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Εισαγωγή 

 

Το 1966 ήμουν φοιτητής στο Λονδίνο. Ζούσα σε μία ακριβή γειτονιά. O πατέρας 

μου είχε τότε μεγάλη οικονομική άνεση. Στο Κολέγιο που πήγαινα (που ήταν και 

«Αυτοκρατορικό») είχα την ευκαιρία να γνωρίσω αρκετούς εύπορους συμφοιτητές. 

Είχα γνωρίσει το γιο του πρεσβευτή της Ιορδανίας, το γιο ενός εκδότη εφημερίδων 

στο Μπαχρέιν και άλλους. Ανάμεσα σε αυτούς γνώρισα και τον τότε διάδοχο του 

θρόνου της Τόνγκα, τον George Taufa. Ο George ήταν κατά δύο χρόνια 

μεγαλύτερος μου και κατά πολλούς πόντους ψηλότερος μου. Του άρεσε να 

προσποιείται ότι ενοχλείται όταν τον αποκαλούσαμε απλά George και 

αστειευόμενος ήθελε να τον λέμε «Your Highness», δηλαδή η «Υψηλότητα σας». 

Συχνά μας ρωτούσε: «Ξέρετε ποιο είναι το στρατιωτικό μυστικό της Τόνγκα»; Και 

απαντούσε μόνος του: «Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται. Δεν υπάρχει στο χάρτη».  

Η Τόνγκα είναι ένα σύμπλεγμα νησιών στο Νότιο Ειρηνικό κοντά στα νησιά 

Φίτζι. Οι κάτοικοι είναι αγρότες. Ζουν από τις σοδειές τους και τον υπόλοιπο καιρό 

...αγναντεύουν τη θάλασσα. Ο George μου είπε μια ιστορία που τη θυμάμαι ακόμα: 

Πριν πολλά χρόνια ένας βασιλιάς πρόγονος του οργάνωσε μια «εκστρατεία» 

εναντίον κάποιου γειτονικού νησιού. (Κοινώς «πλιάτσικό»). Αυτό έγινε γνωστό σε 

κάποιο άλλο γειτονικό νησί. Μια και οι πολεμιστές της Τόγκα έλειπαν, οι γείτονες 

θεώρησαν ότι ήταν μια χρυσή ευκαιρία να λεηλατήσουν το μεγαλύτερο από τα 

νησιά του συμπλέγματος. Έτσι εισέβαλαν στο νησί. Όμως αυτό το νησί είναι σχεδόν 

σαν ένα χωνί όπου στην κορυφή υπάρχουν δέντρα. Το έδαφος είναι μια επιφάνεια 

με χόρτα που έχει την ομαλότητα ενός παγοδρόμιου. Γέροι, γυναίκες και παιδιά 

μαζεύτηκαν στην κορυφή, έκοψαν δέντρα, έβαλαν τους κορμούς να κυλήσουν και 

κατατρόπωσαν τους εισβολείς. Ταυτόχρονα, κάποιος από τους εναπομείναντες 

άντρες του νησιού κατάφερε να ειδοποιήσει τους πολεμιστές που είχαν πάει στην 

«εκστρατεία» να γυρίσουν στο νησί. Έτσι κι έγινε: Τους εισβολείς τους έπιασαν 

σκλάβους. Η τιμωρία τους ήταν να περπατάνε στα τέσσερα. Και αυτή η τιμωρία 

κράτησε τρεις γενεές. Μέχρι που ένας πιο «προοδευτικός» παππούς του George 

τους έδωσε το δικαίωμα να περπατάνε στα δύο. Λοιπόν, τις κανονικές τους εργασίες 

τις έκαναν στα δύο πόδια. Όταν όμως βιαζόντουσαν έπεφταν στα τέσσερα. Κάτι 
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ανάλογο πιστεύω ότι συμβαίνει με πολλούς από μας. Μόλις τα βρούμε μπαστούνια, 

πέφτουμε στα τέσσερα.  

Την παρακάτω ιστορία την αναφέρει ο ψυχίατρος Eric Berne σ’ ένα από τα 

βιβλία του: Μια νιόπαντρη γυναίκα κάθε φορά που μαγείρευε ζαμπόν στη σχάρα, 

πριν το βάλει στο ταψί έκοβε τις τέσσερις γωνίες. Όταν τη ρώτησε ο σύζυγός της 

γιατί το κάνει αυτό του απάντησε: «Δεν ξέρω, έτσι το έκανε πάντα η μάνα μου». 

Πήρανε, λοιπόν, στο τηλέφωνο τη «μαμά» της συζύγου να τη ρωτήσουν. «Δεν 

ξέρω, έτσι το έκανε πάντα η μάνα μου» απάντησε η «μαμά». Όμως η μαμά της 

«μαμάς» ζούσε ακόμα και τα είχε τετρακόσα. Έτσι, τους έδωσε την πολυπόθητη 

εξήγηση: « Το ταψί που είχα ήταν μικρό για να χωρέσει το ζαμπόν. Έτσι έκοβα τις 

άκρες». 

Πολλές φορές συμπεριφερόμαστε αυτόματα και μηχανικά από «κεκτημένη 

ταχύτητα». Μερικοί το κάνουν συνέχεια. Κάποιοι άλλοι το κάνουν όταν 

δυσκολεύονται. Η σημερινή οικονομική πραγματικότητα είναι μια πρόκληση για 

όλους μας. Οι περισσότεροι άνθρωποι αισθανόμαστε οικονομικά να μας φεύγει το 

χαλί κάτω από τα πόδια. 

Προς το παρόν, περιμένουμε από τις κυβερνήσεις και τα «μεγάλα» οικονομικά 

κεφάλια να μας λύσουν αυτό το πρόβλημα. Όμως, οι κυβερνήσεις αποτελούνται από 

ανθρώπους που οι ικανότητές τους εξαντλούνται στο να κατακτούν και να 

διατηρούν όσο μπορούν την εξουσία. Από κει και πέρα, δεν ξέρουν τι τους γίνεται! 

Γι’ αυτό και περιστοιχίζονται από «ειδικούς συμβούλους». Όμως, με ποια κριτήρια 

επιλέγονται αυτοί οι «σύμβουλοι»; Αξιοκρατικά; Αποφασίζει δηλαδή ο 

πρωθυπουργός μιας χώρας ότι υπουργός των οικονομικών θα γίνει ο τραπεζίτης του 

οποίου η τράπεζα είχε τα περισσότερα κέρδη; Σιγά μη διαλέξει ένας τέτοιος 

άνθρωπος να γίνει υπουργός των οικονομικών! Χαζός είναι να πάει να μπλέξει με 

όλους αυτούς τους οικογενειακά διαπλεκόμενους πολιτικούς καριέρας; Έχει πολύ 

καλύτερα πράγματα να κάνει στη ζωή του και χωρίς το ρίσκο της κοινωνικής 

κατακραυγής. 

