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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Θα ήθελα να εκφράσω από καρδιάς τις ευχαριστίες μου στην Δασκάλα μου στο ρέικι, την ʺΜαρίναʺ, για
την ενθάρρυνση και καθοδήγηση με πολλή αγάπη, στο
γράψιμο αυτού του βιβλίου, μα ακόμη περισσότερο να
εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και την αγάπη μου, διότι ήταν και είναι ο φάρος που μου δίνει τη δύναμη να
εξελιχθώ και να ωριμάσω σε αυτή τη ζωή.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον αγαπημένο
μου ʺφίλοʺ και πρώτο θεραπευτή μου στο ρέικι, που
υπήρξε σύμβουλός μου και την Βασιλική Χαζηράκη που
φρόντισε για την επιμέλεια του κειμένου.
Να αναφέρω ότι τιμώ και αγαπώ πολύ την οικογένειά
μου, που σε κάθε μου βήμα, ευχάριστο ή δυσάρεστο, είναι πάντα δίπλα μου με πολύ φροντίδα και αγάπη. Στέλνω ακόμη τα θερμότερα αισθήματά μου στον γλυκό μου
πατέρα που είναι πια στη διάσταση της αγάπης και της
γαλήνης, γιατί ήταν το ακλόνητο στήριγμά μου στις δύσκολες στιγμές μου.
Επίσης θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου
για την αμέριστη στήριξη και συμπαράσταση που δέχθη-

κα τα τελευταία χρόνια από τον Γ. τον φίλο και αδελφό
μου, αλλά και τους στενούς μου συνεργάτες Β. και Π., διότι ο καθένας με βοήθησε με το δικό του τρόπο ώστε να
είμαι ενεργός στο δρόμο της πνευματικής ατραπού.
Τέλος θα ήθελα να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ
στον εκδοτικό οίκο που με φιλοξενεί, για τη δυνατότητα
που μου πρόσδωσε ώστε το όνειρο της έκδοσης του πρώτου μου βιβλίου να γίνει πραγματικότητα, και ιδιαίτερα
στον Παύλο Γρηγορίου για την ευγένεια, τη θετικότητα
και τη χαρούμενη διάθεση που επέδειξε κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μας για αυτό το σημαντικό σκοπό.
Ελευθέριος Ζερβός

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α

ʺΗ ζωή είναι αρμονία,
είναι η γέφυρα
ανάμεσα στα πρέπει
και τα θέλω σουʺ.

πό όσο μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου,

πάντα είχα μια έντονη επιθυμία να παρατηρώ τους άλλους ανθρώπους, σε οποιοδήποτε χώρο και να ήμουν. Ήταν μια ασυνείδητη τάση να
ανακαλύπτω τις σκέψεις τους, να κοιτάζω τα ρούχα που
φοράνε, πως φέρονται, αν είναι γελαστοί, ομιλητικοί, γενικά να αποκωδικοποιώ την συμπεριφορά τους μέσα στο
χώρο που συναναστρέφονται, να εξερευνώ τις προθέσεις τους και κατόπιν να εξάγω τα συμπεράσματά μου γι’
αυτούς. Όλη αυτή η δική μου νοοτροπία λειτουργούσε
και λειτουργεί ως ένας μηχανισμός, ο οποίος δέχεται το
εξωτερικό ερέθισμα από την στάση ζωής των ανθρώπων
που κεντρίζουν το ενδιαφέρον μου για παρατήρηση και
ενδοσκόπηση.
Αυτή η ασυνείδητη τάση μου, η οποία ήταν ιδιαίτερα
ενεργή κυρίως τις ώρες των κοινωνικών συγκεντρώσεων
με φίλους και γνωστούς ή ακόμη και άγνωστους ανθρώ-

