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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΝΟΜΙΚΟ 
 

Λένε πως το πεπρωμένο δεν μπορείς να το αλλάξεις ή να το αποφύγεις. Λένε πως 

σαν γεννηθείς, οι Μοίρες σου έχουν φτιαγμένο το νήμα της ζωής σου με όλα όσα είναι να 

διαβείς σε αυτήν. Είναι της μοίρας γραφτό, επειδή ‘το πεπρωμένον φυγείν αδύνατον’. 

Λένε πως στα άστρα μπορείς να διαβάσεις τα μελλούμενα και ότι καταστάσεις και 

γεγονότα που είναι γραμμένα εκεί δεν είναι εύκολο να τα προσπεράσεις. 

Λένε πως το κάρμα σου είναι αυτό που σε κάνει να περνάς τη ζωή που περνάς, 

έχοντας εκείνο προεπιλέξει για σένα τις κυριότερες στιγμές σου. Λένε πως κάποιος Θεός 

έχει αποφασίσει από πριν για σένα να σε δοκιμάσει και να σε κάνει να υποφέρεις για να 

αποδείξεις την πίστη σου. Ότι σου συμβαίνει είναι Θεού θέλημα και είναι άγνωστες οι 

βουλές του. 

Λένε πως οι επιδράσεις και οι καταβολές της οικογένειας και του κοινωνικού 

περίγυρου είναι αυτές που καθορίζουν τα όρια των δυνατοτήτων και των επιλογών που 

διαθέτουμε. Είναι έτσι; Είναι μόνο έτσι; Έχουμε την σφραγίδα του μέλλοντός μας 

χαραγμένη ανεξίτηλα στο μέτωπο από τη στιγμή της σύλληψής μας; Ξημερώνει η κάθε 

μέρα επαληθεύοντας ένα τροχό της τύχης ή της ατυχίας που κάποιες, άγνωστες σ’ μας, 

δυνάμεις τον γυρνάνε από τη μια ή την άλλη; Ξημερώνει η πλάση ανοίγοντας τις αγκάλες 

της στο οτιδήποτε είναι πιθανόν και δυνατόν, γνωρίζοντας μήπως ότι είναι η πρώτη μέρα 

του υπόλοιπου της δημιουργίας; Ξημερώνει άραγε ποτέ μια καινούργια μέρα ή μόνο η 

επανάληψη της χτεσινής με λίγο περισσότερο πιπεράκι για να μην χάνουμε το 

ενδιαφέρον; 

Αυτά τα ερωτήματα κρατώντας στο μυαλό μου και έχοντας ψάξει σε όσες πηγές είναι 

διαθέσιμες, κατάλαβα ότι έχουμε την ελευθερία να επιλέξουμε τις πιθανότητες του πως 

θα ξημερωθεί η κάθε μέρα μας, σύμφωνα με τρεις βασικούςτρόπους σκέψης, τους 

οποίους όλοι έχουμε και όλοι διαχειριζόμαστε σύμφωνα με την ψυχοσύνθεσή μας. Έτσι, 

η κάθε μας μέρα, πιθανόν να ξημερώνει… 
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06:45 
Ξημερώνει η νέα μέρα πάνω από τα μουντά τσιμεντόχτιστα θηρία αυτού του τόπου 

που χαριτωμένα ονομάζουμε «η πόλη μας». Στον τρίτο όροφο της νεόχτιστης οικοδομής, 

στο διαμέρισμα με το χαρακτηριστικό συμβολαιογραφικό λογότυπο Γ1, ουρλιάζει 

ανηλεώς, μέσα στην ησυχία του πρωινού, το ηλεκτρονικό ξυπνητήρι του κυρίου 

Παπαπέτρου. Δεν μπορεί το άτιμο να σεβαστεί τον ύπνο αυτού που πρόσφατα 

ανακηρύχτηκε ιδιοκτήτης του διαμερίσματος και μάλιστα με τη βούλα του 

υποθηκοφύλακα Πειραιώς, με όλα τα απαραίτητα χαρτιά νομίμως κατατεθειμένα. 

Έφτασε η ώρα να ξυπνήσω. Το χέρι μου ψαχουλεύει στα μισοσκότεινα να εντοπίσει 

την πηγή αυτού του αντιαεροπορικού συναγερμού που με έβγαλε από τη λαγνεία του 

υπέροχου ύπνου. Μεταξύ της συνείδησης του θορύβου και του ονείρου που έβλεπα, 

προσπαθώ να συνδεθώ με την τραγική πραγματικότητα που ζω. Πανάθεμά σε, πέρασε 

κιόλας η νύχτα και δεν αισθάνομαι καμιά ανταπόκριση από το σώμα μου στην εντολή του 

μυαλού μου, να σηκωθώ. Δεν πειράζει, κλείνω με το κουμπί υπενθύμισης αυτόν τον 

διάολο που σε πέντε λεπτά βέβαια θα ξαναχτυπήσει. Προλαβαίνω να ξανασυνδεθώ με το 

όνειρό μου και αργότερα βλέπουμε πως θα καταφέρω να ανταποκριθώ και να βγω από 

το κρεβάτι μου.  

Το ταρακούνημα της Μαρίας, της γυναίκας μου, μαζί με το απαίσιο τσίριγμα του 

ξυπνητηριού που ξαναχτύπησε, δείχνουν ότι ο χρόνος έχει αμετάκλητα κυλήσει. 

- Επιτέλους, βρε Πέτρο, σήκω και κλείσε αυτό το διάολο, θα μας ξυπνήσεις όλους. 

-Μμμμ, τώρα, δυο λεπτά ακόμα, ρε Μαράκι, αποκρίνομαι, προσπαθώντας με το χέρι 

μου να βρω μέσα στη νύστα μου το κουμπί που απενεργοποιεί το θορυβητήρι. 

Αντί γι’ αυτό, όμως, πετυχαίνω με τον καλύτερο τρόπο το πορτατίφ που βρίσκεται 

πάνω στο κομοδίνο και το στέλνω προς το καλοριφέρ. Καταλαβαίνοντας τι πάει να γίνει, 

τόνοι αδρεναλίνης εκτοξεύονται προς το μυϊκό μου σύστημα και πετάγομαι τάχιστα προς 

την πορεία που οδεύει το πορτατίφ. Τα δάχτυλά μου το ανιχνεύουν στο σκοτάδι και, λίγο 

πριν από τη συντριβή του, το γραπώνω, αλλά δεν γλιτώνει όλο το κομοδίνο με τις 

κορνίζες και το ανέπαφο ξυπνητήρι, το οποίο βέβαια εξακολουθεί αδιάφορα να εκτελεί 

την εργασία του, αφού δεν έχω προλάβει να το διακόψω. 

Ο θόρυβος που ακολούθησε από τη φρικτή αυτή συνάντηση, πρέπει να πέταξε από 

τον ύπνο τους, τουλάχιστον δύο ορόφους πιο κάτω. Σχεδόν ταυτόχρονα με την 

πρόσκρουση, από το παιδικό δωμάτιο αρχίζει να ουρλιάζει ο Παυλάκης, το δεύτερο παιδί 

μας, που βαδίζει στον ενδέκατο μήνα της ζωής του. 

Το φως του υπνοδωματίου, αστραπιαία διαλύει το σκοτάδι που μέχρι πριν από λίγο 

βρισκόμουν. Οι κόρες των ματιών μου συστέλλονται για να με προφυλάξουν από τη 
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λάμψη και μετά βίας μπορώ να αντικρίσω τη Μαρία, που σηκώνεται από το κρεβάτι για 

να πάει στο παιδί. 

- Συγγνώμη, καταφέρνω μόνο να ψελλίσω, αλλά αμέσως μετανιώνω που το είπα, 

βλέποντας το βλέμμα που μου ρίχνει η Μαρία. 

- Μάζεψε αυτά που έκανες, πάω στα παιδιά, γρύλισε παρά μίλησε, έτοιμη κι εκείνη να 

εκραγεί για το πρωινό που της χάρισα, και επιτέλους κλείσε αυτό το διάολο που ακόμα 

βαράει. 

Με το μισό μου κορμί μέσα στα σκεπάσματα, σηκώνω από το πάτωμα τα 

αποτελέσματα της ατσαλοσύνης μου, ακούγοντας τη Μαρία από μέσα να συζητάει σε 

έντονο ύφος με την Ειρήνη, την τετράχρονη κόρη μας. Ο εκνευρισμός της είναι 

ολοφάνερος και μεταδίδεται στα παιδιά, κάνοντας τον Παυλάκη να μην ησυχάζει από το 

κλάμα του. 

 Τι να κάνουμε, τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά σε όλους. Άνθρωποι είμαστε, και 

μάλιστα τι άνθρωποι, βήτα κατηγορίας, που για να αρχίσουμε τη μέρα μας πρέπει να 

σηκωθούμε από τα χαράματα για να βγούμε στον αγώνα και στην πάλη – λες και θ’ 

αλλάξει ποτέ τίποτα, όσο κι αν αγωνιζόμαστε. 

- Πέτρο, βάλε σε παρακαλώ το γάλα των παιδιών να ζεσταίνεται, για να τα ντύσω εγώ, 

φώναξε από μέσα η Μαρία. 

Μωρέ έχει γίνει μπαρούτι μαζί μου, ελπίζω μέχρι το απόγευμα που θα γυρίσω να της 

έχει περάσει. 

- Μισό λεπτό να περάσω από τουαλέτα και μετά θα πάω, της αποκρίθηκα. 

Διατηρώντας ακόμα την πρωινή νωθρότητα, ψαχουλεύω με τα πόδια τις παντόφλες 

μου, ενώ τακτοποιώ πρόχειρα το κρεβάτι μήπως και την καλμάρω λιγάκι δείχνοντας ένα 

πνεύμα συνεργασίας, αφού συνέχεια μου φωνάζει για την ακαταστασία μου και την 

αδιαφορία μου μέσα στο σπίτι. 

Ένας οξύς πόνος στο μικρό δάχτυλο του ποδιού μου μού δίνει να καταλάβω ότι δεν 

έχω βρει την παντόφλα, αλλά τον σωλήνα του καλοριφέρ. Πνίγω την κραυγή που πάει να 

βγει από το στόμα μου, για να μη χειροτερέψω κι άλλο τα πράγματα, όμως, τι άλλο πια 

θα συμβεί αυτή την αναθεματισμένη μέρα; Ξαναβουλιάζω στο κρεβάτι, τρίβοντας με το 

χέρι μου το χτυπημένο δάχτυλο. Το σφίξιμο προκαλεί υπεραιμία και αισθάνομαι τις 

φλέβες στον λαιμό και στο κεφάλι να φουσκώνουν. Μια ελαφριά ζάλη με κυριεύει και τα 

βλέφαρά μου σφραγίζουν τα μάτια μου. 

- Μπαμπά, είσαι καλά; ακούγεται από την πόρτα του δωματίου η Ειρήνη γεμάτη 

ανησυχία. 

- Ναι, κοριτσάκι μου, δεν είναι τίποτα, τώρα σηκώνομαι. 

- Μπαμπάκα, καλημέρα, λέει και ορμάει τρέχοντας στην αγκαλιά μου. Πολύ θόρυβο 

έκανες σήμερα και μας τρόμαξες. Τι έγινε; 
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- Τίποτα, καλή μου, έριξα κάτω το κομοδίνο, σας ζητώ συγγνώμη, λέω 

προσπαθώντας να μπαλώσω τα πράγματα για να μην ακούσει η Μαρία και αρχίσει τις 

μπηχτές. Τράβα να ντυθείς για να σηκωθώ κι εγώ να ετοιμαστώ. 

Μόλις τελειώσαμε την αγκαλιά μας, την απώθησα μαλακά προς την πόρτα και αυτή τη 

φορά φρόντισα να βρω τις παντόφλες μου για να σηκωθώ. Σέρνοντας τα πόδια και με 

την τσίμπλα στο μάτι, ρίχνω μια ματιά στο δωμάτιο για να ελέγξω αν είναι όλα 

τακτοποιημένα. Διασχίζω τον διάδρομο, προσέχοντας την παπουτσοθήκη που προεξέχει 

και κατευθύνομαι στο μπάνιο. 

 

 

Ξημερώνει η νέα μέρα πάνω από τα μουντά τσιμεντόχτιστα θηρία αυτού του τόπου 

που χαριτωμένα ονομάζουμε «η πόλη μας». Στον τρίτο όροφο της νεόχτιστης οικοδομής 

ακούγεται η ελαφριά μουσική που παίζει το ξυπνητήρι του κυρίου Παπαπέτρου. 