Με ποια κριτήρια προσλαμβάνονται λοιπόν οι «ειδικοί σύμβουλοι» από τις 

κυβερνήσεις στη χώρα μας; Νομίζω πάλι με βάση τις... γνωριμίες, δηλαδή τη 

διαπλοκή! M’ άλλα λόγια, ελπίζουμε να λύσουν το πρόβλημα της ανεργίας οι 

άνθρωποι που το μόνο που ξέρουν είναι να κατακτούν την εξουσία. Και οι 
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άνθρωποι αυτοί προσλαμβάνουν σαν «ειδικούς συμβούλους» τους εκάστοτε 

διαπλεκόμενους καθηγητάδες και βάλε. Οι Αμερικάνοι λένε: «Όποιος μπορεί, κάνει. 

Όποιος δεν μπορεί να κάνει, διδάσκει». 

Φαίνεται λοιπόν ότι η ανεργία είναι μια κατάσταση που μάλλον θα κρατήσει για 

αρκετά χρόνια. Πιστεύω πως στο θέμα αυτό ήρθε η ώρα η ψυχολογία και η 

κοινωνιολογία ν’ αναλάβουν τις ευθύνες τους. Μια και ο χώρος μου είναι η 

Συμβουλευτική ψυχολογία, αποφάσισα να καταπιαστώ με την ψυχολογική 

αντιμετώπιση της ανεργίας. 
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1. Ξέρεις να βγάζεις λεφτά; 

 

Η απάντηση είναι απλή: «Όχι!». Πώς το ξέρω; Αν ήξερες να βγάζεις λεφτά δεν 

θα διάβαζες ένα τέτοιο βιβλίο! Παράλληλα αν ήξερα και εγώ να βγάζω λεφτά δεν 

θα έγραφα για ένα τέτοιο θέμα… 

Ξεκινάμε λοιπόν από μια κοινή διαπίστωση: Δεν ξέρουμε να βγάζουμε λεφτά. 

Και γιατί δεν ξέρουμε να βγάζουμε λεφτά; Διότι αυτοί που μας μεγάλωσαν δεν 

ήξεραν να βγάζουν λεφτά. Γιατί δεν ήξεραν; Επειδή είχαν μάθει στις δυσκολίες να 

περπατάνε με «τα τέσσερα». 

Κάποτε που είχα όπως λένε «άστρο», πήγαινα συχνά σ’ ένα νυχτερινό κέντρο. 

Δεν μου άρεσε ποτέ να κάθομαι στο πρώτο τραπέζι. Πάντα έπαιρνα το δεύτερο. 

Κάποιο βράδυ δεν ήρθε η παρέα μου εγκαίρως και βρέθηκα μόνος. Ήρθε δίπλα μου 

ο μετρ με τον οποίο είχαμε δημιουργήσει μια φιλική σχέση. Συνήθως μιλούσαμε για 

τον ατίθασο έφηβο γιο του. Εκείνο το βράδυ λοιπόν τον ρώτησα ποιοι είναι αυτοί 

που κάθονται στα πρώτα τραπέζια. Γύρισε το βλέμμα του προς αυτά τα τραπέζια και 

είπε: «Ο ένας είναι γουναράς από την Καστοριά. Ο άλλος διευθύνει ένα μεγάλο 

κομμάτι της λαχαναγοράς. Ο τρίτος είναι ο γιος ενός εφοπλιστή. Ο τέταρτος 

εμφανίστηκε τώρα τελευταία. Είναι λίγο σκοτεινός αλλά έχει πολλά λεφτά».  

Είπα από μέσα μου: «Γιώργο, σαν ψυχολόγος δεν θα μπορούσες να πλουτίσεις 

σε χρήμα. Όμως μπορείς να είσαι τόσο πλούσιος σε ποιότητα ζωής, που οι 

άνθρωποι με τα πρώτα τραπέζια στην πίστα να σε ζηλεύουνε». Πιστεύω ότι μέχρι 

τώρα το κατάφερα. 

Προσωπικά πιστεύω ότι όποιος ακολουθήσει το κοπάδι θα καταλήξει στο 

«σφαγείο». Μ’ άλλα λόγια θα ζει ...περπατώντας «στα τέσσερα». Το «σφαγείο» 

μπορεί να είναι μια ανιαρή επαγγελματική ζωή με μοναδικό όραμα το ...«εφάπαξ 

και σύνταξη». Μπορεί να είναι ένας ψυχοφθόρος γάμος που διατηρείται για λόγους 

«πρακτικούς». Το «σφαγείο» είναι μια ζωή γεμάτη ρουτίνα, επανάληψη και βάλε.  

Το θέμα είναι: Πώς μπορούμε να ξεφύγουμε απ’ το κοπάδι; Το «κοπάδι» έχει να 

κάνει με τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Αυτόν δεν τον αμφισβητούμε. Τον θεωρούμε 

δεδομένο. Γιατί; Διότι μας δίνει μια σιγουριά και μια ψευδαίσθηση ασφάλειας. 

Δηλαδή, μπορεί να επανεξετάζουμε και ν’ αναθεωρούμε τις αποφάσεις μας, αλλά 
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δεν επανεξετάζουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε προκειμένου ν’ αποφασίσουμε. 

Πολλοί άνθρωποι ακολουθούν το κοπάδι. Διορίζονται από έναν βουλευτή 

υπάλληλοι στο δημόσιο και μετά, μαζί με τη σιγουριά έχουν και μεγάλη βαρεμάρα. 

Και από αυτόν τον επαγγελματικό μαρασμό που υπάρχει στη ζωή τους, παθαίνουν 

κατάθλιψη με αποτέλεσμα ένα μέρος του μισθού τους να το δίνουν στους γιατρούς, 

στους ψυχολόγους και στους ψυχιάτρους. Όσο για τις μέρες μας, η προοπτική να 

γίνεις δημόσιος υπάλληλος είναι μάλλον «όνειρο θερινής νυκτός». Ούτε οι 

συνθήκες είναι πια καλές, ούτε οι ευκαιρίες πολλές. 