πους, είχε ως αποτέλεσμα πολλές φορές την σιωπηλή
παρουσία μου εντός αυτού του περιβάλλοντος και εν
γένει τη μη εξωτερίκευση και έκφραση συναισθημάτων,
ανταλλαγή ιδεών, απόψεων και ενέργειας με τα άτομα
που συνδεόμουν φιλικά αλλά ακόμη και ερωτικά. Ηταν
μια ασυνήθιστη κατάσταση που με απορροφούσε και με
οδηγούσε σε δύσβατα μονοπάτια εσωτερικής περίσκεψης, φαντασίωσης, ονειροπόλησης και απομάκρυνσης
από την πραγματικότητα της ζωής.
Όσο μεγάλωνα και το φαινόμενο αυτό επαναλαμβανόταν με ασύλληπτους ρυθμούς και ένταση, άρχισε να
γίνεται αντιληπτή η παρουσία μου και εν γένει η ατομικότητά μου ως ένας άνθρωπος λιγομίλητος, κλειστός
κυρίως στον εαυτό του, ήσυχος, σοβαρός, ίσως βαρύς
χωρίς αυθορμητισμό και ιδιαίτερα χαρούμενη διάθεση,
ίσως βαρετός και μάλλον όχι οξυδερκής.
Αρκετές ήταν οι φορές όπου η αντίδραση σε αυτή την
σιωπηλή παρατηρητικότητα που ανέπτυσσα στο περιβάλλον μου, ήταν ένα ειρωνικό ή ενοχλητικό σχόλιο για
το χαρακτήρα μου, για το ποιος ήμουν, γεγονός που μου
δημιουργούσε μύρια αρνητικά συναισθήματα και αναπάντητα ερωτήματα για την ποιότητα του εαυτού μου.
Αναρωτιόμουν γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί μου
έκαναν αυτό το σχόλιο, γιατί δεν μιλώ ή δεν γελώ όσο
οι άλλοι, γιατί δεν είμαι έξυπνος όπως πολλοί άνθρωποι
είναι, γιατί είμαι γενικά έτσι όπως φαίνομαι και όπως
περιγράφουν οι άλλοι πως είμαι! Η απόλυτη τρέλα της
ματαιοδοξίας. Ήταν φανερό το γεγονός, ότι η γνώμη των
άλλων για εμένα ήταν ιδιαίτερα βαρύνουσα, σα να εξαρτιόμουν από αυτή την άποψη.

Το αίσθημα λοιπόν ανησυχίας το πως φαίνομαι στους
χώρους συναναστροφής, άρχισε με το πέρασμα του χρόνου να αυξάνεται και συνάμα να κατευθύνει την καθημερινότητά μου, την κάθε μου κίνηση, τον κάθε λόγο και
πράξη μου. Τα πάντα που έκανα είχαν σα γνώμονα την
αντίδραση των άλλων και όχι φυσικά τις ιδιαίτερες δικές
μου πραγματικές επιθυμίες! Άρχισα λοιπόν να αναπτύσσω την ιδιαίτερη ικανότητα να γίνομαι αρεστός στον οικογενειακό αλλά και κοινωνικό μου περίγυρο, να γίνομαι
το καλό παιδί της παρέας για να είμαι αποδεκτός και να
αποφεύγω όσο το δυνατόν λιγότερα ειρωνικά σχόλια και
επικρίσεις που ανασύρουν αβάσταχτη θλίψη και στενοχώρια.
Ήταν μια κατάσταση που άρχισε να παγιώνεται και
να με απομακρύνει από αυτά που πραγματικά θα ήθελα
να ασχοληθώ και να κάνω στη ζωή μου, ενώ συγχρόνως
οι υποθέσεις για την ποιότητά μου έμεναν αναπάντητες
και η αυτοεκτίμησή μου βυθιζόταν ολοένα και περισσότερο. Το γεγονός αυτό με οδήγησε στην αντίληψη ότι έχω
περιορισμένες δυνατότητες στη ζωή, ότι διαφέρω από
τους άλλους ανθρώπους. Άρχισα πια να δέχομαι τους
χαρακτηρισμούς προς το άτομό μου, ιδιαίτερα από το οικογενειακό μου περιβάλλον, σα να είχαν υπόσταση, ως
αληθινούς και να γίνονται τα πιστεύω μου για μένα με
ένα αόρατο, ασυνείδητο μηχανισμό σκέψης και πεποίθησης. Έτσι η κατάσταση αυτή άρχισε να λειτουργεί ως
τροχοπέδη σε κάθε προσπάθειά μου για να εξελιχθώ σε
προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.
Φαίνεται όμως, πως η πραγματική ποιότητα του εαυτού μου, η άγνωστη σε μένα, ήταν και είναι τόσο δυνατή