Έφτασε η ώρα να ξυπνήσω. Γυρνάω στο πλάι και κλείνω το ξυπνητήρι 

προσπαθώντας να συνειδητοποιήσωτον εαυτό μου στο καινούριο μας διαμέρισμα.Δόξα 

τωΘεώ, τα πράγματα έχουν πάει αρκετά καλά.Μπορεί να πέρασα πολύ μεγάλο άγχος με 

αυτή την ιστορία του δανείου, αλλά ευτυχώς είχα τηΜαρία δίπλα μου που με παρότρυνε 

και με ενθάρρυνε να προχωρήσουμε. Τι σου είναι η θηλυκή πλευρά της ζωής! Εκεί που 

τα αρσενικά βλέπουμε μπροστά μας μόνο εμπόδια, έρχονται τα θηλυκά και τα 

ανατρέπουν όλα με μια ιδιαίτερη δική τους αντίληψη. 

Μένω στο σκοτάδι και προσπαθώ να μαντέψω το περίγραμμα της γυναίκας μου, που 

κοιμάται δίπλα μου. Μουρμουρίζοντας εκείνη γυρνάει προς το μέρος μου και με παίρνει 

αγκαλιά.Φαίνεται πως το τραγούδι από το ξυπνητήρι την μισοξύπνησε, αλλά ευτυχώς δεν 

έχουμε τα χάλια που είχαμε τον καιρό που ξυπνούσαμε με το ηλεκτρονικό ξυπνητήρι. 

Τα χείλια μας ενώνονται σε ένα σύντομο φιλί, σφραγίζοντας την ημέρα που πρόκειται 

να ανατείλει – μια συνήθεια που μας έμεινε από τον καιρό που παντρευτήκαμε και που, 

αν δεν είμαστε χώρια για οποιονδήποτε λόγο, δεν την έχουμε αμελήσει ποτέ. 

- Ήρθε κιόλας η ώρα να σηκωθείς, καλέ Ιάκωβε; με ρώτησε η Μαρία μασουλώντας τις 

λέξεις. 

- Ναι, κούκλα μου, κάτσε εσύ και κοιμήσου, θα χτυπήσει πιο μετά το δικό σου. 

- Έεεε, ναι, ρίξε μια ματιά στα παιδιά όταν σηκωθείς, να σκεπάσεις τον Παύλο και δες 

αν η Ειρήνη… σβήστηκε η φωνή της. 

Συλλογίζομαι πού θα βρισκόμουν τώρα αν δεν είχα γνωρίσει τηΜαρία μου. Μάλλον 

στη μάνα μου οικότροφος θα είχα παραμείνει. Και, παρόλο που ποτέ μου δεν το ’χα 

σκεφτεί ότι θα μπορούσα να καταφέρω κάτι τέτοιο, να που βρίσκομαι πια με οικογένεια, 

με τα παιδάκια μου, με το αμαξάκι μας και τώρα, αυτό που μου φαινόταν το πιο απίθανο 

να κάνω, με το δικό μας σπίτι. 
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Όχι πως τα πράγματα είναι απλά και εύκολα, αλλά έτσι κι αλλιώς μέχρι σήμερα τίποτα 

δεν ήταν απλό και εύκολο και όμως όλα έγιναν σιγά σιγά και σταθερά. Ώρες ώρες 

απορώ. Η Μαρία μού διαβάζει το μέλλον, ή το προκαλεί; Πάντα φροντίζει να με 

ξεαγχώνει λέγοντάς μου πως δεν πειράζει που δεν έχουμε κάτι τώρα, αργά και με 

υπομονή όλα θα γίνουν. Είναι γυναικείο προνόμιο αυτό, ή η θέλησή της αναγκάζει τα 

πράγματα να γίνουν; 

Θαρρώ ότι ποτέ δεν θα πάρω απάντηση σε αυτό, αλλά όσο λειτουργεί, δεν μ’ 

ενδιαφέρει. Ελπίζω να συνεχίσει να υπάρχει, τώρα που βιώνουμε αυτή τη μεγάλη 

οικονομική κρίση, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα ξημερωθούμε επαγγελματικά και τι μας 

περιμένει αύριο. Από την άλλη, ποτέ κανείς δεν ήταν σίγουρος για τα μελλούμενα, έτσι 

και αλλιώς. Η ηρεμία και η μονότονη ασφάλεια που απολαμβάνουμε τα τελευταία 

σαράντα χρόνια, ίσως και να οδηγήσανε την κοινωνία μας σε κάποια όρια μαλθακότητας 

και εφησυχασμού, από τα οποία τώρα με βίαιο τρόπο καλούμαστε να βγούμε, είτε για να 

τραβήξουμε την ανάπτυξη προς τα εμπρός, είτε για να κατρακυλήσουμε πάλι σε καμιά 

αναταραχή.  

Πάντως, από αυτό το τέλμα που ζούμε εδώ και καιρό, κάπως θα φτάσουμε σε 

κάποιον άλλο τρόπο ζωής, γιατί καλά και βολικά αυτά που βγάζουμε αλλά δεν φωνάζουν 

για πλάκα όλοι ότι είναι ψεύτικα και φούσκες. Ίσως αν τους ακούγαμε, να ήμασταν πιο 

προετοιμασμένοι και λιγότερο αδρανείς. 

- Έλα, Ιάκωβε, σήκω, ξανακοιμήθηκες; 

- Όχι, Μαράκι μου, κάτι σκεφτόμουν, τώρα σηκώνομαι, της απαντώ τρυφερά και ένα 

χάδι μου στα μαλλιά της επισφραγίζει τα λόγια μου. 

Χαλάλι οι καβγάδες που έχουν γίνει μεταξύ μας, αυτή η γυναίκα αξίζει τη ζωή μου όλη. 

Όταν την ξυπνήσεις άσκημα, είναι καλύτερα να μην είσαι μπροστά και όταν της κολλήσει 

κάτι στο μυαλό, ούτε ο Θεός δεν μπορεί να το αλλάξει, αλλά αυτό το χαρακτηριστικό της 

είναι που με κάνει σήμερα να ξυπνάω στο δικό μας δωμάτιο. 

Δες την κούκλα μου, μέσα στον ύπνο της με είχε έννοια μήπως δεν σηκώθηκα. Και 

όσο στραβά κι αν είναι τα πράγματα μεταξύ μας, τα παιδιά είναι η πρώτη της 

προτεραιότητα. Τυχερά παιδιά η Ειρήνη και ο Παύλος μας. Ξέρω ότι δεν θα τους λείψουν 

ποτέ οι μητρικές φροντίδες της Μαρίας. 

Γυρνάω το σώμα μου αργά και προσεκτικά προς την έξω πλευρά του κρεβατιού και 

ψάχνω με τα ακροδάχτυλά μου τις παντόφλες. Έχω τον νου μου, γιατί τις προάλλες 

κοπάνησα πάνω στο καλοριφέρ, επειδή ακόμα δεν έχω συνηθίσει τον χώρο στο σπίτι. 

Αυτά έχουν τα καινούρια διαμερίσματα, μέχρι να μάθεις τα κατατόπια, μπορεί να το 

πληρώσεις με λίγο πόνο. 

Φοράω τις παντόφλες και τεντώνω το κορμί μου προς τα πάνω, με τα χέρια σε 

ανάταση κάνοντάς τα μια γροθιές και μια ανοιχτά, σηκώνοντας και όλο μου το κορμί στις 

μύτες των ποδιών μου. Κάποτε διάβασα ότι ο τρόπος που ξυπνάνε τα ζώα είναι ο πιο 
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σωστός, επειδή αυτό το τέντωμα που κάνουν αφυπνίζει το σώμα και ξεκινάει να στέλνει 

αίμα στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να δραστηριοποιείται ο οργανισμός. Πραγματικά, 

μετά από ένα τέτοιο τέντωμα αισθάνομαι κάθε πρωί καλύτερα, και πιο ξύπνιος. 

Αρκεί να μην έχει κανείς πρόβλημα με καμιά ορθοστατική υπόταση, οπότε το ξεκίνημα 

της ημέρας πρέπει να είναι ακριβώς το αντίθετο. Το αντιμετώπισα στα παιδικά μου 

χρόνια και το έμαθα από πρώτο χέρι. Ξύνω γερά το κεφάλι με τα δάχτυλα για να 

αιματωθεί ο εγκέφαλος και να φουντώσει το πατικωμένο μαλλί, ενώ μισοκλείνω την 

πόρτα του δωματίου πίσω μου για να μην ανησυχήσω τοΜαράκι μου. Διασχίζω τον 

διάδρομο προσέχοντας την παπουτσοθήκη που προεξέχει και κατευθύνομαι στο μπάνιο. 

 

 

Ξημερώνει η νέα μέρα πάνω από τα μουντά τσιμεντόχτιστα θηρία αυτού του τόπου 

που χαριτωμένα ονομάζουμε «η πόλη μας». Στον τρίτο όροφο της νεόχτιστης οικοδομής, 

ο Χριστόφορος Παπαπέτρου ξυπνάει αργά και γλυκά από τον ύπνο του. 

Ανοίγω τα μάτια μου και κοιτώ μέσα στο σκοτάδι προς το ρολόι της Μαρίας, για να δω 

τι ώρα είναι. Εγώ έχω καταργήσει εδώ και ένα χρόνο το ξυπνητήρι, ακολουθώντας τα 

διδάγματα της νέας εποχής, ότι μπορούμε δηλαδή να καταφέρουμε τα πάντα, αρκεί να τα 

οργανώσουμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι, κάθε βράδυ που πέφτω για ύπνο 

οραματίζομαι την ιδανική ώρα ξυπνήματος και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ανοίγω τα 

μάτια μου το πρωί φρέσκος και ανανεωμένος. Θυμάμαι όλον αυτόν τον καιρό, τότε που 

κάποιο ξυπνητήρι με έβγαζε από τα πιο βαθιά επίπεδα ύπνου, αδιαφορώντας για το 

πόσο ήμουν έτοιμος και ξεκούραστος και πόσο χάλια πήγαινε έτσι η μέρα μου από το 

ξύπνημα αυτό και μετά, επειδή δυσκολευόμουν να προσαρμόσω το συνειδητό μου τμήμα 

με το ασυνείδητο, που βιαίως καλούνταν να αφυπνιστεί. 

Κάθομαι ακίνητος οκλαδόν μπροστά στο μαξιλάρι μου και αφουγκράζομαι την έπαρση 

της ζωής μέσα μου, τη στιγμή που έξω ξυπνάει και η πλάση όλη. Σε μια κίνηση 

ευγνωμοσύνης προς τη ζωή που ρέει στις φλέβες μου, σιωπηρά μέσα μου ευχαριστώ για 

το ανεκτίμητο δώρο της κάθε μου αναπνοής. Σε ευχαριστώ, γιατί γνωρίζωότι θα δωτην 

ανατολή του ήλιου, εκεί που άλλοι, ίσως πιο σημαντικοί από μένα, δεν ξημερώθηκαν 

σήμερα μαζί μας, πράγμα που ίσως σημαίνει πως η αποστολή μου εδώ δεν έχει 

ολοκληρωθεί. Σε ευχαριστώ, γιατί θα χαρώ και τούτο το πρωινό βλέποντας τα παιδιά μου 

και τη γυναίκα μου. Σε ευχαριστώ, επειδή νιώθω ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχω και όλα 

όσα ξέρω ότι θα αποκτήσω. Σε ευχαριστώ γιατί είμαι και αισθάνομαι απόλυτα υγιής.  

Τεντώνω το κορμί μου και, κοιτάζοντας δίπλα μου τη Μαρία που κοιμάται, ένα 

απέραντο κύμα αγάπης και ευγνωμοσύνης βγαίνει από την καρδιά μου και την 

περιλούζει. Ένα κύμα που το κατευθύνω και στο παιδικό δωμάτιο, όπου ακόμα 

κοιμούνται τα βλαστάρια μας, η Ειρήνη και ο Παυλάκης. Η Μαρία, είτε τυχαία, είτε επειδή 

με αντιλήφθηκε να τεντώνομαι, σιγομουρμουρίζει στον ύπνο της και αλλάζει πλευρό. 
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Αφουγκράζομαι για λίγο μέσα στο σκοτάδι τους ανθρώπους που με περιβάλλουν και 

εικονοποιώ τα θετικά μου συναισθήματα με τη δύναμη της φαντασίας μου. Το κορίτσι 

μου, η Μαρία μου, ο άνθρωπος που ενώθηκε μαζί μου για να βαδίσουμε παρέα στο 

οδοιπορικό της ζωής. Ένας άνθρωπος με τα πάνω του και τα κάτω του –όπως είμαστε 

όλοι μας, υποθέτω– αλλά που αν ξέρεις τα κουμπιά που την κουρδίζουν, μπορείς με λίγη 

προσπάθεια να μην τα πατήσεις ποτέ. 

 Όπως, το να προσέχω το πρωινό της ξύπνημα και τον τρόπο που ανοίγει η μέρα της. 

Μην το αγουροξυπνήσεις αυτό το κορίτσι, γιατί θα το πληρώσεις για την υπόλοιπη μέρα 

πολύ ακριβά. Της στοιχίζει πολύ το ανάποδο ξύπνημα και το έχω νιώσει πολύ καλά στο 

πετσί μου από περιστατικά του παρελθόντος. 