Πάμε τώρα στον ιδιωτικό τομέα. Εκεί η εργοδοσία είναι θέμα ...τύχης. Είναι 

βέβαια και θέμα της δικής σου ικανότητας να μπορείς να ξεχωρίσεις με ποιόν έχεις 

να κάνεις. Αν δεν έχεις την ικανότητα ν’ αξιολογείς τον μελλοντικό εργοδότη και 

πηγαίνεις με τη νοοτροπία ότι θα σε αξιολογήσει μόνον εκείνος τότε αυξάνονται οι 

πιθανότητες να παγιδευτείς σε μια επαγγελματική πραγματικότητα που δεν σου 

κάνει. Αν όμως, πας με τη νοοτροπία ότι η αξιολόγηση είναι αμοιβαία υπάρχουν 

αυξημένες πιθανότητες να αποφύγεις έναν εργοδότη που δεν είναι αυτός που θα 

ήθελες. 
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2. Θέλεις να είσαι υπάλληλος; 

 

Στη δεκαετία του 1970 κυκλοφόρησε μια Αμερικάνικη ταινία βασισμένη στο 

βιβλίο του Joseph Heller με τίτλο Catch 22: Η ιστορία εκτυλίσσεται σ’ ένα 

Αμερικάνικο στρατόπεδο σε κάποια Ασιατική χώρα. Ένας φαντάρος έχει φτάσει 

στην πύλη του στρατοπέδου προκειμένου να βγει βόλτα. Ο φρουρός του λέει πως 

για να βγει χρειάζεται γραπτή άδεια. Όμως, το κτίριο που δίνει τις άδειες βρίσκεται 

έξω απ’ το στρατόπεδο! 

Μερικά χρόνια πριν γνώριζα μια κοπέλα 25 ετών η οποία είχε τελειώσει την τότε 

Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή και (μέχρι να διοριστεί...) πήγε να διδάξει σ’ ένα 

Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών. Στα αφεντικά έκανε καλή εντύπωση αλλά υπήρχε ένα 

κώλυμα: Για να δικαιούται να διδάξει έπρεπε να έχει ένα πιστοποιητικό από μια 

σχολή που ονομαζόταν ΣΕΛΕΤΕ. Όπως είναι φυσικό, η κοπέλα πήγε να γραφτεί 

στη ΣΕΛΕΤΕ. Εκεί, της είπαν πως για να τη δεχτούν πρέπει να έχει διδακτική 

εμπειρία! Άλλο Catch 22 και τούτο. 

Στις μέρες μας, ένα σωρό νέοι άνθρωποι είναι άνεργοι. Ανάμεσά τους υπάρχουν 

κάποιοι που – αν τους δίνονταν μια ευκαιρία – θα τα πήγαιναν περίφημα. Όταν 

όμως πηγαίνουν να ζητήσουν δουλειά, τους ζητάνε προϋπηρεσία!  

Τώρα η Ευρώπη μας λέει πως για να μας δανείσουν πρέπει να εξοφλήσουμε το 

χρέος μας! 

Τελικά το Catch 22 καλά κρατάει.  

Προσωπικά πιστεύω ότι - για τουλάχιστον μερικά χρόνια - ούτε ο δημόσιος, ούτε 

ο ιδιωτικός τομέας προσφέρονται για να γίνει κάποιος υπάλληλος. Στο σημείο αυτό, 

χρειαζόμαστε κάποια κριτήρια βάσει των οποίων ν’ αποφασίσουμε αν είμαστε 

φτιαγμένοι για ελεύθερο επάγγελμα ή αν είμαστε φτιαγμένοι μόνον για υπάλληλοι.  

Αντί για κάποιο τεστ, θα καταφύγω στη θεωρία του Αμερικανού ψυχολόγου 

John L. Holland (1919-2008) για τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα. Ο Holland ήταν 

για σειρά ετών καθηγητής στο πανεπιστήμιο John Hopkins. Κατά την άποψή του τα 

ενδιαφέροντά μας μπορούμε να τα κατατάξουμε σε έξι κατηγορίες: 

Ρεαλιστικά 

Ερευνητικά 
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Καλλιτεχνικά 

Κοινωνικά 

Επενδυτικά 

Συμβατικά 

Με τα πέντε πρώτα θ’ ασχοληθούμε στο κεφάλαιο των ενδιαφερόντων. Προς το 

παρόν, θα μείνουμε στην 6η κλίμακα η οποία έχει να κάνει με τα Συμβατικά 

επαγγέλματα. Αυτά είναι πιο κοντά στα υπαλληλικά. Θα περιγράψω αυτή την 

κατηγορία όσο πιο συγκεκριμένα μπορώ. Διάβασε κάθε φράση χωριστά και βάλε 

ένα βαθμό από 1 έως 5. Όσο πιο πολύ ισχύει για σένα, τόσο μεγαλύτερο βαθμό 

βάζεις. Η κλίμακα είναι: 

 

1= Καθόλου  2= Λίγο  3= Μέτρια  4= Αρκετά  5= Πολύ. 

 

Προτιμάς να δουλεύεις σε γραφείο. ___ 

Θέλεις να δουλεύεις σε μια ιεραρχία. ___ 

Σου αρέσουν οι μεγάλες εταιρείες. ___ 

Σ’ ενδιαφέρουν οι ηγετικοί ρόλοι. ___ 

Εργάζεσαι καλά όταν σου δίνουν οδηγίες. ___ 

Θέλεις να ξέρεις τι ακριβώς θέλουν οι άλλοι από σένα. ___ 

Πιστεύεις πως είσαι άτομο με αυτοέλεγχο που κάποιος μπορεί να 

    βασιστεί πάνω σου. ___ 

Ενδιαφέρεσαι για επαγγέλματα που θέλουν σωματική 

    δύναμη. ___ 

Ενδιαφέρεσαι για επαγγέλματα που απαιτούν κοντινές σχέσεις με 

    άλλους ανθρώπους. ___ 

Μετράς τα υλικά αγαθά. ___ 

 

Πρόσθεσε τους βαθμούς. Ο κατώτατος βαθμός είναι το 10. Αυτό θα πει ότι 

βαθμολόγησες όλες τις φράσεις με 1. Ο ανώτατος βαθμός είναι το 50. Αυτό θα πει 

ότι βαθμολόγησες όλες τις φράσεις με 5. Ο μέσος όρος είναι ανάμεσα στο 27 και 

29. Όσο μεγαλύτερο από το μέσο όρο είναι το άθροισμα σου, τόσο περισσότερο 

ρέπεις προς υπαλληλικά επαγγέλματα. Όσο μικρότερο από το μέσο όρο είναι το 
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άθροισμα σου, τόσο περισσότερο ρέπεις προς τα ελεύθερα επαγγέλματα.  

Για παράδειγμα, εγώ συγκέντρωσα 21 βαθμούς. Είμαι δηλαδή τουλάχιστον 6 

μονάδες πιο κάτω από το 27-29 που είναι ο μέσος όρος. Πράγματι, η επαγγελματική 

μου ιστορία δείχνει ότι δεν υπήρξα ποτέ υπάλληλος. Πιστεύω ότι αυτά τα κριτήρια 

σου επιτρέπουν να πάρεις μια πρώτη ιδέα αν είσαι πιο κοντά στο υπαλληλικό ή στο 

ελεύθερο επάγγελμα.  