και τόσο διαφορετική, από αυτή που παρουσιαζόταν ότι
είναι, που πάντα με οδηγούσε και μου συμπαραστεκόταν σε κάθε δυσκολία που συναντούσα στη ζωή μου,
ως ένας φύλακας άγγελος που παρεμβαίνει την ύστατη
στιγμή και σώζει αυτόν που κινδυνεύει από καταστροφή,
που υποφέρει και αυτός μαζί με αυτόν που πονά και θλίβεται από τα συμβαίνοντα στη ζωή του, που σκύβει με
ένα απαλό χάδι γεμάτο αγάπη γι’ αυτόν που πληγώνεται
και κλαίει από την άξεστη συμπεριφορά των συνανθρώπων του.
Τώρα λοιπόν νιώθω, πως πάντα είχα κοντά μου ένα
χέρι βοηθείας στις δύσκολες στιγμές μου, που με απέτρεπε από δυσάρεστες για μένα καταστάσεις και που τελικά
με καθοδήγησε σε ένα μονοπάτι εσωτερικής αυτογνωσίας και επαφής με τον πραγματικό μου εαυτό και επιθυμίες μου.
Μια από τις εξερευνήσεις της πραγματικής μου ταυτότητας, μου χάρισε τη συνειδητοποίηση ότι αυτή η τάση
να παρατηρώ τα πάντα γύρω μου, ακόμη και τα αντικείμενα της Φύσης, αποτελεί απλά μια ιδιότητα του χαρακτήρα μου, ένα χάρισμα για το οποίο μπορώ να χαίρομαι
και να αποδέχομαι. Άλλωστε κάθε ένας από εμάς είναι
ξεχωριστός. Όλοι μας έχουμε να παρουσιάσουμε κάποιο
χάρισμα και ταλέντο στη ζωή μας και από εμάς εξαρτάται αν θα το ανακαλύψουμε και στην συνέχεια εάν το θέσουμε σε λειτουργία.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ
«Μαθαίνω με εσάς
για εμένα και για σας»

Η αρχή της ελεύθερης
έκφρασης

Η

ʺΣαν τις δροσοσταλίδες απαντούν
οι αχτίδες του ήλιου σου γελούν,
το νέο σου ξεκίνημα χαιρετίζουν,
την ευτυχία σου διαλαλούνʺ.

συνειδητοποίηση αυτή, της έμφυτης ικα-

νότητας να παρατηρώ γύρω μου τον κόσμο
και να εξάγω συμπεράσματα, έγινε σταδιακά
σε βάθος χρόνου.
Το πρώτο βήμα έγινε την στιγμή που αποφάσισα να
αφήσω τους γονείς μου και να μετακομίσω σε νέο περιβάλλον. Ήταν η εποχή όπου μια μεταβατική περίοδος
ξεκίνησε για εμένα, όταν δοκίμασα να βρω τη δική μου
κατοικία σε ένα μικρό αλλά βολικό για τα μέτρα μου σπιτάκι, μακριά από την οικογένειά μου. Τον πρώτο καιρό
δεν υπήρχε καθημερινή επαφή, παρά μόνο μία επίσκεψη στο πατρικό μου σπίτι κάθε εβδομάδα, για να δω
και να μιλήσω με τους δικούς μου ανθρώπους. Αυτή την
ημέρα, η μητέρα μου φυσικά με περιποιόταν φτιάχνοντας τα αγαπημένα μου φαγητά. Παρόλα αυτά ήθελα να