Τα λουλούδια μας που κοιμούνται μέσα, έχουν όλες τις καλές προοπτικές του κόσμου 

για μια όμορφη και λατρευτή ζωή. Αρκεί από τώρα που είναι μικρά να καταλάβουν πως οι 

πιθανότητές τους γι’ αυτά που θα θέλουν να κάνουν μεγαλώνοντας, κρύβονται μέσα στο 

δυναμικό του μυαλού τους. Είναι εν δυνάμει μικρογραφίες αυτού που θα ονειρευτούν να 

γίνουν όταν μεγαλώσουν. 

Η εμπλοκή μου στη ζωή τους βρίσκεται στον βαθμό που θα μπορέσω να τους 

μεταδώσω την άποψη, ότι η σταθερότητα στον σκοπό του ονείρου τους, προκαλεί και την 

πραγματοποίηση αυτού που ονειρεύονται. Εμείς οι γονείς είμαστε τα τόξα που πρέπει να 

είναι σταθερά και στιβαρά, για να αφήσουν το βέλος να φύγει στην καλύτερη δυνατή 

πορεία του, όταν έρθει ο χρόνος του, όπως λέει και ο Γκιμπράν. 

Σε ευχαριστώ για τα δώρα που έχω δίπλα στη ζωή μου. Το καινούριο μας σπιτάκι, 

που τόσο πολύ το ονειρευόταν η Μαρία, τα έπιπλά μας, το αυτοκινητάκι μας, όλα όμορφα 

στη μέση της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης που απειλεί την πραγματικότητά μας – μια 

κρίση που κάνει την κάθε οικογένεια να σκέφτεται πολύ σοβαρά το μέλλον και τις κινήσεις 

της. Μια κρίση που αποτελεί τη μεγαλύτερη ευκαιρία για να αποδειχτεί πόσο δίκιο έχει το 

μικρό μου εγχειρίδιο που, από τότε που το ανακάλυψα, αποτελεί τμήμα της ζωής μου και 

του εαυτού μου. 

Απλώνω το χέρι μου προς το κομοδίνο και με τα δάχτυλά μου ιχνηλατώ το εξώφυλλο 

του μικρού βιβλίου που βρίσκεται επάνω του. Δεν χρειάζομαι φως για να διαβάσωτον 

τίτλο του. Έτσι κι αλλιώς, κοντεύωνα το μάθω απέξω. Το εγχειρίδιο της πιθανολογίας 

είναι πλέον για μένα, από τότε που το βρήκα -ή μήπως αυτό βρήκε εμένα;- το 

πλουσιότερο ανάγνωσμα με τα πιο συμπυκνωμένα νοήματα που έχω διαβάσει ποτέ. 

Πιθανολογία, μια τέχνη όπου κατανοώντας τις σκέψεις και τα συναισθήματα που 

βιώνουμε σήμερα, μπορούμε να δώσουμε τις πιθανότητες της εξέλιξής μας και των 

βιωμάτων μας στο μέλλον. 

Το παίρνω στο χέρι μου καθώς ετοιμάζομαι να σηκωθώ για να πάω στο μπάνιο. Έξω 

με περιμένει μια υπέροχη μέρα, που θα με προωθήσει να γίνω ο άνθρωπος που θέλω να 

είμαι. Έτσι κι αλλιώς, σήμερα είναι η πρώτη μέρα του υπόλοιπου της ζωής μας, μια μέρα 
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που μπορεί να κρύβει μέσα της όλες τις υποσχέσεις και τις ευκαιρίες, οι οποίες, όταν τις 

λάβουμε, αποτελούν το λιθαράκι μας στο οικοδόμημα του μέλλοντός μας. Κάθε μέρα, με 

κάθε τρόπο, δεχόμαστε όσα ερεθίσματα ακριβώς χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να 

βελτιωθούμε και να ανεβάσουμε τον πήχη της ύπαρξής μας. Όσο και να νομίζουμε ότι, με 

κάποιον θαυμαστό τρόπο, θα συμβεί ένα μεταφυσικό άλμα που θα μας εκτινάξει εκεί που 

μας περιμένουν λύσεις και απαντήσεις, τόσο, αν ενδοσκοπήσουμε το άμεσο παρελθόν 

μας, θα δούμε ότι όλα έχουν γίνει τελικά με μια απλή, σαφή και κατανοητή ροή, η οποία 

ανταποκρίνεται σε αυτό που πιστεύαμε και σκεφτόμασταν τότε. 

Πατώντας απαλά πάνω στο χαλί, φοράω τις παντόφλες μου, που πάντα αφήνω στη 

γωνία του κρεβατιού. Αν και μάλλον θεωρούσα πως ήμουν ένας πολύ ακατάστατος 

άνθρωπος, με την επιμονή και τον προγραμματισμό, έχω κατορθώσει να βάλω κάποια 

τάξη στην καθημερινότητά μου. Πιστεύω ότι αναγκάζοντας τον εαυτό μου να υπακούσει 

ώστε να τακτοποιεί τη ζωή μου γύρω μου, αποκτώ την απαραίτητη πειθαρχία ώστε να 

κατευθύνεται η σκέψη μου εκεί που εγώ θέλω και να μην είναι έρμαιο της κάθε τυχαίας 

κατάστασης.  

Δημιουργώ αργά και σταθερά τις αναγκαίες συνθήκες που θα μου επιτρέψουν να 

παραμείνω εστιασμένος στα θέλω μου, μέχρι που οι συνθήκες αυτές να γίνουν 

ευεργετικές συνήθειες. Όλα αυτά, πρέπει να ξεκινήσουν από κάποια πειθαρχία του 

άτακτου και παιχνιδιάρη νου. 

Στέκομαι στην άκρη της πόρτας και είμαι ήδη τόσο ντοπαρισμένος από τη ροή των 

θετικών συναισθημάτων, που έφτασα να νομίζω ότι η μέρα έχει κιόλας κερδηθεί. Με αυτό 

το συναίσθημα της χαράς και της ευγνωμοσύνης διασχίζω τον διάδρομο, προσέχοντας 

την παπουτσοθήκη που προεξέχει και κατευθύνομαι στο μπάνιο. 
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07:00 

Πέτρος 

Ανοίγω το φως και μπαίνω μέσα. Κοντοστέκομαι μπροστά στον καθρέφτη και του 

ρίχνω μια κλεφτή ματιά. Το θέαμα αποκαρδιώνει και τον πιο θαρραλέο. Ένας 

εξαθλιωμένος Πέτρος με αντικρίζει από την άλλη μεριά. 

Το μαλλί μου, πετρωμένο από τη μια μεριά, έχει γίνει ένα με το κεφάλι μου. Φαίνεται 

από εκείνη τη μεριά κοιμήθηκα τις περισσότερες ώρες. Από την άλλη, είναι σαν να με 

τραβάγανε όλο το βράδυ γραπώνοντάς με από εκεί. Πάλι θα κοιμόμουν με το χέρι μου 

πάνω στο κεφάλι μου. Χριστέ μου, τι εικόνα είναι αυτή! 

Τα μάτια μου, γεμάτα τσίμπλες, απλώς υπάρχουν πάνω από δυο σακούλες που τις 

υποστηρίζουν τα ζυγωματικά μου. Οι κύκλοι που σχηματίζονται από κάτω τους 

αποδεικνύουν ότι τα χρόνια άρχισαν να βαραίνουν πάνω μου. Εστιάζοντας περισσότερο 

τα μάτια μου στον καθρέφτη, παρατηρώ ότι άσπρες τρίχες άρχισαν να βγαίνουν στο 

πηγούνι μου, καθώς και στην περιοχή πάνω από τ’ αυτιά μου. 

Καλά, το πηγούνι θα το γλιτώσω, γιατί κάθε πρωί πρέπει να ξυρίζομαι, αλλά με το 

κεφάλι τι να κάνω; Αν από τώρα άρχισε ν’ ασπρίζει, τρέχα γύρευε τι με περιμένει. 

Προσπαθώ να χαμογελάσω στο είδωλό μου, αλλά μάλλον για κακομούτσουνη γκριμάτσα 

μού μοιάζει το αποτέλεσμα. Ανοίγω τη βρύση και αφήνω το νερό να διώξει τα σημάδια 

της βραδινής ταλαιπωρίας από το πρόσωπό μου. 

- Πέτρο, τελείωνε και φτιάξε το γάλα, ο μικρός δεν κρατιέται, φωνάζει από το παιδικό 

δωμάτιο η Μαρία. 

Να με πάρει και να με σηκώσει, ούτε για κατούρημα δεν μπορεί κανείς να πάει εδώ 

μέσα. Είναι και αυτά τα ουρλιαχτά του μικρού, που αρχίζουν να μου δίνουν στα νεύρα. 

Γάλα θέλει, τώρα το θέλει. Αμάν πια! 

Τραβάω το καζανάκι, ελπίζοντας, μαζί με το νερό, να φύγει και ο εκνευρισμός που 

αρχίζει να με κυριεύει. Βγάζω τις παντόφλες μου και ανεβαίνω στη ζυγαριά που βρίσκεται 

δίπλα στη λεκάνη. Γαμώτο μου!  

Κολλημένη είναι η αναθεματισμένη! Τόση προσπάθεια κάνω για να χάσω αυτά τα 

πέντε κιλά. Τι διάολο, πρέπει να σταματήσω τελείως να τρώω; Μου αρέσει που λένε για 

δίαιτες και δίαιτες! Αμ, τα έχω δοκιμάσει όλα, τίποτα δεν πιάνει, εκτός από αυτούς που 

πιάνουν εμάς κορόιδα. Δίαιτες και πράσινα άλογα. 

Έχεις και όλους αυτούς τους χλιδάτους και μουράτους, που βγαίνουν στο γυαλί ή στις 

φυλλάδες και σου πρήζουν τον εγκέφαλο με το πόσο εκπληκτικά αποτελέσματα είχαν με 

την τάδε ή τη δείνα δίαιτα, μέσα σε απειροελάχιστο χρόνο. Ας είχα κι εγώ να διαχειριστώ 

το βαλάντιο που έχουν αυτοί και να δεις για πότε θα εξαφανιζόντουσαν τα οποιαδήποτε 
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παραπανίσια κιλά. Ο διάσημος, με την οικονομική του επιφάνεια, μπορεί όλα να τα 

καταφέρει, αλλά έχουν πείσει κι εμάς τα κορόιδα ότι μπορούμε, για να μας τα τρώνε. 

Τι να καταφέρω εγώ από όλα αυτά που χρειαζόμαστε, με μισθό τρεις κι εξήντα; Τι να 

πρωτοκάνω, όταν δεν είμαι σίγουρος αν αύριο θα έχω δουλειά, γιατί το αφεντικό θα 

φροντίσει να βαρέσει κανόνι, αφού αυτός έχει κάνει την καβάτζα του έτσι κι αλλιώς; Πόσο 

άραγε θα κρατήσει ανοιχτή αυτή η δουλειά, τώρα που βρισκόμαστε στο μάτι του 

κυκλώνα; 

Α, ρε, τρομάρα μου, δεν τον άκουγα τον πατέρα μου τότε που μου έλεγε να με βολέψει 

στη ΔΕΗ! Τώρα θα είχα μονιμότητα και δεν θα μ’ ένοιαζε καθόλου η κρίση. Να πάρει και 

να σηκώσει για τα μυαλά που κουμαντάριζα. Και ήθελα και δεύτερο παιδί... Δεν έμενα 

τουλάχιστον στο ένα, που κάπως θα τα φέρνα με βόλτα! Δεν λέω, φανταστικός ο 

Παυλάκης μου, αλλά αν δεν μπορέσω να του προσφέρω ένα καλύτερο αύριο, τι να το 

κάνω! Πως τα ’χουμε κάνει τόσο μαντάρα τα πράγματα! 

Άντε να βγεις έτσι έξω, για να αντιμετωπίσεις αυτή την πραγματικότητα. Ένα τέρας, 

που αδημονεί να σε κατασπαράξει κάθε μέρα που περνάει. Και έχω και τον προϊστάμενο 

πάνω από το κεφάλι μου, να προσπαθεί να πετάξει το μπαλάκι της κρίσης σ’ εμάς. Εσείς, 

λέει, φταίτε, που δεν πουλάτε αυτοκίνητα. Δεν ακούει ο τύπος στις ειδήσεις τι γίνεται, 

εμείς του φταίμε. 

Φέρε, κύριέ μου, τον κόσμο μέσα στο μαγαζί και όχι για τουρισμό ή για τη βόλτα του, 

που μπαίνει ο κάθε λιγούρης, και θα δεις αν θα πουλήσουμε. Πού είσαι, κύριε δήθεν 

υπεύθυνε του δικτύου, που ούτε στο τηλέφωνο δεν σε βρίσκει κανείς! Αμπαρωμένος 

πίσω από το γραφείο σου, να μετράς τις μέρες που σου μείνανε μέχρι να σου ρίξει πόδι ο 

γενικός! Ή μήπως, πριν βουλιάξεις, θα τα πετάξεις όλα επάνω μας για να σώσεις το 

τομάρι σου! 