Υπάρχει όμως κι ένα δεύτερο κριτήριο: Είναι ένα ερωτηματολόγιο που 

δημιούργησα βασισμένος στη θεωρία του Julian B. Rotter. O Rotter είναι ο 

δημιουργός της Κοινωνικής Θεωρίας της Μάθησης καθώς και της θεωρίας για το 

Λίκνο του Ελέγχου. Πρώτα θα συμπληρώσουμε αυτό το ερωτηματολόγιο και μετά 

θα περιγράψω τη θεωρία. Θ’ ακολουθήσουμε τις οδηγίες που είχαμε και στο 

προηγούμενο ερωτηματολόγιο.  

Διάβασε κάθε φράση χωριστά και βάλε ένα βαθμό από 1 έως 5. Όσο πιο πολύ 

ισχύει για σένα, τόσο μεγαλύτερο βαθμό βάζεις. Η κλίμακα είναι: 

 

1= Καθόλου  2= Λίγο  3= Μέτρια  4= Αρκετά  5= Πολύ. 

 

1. Ελέγχω τη συμπεριφορά μου όταν είμαι με άλλους. ___  

2. O σύντροφός μου με καταλαβαίνει. ___ 

3. Ξέρω να διασκεδάζω. ___ 

4. Eίναι πολύ σημαντικό να έχει κανείς λεφτά. ___ 

5. Oι άνθρωποι μου φέρονται όπως τους φέρομαι. ___ 

6. Yπάρχει βαρεμάρα στη ζωή μου. ___ 

7. Διατηρώ τις φιλίες μου. ___ 

8. Yπάρχουν δυνάμεις που καθορίζουν τη συμπεριφορά μας 

        που δεν τις ελέγχουμε. ___ 

9. Μπορώ να κάνω τους άλλους να μου ξανοίγονται. ___ 

10. Yπάρχει μεγάλη κοινωνική αποξένωση γύρω μας. ___ 

11. Eίμαι απόλυτα υπεύθυνος για την συμπεριφορά μου. ___ 

12. Δεν έχω χρόνο για ν’ ασχοληθώ μ’ όσα μ’ 

        ενδιαφέρουν. ___ 

13. Μπορώ και κάνω τον σύντροφό μου να με 
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        καταλαβαίνει. ___ 

14. Σήμερα οι τρόποι διασκέδασης είναι τυποποιημένοι. ___ 

15. Όποτε έχω χρήματα δεν ξέρω πώς να τ’ αξιοποιήσω. ___ 

16. Δύσκολα με καταλαβαίνουν οι άλλοι. ___ 

17. Bαριέμαι συχνά. __ 

18. Η φιλία είναι θέμα τύχης. ___ 

19. Προγραμματίζω καλά τον χρόνο μου. ___ 

20. Oι άλλοι με κρατάνε σε απόσταση. ___ 

21. Έχω απομονωθεί κοινωνικά. ___ 

22. Oι άνθρωποι είναι σκληροί. ___ 

23. Οι αποφάσεις μου καθορίζουν τη ζωή που ζω. ___ 

24. Tα γεγονότα που γίνονται γύρω μας καθορίζουν τη ζωή που 

        ζούμε.___ 

 

Οδηγίες βαθμολόγησης. 

 

α. Πρόσθεσε τους βαθμούς που έβαλες σε όλες τις μονές ερωτήσεις. 

1 __ + 3 __ + 5 __ + 7 __ + 9 __ + 11 __ + 13 __ + 15 __ + 17 __ + 19 __ + 21 

__ + 23 __ = Γράψε το άθροισμα εδώ _____. Αυτός είναι ο βαθμός εσωτερικού 

ελέγχου. 

β. Πρόσθεσε τους βαθμούς που έβαλες σε όλες τις ζυγές ερωτήσεις. 

2 __ + 4 __ + 6 __ + 8 __ + 10 __ + 12 __ + 14 __ + 16 __ + 18 __ + 20 __ + 22 

__ + 24 __ = Γράψε το άθροισμα εδώ _____. Αυτός είναι ο βαθμός εξωτερικού 

ελέγχου. 

 

Στην πραγματικότητα, οι 24 φράσεις που μόλις βαθμολόγησες, είναι 12 αλλά 

διαφέρουν στη διατύπωση! Η θεωρία του Rotter λέει πως μέσα από τον τρόπο που 

μιλάει ένας άνθρωπος, μπορούμε να καταλάβουμε κατά πόσο αντιλαμβάνεται 

ότι είναι ικανός να επιδράσει στο περιβάλλον του ή κατά πόσο θεωρεί τη 

συμπεριφορά του αποτέλεσμα των συνθηκών. Με τα δικά του λόγια το κριτήριο 

είναι κατά πόσο ένας άνθρωπος διατηρεί το «λίκνο του ελέγχου» μέσα του ή έξω 

απ’ αυτόν. Με τα δικά μου λόγια το κριτήριο είναι: Όταν σου συμβαίνει κάτι, 
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θεωρείς ότι η ευθύνη βρίσκεται σ’ εσένα ή έξω από εσένα; Στο σημείο αυτό αξίζει 

να σημειώσουμε πως η λέξη «ευθύνη» σε όλες τις λατινογενείς γλώσσες είναι 

σύνθετη: Προέρχεται από τις λέξεις «αντίδραση» (response) και τη λέξη 

«ικανότητα» (ability, abilite κ.λπ.). Μ’ άλλα λόγια, «ευθύνη» θα πει Ικανότητα 

Αντίδρασης. Αν αντί να ψάχνουμε ποιος έχει την ευθύνη, ψάξουμε ποιος έχει την 

ικανότητα αντίδρασης, θα είμαστε σε πιο ασφαλές έδαφος προκειμένου ν ‘ 

αποδώσουμε ευθύνες. 

Για παράδειγμα η φράση 2 «O σύντροφός μου με καταλαβαίνει» τοποθετεί την 

ευθύνη στο σύντροφο. Εκείνος έχει την ικανότητα να σε καταλαβαίνει. Η φράση 18 

« Η φιλία είναι θέμα τύχης» είναι της ίδιας νοοτροπίας. Πάλι εσύ δεν έχεις 

ικανότητα αντίδρασης. Είναι θέμα ...τύχης. 

