναγνώστη.