Η ματιά μου διασταυρώνεται με του ειδώλου μου μέσω του καθρέφτη. Χριστέ μου, 

ακόμα η μέρα δεν άρχισε και απέναντί μου έχω τον πιο αγριεμένο άνθρωπο που μπορείς 

να συναντήσεις. Το μισό μου πρόσωπο καλύπτεται από τον αφρό ξυρίσματος, αλλά στο 

άλλο μισό, μικρές γραμμές αίματος, αποκαλύπτουν ότι δεν είναι υγιές να ξυρίζεσαι και να 

θυμώνεις. Τα μάγουλά μου έχουν πάρει φωτιά, τα μάτια μου έχουν μικρύνει και οι φλέβες 

του λαιμού μου είναι φουσκωμένες. 

- Μπαμπάκα, αργείς; σιγορωτάει η Ειρήνη έξω από την πόρτα. 

- Τώρα!  

Βροντερά και τελείως κοφτά βγαίνει από μέσα μου, χωρίς καν να το καταλάβω. 

- Έεε, καλά, δεν πειράζει, άσ’ το, μου απαντάει τελείως μουδιασμένη. 

Μα τι έχω πάθει, εντελώς βλαμμένος είμαι; Τι μου έφταιξε το παιδί! Κύματα ενοχών και 

τύψεων αναβλύζουν από τα τρίσβαθα της καρδιάς μου και ένας κόμπος κλείνει το 

λαρύγγι μου. Φαντάζομαι, ότι σε λίγο θα έρθει η Μαρία να με στριμώξει στη γωνία – και 

δίκιο θα έχει. Πάλι μαντάρα τα έκανα, αχ, ας γινόταν να ανοίξει η γη και να με καταπιεί. 
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Αποτελειώνω το ξύρισμά μου, ρίχνω λίγο νερό ακόμα επάνω μου, βγαίνω έξω κλείνοντας 

το φως του μπάνιου και κατευθύνομαι στην κουζίνα. 

 

Ιάκωβος 

Ανοίγω το φως και μπαίνω μέσα. Κλείνω πίσω μου προσεκτικά την πόρτα, για να μην 

ξυπνήσω τους υπόλοιπους, που ακόμα κοιμούνται. Μια μισοκοιμισμένη γκριμάτσα, με 

αντικρίζει από την άλλη μεριά του καθρέφτη. Είμαι αλήθεια εγώ αυτός; Α, ρε Ιάκωβε, με 

νταλίκα έχεις τρακάρει πρωινιάτικα; Μαλλιά πατικωμένα από τη μια μεριά, πεταχτά από 

την άλλη, ούτε οι πίνακες του Νταλί να ήταν. Δεν πειράζει, για άλλη μια φορά θα αναλάβει 

δράση η τεχνική του κεφαλιού κάτω από τη βρύση. 

Ερευνώ προσεκτικότερα το πρόσωπό μου, καθώς σκουπίζω τα μαλλιά μου με την 

πετσέτα. Τίποτα δεν αντιστέκεται στη δύναμη και τους νόμους του νερού. Ένα γερό 

τρίψιμο και όλα δείχνουν όπως χτες το βράδυ, λίγο πριν πέσω για ύπνο. Τα μάτια μου, 

σιωπηλοί μάρτυρες των χρόνων που περνούν, αρχίζουν να αντανακλούν την ηλικία μου 

προς τα έξω. Δεν είμαι πια και κανένα παιδαρέλι! Όλο και κάποιες ρυτιδούλες 

δημιουργούνται γύρω τους. 

Και το πηγούνι μου, τώρα που το παρατηρώ, ξεκινάει κι αυτό να ασπρίζει. Καλά που 

πρέπει να ξυρίζομαι κάθε πρωί, οπότε γλιτώνω τα χαριτωμένα σχόλια των συναδέλφων 

στη δουλειά. Όχι πως είναι όλοι τους μικρότεροί μου, αλλά τα σχόλια δεν χρειάζονται –και 

πολύ περισσότερο οι αυθεντικές και αληθινές καταστάσεις που τους επιτρέπουν να 

δημιουργηθούν– και δεν έχω όρεξη να τους δώσω τα κίνητρα που θα τους ωθήσουν σε 

ανάλογες συμπεριφορές. 

Καλύτερα να έχουμε την αξιοπρέπειά μας και να οριοθετούμε σωστά τις καταστάσεις, 

γιατί συνάδελφοι είμαστε, για όσον καιρό θα μείνουμε σ’ αυτή τη δουλειά, αλλά δεν γίναμε 

δα και κολλητάρια. Τη δουλειά μας να κάνουμε όσο πιο σωστά και επαγγελματικά 

μπορούμε, και τα υπόλοιπα είναι για να περνάμε καλά την ώρα μας. Δεν έχουμε βγει 

πολλές φορές μαζί έξω και δεν βλέπω και καμιά τρελή διάθεση από μέρους τους για 

παρέα, ιδιαίτερα μετά το κλείσιμο της αντιπροσωπείας μας στην Πάτρα, που μας έχει 

κάνει όλους να τρέμουμε για να επιβιώσει η εταιρεία. 

Υπάρχουν τελικά στιγμές σε τούτη τη ζωή, που σου δείχνουν τι γίνεται με τους γύρω 

σου και δικαιώνουν τις επιλογές που κάνεις κατά καιρούς. Ευτυχώς που από τη μέρα που 

πάτησα το πόδι μου στην εταιρεία, τη δουλειά μου την είδα καθαρά επαγγελματικά και 

τώρα που η κρίση είναι στα πάνω της, πιστεύω πως και οι ανώτεροί μου θα με κρίνουν 

σύμφωνα με τον επαγγελματισμό μου και όχι ανάλογα με το ποιανού γνωστός είμαι. 

Ολοκληρώνω το ξύρισμά μου, ενώ σκέφτομαι τον υπεύθυνο του δικτύου, που μάλλον 

τρίζει η καρέκλα του, και μαζί μ’ αυτή και οι καρέκλες όλων εκείνων που έφερε στη 

δουλειά. Από αγνωμοσύνη πάσχει αυτός ο τόπος. Αντί όλοι αυτοί να ριχτούν με τα 

μούτρα για την ανάπτυξη της εταιρείας, ο καθένας οχυρώθηκε πίσω από τη γνωριμία του 
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και τρέχαμε εμείς οι λίγοι, οι απέξω, να κάνουμε τη δουλειά όλων. Ε, δεν προχωράει για 

πολύ έτσι η κατάσταση! Όταν ο ένας πωλητής βαριέται, η γραμματεία δεν κουνιέται 

επειδή κανένας δεν θα την κουνήσει από τη θέση της, και ο προϊστάμενος τα 

κουκουλώνει όλα αυτά, κάποια στιγμή, όμως, όταν φουσκώσει πολύ το καζάνι, θα 

ξεχειλίσει! 

Όχι πως αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος για να διορθωθούν τα πράγματα, αφού τώρα 

κινδυνεύουμε όλοι μας να βρεθούμε χωρίς δουλειά. Καλά που δουλεύει και το Μαράκι 

μου, αλλά μήπως και αυτή είναι τελείως σίγουρη για το μελλον; Δεν ξέρω, ελπίζω η 

τρομερή αισιοδοξία της να μας βγει σε καλό, γιατί έχουμε ανοιχτεί αρκετά και τα παιδιά 

είναι ακόμα μικρά. Από την άλλη, η γυναίκα μου έχει αποδείξει ότι εκεί που εγώ δεν 

βλέπω κανένα φως, εκείνη ξετρυπώνει τη λύση και την προωθεί. Δόξα τω Θεώ, μέχρι 

σήμερα τα καταφέραμε, αλλά τα σύννεφα από πάνω μας είναι πολλά και μαύρα. 

Τραβάω το καζανάκι, ολοκληρώνοντας την πρωινή ιεροτελεστία του ξυπνήματος και 

αφιερώνω λίγες ακόμα στιγμές στην περιποίησή μου. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι είναι να γίνει θα 

γίνει, αν έχω την τύχη με το μέρος μου δεν θα χαθούμε, έστω και αν οι συγκυρίες και η 

χρονική περίοδος έχουν τα χάλια τους. 

Ρίχνω μια ματιά στη ζυγαριά που βρίσκεται δίπλα. Με προκαλεί, αλλά δεν θα 

αντιδράσω. Έχω πει να χάσω αυτά τα περιττά κιλά, αλλά δεν θα υποταχτώ στο παιχνίδι 

του καθημερινού άγχους και γι’ αυτό. Όταν αισθανθώ ότι το κορμί μου πάει καλύτερα, 

τότε θα ζυγιστώ για να δω τα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει λόγος για περισσότερες 

ανησυχίες, τη στιγμή που το κύριο μέλημά μου είναι το μέλλον της δουλειάς μου. 

Μόνο να είχα κρατήσει τις παλιές μου επαφές, έτσι ώστε να μπορώ να οργανωθώ και 

σε καμιά βραδινή έξτρα δουλειά και να συμπληρώνω το εισόδημα, τώρα που οι 

προμήθειες από τις πωλήσεις των αυτοκινήτων έχουν εκμηδενιστεί, καλά θα ήταν. Αλλά 

απέχω καιρό πια από αυτά και τους έχω χάσει όλους. Άλλωστε, με τα παιδιά δεν ήταν 

εύκολο να κρατηθούν νυχτερινές επαφές. 

Τέλος πάντων, ελπίζω να τους ξαναπετύχω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να 

καταλήξει κανείς στο μέλλον επαγγελματικά. Ας κρατήσω ανοιχτές κάποιες πόρτες και ας 

είμαι σε εγρήγορση για ό,τι ακουστεί, επειδή αν τύχει και συνεχιστεί η κατρακύλα στα 

αυτοκίνητα, δεν με παίρνει ούτε ένα μήνα να μείνω χωρίς δουλειά. Τουλάχιστον για λίγο 

καιρό ακόμα, οπότε θα ξεχρεώσω στην τράπεζα το καινούριο μας αυτοκίνητο και θα 

φύγει από πάνω μου το μεγαλύτερο βάρος. Από εκεί και πέρα θα αναπνέω με άλλο αέρα 

και με μεγαλύτερη σιγουριά. 

Άντε να δούμε τι μας επιφυλάσσει η σημερινή ημέρα. Θα κάνουμε καμιά διέλευση, ή 

θα κοιτάμε ο ένας τον άλλο όλη μέρα. Χαμογέλα στον καθρέφτη, Ιάκωβε, μήπως σου 

χαμογελάσει κι αυτός. Τίποτα καλύτερο δεν έχω να κάνω και δεν στοιχίζει μία.  

Ανοίγω την πόρτα, βγαίνω έξω κλείνοντας το φως του μπάνιου και κατευθύνομαι στην 

κουζίνα. 
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Χριστόφορος 

Ανοίγω το φως και μπαίνω μέσα. Ακουμπάω το εγχειρίδιο της πιθανολογίας στο 

μάρμαρο και με θέρμη ανταλλάσσω χαμόγελα και καλημέρες με τον αξιολάτρευτο τύπο 

που με κοιτάει από τον καθρέφτη. Τι κι αν ο καθρέφτης μού δίνει εικόνες μιας αρχόμενης 

παρακμής! Αυτός είμαι και αυτό είναι το σώμα μου, το όχημά μου, αυτό που τόσα χρόνια 

ποτίζεται από τις γλύκες και τις πίκρες τις οποίες μου χαρίζει η εμπειρία της ζωής. Αυτό 

είναι το μέσον με το οποίο πλουτίζω τον βίο μου κι αναπτύσσω την συνείδησή μου. Δεν 

γίνεται παρά να το αγαπάω και να το λατρεύω. 

Προσπερνάω ως αμελητέες κάποιες άσπρες τρίχες που διακρίνονται στους 

κροτάφους και στο πηγούνι μου. Πιθανόν να είναι το αποτέλεσμα της προγενέστερης 

εικόνας που είχα για τη ζωή, ότι, δηλαδή, τα πράγματα εξελίσσονται με κάποιον τρόπο 

στον οποίο εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Έτσι άφησα να δημιουργηθούν πολλά 

θέματα, χωρίς να επέμβω δυναμικά για να απαιτήσω να υλοποιηθεί η εμπειρία που εγώ 

επιθυμώ. Είναι αυτό όντως αληθινό; 

Όσο μπορώ να αυτοπαρατηρηθώ, βλέπω ότι έχω ζήσει μέχρι σήμερα τις επιλογές 

που έκανα στο παρελθόν. Όταν ήμουν ένα άβουλο πλάσμα, οι τυχαίες καταστάσεις με 

παρασύρανε στον ρυθμό τους. Όποτε ήθελα κάτι πάρα πολύ, με όλο μου το είναι, το 

κατάφερνα. Αλλά και όταν δεν ήθελα κάτι καθόλου και το έντυνα με τρομακτικές εικόνες 

και έντονα συναισθήματα, πάλι το κατάφερνα. Ένα από τα μυστικά του όλου παιχνιδιού 

της ζωής είναι ότι αυτό στο οποίο εστιαζόμαστε, ανταποκρίνεται και υλοποιείται. 