ξεκόψω από τον οικογενειακό κλοιό, τουλάχιστον έτσι
αισθανόμουν.
Ένιωθα ασυνείδητα ότι είχα ανάγκη αυτή τη σχετική
απομόνωση για να βρω τον πραγματικό μου εαυτό, καθώς η πολύχρονη διαμονή μου μαζί με τους γονείς μου
και τον αδελφό μου, είχε θέσει περιορισμούς και αντιφάσεις που εμπόδισαν την εν γένει ψυχική και συναισθηματική μου ωρίμανση. Όμως η φυσική ροή των πραγμάτων
αναγκάζουν κάποια στιγμή τον άνθρωπο να συνετισθεί
και να βρει διεξόδους στις δυσκολίες που περνά, έτσι
έκανα δειλά δειλά τα πρώτα βήματα από την αρχή, σαν
το μωρό που μαθαίνει να μπουσουλάει, μαθαίνει τι θα
πει τροφή και ομιλία... Ήμουν στο δικό μου διαμορφωμένο χώρο πια για τις περισσότερες ώρες της ημέρας και
αναζητούσα την πυξίδα για να βρω το βηματισμό μου και
να συνηθίσω την καινούρια κατάσταση στο νέο σπιτικό...
Πρώτο συναίσθημα η ηρεμία σε όλες μου τις κινήσεις, ενώ η σιωπή ήρθε να ανασύρει την περιέργεια για
τα πραγματικά χαρακτηριστικά του εαυτού μου, καθώς
και νέες ασχολίες και ανακαλύψεις. Επιπλέον, η έως
τώρα χαμηλή μου αυτοεκτίμηση ερχόταν αντιμέτωπη
με τις νέες μου σκέψεις και πράξεις, μέσα από μία αδυσώπητη πολεμική ατμόσφαιρα. Κατά διαστήματα σκεφτόμουν ιδιαίτερα πως θα ήταν αν ζωγράφιζα με πολύχρωμα μολύβια, μιας και ο ελεύθερος χρόνος μου είχε
αυξηθεί θεαματικά, γι’ αυτό κάτι έπρεπε να εφεύρω για
να περνώ ευχάριστα την ώρα μου. Μια άλλη ενασχόληση
που ήρθε στο προσκήνιο ήταν το διάβασμα βιβλίων σχετικών με την ψυχολογία και την Ευλογία του Θεού.
Μέσα σε αυτή την προσπάθεια εγκλιματισμού στις

καινούριες συνθήκες, μια από τις ψυχαγωγικές μου ανάγκες ήταν οι βόλτες μου στο κοντινό πάρκο της περιοχής
αλλά και στα σοκάκια της πόλης των Αθηνών.
Μια από αυτές τις ημέρες λοιπόν σεργιάνιζα στους
πεζόδρομους του κέντρου και αισθάνθηκα την ανάγκη
να καθίσω σε ένα καφέ, σε μια από τις κεντρικές πλατείες
της πρωτεύουσας.
Από τη θέση που βρισκόμουν έβλεπα με χαρακτηριστική ευκολία τους ανθρώπους που κάθονταν στα διπλανά τραπεζάκια, αλλά και αυτούς που διέρχονταν από
μπροστά μου. Με μια αστραπιαία παρόρμηση, ανέσυρα
το πράσινο μπλοκάκι μου, που είχα πάντα μαζί μου στην
τσάντα εργασίας μου, μαζί με ένα στυλό διαρκείας και
χωρίς κάποια ιδιαίτερη σκέψη, ξεκίνησα για πρώτη φορά
να μετατρέπω την ασταμάτητη εσωτερική διαλογική συζήτηση που προέκυπτε από την ασυγκράτητη παρατηρητικότητά μου, σε μια εξωτερίκευση, καταγραφή και περιγραφή απόψεων και συναισθημάτων, σε μια εκ βαθέων
εξομολόγηση και ανατροπή ψευδαισθήσεων μιας ζωής.
Ήμουν στην οδό Μητροπόλεως και γευόμουν το πράσινο τσάι που μόλις μου είχαν σερβίρει, απολαμβάνοντας τον φθινοπωρινό ήλιο με αρκετό κρύο στην ατμόσφαιρα. Ευτυχώς υπήρχε δίπλα μου μια σόμπα αναμμένη και ένιωθα θαλπωρή. Ήταν μια όμορφη ημέρα, μια
καθημερινή ρουτίνα απλωμένη σε όλο της το μεγαλείο.
Φαινόταν ξεκάθαρα η ματαιοδοξία που είχε πλημμυρίσει τη συνείδηση αρκετών ανθρώπων, που διέρχονταν
από μπροστά μου. Κάποιοι περπατούσαν βιαστικά για να
φτάσουν στον προορισμό τους, λες και αυτό που θα συναντούσαν θα είχε χαθεί αν καθυστερούσαν.