Όμως οι φράσεις 13 και 7 που αναφέρονται στα ίδια θέματα έχουν μια άλλη 

διατύπωση η οποία πηγάζει από μια άλλη νοοτροπία. Η φράση 13 λέει: «Έχω τον 

τρόπο να κάνω τον σύντροφό μου να με καταλαβαίνει». Η φράση 7 λέει « Διατηρώ 

τις φιλίες μου». Εδώ το άτομο δείχνει πως έχει μια ικανότητα αντίδρασης πάνω στα 

πράγματα και δεν επηρεάζεται αποκλειστικά από τις συνθήκες. Δηλαδή, σύμφωνα 

με τον Rotter ο άνθρωπος αυτός έχει εσωτερικό λίκνο ελέγχου ενώ ο άλλος που 

έβαλε τους μεγάλους βαθμούς στις φράσεις 2 και 18 έχει εξωτερικό λίκνο ελέγχου. 

 

Τα πρώτα συμπεράσματα. 

 

Στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο ο δικός μου βαθμός εσωτερικού ελέγχου 

είναι 49 ενώ του εξωτερικού είναι 37. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζω πως έχω την 

ικανότητα ν’ αντιδρώ αυτόβουλα πάνω στα γεγονότα περισσότερο απ’ ότι θεωρώ 

πως τα γεγονότα καθορίζουν τη ζωή μου.  

Στο σημείο αυτό, καλό θα ήταν να συνδυάσουμε τα ευρήματα του πρώτου 

ερωτηματολόγιου που δείχνει κατά πόσο ρέπουμε προς τα ελεύθερα ή τα 

υπαλληλικά επαγγέλματα με αυτό που μόλις συμπληρώσαμε. Στο πρώτο 

ερωτηματολόγιο, συγκέντρωσα 21 βαθμούς. Υπενθυμίζω ότι ο μέσος όρος ήταν 27-

29. Αυτό σημαίνει ότι ρέπω περισσότερο προς τα ελεύθερα επαγγέλματα.  

Συνεπώς, από το δεύτερο ερωτηματολόγιο φαίνεται να είμαι ένας άνθρωπος που 

πιστεύει ότι έχει τον έλεγχο της ζωής του και ταυτόχρονα (από το πρώτο 
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ερωτηματολόγιο) φαίνεται ότι θέλει να κάνει ελεύθερα επαγγέλματα. Η μέχρι τώρα 

ιστορία της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας επαληθεύει τα δύο αυτά 

ερωτηματολόγια. 

Αν συμβαίνει οι δικές σου βαθμολογίες να δείχνουν ότι θεωρείς τον εαυτό σου 

«θύμα των συνθηκών» και ταυτόχρονα θέλεις να είσαι υπάλληλος, τότε τα 

πράγματα δυσκολεύουν. Σ’ αυτή την περίπτωση μην περιμένεις πολλά απ’ αυτό το 

βιβλίο. Βέβαια μπορείς να το διαβάσεις απλά και μόνο από ...περιέργεια. Δεν 

νομίζω όμως ότι είμαι σε θέση να βοηθήσω κανέναν που θέλει να γίνει υπάλληλος 

κάτω από τις τωρινές συνθήκες. Εκτός αν έχεις «μπάρμπα στην Κορώνη».  

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, αξίζει να πω πως όλα αυτά που έγραψα εδώ ο 

ψυχίατρος Eric Berne τα διατύπωσε με μια φράση: «Η μοίρα ενός ανθρώπου 

καθορίζεται από αυτά που γίνονται μέσα στο κεφάλι του, την ώρα που 

αντιμετωπίζει αυτά που γίνονται έξω απ’ το κεφάλι του». Τι να πω; 

Υποκλίνομαι! 
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3. Τι θα πει «ανεργία»; 

 

Το κυρίως θέμα του βιβλίου είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας τη συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο (2011). Τι θα πει όμως «ανεργία»; Θα πει «έλλειψη εργασίας». Και 

τι θα πει «έλλειψη εργασίας»; Αν ανήκεις στο χώρο των ανθρώπων που το μόνο που 

ξέρουν (ή θέλουν) είναι υπαλληλικές θέσεις, λες: «Είμαι άνεργος επειδή δεν βρίσκω 

δουλειά ούτε στον δημόσιο ούτε στον ιδιωτικό τομέα».  

Άλλο όμως η έλλειψη εργοδότη, και άλλο η έλλειψη δραστηριότητας. Υπάρχουν 

άνθρωποι που έχουν βγει στη σύνταξη και εξακολουθούν να είναι δραστήριοι. 

Κάποιοι άλλοι «σαπίζουν» μπροστά στην τηλεόραση. Ο ένας βρίσκει νόημα με την 

κηπουρική, ο άλλος ξεκινάει να σπουδάσει και ο τρίτος ασχολείται με τα εγγονάκια 

του. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε ανάγκη να υπάρχει κάτι που δίνει νόημα στη 

ζωή μας. Κάτι που δεν μπορεί να μας το δώσει το καφενείο η τηλεόραση και τα 

συναφή.  

 Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι «η αργία είναι η μητέρα κάθε κακίας». Ένας 

σύγχρονος ψυχολόγος, ο David Burns, μας λέει: «Η απραξία είναι το λάδι στη 

φωτιά της κατάθλιψης». Όταν είσαι στα κάτω σου η ...ξάπλα δεν βοηθά να φτιάξεις 

τη διάθεσή σου. Καλύτερα να γυαλίσεις το αυτοκίνητο σου, να τηγανίσεις αυγά, να 

καθαρίσεις τζάμια παρά να κάθεσαι και να κοιτάς το ταβάνι. Θα σε πιάσει 

μελαγχολία και ταυτόχρονα θ’ αρχίσουν οι έμμονες ιδέες. Γιατί; Γιατί άμα δεν έχεις 

τι να κάνεις, ο εγκέφαλος θα βρει κάτι με το οποίο ν’ ασχοληθεί. 

Ο Richard Bandler είναι ένας από τους δημιουργούς της Νευρογλωσσολογίας, 

μιας επιστήμης που ασχολείται με τη δομή της υποκειμενικής εμπειρίας. Σ’ ένα από 

τα βιβλία του με τον διφορούμενο τίτλο Using Your Brain for a Change γράφει: «Ο 

εγκέφαλος είναι ένα περίεργο εργαλείο: Είναι σαν έναν κομπιούτερ που δεν έχει 

κουμπί OFF. Δουλεύει όλη την ώρα! Αν δεν τον βάλεις να κάνει κάτι, θα κάνει τα 

δικά του». Έτσι λοιπόν και βρεθείς σε συνεχή απραξία ή θα καταθλίβεσαι ή θα έχεις 

έμμονες ιδέες. Κι εδώ αρχίζει ένας φαύλος κύκλος: Όσο είσαι αδρανής, τόσο 

κάνεις σκέψεις απ’ τις οποίες καταθλίβεσαι και όσο καταθλίβεσαι τόσο 

παραμένεις αδρανής και κάνεις σκέψεις που σε καταθλίβουν. 