Γι’ αυτό και τώρα πια, δίπλα στον καθρέφτη του μπάνιου, έχω μια φωτογραφία μου 

τραβηγμένη από τα είκοσί μου, η οποία απεικονίζει την εικόνα που θέλω να έχω για 

εμένα. Οριοθετώ έτσι στον νου μου το τι θέλω και αυτός ο νους, που δεν μπορεί να 

διακρίνει το πραγματικό από το φανταστικό, θα πειθαρχήσει στην εντολή που του δίνω. 

Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για το βάρος μου. Κάποιες στιγμές πήγε να αυξηθεί, αλλά η 

απεικόνιση του ιδανικού μου ορίου κιλών, μαζί με τη συνειδητή πρόθεση ότι μπορώ να 

τρώω όσο και ό,τι θέλω χωρίς αυτό να με τρώει, έχουν οδηγήσει το σώμα μου σε πολύ 

σταθερή κατάσταση. Δεν θυμάμαι καν πού είναι η ζυγαριά και τι έδειχνε την τελευταία 

φορά που ζυγίστηκα. 

Μπορεί να μη με ενδιαφέρει πώς με έχει χτίσει το παρελθόν μου, αλλά η εστίαση σε 

αυτό που θέλω να είναι το μέλλον μου. Με απλά και λογικά κόλπα του νου, σπάνε οι 

αλυσίδες που οδήγησαν την πορεία της ζωής μέχρι το σήμερα και μένει ανοιχτό το πεδίο 

για ό,τι μπορεί να ονειρευτεί κανείς. 

Κάθομαι στη λεκάνη για την πρωινή ιεροτελεστία μου και πιάνω να ξεφυλλίσω την 

πιθανολογία. Η πρώτη σελίδα –και η πιο αγαπημένη– έχει μια μόνο έκφραση: «Θα 

ξεκινήσω τη σημερινή μου ημέρα με αγάπη στην καρδιά μου». Συμβουλεύομαι 

καθημερινά αυτό το βιβλιαράκι, γιατί γνωρίζω πια ότι το μέλλον μου εξαρτάται από τις 
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σκέψεις και τα συναισθήματα του σήμερα. Όσο πιο πολύ αυθυποβαλλόμαστε σε μια 

θετική ροή των πραγμάτων, τόσο πιο ορατή γίνεται η άμεση πραγματοποίησή τους. Η 

επιμονή στο να αποκτηθεί ένας συγκεκριμένος τρόπος σκέψης, είναι αυτή που με 

οδήγησε να διαβάζω ορισμένα και εκλεκτά έργα φωτισμένων ανθρώπων, ώστε το μυαλό 

μου να συντονιστεί με τον συγκεκριμένο αυτό τρόπο σκέψης. 

Έτσι κι αλλιώς, ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε οι περισσότεροι τα πράγματα, δεν 

βλέπω να έχει φέρει κάποια βελτίωση – άρα, πιθανόν να φταίει ο τρόπος αυτός και να 

χρειάζεται αλλαγή. Γυρίζω σελίδα. «Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής; Ζωή με σκοπό. Όταν 

οριοθετήσουμε στόχους, βάζουμε την πρώτη λίθο για την επίτευξή τους. Χωρίς σκοπούς, 

απλά κυλάμε όπου μας πάει το ρεύμα». 

Για σκέψου, αλήθεια, ρε Χριστόφορε, πόσο απλά και αληθινά μπορεί να είναι τα λόγια 

που κρύβουν τις μεγαλύτερες αλήθειες και πόσο ευθύς είναι ο δρόμος που δείχνει 

σκεπασμένος με δυσνόητες έννοιες και πολύπλοκες αναλύσεις από στρατιές ειδικών! Για 

κάθε σελίδα της πιθανολογίας θα μπορούσαν να γραφτούν τόμοι ολόκληροι, αλλά και 

πάλι δεν θα κατόρθωναν να δώσουν το βάθος και το βάρος των εννοιών της. 

Ζωή με σκοπό. Τι κουβέντα κι αυτή! Ούτε μια λέξη για το ποιος πρέπει να είναι αυτός 

ο σκοπός, ή για τον τομέα που πρέπει να προσηλώσουμε την προσοχή μας, ή για το τι 

είναι σημαντικό ή ασήμαντο. Ίσως, επειδή η βαρύτητα του κάθε πράγματος εξαρτάται 

από την προσωπική ερμηνεία που του δίνει ο καθένας μας και δεν υπάρχει στον κόσμο 

όλο κάτι που να είναι εξ ορισμού μοναδικά σημαντικό. 

Ζωή με σκοπό. Μάλιστα. Αφήνω κλειστά τα μάτια μου για μερικά δευτερόλεπτα και 

καθαρίζω το μυαλό μου από τις σκέψεις, συγκεντρωμένος στο τι είναι αυτό που θέλω να 

είμαι, να έχω και να κάνω στη ζωή μου. Μπαίνω βαθιά στον εαυτό μου. Η πρώτη εικόνα 

είναι αυτό το τζιπάκι, που όταν το πρωτοείδα στη διαφήμιση ξετρελάθηκα μαζί του. Το 

σχήμα του, οι γραμμές του, το εσωτερικό του, περνάνε όλα σαν ταινία από το μυαλό μου. 

Θυμάμαι πως μόλις διάβασα τη διαφήμιση για τις καταπληκτικές του δυνατότητες στην 

εκτός δρόμου πορεία, και για τον κινητήρα των τρεισήμισι χιλιάδων κυβικών, είπα ότι 

αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε δικό μου. Ναι, το παραδέχομαι πως είμαι ερωτευμένος 

με αυτό το όχημα. 

Δεύτερη εικόνα, έρχεται αυτό το εκπληκτικό σπίτι που είχα δει πολλά χρόνια πριν, σε 

μια ταινία στην τηλεόραση. Πόσο εκπληκτικά όμορφο ήταν! Αυτό θα ήθελα να γίνει 

κάποια στιγμή το εξοχικό μας. Σχεδόν μυρίζω την άνοιξη που ανθίζει έξω από την πόρτα 

του, και τις υπέροχες πίτες που φτιάχνονται στην ξυλόδετη κουζίνα του, ενώ το τζάκι, 

φτιαγμένο στην κεντρική κολόνα του κυρίως σπιτιού,φιλοξενεί μια χαμηλήφλόγα, έτσι 

απλά για να σιγοντάρει στον χρωματισμό των δοκαριών της οροφής και να τονίζει τα 

κρεμαστά φώτα και τις πορσελάνες των τοίχων. Θεέ μου, πόσο όμορφο είναι! Το είχα 

σχεδόν ξεχάσει ότι μου άρεσαν αυτά τα δύο τόσο πολύ! 
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Και γιατί, αλήθεια, τόσον καιρό τα είχα διαγράψει από το μυαλό μου; Τι ήταν αυτό που 

έσβησε τη φλόγα της επιθυμίας; Καθώς τραβάω τις τελευταίες κόντρες στο ξύρισμα, 

εστιάζομαι στον καθρέφτη. Και ο καθρέφτης, και εγώ, ξέρουμε την απάντηση: 

απλούστατα, τα όνειρά μου εκτιμήθηκαν ως πολύ ακριβά και παραμερίστηκαν από αυτό 

που μπορεί το χέρι μου να φτάσει. Θυσίασα τα όνειρά μου, δεμένος στην πραγματικότητά 

μου. 

Ποτέ πριν δεν είχα πιστέψει πως η πραγματικότητά μου μπορεί να μεταβληθεί, αν το 

όνειρο και ο σκοπός είναι η κυρίαρχη ιδέα που επικρατεί στο μυαλό μου. Όλοι οι 

επιτυχημένοι άνθρωποι γύρω μας, τελικά αυτό δείχνουν. Όταν ο σκοπός γίνει εμμονή, 

τότε τείνει να πραγματοποιηθεί. Όπως λέει και το εγχειρίδιο της πιθανολογίας, τα όρια της 

φαντασίας μας αποτελούν και τα όρια της πραγματικότητάς μας. Αν δεν φανταστείς ότι 

μπορείς να κάνεις κάτι, δεν γίνεται να το πραγματώσεις. 

Βρέχω το πρόσωπό μου για να ολοκληρώσω την τελετή του καλωσορίσματος της 

νέας ημέρας και αισθάνομαι ένα τεράστιο κύμα ευφορίας να κατακλύζει το κεφάλι μου, το 

κορμί μου, μέχρι κάτω τα ακροδάχτυλά μου. Ο συναισθηματικός μου κόσμος, που 

αποτελεί τον πιλότο για κάθε σκέψη και ενέργεια, μου δείχνει ότι ο δρόμος μου είναι 

ανοιχτός και καθαρός. Συμβαδίζουν οι σκέψεις μου με τα συναισθήματά μου, 

επιτρέποντας έτσι την απαραίτητη ευθυγράμμιση για την υλοποίηση των στόχων μου. 

Βγαίνω έξω, κλείνω το φως του μπάνιου και κατευθύνομαι στην κουζίνα. 
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07:20 

Πέτρος 

Περνώντας από το σαλόνι για να πάω στην κουζίνα, το βλέμμα μου πέφτει στο φωτάκι 

νυκτός. Δεν το έκλεισε ηΜαρία, σκέφτομαι, και σκύβοντας το σβήνω εγώ. Ανασηκώνω το 

κεφάλι μου και διακρίνω την Ειρήνη καθισμένη στο τραπέζι της κουζίνας, με το κεφάλι 

κατεβασμένο. Ο χαμηλός φωτισμός από τη λάμπα φθορίου, που είναι κάτω από τα 

ντουλάπια, δεν μου επιτρέπει να καταλάβω αν κλαίει, ή αν είναι απλώς θλιμμένη. Ωραίο 

πρωινό τής έφτιαξα της κακομοίρας, πρέπει οπωσδήποτε να της αναπτερώσω το ηθικό. 

- Τι έγινε, κουκλίτσα μου, συγγνώμη για πριν, κάτι σκεφτόμουν και σε πήρε εσένα η 

μπάλα. Έλα να φτιάξουμε μαζί το πρωινό του αδελφού σου. 

- Δεν πειράζει, μπαμπά, δεν έγινε τίποτα, φτιάχ’ το εσύ, εγώ πάω στην τουαλέτα, είπε 

και σηκώθηκε να πάει μέσα πριν προλάβω να αντιδράσω. 

- Μόλις τελειώσεις, έλα να με βοηθήσεις γιατί πρέπει όλοι να φάμε και είναι πολλά, 

απάντησα, χωρίς να είμαι και εγώ σίγουρος ότι μπορεί να γίνω πιστευτός. 

- Ε, ναι, καλά, μετά. 

Πέτρο, συγκεντρώσου πριν να είναι αργά, γιατί το χάνεις το παιχνίδι και δεν θα τα 

ξαναβρείς τα παιδιά σου δίπλα σου, αλλά απέναντι. Βάζω τον βραστήρα να ζεστάνει το 

νερό για να ρίξω μετά τη σκόνη για το γάλα, ενώ ελέγχω τον αποστειρωτή, αν έχει μέσα 

μπιμπερό και πιπίλες. Παράλληλα, ανοίγω το γκαζάκι να ζεστάνω νερό για τον πρωινό 

μου νεσκαφέ και βγάζω από το ψυγείο το γάλα της Ειρήνης να ξεπαγώνει, αφού είναι 

μάλλον νωρίς ακόμα για να της το ζεστάνω. 

Ακούω από μέσα τη Μαρία που μπαίνει στο μπάνιο, άρα η Ειρήνη έχει βγει. Περιμένω 

λίγο να δω τι θα κάνει και τακτοποιώ το τραπέζι, φέρνοντας και τα φρούτα για την πρώτη 

κρέμα του Παυλάκη. Ο καημένος, βγάζει και δόντια και τον τρόμαξα κι εγώ πριν. 

- Ειρήνη, θα έρθεις να μου δώσεις το γάλα του μικρού; της φωνάζω.  

Παλιά καλή συνταγή να μεγαλώνεις κάποιον, λέγοντας κάποιον άλλον μικρό.Φαίνεται 

ότι τονώνεται πολύ το αίσθημα της συμμετοχής όταν του δίνεις να χειριστεί ευθύνες. 

- Τι μπορώ να κάνω εγώ, μπαμπά; με ρωτάει πίσω από την πλάτη μου, χωρίς 

καθόλου να έχω πάρει είδηση πότε ήρθε. 

- Πιάσε από τον πάγκο τη σκόνη του Παύλου και δες αν έκλεισε ο βραστήρας. Άνοιξε 

μετά το ψυγείο και βγάλε το βούτυρο και το ψωμί. Το μέλι είναι στο ντουλάπι. Άντε 

μπράβο, το κορίτσι μου. 

Την παρατηρώ χωρίς να με πάρει είδηση και βλέπω ότι ανέβηκε η ψυχολογία της. 