Ένα άλλο αξιοπρόσεκτο φαινόμενο, είναι η αργκό
που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην προσπάθεια να
επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Εκφράσεις συνήθως χαμηλού επιπέδου, με πρόθεση να εντυπωσιάσουν με την
προσωπικότητά τους, με αυτό που νομίζουν ότι αντιπροσωπεύει το ʺείναιʺ τους.
Πολύ κοντά σε εμένα καθόταν ένα συμπαθητικό ζευγάρι με μια φίλη τους, που μόλις τους είχε συναντήσει.
Αυτή φαινόταν να είναι μια συνηθισμένη γυναίκα της
εποχής, απλά ντυμένη με τζιν παντελόνι και ελαφριά
μάλλινη μπλούζα που τόνιζε τις καμπύλες της. Έδειχνε να
έχει την έντονη ανάγκη να εκφράσει τη ζωντάνια της για
τη ζωή, την ενεργητικότητα και τη θηλυκότητα που διέθετε, καθώς μονοπωλούσε τη συζήτηση.
Μέσα από τη συνομιλία τους, διακρινόταν το δήθεν
ενδιαφέρον μιας κατά τα άλλα συμπαθητικής νεαρής δικηγόρου, μάλλον μη ασκούμενης, με πιεσμένη οικονομική κατάσταση, για το φιλικό της ζευγάρι. Αφού λοιπόν
ρώτησε για τη ζωή της κοπέλας που καθόταν απέναντί
της και χωρίς να νοιαστεί ιδιαίτερα για την απάντησή
της, άρχισε να αναπτύσσει με χαρακτηριστική ευχέρεια
λόγου και μάλλον με εντυπωσιακά έντεχνο τρόπο τη δική
της δραστηριότητα και τα πιστεύω της για τα πράγματα
στη ζωή της. Φαινόταν να μην πιστεύει στην τύχη και την
εύνοια των άλλων ανθρώπων, όσον αφορά στη βελτίωση ή στην προσπάθεια προς ένα καλύτερο αύριο. Ένιωσα
ότι βασίζει τις απόψεις της σε εσφαλμένα συμπεράσματα για τις δυνατότητες του εαυτού της. Ασχολιόταν με
την πολεμική και συνάμα χορευτική τέχνη capoeira, ίσως
από απλή σύμπτωση, γεγονός που αποτελεί ένα μικρό

ενθαρρυντικό βήμα προς ένα καλύτερο μοτίβο συμπεριφοράς. Όμως αυτό το γεγονός καθιστούσε αβέβαιη την
καλλιέργεια του πνεύματος που μπορεί να προσφέρει
αυτή η άσκηση, καθώς έως τώρα απλά επικεντρωνόταν
στο κλίμα που επικρατούσε στο χώρο εκπαίδευσης και
όχι στο καθ’ αυτό αντικείμενο του υπέροχου αυτού πολεμικού χορού από την μακρινή Βραζιλία.
Θα έλεγα λοιπόν πως στην προσπάθειά της να εκφραστεί μέσα στο δύσβατο μονοπάτι της ζωής, σκοντάφτει
στα γνωστά εθιστικά στερεότυπα της σημερινής κοινωνίας, γίνεται όσο μπορεί αρεστή στους συνομιλητές της,
για να είναι επιθυμητή και απαραίτητη.
Η ώρα περνούσε και συνέχισα να παρατηρώ τους ανθρώπους που ανέβαιναν και κατέβαιναν στο χρωματιστό
πεζόδρομο, μπροστά μου. Πολλοί φαινόταν να αναζητούν μια διέξοδο, έστω και ασυναίσθητα από αυτή την
ματαιοδοξία της καθημερινότητας, την προσκόλληση
στην ύλη, τα τετριμμένα μιας ρουτινιάρικης απελπιστικά
χωρίς προορισμό, ζωής.
Αυτό είναι, αναφώνησα από την έμπνευση της στιγμής, πραγματικά!!! Θα έλεγα πως πολλοί άνθρωποι απλά
περιφέρονταν άσκοπα για να γεμίσουν τις ώρες της ημέρας, χωρίς να καταλαβαίνουν γιατί. Το μικρόβιο της εποχής υποβόσκει στα περισσότερα άτομα, καθώς φαίνεται
ξεκάθαρα ο τρόπος που αυτά λειτουργούν, σκέφτονται
και πράττουν ασυνείδητα. Επικρατούν μηχανισμοί σκέψης που μάλλον δε ξέρουν ότι υπάρχουν, αλλά η αλήθεια
είναι ότι οι νοοτροπίες αυτές εμποτίζουν τη ζωή τους...
Θα ρωτούσε κανείς, πότε εμφανίζονται αυτοί οι ασυνείδητοι τρόποι εσωτερικής λειτουργίας του μυαλού; Μα