Σχετικά με την απραξία υπάρχει μια Τούρκικη παροιμία που λέει «όταν δεν έχει 
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δουλειά ο μπακάλης, ζυγίζει τους όρχεις του». ΚΑΓΙΑΚ ΜΠΑΚΑΛ ΤΑΣΑΓΛΑΡΕ 

ΤΑΡΤΑΡ... Κάτι ανάλογο λέμε κι εμείς για το «διάολο και τα παιδιά του»... 
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Ανεργία και αδράνεια. 

 

Αν πάρουμε ότι η ανεργία είναι μια «πραγματικότητα», η αδράνεια είναι μια 

στάση που εμείς διαλέγουμε απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα. Ο αδρανής 

πιστεύει ότι οι συνθήκες φταίνε για την κατάσταση του. Ο ενεργητικός 

καταλαβαίνει ότι οι αποφάσεις που ο ίδιος παίρνει «φταίνε» για την κατάστασή του. 

Δεν υπάρχει άνεργος. Άνεργος θα πει ότι περιμένεις παθητικά να σου έρθει μια 

πρόσληψη απ’ το ...ταβάνι: Απ’ το Θεό, το θείο, το νονό, τον οικείο βουλευτή και 

βάλε. Η αδράνεια είναι μία πιθανή στάση απέναντι στην ανεργία. Αυτό δεν σημαίνει 

ότι είναι και η μόνη στάση. 

«Άνεργος» κατά τη γνώμη μου θα πει «κάποιος που δεν έχει μία εργασία απ’ την 

οποία να εισπράττει χρήματα». Άλλο όμως «άνεργος» κι άλλο «άεργος». Ο 

δεύτερος είναι «άνθρωπος χωρίς έργο». Δηλαδή χωρίς απασχόληση. Και είναι 

μόνον η «εργασία» απασχόληση; Ένας άνθρωπος ασχολείται με κάτι μόνον εάν 

πρόκειται να βγάλει κάποια χρήματα; Μόνον τότε έχει λόγο να ασχολείται; Δεν έχει 

ο ίδιος ανάγκη σαν άνθρωπος να δίνει ένα νόημα στη καθημερινότητα του; 

 Υπάρχουν λοιπόν δύο ειδών άνεργοι: Ο ενεργητικός άνεργος και ο παθητικός 

άνεργος. Ο ενεργητικός άνεργος όταν βρεθεί χωρίς εργασία, ασχολείται κάποιες 

ώρες την ημέρα στη συστηματική αναζήτηση εργασίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

αναζητάει απαραίτητα θέση υπαλλήλου. Θα μου πεις: «Πώς και πού να ξοδέψω 

κάποιες ώρες την ημέρα αναζητώντας εργασία; Θα ανοίξω μια εφημερίδα να δω τις 

αγγελίες, θα μπω να κοιτάξω αν υπάρχει καμιά προσφορά εργασίας στο διαδίκτυο 

και τι άλλο; Και πόση ώρα μπορεί να ξοδέψει κάποιος κάνοντας αυτό»; 

 Αν αντιλαμβάνεσαι τόσο επιφανειακά την ευθύνη σου να βρεις μια εργασία, 

βεβαίως δεν υπάρχουν και πολλά που μπορείς να κάνεις. Αν όμως, βάλεις το μυαλό 

σου να δουλέψει; Αν αναθεωρήσεις τον τρόπο με τον οποίο ψάχνεις εργασία;  

Ο Παναγιώτης ο «μουστάκιας» είχε ένα καφενείο σε μια γειτονιά της Αθήνας. 

Με τους χειρισμούς του, σιγά - σιγά το μαγαζί έφτασε σε σημείο που δεν του έφερνε 

πάνω από 200 Ευρώ το μήνα καθαρό κέρδος. Αφού βασανίστηκε μερικά χρόνια, 

αποφάσισε να το κλείσει. Έπρεπε όμως από κάπου να έχει ένα εισόδημα. Βρήκε 

λοιπόν έναν έμπορο στον Έβρο από τον οποίο αγοράζει φασόλια γίγαντες. Βρήκε κι 
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έναν άλλον στις Πρέσπες από τον οποίο αγοράζει κανονικά φασόλια. Τα βάζει σε 

σακουλάκια του 1,5 κιλού και παίρνει σβάρνα τα καφενεία. Μόλις βγάλει 50 Ευρώ 

καθαρό κέρδος σταματάει. Τα Σαββατοκύριακα δεν εργάζεται. Δηλαδή, ο 

Παναγιώτης από εκεί που για να βγάλει 200 το μήνα του έβγαινε ...η ψυχή, τώρα 

βγάζει 1000 σε ρυθμούς «ρελαντί» και μάλλον αφορολόγητα... 
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4. Το τρίπτυχο του προσανατολισμού. 

 

Όταν ακούμε τη λέξη «προσανατολισμός» το μυαλό μας συνήθως πηγαίνει στον 

επαγγελματικό προσανατολισμό. Το βιβλίο αυτό δεν είναι «επαγγελματικού 

προσανατολισμού» αλλά, «επαγγελματικού αναπροσανατολισμού». Δεν 

απευθύνεται σε εφήβους που αναζητούν να βρουν τις κλίσεις τους. Απευθύνεται σε 

ενήλικες οι οποίοι δεν αισθάνονται ικανοποιημένοι με την πορεία που έχει πάρει η 

μέχρι τώρα ζωή τους. Κι ένα σημαντικό ποσοστό αυτής της δυσαρέσκειας οφείλεται 

στις επαγγελματικές τους επιλογές.  

Το τρίπτυχο του προσανατολισμού αποτελείται από τρεις διαστάσεις. Αν 

καταφέρουμε να τις συνδυάσουμε μπορεί να καταλήξουμε σε κάποιο επάγγελμα 

από το οποίο ν’ αντλούμε ικανοποίηση. Οι διαστάσεις αυτές με σειρά 

σπουδαιότητας είναι:  

1. Η προσωπικότητα. 

2. Τα ενδιαφέροντα. 

3. Οι ικανότητες.  

Αν οι ικανότητες και τα ενδιαφέροντα που έχεις ταιριάζουν σε κάποιο επάγγελμα 

αλλά, δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητα σου, είναι δύσκολο ν’ ασκήσεις αυτό το 

επάγγελμα και να είσαι ψυχικά και σωματικά καλά. Παράδειγμα: Είσαι «πρωινός» 

άνθρωπος. Φτάνεις στο μέγιστο της ενεργητικότητας σου γύρω στις 11 το πρωί. Αν 

ασκείς το επάγγελμα του νυχτοφύλακα, ζεις ενάντια στη φύση σου. Το ίδιο 

παθαίνεις αν είσαι από τη φύση σου «πονόψυχος» άνθρωπος και εργάζεσαι σαν 

...δικαστικός επιμελητής. 