Ευτυχώς, γιατί το παράκανα πριν. 
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- Πώς τα πάτε εδώ, έχετε ανάγκη από καμιά βοήθεια ή θα τα βρούμε όλα έτοιμα; 

χασκογελάει από την πόρτα η Μαρία. 

Δίπλα της ο Παυλάκης προχωράει με ασταθές βήμα και με τη σιγουριά της βοήθειας 

του χεριού της μάνας του. 

- Καλώς τους, περάστε, όλα είναι έτοιμα για σερβίρισμα. 

Αλείφω τις φέτες του ψωμιού με βούτυρο και μέλι για την Ειρήνη, ενώ η Μαρία δίνει το 

γάλα του Παύλου, ο οποίος στρογγυλοκάθεται στο καρεκλάκι του με ύφος δέκα 

πασάδων. Κάθομαι και ρουφώ αργά τον καφέ μου, χαζεύοντας τα μέλη της οικογένειάς 

μου στις πρωινές τους δραστηριότητες, κάτι που συνήθως το χάνω λόγω των 

διαφορετικών ωραρίων μας. Αυτή η σκηνή –αν και προϊόν κακού ξεκινήματος– είναι 

όμορφη και την απολαμβάνω, αφού δεν την ζω τακτικά. 

Εξάλλου, τι από αυτά που θέλουμε τα ζούμε όπως τα θέλουμε; Αν κοιτάξεις τον κόσμο 

γύρω, όλοι ζουν σε μια συμβατότητα, μια μετριότητα και τίποτα παραπάνω. Οι λίγοι και 

γνωστοί μπορούν να κάνουν την αρπαχτή τους και να την περνάνε ωραία, και οι 

υπόλοιποι στο τσουβάλι, να μας δίνουν ψίχουλα και να νομίζουμε πως κάτι είμαστε και 

κάνουμε. 

Κάθε πρωί τα ίδια και τα ίδια. Ξύπνα από νωρίς, στα γρήγορα όλα και τράβα σε μια 

δουλειά, ή μάλλον σε μια δουλεία έπρεπε να την λένε, και να αγωνιάς για να νομίζεις ότι 

κάτι κάνεις. Στο παρουσιάζουν κιόλας σαν να τους χρωστάς χάρη που αυτοί πλουτίζουν 

από τον κόπο σου. Έρχονται και τα χρυσά παιδιά της εταιρείας, που εγώ ξέρω καλά ότι 

πλακώνονται στα συμβούλια με τις πίτσες και τα ντελιβεράδικα, και σου πουλάνε μούρη 

για το πώς πρέπει να κάνεις πιο σωστά και παραγωγικά μια δουλειά που αυτοί ούτε που 

την έχουν στον νου τους πέρα από τα βιβλία και τις σπουδές τους. 

Εμ, κλεισμένος μέσα στο προσοδοφόρο μου γραφείο, ξέρω κι εγώ να πουλάω. Για 

ελάτε, κύριοι, στις εκθέσεις να δείτε αν μπαίνει πελάτης! Για έλα κάτω, κύριε, να σε δω 

πώς θα τους φέρεις μέσα που περνάνε απέξω και μόλις δουν τις τιμές φεύγουν 

τρέχοντας! Φέρε μου εσύ τον κόσμο μέσα κι εγώ θα βρω τον τρόπο να του πουλήσω. 

Αλλά όλοι πίσω από τα γραφεία έχουν γίνει ειδικοί ενώ εμείς, στην πρώτη γραμμή 

παραγωγής, είμαστε ηλίθιοι και ζώα. 

Πρέπει το πρόσωπό μου να σκλήρυνε πάρα πολύ, γιατί ξαφνικά ανακάλυψα πως η 

Μαρία με κοίταγε έντονα και με απορία, μη κατανοώντας πού βρισκόταν το μυαλό μου. 

Ανασηκώνω τα φρύδια μου και φροντίζω να ανασκουμπωθώ για να αλλάξω ύφος, πριν 

τους επηρεάσω όλους με τις σκέψεις μου. 

- Δεν είναι τίποτα, γλυκιά μου, τη δουλειά σκεφτόμουν και βάρυνα. Θα μου περάσει, 

αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα και με ρίχνουν όταν τα σκέφτομαι. 

- Θα περάσει κι αυτό, όπως περάσανε τόσα και τόσα. Όλος ο κόσμος αντιμετωπίζει 

αυτή την κατάσταση, δεν είσαι ο μόνος. Κάτι θα γίνει στην πορεία και θα βρεθεί η λύση, 
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όπως βρίσκεται πάντα στο τέλος και όλα αυτά θα είναι κάποτε μια μακρινή ανάμνηση. 

Κοίτα να είσαι εσύ εντάξει στις υποχρεώσεις σου και κανείς δεν χάνεται. 

Προσπαθεί να μου ανεβάσει το ηθικό ενώ σερβίρει το γάλα της Ειρήνης, αλλά, 

ειλικρινά, με τις ευχές και τις θεοσοφίες δεν είδα κανέναν να πηγαίνει μπροστά. Όπως 

λένε, όποιος βάδισε με τον σταυρό στο χέρι και το κούτελο καθαρό πέθανε στην πείνα, 

ενώ όποιος ήταν μέσα στην κομπίνα και λάδωσε αυτούς που έπρεπε, τώρα τρώει με 

χρυσά κουτάλια. 

Κανείς δεν χάνεται! Δηλαδή, πόσους έχει δει από το οικείο περιβάλλον μας που έχουν 

προκόψει με τον σταυρό μπροστά; Αυτές οι θρησκοληψίες είναι που κάνουν τον κόσμο 

αρνιά για σφαγή. Αλλά τι να της πω τώρα, δεν είναι στιγμή να στήσουμε καβγά γι’ αυτό το 

θέμα. Άσ’ την να πιστεύει πως κάτι το μεταφυσικό θα συμβεί και όλος ο κόσμος ξαφνικά 

θα αλλάξει και όλα θα γίνουν όμορφα και ωραία. Τόσους αιώνες με αυτό το παραμύθι 

μεγαλώνουν όλοι, γι’ αυτό πεθαίνουν στην πείνα. 

Μωρέ αν δεν γεννηθείς με τις απαραίτητες γνωριμίες δίπλα σου, ποιος θα σε κοιτάξει; 

Αν δεν έχεις το τυχερό αστέρι και μια ψυχή έτοιμη να πατήσει επί πτωμάτων, δεν κάνεις 

τίποτα σ’ αυτή τη ζωή – από τη μια οι καρχαρίες που κοιτούν να τα κατασπαράξουν όλα, 

κι από την άλλη τα ψάρια, που αποτελούν τροφή για τους καρχαρίες. 

- Πάω να ντυθώ και να ξεκινήσω για τη δουλειά, γιατί έχουμε πάλι σήμερα άλλη 

ανηφόρα μπροστά μας, τους λέω. 

- Άντε, μπαμπάκα, φιλάκι πρώτα! 

Σκύβω, φιλάω την Ειρήνη και τον Παύλο και δίνω ένα πεταχτό στη Μαρία. Στην 

κρεβατοκάμαρά μου, η ίδια διαδικασία, όπως πάντα. Το κοστούμι της εταιρείας με 

αντικρίζει έτοιμο στην κρεμάστρα, πάνω στο πόμολο της ντουλάπας. Το κοιτώ και με 

κοιτάει, και νομίζω ότι με κοροϊδεύει για την κατάστασή μου. Άλλη μια μέρα που θα 

κληθώ να ντυθώ κλόουν για το σόου της καθημερινότητας.  

Να δούμε κιόλας αν θα τραβήξουμε πολύ καιρό ακόμα με αυτούς τους ρυθμούς της 

αγοράς. Πώς θα αντιδράσει η εταιρεία και τι άλλα μέτρα θα πάρει. Μετά το κλείσιμο της 

Πάτρας και την απόλυση των τεσσάρων συναδέλφων, όλα είναι ανοιχτά και αναμενόμενα 

σενάρια. Κανείς, πέρα από τα μεγάλα κεφάλια, δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα κάνουν και 

πόσο θ’ αντέξουν. 

Δένω τον κόμπο της γραβάτας μου και ισιώνω πάνω μου το σακάκι. Πηγαίνοντας 

προς την κουζίνα, ακούω τα παιδιά που χαχανίζουν με τη μάνα τους. Ευτυχώς που 

κρατάει κάποιο καλό ηθικό ηΜαρία και το περνάει ευχάριστα στα παιδιά. 

- Ήρθε η ώρα να πηγαίνω, λέω χαμογελώντας. Ειρηνούλα, καλά να περάσεις στον 

σταθμό. Μαρία, θα πάρεις εσύ τον Παύλο μετά από τους δικούς σου; Εγώ θ’ αργήσω 

λίγο μάλλον, γιατί έχει πια κίνηση στην επιστροφή. 

- Ναι, Πέτρο, πάντα εγώ δεν πάω; Άντε, καλημέρα και καλή δουλειά.  

Γέρνει πάνω μου και ανταλλάσσουμε ένα φιλί. 
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- Και συγγνώμη για το πρωινό, της ψιθυρίζω στο αυτί. 

- Άντε φύγε από ’δώ, μου απαντάει φανερά χαλαρωμένη. 

Πάω στη βιβλιοθήκη στο σαλόνι, παίρνω τα κλειδιά του αυτοκινήτου, αρπάζω τα 

σκουπίδια από την εξώπορτα, ξεκλειδώνω και βγαίνω έξω. 

 

Ιάκωβος 

Περνώντας από το σαλόνι για να πάω στην κουζίνα, το βλέμμα μου πέφτει στο φωτάκι 

νυκτός. Χαζεύω, στο ημίφως που σκορπάει, τα έπιπλα που διαγράφονται στον χώρο. Το 

γούστο και η καλαισθησία τηςΜαρίας, σε όλο το μεγαλείο τους, είναι απλόχερα δοσμένα 

σε αυτόν τον χώρο. Η αρμονία του σαλονιού, με τη συνύπαρξη των καναπέδων και της 

τραπεζαρίας, είναι σεμινάριο διακοσμητικής για τον αδαή. Η βιβλιοθήκη, τα μπιμπελό, τα 

μικροέπιπλα και οι πίνακες αποτελούν ένα τεράστιο κίνητρο για τον οποιονδήποτε να 

έρχεται και να μας επισκέπτεται, για να κάθεται και να χαζεύει αυτό το σαλόνι. Αμ, αυτές 

οι κουρτίνες – δεν το περίμενα ποτέ ότι μπορεί να υπάρξει τέτοιος αρμονικός 

συνδυασμός χώρου, χρωμάτων και επίπλων. Πού να είχε σπουδάσει και αυτό το φενγκ 

σούι που λένε, θα ήταν σίγουρα προφεσόρισσα τώρα. Όλα αυτά, χωρίς ομολογουμένως 

να έχουμε και την καλύτερη οικονομική άνεση. Μόνο με τη φαντασία της και την καλή 

διάθεση. Τι σου είναι οι γυναίκες, αδελφάκι μου! 

Ανοίγω τον διακόπτη της κουζίνας και μπαίνω μέσα. Δίπλα από το ψυγείο περιμένει η 

τσάντα μου, με όλα τα χαρτιά που χρειάζομαι για σήμερα. Στο φως του φθορίου δεν 

νομίζω ότι μπορώ να τα ελέγξω, αλλά θ’ ανοίξω το κεντρικό φως πιο μετά. Προς το 

παρόν λίγο πρωινό και ένας καλός καφές είναι ό,τι πρέπει για το ξεκίνημα μιας καλής 

ημέρας. 

Τώρα το τι θα κάνει η μέρα με τον εαυτό της, είναι δικό της θέμα. Αν πιστέψω το 

Μαράκι μου, κανένας δεν χάνεται, μπορείς όμως να στηριχτείς εξ ολοκλήρου σε 

ευχολογίες και δοξάσματα; Είμαι πολύ ρεαλιστής και λογικός για να δεχτώ κάτι τέτοιο. Τη 

ζωή μου μέχρι σήμερα την έφτιαξα με δουλειά και πρόγραμμα. Είχα φυσικά και τις 

τυχερές μου στιγμές, που με βοήθησαν πολύ στην πορεία μου, αλλά βασικά προχώρησα 

με την ορθή σκέψη. 

Τώρα, βέβαια, τι είδους ορθή σκέψη μπορεί κανείς να διατηρήσει σε αυτόν τον 

κυκεώνα που ζούμε, είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο. Δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω, όμως 

βλέπω μπροστά μου ότι μπορεί τελικά να συμβεί ακόμα και η μοιραία κίνηση από 

πλευράς της εταιρείας, και τι θα γίνει τότε! Τι θα κάνω με τα παιδάκια μου, με τα χρέη 

μας, τι! Σε άλλες εποχές ούτε που θα με απασχολούσε το θέμα, γιατί ξέρω τις 

δυνατότητές μου, ξέρω ποιος είμαι. Αλλά τώρα, οι έμποροι αυτοκινήτων κλείνουν ο ένας 

μετά τον άλλο. Και ο καλύτερος πωλητής να είσαι, ποιος θα σε πάρει τέτοια εποχή! 