φυσικά όταν προκύψει κάποιο εξωτερικό ερέθισμα, το
οποίο μπορεί να είναι πίεση, οικονομική ανάγκη, θέμα
υγείας, κάποια υποχρέωση που θα πρέπει να υλοποιηθεί
άμεσα.
Τι νιώθουν όμως πραγματικά οι άνδρες και οι γυναίκες; Φαίνεται να έχουν ανάγκη να είναι χαρούμενοι, να
έχουν πραγματική επικοινωνία, να μπορούν να χαμογελούν. Άλλοι ψάχνουν να βρουν όλα αυτά τα ευγενικά συναισθήματα μέσα από τα τρέχοντα αστρολογικά νέα, ένα
θέμα συζήτησης ιδιαίτερα δημοφιλές. Θα με ευνοήσει
αυτό το χρονικό διάστημα η Αφροδίτη στον Κριό; Θα έχω
ερωτική επιτυχία στη ζωή μου? Βλέπω ότι το επόμενο διάστημα έχω πολλές πιθανότητες να βρω κάποιο ερωτικό
σύντροφο! Πω πω χαρά! Επένδυσα λοιπόν σε ένα γενικό
θεωρητικό μοντέλο για να βρω την ευτυχία μου. Μα λυπάμαι πολύ, αλλά αυτό απλά είναι μια προδιάθεση και
τίποτα περισσότερο, μια γενική θεώρηση. Μήπως θα
πρέπει εγώ ο ίδιος να αναλάβω δράση και να μην περιμένω την Αφροδίτη στον Κριό να μου παραδώσει σε πακέτο δώρου με ένα όμορφο πολύχρωμο περιτύλιγμα με
καρδούλες και αρκουδάκια, τον σύντροφο της ζωής μου;
Θα ήθελα να ομολογήσω ότι και εγώ παλαιότερα και
για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, είχα συχνή ενασχόληση με θέματα αστρολογίας, έως ότου συνειδητοποίησα το πόσο ματαιόδοξος ήμουν, βουτηγμένος μέσα σε
ψευδαισθήσεις. Η βιωματική εμπειρία είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για να οδηγηθεί κανείς σε σημαντικές συνειδητοποιήσεις και να αλλάξει τις συνθήκες διαβίωσής
του ριζικά.
Μόλις έχει περάσει και ο καθιερωμένος εορτασμός

του Αγίου Βαλεντίνου! Η κατά τα άλλα συμπαθής εορτή, η οποία αφορά στα ερωτευμένα ζευγάρια. Να μια
απίστευτη ματαιοδοξία. Ζεις με τον σύντροφό σου και
ξαφνικά υποχρεώνεσαι να μπεις σε αυτή τη λογική των
ερωτευμένων για να νιώσεις και εσύ μέσα στο κλίμα της
εποχής. Μα αγαπητέ μου η αγάπη είναι διαχρονική. Δε
χρειάζεται να θεσπίσεις μια ημέρα για να γιορτάζεις την
πραγματική σου χαρά. Κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή και
αξίζει να χαιρόμαστε για αυτά που έχουμε στη ζωή μας!
Απλά πιστεύω ότι η γιορτή αυτή υπάρχει για να αναπτυχθεί η καταναλωτική μανία της εποχής. Την επομένη
όμως, επανέρχεσαι στα γνωστά καθημερινά και η μαγεία
του μικρού πανηγυριού χάνεται, μαζί με το ερωτικό περιτύλιγμα της ύλης. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, ίσως δεν
είχες ποτέ σου ως τώρα την πραγματική αγάπη, απλά
εθελοτυφλούσες.
Την ώρα που ήμουν συνεπαρμένος από αυτή τη νέα
ενασχόλησή μου, μια κοπέλα με γλυκό προσωπάκι, γύρω
στα 20, με πλησίασε και μου ζήτησε λίγα χρήματα, γιατί όπως ισχυρίστηκε τα είχε πολύ ανάγκη! Ήταν ντυμένη με ρούχα μαύρα, σχετικά περιποιημένη και είχε μαζί
ένα προσωπικό κινητό τηλέφωνο που μόλις άρχισε να
καλεί! Τη ρώτησα με επιμονή για ποιο λόγο χρειαζόταν
τα χρήματα, και απάντησε ότι πεινούσε και επιθυμούσε
να αγοράσει φαγητό! Δεν φαίνεσαι για να πεινάς, της
αποκρίθηκα. Άλλωστε σε βλέπω μια χαρά, μάλιστα συναισθάνομαι ότι είσαι χορτάτη! Μάλλον για κάποια άλλη
ανάγκη χρειάζεσαι τα χρήματα! Έφυγε γεμάτη απογοήτευση!
Ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα

το πως οι άνθρωποι ζουν μέσα σε ψευδαισθήσεις, για
αυτά που πιστεύουν ότι έχουν ανάγκη για να βρουν την
ευτυχία τους. Η μικρή ηρωίδα της καθημερινότητας, δυστυχώς γι’ αυτήν, περιφερόταν στους πολυσύχναστους
χώρους του Αθηναϊκού κέντρου, περπατώντας αμέτρητες αποστάσεις, προκειμένου να ικανοποιήσει αυτή την
κάλπικη αίσθηση της χαράς και της ευτυχίας. Πραγματικά πολύ οδυνηρή αυτή η κατάσταση. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να κάνω κάτι γι’ αυτήν, ή μάλλον τη βοήθησα, αφού
με τον τρόπο μου την απομάκρυνα έστω και για λίγο από
αυτή την ανάγκη για να ικανοποιήσει τη ματαιοδοξία της.
Δοκίμαζα τα τελευταία αποστάγματα του πράσινου
αναζωογονητικού τσαγιού, όταν δύο νεαροί κάθισαν
στο διπλανό τραπεζάκι για να απολαύσουν το καφεδάκι
τους, κάτω από τον σχεδόν συννεφιασμένο ουρανό της
πόλης. Ακούγοντας τη συνομιλία τους, διαπίστωσα για
άλλη μια φορά ότι οι άνθρωποι ασχολούνται, στην μεταξύ τους επικοινωνία, για όλα τα θέματα, ιδιαίτερα τα
υλικά, έχοντας αφήσει έξω από το πεδίο συζήτησης, την
πραγματική ενασχόληση με τον ίδιο τους τον εαυτό.
Αλήθεια έχουν αναρωτηθεί ποτέ, τι είναι αυτό που
πραγματικά θέλουν και επιθυμούν να κάνουν; Πάντα
υπάρχουν επιθυμίες και ταλέντα, που εμφανίζονται κυρίως στην παιδική ηλικία, αλλά τις περισσότερες φορές
οι άνθρωποι μεγαλώνοντας τα αγνοούν και τα θεωρούν
σαν όνειρα θερινής νυκτός. Εκεί είναι που δρουν οι ασυνείδητοι μηχανισμοί, οι οποίοι είναι αυτοί που μπλοκάρουν κατά κάποιο τρόπο τη λήψη αποφάσεων και το
πέρασμα στη δράση, στην πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση επιθυμιών και στόχων.

Υπάρχει βέβαια και το ενδεχόμενο να αποθαρρύνονται από το οικογενειακό ή και το κοινωνικό περιβάλλον. ʺΜα είναι δυνατόν εσύ να το κάνεις αυτό; Νομίζω
ότι δεν μπορείςʺ, σα να ακούω να σου απαγορεύουν να
αφεθείς και να επιχειρήσεις πράγματα απλά και καθημερινά. ʺΚαι εσύ που το ξέρεις ότι δεν έχει αυτή την ικανότηταʺ, θα απαντούσα σε αυτή τη γεμάτη από άρνηση
και αυταρχικότητα ʺφωνήʺ. Μάλλον, θα συνέχιζα, ʺαυτή
έχει σα πρότυπο τη δική της ανικανότητα να ξεπεράσει
τα εσκαμμένα και όπως είναι γνωστό μπορεί να διακρίνει στους άλλους ανθρώπους όσα στοιχεία μπορεί να
ξεχωρίζει στο δικό της πεπερασμένο μυαλό!ʺ Αν αυτή η
φωνητική χροιά είναι απαισιόδοξη και ασυμβίβαστη με
τη φυσική ροή των πραγμάτων, δεν έχει επουδενεί, την
ευχέρεια να αποτελεί ένα πόλο ενθάρρυνσης και ενδυνάμωσης των ατόμων που συναναστρέφεται.
Συνεπώς αγαπητέ μου, μη δίνεις σημασία σε αρνητικά σχόλια από οπουδήποτε προέρχονται αυτά, του
τύπου «μπα, εσύ θα το κάνεις αυτό? Δύσκολο το βλέπω, μάλλον δε θα μπορέσεις». Στην ανάγκη, κράτησε
τις επιθυμίες σου κρυφές, κλείσε τα αυτιά και προχώρα
με αποφασιστικότητα για να συμπλεύσεις με αυτό που
έχεις πραγματική ανάγκη να κάνεις στη ζωή σου. Αν εσύ
πιστεύεις πως μπορείς, τότε αρκεί να προσπαθήσεις και
μετά να περιμένεις με ηρεμία τα αποτελέσματα.
Τι σημαίνει να μην είσαι σε δράση; Ένα παράδειγμα
στασιμότητας, είναι η σχεδόν καθημερινή στάση ζωής
σου να κάθεσαι σε καφέ, όπου υπάρχει συνεχές πέρασμα ανθρώπων και να γλυκοκοιτάζεις τις γυναίκες που
περνούν. Κάπου-κάπου εμφανίζεται κάποια εντυπωσια-