 Γι’ αυτό θεωρώ την προσωπικότητα σαν το θεμέλιο της αναζήτησης που 

κάνουμε για ένα καλύτερο επαγγελματικό «αύριο». Όμως, η προσωπικότητα είναι 

μια πολύπλοκη διάσταση. Γι αυτό το λόγο τη συγκεκριμένη αναζήτηση θα την 

αφήσουμε για το τέλος. Θα ξεκινήσουμε από τα ενδιαφέροντα. 

 

Τα ενδιαφέροντα 

 

Σε λίγο θα σου δοθούν κάποια κριτήρια που θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις σε 
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ποιο βαθμό τα ενδιαφέροντα σου είναι κοινωνικά, καλλιτεχνικά, εμπορικά, κ.τλ. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις και τις ανάλογες ικανότητες. Όμως, όταν ένας άνθρωπος 

ενδιαφέρεται για κάτι, μπορεί σιγά - σιγά ν’ αποκτήσει τις ικανότητες. Αν όμως, 

έχει μόνον τις ικανότητες δεν είναι απαραίτητο ότι θα αποκτήσει και τα 

ενδιαφέροντα.  

Ας υποθέσουμε για παράδειγμα, ότι φτιάχνεις πολύ νόστιμα κουλουράκια. Αυτό, 

δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα σου άρεσε σαν επάγγελμα να φτιάχνεις 

κουλουράκια. Αλλά, ακόμα κι αν σου άρεσε δεν είναι απαραίτητο ότι έχεις και την 

προσωπικότητα που ταιριάζει σ’ ένα τέτοιο επάγγελμα. 

Αφού διερευνήσουμε τα ενδιαφέροντα μας, θα κάνουμε και μια καταγραφή των 

ικανοτήτων που αναγνωρίζουμε ότι έχουμε. Στη συνέχεια θα συνδυάσουμε τα 

ευρήματα μας μ’ ένα ερωτηματολόγιο που έχει να κάνει με την προσωπικότητα 

μας. Μη φανταστείς ότι είναι μια διαδικασία λογιστική οπού κάποιοι αριθμοί θα μας 

δώσουν τις απαντήσεις. Η διαδικασία γίνεται δημιουργική και μόνο από το γεγονός 

ότι έχουμε τις ερωτήσεις!  

Πολλές φορές, ο λόγος για τον οποίο δεν βρίσκουμε τις απαντήσεις είναι διότι 

δεν έχουμε διατυπώσει τις ερωτήσεις. Δίνω ένα παράδειγμα: Έχεις γείτονα έναν 

50άρη εργένη ο οποίος διευθύνει μια ορχήστρα κλασικής μουσικής. Η σχέση σας 

είναι εντελώς ανθρώπινη. Δεν έχει καμία σχέση με μουσική. Μιλάτε για τα 

πρακτικά προβλήματα, τα οικονομικά, τα συναισθηματικά, βλέπετε καμιά φορά 

ένας ματς στην TV και άλλα. Για μουσική δεν μιλάτε. Αυτός ακούει κλασική 

μουσική. Εσύ ακούς «παραδοσιακά» τραγούδια.  

Με βάση αυτή την κατάσταση, ο γείτονας δεν κατέχει καμία «απάντηση» στη 

μουσική η οποία να είναι χρήσιμη για εσένα. Γιατί; Διότι δεν έχεις τέτοιου είδους 

προβληματισμούς ή ερωτήσεις! Όμως, πριν από ένα μήνα, ο γείτονας μετακόμισε 

για να ζήσει με την αγαπημένη του. Το διπλανό διαμέρισμα μένει άδειο. Δεν ακούς 

πια εκείνη τη μουσική που σ’ εξημέρωνε. Ανοίγεις το ραδιόφωνο και ακούς ένα 

παρόμοιο κομμάτι. Συνειδητοποιείς ότι η κλασική μουσική σου αρέσει. Θέλεις να 

μάθεις κι άλλα γι’ αυτή τη μουσική. Δηλαδή, τώρα έχεις την «ερώτηση». Όμως η 

«απάντηση» έχει μετακομίσει και ζει με την αγαπημένη του...  

Στις παραδοσιακές πολεμικές τέχνες της Ανατολής υπάρχει ένα ρητό: «Όταν ο 

μαθητής είναι έτοιμος, ο δάσκαλος εμφανίζεται». Τι θα πει αυτό; Ότι υπάρχει ένας 
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«παγκόσμιος συγχρονισμός» κάτι σαν «κάρμα» ή ό,τι άλλο πιστεύεις; Όχι! Όταν ο 

μαθητής είναι σε θέση ν’ αναγνωρίσει ότι αυτός που έχει απέναντί του είναι 

δάσκαλος, τότε και μόνον τότε είναι έτοιμος να μάθει. 

 

Διερευνώντας τα ενδιαφέροντά μας. 

 

Θα διερευνήσουμε τα ενδιαφέροντα μας μέσα από την κλίμακα του Holland που 

αναφέραμε στο κεφάλαιο 1. Υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με τη θεωρία του, τα 

ενδιαφέροντά μας μπορούμε να τα κατατάξουμε σε έξι κατηγορίες: Ρεαλιστικά, 

Ερευνητικά, Καλλιτεχνικά, Κοινωνικά, Επενδυτικά και Συμβατικά. Την τελευταία 

κατηγορία την είδαμε πιο αναλυτικά στο κεφάλαιο 1. 

Τώρα θα διερευνήσουμε κάθε κατηγορία ενδιαφερόντων χωριστά. 

Επαναλαμβάνω τις ίδιες οδηγίες που είχα δώσει για τα Συμβατικά ενδιαφέροντα:  

Διάβασε κάθε φράση χωριστά και βάλε ένα βαθμό από 1 έως 5. Όσο πιο πολύ 

ισχύει για σένα, τόσο μεγαλύτερο βαθμό βάζεις. Η κλίμακα είναι: 
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1= Καθόλου  2= Λίγο  3= Μέτρια  4= Αρκετά  5= Πολύ. 