Ανοίγω τον αποστειρωτή των μπιμπερό, για να ελέγξω αν όλα τα πράγματα είναι στη 

θέση τους και έτοιμα για όταν θα ξυπνήσει ο Παύλος και βγάζω το γάλα της Ειρήνης από 
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το ψυγείο, να ξεπαγώνει. Θέλω το Μαράκι μου να τα βρίσκει όσο πιο έτοιμα γίνεται, όταν 

ξυπνάει. Υπάρχουν και μερικά κουλουράκια από τα χτες αφημένα σ’ ένα πιάτο, οπότε θα 

συνοδέψω και με κατιτί τον πρώτο μου καφέ. 

Κοιτάζοντας γύρω μου τον χώρο, το μυαλό μου οδηγείται στη γυναίκα μου. Ο πάγκος 

που διασχίζει την κουζίνα από τον ένα τοίχο ως τον άλλο, είναι γεμάτος με όλα αυτά τα 

καλούδια που χρειάζεται μια νοικοκυρά. Αποχυμωτής, στίφτης, το σετ με τα μαχαίρια, 

διακοσμητικά με τον καφέ και τη ζάχαρη, τα βαζάκια με τα μπαχαρικά, το σετ τοίχου για 

τα είδη του αλουμινόχαρτου, η μηχανή του καφέ, ένα βάζο που έχει μέσα τις ξύλινες 

κουτάλες, η κρεμάστρα τοίχου για τις μεταλλικές, το ξύλο που κόβουμε το ψωμί. 

Στο τραπέζι με το καταπληκτικό τραπεζομάντιλο, που απεικονίζει μια κουζίνα του 

δέκατου έβδομου αιώνα με τον κόσμο της εποχής να κάθεται στο τραπέζι και τη 

νοικοκυρά να τους σερβίρει, φιλοξενούνται αρμονικά η ψωμιέρα, το αλατοπίπερο, η θήκη 

με τις χαρτοπετσέτες και τρία σουπλά με εικόνες από την Αναγέννηση που έχουν θέμα το 

φαγητό. Στην άκρη του τραπεζιού στέκει το ταλαιπωρημένο καρεκλάκι του Παύλου και 

από πάνω του πολλά μικρά πινακάκια που δίνουν το δικό τους χρώμα στον τοίχο. 

Μια εξαιρετική δαντελωτή κουρτίνα καλύπτει το παράθυρο πάνω από τον νεροχύτη, 

ενώ η αντίστοιχή της, σε μακριά, κρύβει τα αδιάκριτα βλέμματα των απέξω μέσα από την 

μπαλκονόπορτα. Το ρολόι του τοίχου, δώρο από τον γάμο μας, αποτελεί το μεγαλύτερο 

αξιοθέατο του σπιτιού, καθότι κάθε λίγο και λιγάκι, όλοι το επισκεπτόμαστε για να δούμε 

την ώρα. 

Κάθομαι στην ξύλινη καρέκλα και ακουμπάω την αχνιστή κούπα με τον ελληνικό καφέ 

στο σουπλά μου. Ανάμεικτα ξεχύνονται τα συναισθήματά μου, απελευθερώνοντας 

συγκρουόμενες σκέψεις και αλλοπρόσαλλες ιδέες. Από τη μια μεριά, η οικογένειά μου 

αποτελεί για μένα σημείο αναφοράς, χαλάρωσης και αισιοδοξίας. Από την άλλη, όμως, η 

κατάσταση που ζούμε, με την αβεβαιότητα και την παγκόσμια κρίση, μαζί με το γεγονός 

ότι είμαι από τους πιο αδύναμους κρίκους αυτής της κρίσης με το επάγγελμα που έχω, 

ταράζει τη γαλήνη και την ευτυχία μου, σε σημείο να χάνεται ο έλεγχος της κατάστασης. 

Τρέμω στην ιδέα ότι κάποια στιγμή δεν θα έχω να τους προσφέρω αυτά που 

χρειάζονται και αυτά που ποθώ να τους δώσω. Είναι το φως μου και η ζωή μου, και γι’ 

αυτά τα τρία πλάσματα πρέπει να τα καταφέρω να σταθώ όρθιος και να παραμείνω 

παραγωγικός. Αν τα πράγματα ήταν αλλιώτικα, ή αν καταφέρω να κρατηθώ λίγους μήνες 

ακόμα, τότε θ’ αντιμετωπίσω διαφορετικά το μέλλον. Αρκεί να καταφέρω να ξεχρεώσω το 

αυτοκίνητο και μετά θα μπορέσω να ανασάνω πιο χαλαρά. 

Οπότε, όσο μαύρα και αν είναι τα πράγματα, πρέπει να παραμείνω ο πωλητής που 

ξέρω ότι μπορώ να είμαι, ελπίζοντας πως η εταιρεία θα αντέξει και δεν θα κλείσει. Θα 

προσπαθήσω να είμαι ο πιο δυναμικός τους υπάλληλος, έτσι ώστε αν φτάσουν σε 

κάποιες αποφάσεις δύσκολες, να μην είμαι εγώ μέσα σε αυτές. Έτσι κι αλλιώς, κάπως 
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έτσι θα έπρεπε όλοι να το βλέπουν και να δουλεύουν συνέχεια, αλλά σιγά να μη γίνεται 

αυτό πουθενά σε ελληνική εταιρεία.  

Ο κάθε κάτοχος καρέκλας βάζει από κάτω τους δικούς του, για να έχει και το 

απαραίτητο δίκτυο χαφιέδων, αυτοί με τη σειρά τους ξενοιάζουν, και... τρία πουλάκια 

κάθονται. Ας κάτσουν τώρα αυτοί να τρέμουν για το μέλλον τους, έτσι και το αφεντικό 

τους απολυθεί. Εγώ, τουλάχιστον, μπορώ να κάνω όσο πιο τέλεια γίνεται το κομμάτι της 

δουλειάς που μου αναλογεί και για το οποίο με προσέλαβαν, και από ’κεί και πέρα ας 

κρίνει ο Θεός το τι θέλει να γίνει. 

Ξεβγάζω την κούπα μου από το κατακάθι του καφέ και την βάζω μέσα στο πλυντήριο 

πιάτων. Αισθάνομαι την αναπνοή μου πιο ρυθμική, άρα μάλλον είμαι πιο ήρεμος με τις 

σκέψεις αυτές που έκανα και οι αποφάσεις μου τουλάχιστον με οδηγούν να 

προσπαθήσω, αντί να αντιμετωπίσω τα γεγονότα νωχελικά και με απάθεια. 

Αφήνω το φως στην κουζίνα ανοιχτό και πάω στο δωμάτιό μας για να πάρω τα ρούχα 

της δουλειάς, που κάθε πρωί με περιμένουν τακτοποιημένα από τη Μαρία μου. Με 

προσεκτικές κινήσεις ξεκρεμάω την κρεμάστρα με το κοστούμι από το πόμολο της 

ντουλάπας και ξαναγυρνώ στην κουζίνα να ντυθώ. 

Ανάβω το φως της οροφής και ελέγχω την τσάντα της δουλειάς για τα χαρτιά που 

πρέπει σήμερα να έχω μαζί μου, για το ραντεβού με τον πελάτη και το αφεντικό. Ρίχνω 

μια ματιά στο συμφωνητικό, το δελτίο παραγγελίας και τα χαρτιά που έχει στείλει από 

χτες η τράπεζα, ενώ δένω τον κόμπο της γραβάτας στον λαιμό μου. Όλα είναι πάρα πολύ 

καλά και, αφού φοράω το σακάκι μου, γράφω δυο σημειώματα στον πάγκο. 

Το ένα είναι για τη Μαρία όπου, αφού της υπενθυμίζω να πάρει τον Παύλο από τους 

γονείς της, προσυπογράφω με την αγάπη μου. Το άλλο είναι για την Ειρήνη, όπου της 

εύχομαι καλά να περάσει στον παιδικό σταθμό που πηγαίνει και ότι την αγαπώ. Ρίχνω 

μια ματιά τριγύρω και βγαίνω από την κουζίνα, κλείνοντας το μεγάλο φως.  

Πάω στη βιβλιοθήκη στο σαλόνι, παίρνω τα κλειδιά του αυτοκινήτου, αρπάζω τα 

σκουπίδια από την εξώπορτα, ξεκλειδώνω και βγαίνω έξω. 

 

Χριστόφορος 

Περνώντας από το σαλόνι για να πάω στην κουζίνα, το βλέμμα μου πέφτει στο φωτάκι 

νυκτός. Το σύμβολο της νύχτας μας και της ήρεμης διαδρομής του χρόνου στη διάρκεια 

της βραδιάς. Ένα συνήθειο που το πρωτο-αποκτήσαμε με τον γάμο μας και φωτίζει τον 

ύπνο μας, ώστε όποιος και αν σηκωθεί, να έχει τον φάρο αυτό φύλακα για την πορεία 

του. Το υπέροχο σαλόνι μας διαγράφεται στο γαλάζιο φως που σκορπίζει γύρω του. 

Χάρη στη δημιουργική φαντασία της Μαρίας, ο χώρος αυτός έχει αποκτήσει μια 

αριστουργηματική αρχιτεκτονική διαρρύθμιση, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.Με την 

πρώτη ματιά το σαλόνι σε κερδίζει και σε αγκαλιάζει με την ισορροπία και την ενέργεια 

που απλόχερα σκορπίζουν μέσα από τα έπιπλα η αγάπη και η ευαισθησία της Μαρίας. 
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Όταν το μεράκι και το πάθος συνεργάζονται, το αποτέλεσμα είναι πάντα ένα ποίημα για 

τις αισθήσεις. Δεν μπορείς παρά να απολαύσεις το δημιούργημα, φορτίζοντας, μέσω των 

ματιών, το συναισθηματικό σου υπόβαθρο και ανεβάζοντας την ψυχική σου διάθεση.  

Ανάβω το φως φθορίου στην κουζίνα και αφήνω τις νέες εικόνες να χαρίσουν τη χαρά 

στην ψυχή μου. Το πιο ζεστό κομμάτι του σπιτιού, η κουζίνα, σε προδιαθέτει να καθίσεις 

και να μην ξανασηκωθείς, παρά μόνο αν πρέπει σώνει και καλά να φύγεις.. 

Ελέγχω στον βραστήρα αν είναι εντάξει τα μπιμπερό για το πρώτο γάλα του Παύλου 

και βγάζω από το ψυγείο το γάλα της Μαρίας και της Ειρήνης να ξεπαγώνει. Παίρνω το 

βούτυρο και κάθομαι στο τραπέζι για να αλείψω δυο φέτες ψωμί με μέλι. Το γκαζάκι 

φροντίζει ώστε να ζεσταθεί το νερό για τον καφέ μου και όσο τον περιμένω να γίνει 

ρίχνω, άλλη μια ματιά στο εγχειρίδιό μου. 

«Προγραμμάτισε τη μέρα σου από την αρχή με αυτά που εσύ θέλεις να βιώσεις. Ο 

εγκέφαλος δεν ξεχωρίζει το πραγματικό από το φανταστικό, οπότε έχεις το περιθώριο και 

το χρέος να ζητήσεις τα βιώματά σου για να τα δημιουργήσεις». Ο εγκέφαλος δεν 

ξεχωρίζει το πραγματικό από το φανταστικό! Θυμάμαι ότι σε μια επιστημονική ταινία που 

είχα δει, αναφερόταν ακριβώς αυτό το θέμα.  

Είχαν το κεφάλι ενός ανθρώπου σε μηχάνημα απεικόνισης και του έδωσαν να δει μια 

εικόνα. Καθώς κοίταζε την εικόνα, κάποιες περιοχές του εγκεφάλου διεγέρθηκαν και 

ανταποκρίθηκαν με ηλεκτρικές εκκενώσεις. Όταν του ζήτησαν να κλείσει τα μάτια και να 

σκεφτεί αυτή την εικόνα, οι ίδιες ακριβώς περιοχές του εγκεφάλου διεγέρθηκαν ξανά, σαν 

να την κοίταζε. Είτε το σκεφτόταν με το μυαλό, είτε το κοίταζε ζωντανό μπροστά του, ο 

εγκέφαλος είχε την ίδια ανταπόκριση. 