κή γυναίκα με ενδύματα έντονα εφαρμοστά στο γυμνασμένο κορμί της, ψηλή, έντονα μακιγιαρισμένη, με ένα
προκλητικό αέρα που τη συνοδεύει στο διάβα της, σα να
έχει συνειδητά λάβει αυτό το ρόλο για να ικανοποιήσει
τη ψευδαίσθηση της ομορφιάς της, του εγώ που νομίζει
ότι αντιπροσωπεύει.
Ο ήλιος είχε πάρει ήδη πορεία για να δύσει. Είχε περάσει αρκετή ώρα από τη στιγμή που κάθισα σε αυτή τη
γλυκιά γωνιά για να απολαύσω το μεσημέρι μου. Έγνεψα
με το χέρι μου στην κοπέλα που μου είχε σερβίρει το ζεστό ρόφημα. Ήρθε αμέσως με κέφι και τη στιγμή που της
έδινα χρήματα, μου χαμογέλασε με μια αφοπλιστική ειλικρίνεια και απλότητα. Αυτόματα το ίδιο έκανα και εγώ,
με ιδιαίτερη χαρά. Αυτή η ανταλλαγή συναισθημάτων
ήταν εξαιρετική. Ένιωσα ότι μόλις είχα βρει τη μαγική
στιγμή της ημέρας, ο κόσμος μου φωτίστηκε. Τι ευτυχία
Θεέ μου, ένας άγνωστος άνθρωπος να σου χαμογελά,
απλά γιατί ένιωσε ηρεμία και γαλήνη σε σένα. Γιατί αυτό
ακριβώς συνέβηκε!
Επιτέλους κατάλαβα ότι η ζωή μου άρχισε να αποκτά
κάποιο νόημα και το σημαντικότερο ότι ακόμη και μόνος είχα τη δυνατότητα να νιώσω τη χαρά του ανθρώπου
που αφουγκράζεται το ψυχικό του κόσμο, μετά από χρόνια εσωτερικής ύπνωσης.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Ο Ελευθέριος Ζερβός γεννήθηκε και μεγάλωσε στην
Αθήνα. Σπούδασε στο τμήμα Γεωλογίας του Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, όπου αποφοίτησε τον Ιούλιο του 1994. Την περίοδο 2001 – 2002 παρακολούθησε επιτυχώς μαθήματα στη Διεύθυνση Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος του τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Το χρονικό διάστημα 1999-2001 εργάστηκε στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
(Ι.Γ.Μ.Ε.), συγκεκριμένα στους Τομείς Ορυκτών Πόρων
και Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εμπειρία που
σηματοδότησε την έναρξη της ενασχόλησής του με το
μελετητικό αντικείμενο των σπουδών του. Από το 2001
έως και σήμερα, είναι μελετητής Δημοσίων και Ιδιωτικών
Έργων Υποδομής, ως γεωλόγος-περιβαλλοντολόγος.
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Η βαθιά του ανάγκη για την κατανόηση της ψυχολογίας του ανθρώπου, τον οδήγησε σε συνεχή αυτοπαρατήρηση σκέψεων και πράξεων, αλλά και στην παρακολούθηση σεμιναρίων αυτογνωσίας και θεραπευτικής.
Σήμερα ως εκπαιδευόμενος κατέχει τον 2ο βαθμό
στην εναλλακτική θεραπευτική τεχνική «ρέικι». Η συνεχής προσπάθεια αυτοβελτίωσης υπήρξε καταλυτική στην
πορεία της ζωής του, γεγονός που τον οδήγησε σε δημιουργικά κανάλια και στην ανίχνευση του πραγματικού
του εαυτού.
Επικοινωνία με τον συγγραφέα για όποιον το επιθυμεί, μπορεί να γίνει στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση : Lzerv@yahoo.gr
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