Ό,τι «ταΐζουμε» τον εγκέφαλο, αυτός το δέχεται και το πιστεύει σαν αληθινό, χωρίς 

καμιά αντίρρηση και αμφισβήτηση. Πόσα, λοιπόν, από τα πιστεύω μας είναι 

πραγματικότητες και πόσα απατηλές ψευδαισθήσεις με τις οποίες έχουμε τροφοδοτήσει 

το μυαλό μας; Πόσες και πόσες από αυτές τις ψευδαισθήσεις, που τις επαναλαμβάνουμε 

με εκπληκτική μανία στο πέρασμα του χρόνου, δεν αποτέλεσαν αρνητικές αυθυποβολές 

και εμμονές, οι οποίες αναγορεύθηκαν σε κινητήριο μηχανισμό της σκέψης μας και του 

τρόπου ζωής μας; 

Όταν επιμένω ότι έτσι έχουν κάποια πράγματα, έχουν όντως έτσι, ή μήπως κάτω από 

το πρίσμα που τελικά εγώ τα αντιλαμβάνομαι, δημιουργώ την αλήθεια μου και τους 

περιορισμούς μου; Σύμφωνα με τους επιστήμονες, δεχόμαστε, μέσω των πέντε 

αισθήσεων, 400 δισεκατομμύρια bits πληροφοριών ανά δευτερόλεπτο. Από αυτά 

κατορθώνουμε να επεξεργαστούμε γύρω στις 2.000 περίπου. Ποια είναι λοιπόν η 

πραγματικότητα που αντιλαμβάνομαι; 

Ρουφώντας μια γουλιά από τον αχνιστό καφέ μου, γυρνάω σελίδα. «Ποια είναι τα όρια 

της ζωής μας; Τα όρια της φαντασίας μας. Μια ζωή χωρίς φαντασία, περιορίζεται μόνο σε 

αυτά που μπορεί να αντιληφθεί. Έτσι, μόνο έναν περιορισμό έχουμε στη ζωή – το πόσο 
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έχουμε περιορίσει τη εμείς ζωή μας». Αυτομάτως, κάθε φορά που διαβάζω αυτή τη 

δήλωση, περνάνε από το μυαλό μου όλα τα όχι, τα μη, τα δεν μπορώ και δεν γίνεται που 

έχω πει στη ζωή μου. 

Κατανοώ, επιτέλους, απόλυτα, πώς έχω φράξει εγώ ο ίδιος την ανάπτυξη της ζωής 

μου. Βλέπω με τα μάτια του παρελθόντος τις στιγμές που η ευκαιρία ερχόταν και 

χτυπούσε την πόρτα μου, αλλά εγώ, δεμένος πίσω από τα «δεν» μου, δεν της άνοιγα, 

λέγοντας ότι δεν μπορώ, δεν είναι για μένα, δεν είμαι άξιος για κάτι τέτοιο. Βλέπω πια, 

αργά και σταθερά, ότι ο φόβος για το παραπέρα ήταν η μεγαλύτερη συναισθηματική 

αιτία, που είμαι, έχω και κάνω το σήμερά μου. 

Ακόμα και τώρα, αυτή τη στιγμή, παρ’ όλη τη μεγάλη ευεξία που αισθάνομαι, το 

μαμούνι της ανησυχίας ορθώνεται κάπου στην άκρη του μυαλού μου, υπακούοντας στις 

εικόνες της πραγματικότητας που αντιλαμβάνομαι και που εκπροσωπούν την αμφιβολία 

για το αύριο. Ο τρόμος που έχει απλωθεί στην εταιρεία, και η απροσδιοριστία της 

αυριανής ημέρας, είναι θηρία που, όσο και εάν τα θάβω, αυτά ορμάνε έξω από τις πιο 

μυστηριώδεις γωνίες του μυαλού μου, υπονομεύοντας και ροκανίζοντας τις όποιες νέες 

ιδέες προσπαθούν να βρουν έδαφος για να ριζώσουν. 

Υποθέτω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της καινούριας αντίληψης που 

προσπαθεί κάποιος να υιοθετήσει στη ζωή του. Τα φαντάσματα του παρελθόντος 

αγωνίζονται με νύχια και με δόντια να κρατηθούν στο προσκήνιο και δεν παραδίδουν 

εύκολα τα σκήπτρα. Η ανησυχία και η αγωνία είναι συναισθήματα που τα ζω τόσο πολύ, 

ώστε το θεωρώ φυσιολογικό να εμφανίζονται κάθε φορά που συμβαίνει κάποιο γεγονός. 

«Ο εγκέφαλος έχει μάθει να αναγνωρίζει τις καθημερινές σκηνές και εικόνες με τις οποίες 

τον έχουμε τροφοδοτήσει και αυτές αναζητεί να επαναλαμβάνει ώστε να επαληθεύεται», 

λέει η πιθανολογία και έτσι καταλαβαίνω γιατί, από τα εκατομμύρια εμπειρίες και 

καθημερινότητες που υπάρχουν τριγύρω μου, εγώ επαναλαμβάνω και αναπαράγω την 

ίδια πραγματικότητα. 

Ναι, η δουλειά μου πάει από το κακό στο χειρότερο, αλλά αν καταρρεύσουν η σκέψη 

μου και το συναίσθημά μου, θα φτιάξουν τα πράγματα ή θα επιδεινωθούν; Όταν εγώ ο 

ίδιος έχω θέσει τα όρια της ζωής μου με την αντίληψη και σκέψη που έχω γι’ αυτήν, τότε 

όντως, αν αλλάξω τρόπο σκέψης, θα πλατύνουν και τα όριά μου; Όμως, πρέπει να έχω 

τις απορίες που έχω, ή είναι μια επίθεση αυτών των μαμουνιών που προσπαθούν να 

διατηρηθούν στη ζωή, γιατί αλλιώς κινδυνεύουν να εξαφανιστούν και να διαλυθούν σαν 

σαπουνόφουσκες; Όταν μελετούσα τη ζωή των μεγάλων ανθρώπων που πέρασαν από 

την ιστορία μας, κοινό χαρακτηριστικό που δισπίστωσα σε όλους ήταν η 

αδιαπραγμάτευτη πίστη τους, ότι αυτό που κάνουν είναι σωστό και τελεσίδικο. Όσα 

εμπόδια και αν συνάντησαν, η απόλυτη πίστη σε αυτό που έκαναν τα παραμέρισε, με 

αποτέλεσμα να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους. 
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Πιθανότατα, το κλειδί όλης της υπόθεσης είναι η αταλάντευτη εστίαση σε αυτό που 

έχουμε επιλέξει. Γύρω ο κόσμος μπορεί να καταρρέει, αλλά και στις χειρότερες συνθήκες 

υπήρξαν άνθρωποι που όχι μόνο αναπτύχθηκαν αλλά και ολοκλήρωσαν τους στόχους 

τους με επιτυχία. 

Στο κάτω κάτω της γραφής, δεν πάμε στον πόλεμο, μια οικονομική κρίση είναι. Δεν 

γεννήθηκα με μια ταμπελίτσα στο κούτελο ότι προορίζομαι αποκλειστικά για πωλητής 

αυτοκινήτων! Γερός είμαι, όρεξη έχω, μυαλό διαθέτω, οπότε δεν γίνεται να μη βρεθεί να 

κάνω κάτι, αρκεί να διατηρούμαι σε επαγρύπνηση και προφανώς σε υψηλή 

συναισθηματική κατάσταση, γιατί έτσι δεν θα επιτρέψω στα τυχαία γεγονότα να 

τσακίσουν τη θέλησή μου. Όσο μέσα εδώ είμαι καλά, με τη Μαρία και τα παιδιά, τίποτα 

δεν μπορεί να καταβάλει τη θέλησή μου για ανάπτυξη και ευημερία. 

Ξεβγάζω στα γρήγορα την κούπα του καφέ και την τοποθετώ στο πλυντήριο των 

πιάτων. Η ζωή μας μπορεί να είναι τόσο όμορφη, όσο την ονειρευόμαστε. Κανένας δεν 

κατόρθωσε να ολοκληρώσει τους οραματισμούς του, καθισμένος σε μια καρέκλα και 

απλώς διαβάζοντας βιβλία για το πώς θα πραγματοποιήσει τους στόχους του. Όλοι κάτι 

χρειάστηκε να θυσιάσουν, προκειμένου να απολαύσουν. Ο αθλητής έπρεπε να 

γυμναστεί, ο ομιλητής να μιλήσει μπροστά στο ακροατήριο, ο γλύπτης να σμιλέψει το 

γλυπτό, ο ζωγράφος να ζωντανέψει τον πίνακα, ο επιχειρηματίας να τελειοποιήσει την 

επιχείρησή του, ο έμπορος να βγει και να διαλαλήσει την πραμάτειά του. Όλοι, όμως, 

εργάστηκαν με την υψηλή ιδέα τους, τον τελικό τους στόχο, σαν το τελευταίο λιμάνι 

προορισμού. 

Μου είναι αδύνατον να φανταστώ τι θα μπορούσε να καταφέρει ένας αθλητής της 

ενόργανης γυμναστικής, λέγοντας ότι «κατανοώ τη συναισθηματική κατάσταση που 

πρέπει να βρίσκομαι για να κερδίσω, και μέχρι τον άλλο μήνα που θα γίνουν οι αγώνες, 

εγώ κάθομαι στο σπίτι και κοιμάμαι». Αντίθετα, αυτός που έχει ορίσει υψηλούς στόχους, 

εργάζεται μέρα-νύχτα για να τους ολοκληρώσει, μένοντας συγκεντρωμένος και 

αναπόσπαστος σε αυτούς. Είναι σαν να μαγεύεται από τη δύναμη της εικόνας των 

στόχων και ανατροφοδοτείται από την ίδια του τη θέληση. Τέτοια άτομα δεν τα έχει 

τσακίσει καμιά δυσκολία ή εμπόδιο.  

Κάπου είχα διαβάσει ότι εκεί που τελειώνουν τα εμπόδια, αρχίζει η επιτυχία. Και ο 

Φορντ, της αυτοκινητοβιομηχανίας, είχε δώσει σωστά το θέμα, λέγοντας πως τα εμπόδια 

είναι εκείνα τα τρομακτικά πράγματα που βλέπεις όταν παίρνεις τα μάτια σου από τον 

στόχο. 

Βγαίνω από την κουζίνα και πάω στο υπνοδωμάτιό μου, απ’ όπου παίρνω τα ρούχα 

μου, που βρίσκονται κρεμασμένα στο πόμολο της ντουλάπας. Κοιτάζοντάς τα στο 

ημίφως του σαλονιού, αντιλαμβάνομαι απόλυτα γιατί, ενώ θέλω πάρα πολύ ν’ αλλάξω 

δουλειά και επίπεδο εισοδήματος, μέχρι σήμερα το μόνο που έχω καταφέρει είναι να 



Δημήτρης Νομικός  Μια μέρα, μια ψυχή, τρείς ζωές 

επαναλαμβάνω την ίδια καθημερινότητα. Μα είναι ολοφάνερο! Πώς δεν το είχα καταλάβει 

τόσο καιρό!  

Φοράω το κοστούμι της δουλειάς μπροστά στον καθρέφτη του σαλονιού και είναι η 

πρώτη φορά που, φορώντας το, δεν λέω στον εαυτό μου ότι για λίγες ακόμα μέρες θα 

βρίσκεται πάνω μου, γιατί το έχω βαρεθεί και θέλω να το αλλάξω κάνοντας κάτι που μου 

αρέσει πιο πολύ. Για πρώτη φορά, φορώντας το, βλέπω στον καθρέφτη μου έναν άλλο 

Χριστόφορο, τον Χριστόφορο που θέλω να γίνω.  

Το περιβάλλον γύρω μου αλλάζει και γίνεται ο χώρος του εξοχικού που θέλω να 

αποκτήσω, με το τζιπ μου να με περιμένει στην είσοδο και την οικογένειά μου να έρχεται 

γύρω μου και να μου φωνάζει να τελειώνω, επειδή έχω το ραντεβού με τον εκδότη μου, 

για να παραλάβω την επιταγή από το καινούριο μου βιβλίο. Μια και ο νους δεν μπορεί να 

εστιαστεί σε δυο σκέψεις ταυτόχρονα, κάθε φορά που το βάρος της σκέψης μου είναι σε 

αυτό που δεν θέλω, τραβάω περισσότερο από αυτό που δεν θέλω, αφού δεν υπάρχει 

άλλη εικόνα προγραμματισμού στον νου. 

Εισβάλλω στην κουζίνα με την ακλόνητη πεποίθηση ότι ένα κλειδί του μυστικού της 

επιτυχίας έχει έρθει στην κατοχή μου. Κοντοστέκομαι μπροστά στην τσάντα της δουλειάς, 

γιατί μου γεννιέται προς στιγμή η αμφιβολία, αλλά ξέρω ότι είμαι σε όλα έτοιμος, από χτες 

το βράδυ, για το σημερινό ραντεβού με τον πελάτη του αφεντικού. Αφήνω ένα σημείωμα 

στον πάγκο με την αγάπη μου προς τους δικούς μου και την παράκληση να πάρει η 

Μαρία τον Παύλο και βγαίνω από την κουζίνα.  

Πάω στη βιβλιοθήκη στο σαλόνι, παίρνω τα κλειδιά του αυτοκινήτου, αρπάζω τα 

σκουπίδια από την εξώπορτα, ξεκλειδώνω και βγαίνω έξω. 

 

 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΜΙΑ ΜΕΡΑ, ΜΙΑ ΨΥΧΗ, ΤΡΕΙΣ ΖΩΕΣ» ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με το email 

danmitsos@gmail.com 

 