 

Ρεαλιστικά Ενδιαφέροντα 

Είσαι σωματικά δυνατός. ___ 

Όταν βλέπουν τη σωματική σου διάπλαση σε νομίζουν 

    επιθετικό. ___ 

Έχεις αυξημένες σωματικές ικανότητες. ___ 

Δυσκολεύεσαι να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. ___ 

Δυσκολεύεσαι στην επικοινωνία σου με τους άλλους. ___ 

Σου αρέσει να εργάζεσαι σε ανοιχτούς χώρους. ___ 

Σου αρέσει να χρησιμοποιείς εργαλεία και μηχανήματα. ___ 

Προτιμάς να εργάζεσαι με μηχανές παρά με ανθρώπους ή 

    με σκέψεις. ___ 

Έχεις συντηρητική πολιτική και οικονομική ιδεολογία. ___ 

Σου αρέσει να δουλεύεις με τα χέρια. ___ 

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

 

1= Καθόλου  2= Λίγο  3= Μέτρια  4= Αρκετά  5= Πολύ. 

 

Σ’ ενδιαφέρει η επιστήμη & οι επιστημονικές δραστηριότητες. ___ 

Έχεις ψηλούς στόχους. ___ 

Ενδιαφέρεσαι ιδιαίτερα να συνεργάζεσαι με άλλους. ___ 

Σου αρέσει να λύνεις θεωρητικά προβλήματα. ___ 

Νιώθεις έντονα την ανάγκη να κατανοήσεις τον φυσικό 

    κόσμο. ___ 

Προτιμάς να βρίσκεις λύσεις σε προβλήματα παρά να 

    τ’ αντιμετωπίζεις. ___ 

Δεν σου αρέσουν οι καταστάσεις με πολλούς κανόνες. 

Έχεις νεοτεριστικές ιδέες και συμπεριφορά. ___ 

Είσαι αυθεντικός. ___ 

Στις επιστημονικές αναζητήσεις και δραστηριότητες είσαι 
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    δημιουργικός. ___ 

 

Καλλιτεχνικά Ενδιαφέροντα 

 

1= Καθόλου  2= Λίγο  3= Μέτρια  4= Αρκετά  5= Πολύ. 

 

Σου αρέσει ν’ αυτοσχεδιάζεις. ___ 

Σου αρέσουν οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες. ___ 

Ενδιαφέρεσαι για δραστηριότητες που απαιτούν σωματική 

    δύναμη. ___ 

Σου αρέσουν τα πολύπλοκα. ___ 

Σου αρέσει ό,τι λύνεται με αυτοσχεδιασμό και δημιουργικά 

    μέσα. ___ 

Είσαι συναισθηματικός και ευαίσθητος. ___ 

Προτιμάς να εργάζεσαι μόνος σου. ___ 

Δυσκολεύεσαι να διεκδικήσεις. ___ 

Δυσκολεύεσαι να υποστηρίξεις τις απόψεις σου. ___ 

Είσαι αυθεντικός έως και παρορμητικός. ___ 

 

Κοινωνικά Ενδιαφέροντα 

 

1= Καθόλου  2= Λίγο  3= Μέτρια  4= Αρκετά  5= Πολύ. 

 

Είσαι κοινωνικός. ___ 

Είσαι βάσιμος. ___ 

Ενδιαφέρεσαι για το καλό των άλλων. ___ 

Εκφράζεσαι με άνεση. ___ 

Τα πηγαίνεις καλά με τους άλλους. ___ 

Σου αρέσει να είσαι σε παρέες. ___ 

Προτιμάς να λύνεις τα προβλήματά σου με τη συζήτηση. ___ 

Συχνά παίζεις το ρόλο του μεσολαβητή στις σχέσεις των 

    άλλων. ___ 
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Συνήθως είσαι ευδιάθετος . ___ 

Είσαι δημοφιλής. ___ 

 

Επενδυτικά Ενδιαφέροντα 

 

1= Καθόλου  2= Λίγο  3= Μέτρια  4= Αρκετά  5= Πολύ. 

 

Έχεις ευχέρεια λόγου την οποία χρησιμοποιείς για να πουλάς 

    και να πείθεις. ___ 

Σου αρέσει να κατέχεις ηγετικούς ρόλους. ___ 

Συνήθως ασχολείσαι με πωλήσεις. ___ 

Θεωρείς τον εαυτό του ενεργητικό, ενθουσιώδη, εξερευνητικό 

    και σίγουρο. ___ 

Προτιμάς στόχους στους οποίους μπορείς ν’ αναλαμβάνεις την 

    ευθύνη. ___ 

Είσαι ανυπόμονος με δουλειές ακριβείας ή με δουλειές οι οποίες 

    χρειάζονται μεγάλες περιόδους διανοητικής προσπάθειας. ___ 

Σου αρέσει να πείθεις τους άλλους για τη δική σου αντίληψη 

    των πραγμάτων. ___ 

Ενδιαφέρεσαι για επενδύσεις και επιχειρήσεις. ___ 

Παρακολουθείς τα χρηματοοικονομικά. ___ 

Πιστεύεις πως το χρήμα φέρνει την ευτυχία. ___ 

 

Τα συμπεράσματά σου 

 

Δίπλα σε κάθε κατηγορία γράψε το αποτέλεσμα που προέκυψε από την 

αξιολόγηση που έκανες.  

Ρεαλιστικά ___ 

Ερευνητικά ___ 

Καλλιτεχνικά ___ 

Κοινωνικά ___ 

Επενδυτικά ___ 
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5. Τα 4 ντοσιέ. 

 

Δεν γνωρίζω βέβαια ποια είναι η σχέση σου με τους κομπιούτερ και τα 

ηλεκτρονικά. Σίγουρα όμως ξέρεις τι θα πει ντοσιέ. Πάρε από ένα βιβλιοπωλείο 4 

ντοσιέ. (Αν γνωρίζεις από ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν χρειάζεται να πας σε 

βιβλιοπωλείο. Απλά δημιουργείς 4 ηλεκτρονικά ντοσιέ ). Στο πρώτο γράψε στην 

ετικέτα ενδιαφέροντα στο δεύτερο γράψε ικανότητες, στο τρίτο γράψε 

προσωπικότητα και στο τέταρτο γράψε αδυναμίες. 

Σε καθένα από αυτά τα ντοσιέ βάλε ένα χαρτί στο οποίο θα καταγράψεις τα 

συμπεράσματα που έβγαλες μέσα από τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσες και θα 

συμπληρώσεις. Επαναλαμβάνω: Δεν είναι θέμα αριθμών. Σε κάθε ντοσιέ θα γράψεις 

σε μία σελίδα τα συμπεράσματα σου για τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και την 

προσωπικότητα σου. (Προς το παρόν έχεις στοιχεία μόνο για τα ενδιαφέροντά σου. 

Τα υπόλοιπα ακολουθούν). 

 Αφού το κάνεις αυτό άσε τα ντοσιέ πάνω σε ένα τραπεζάκι κοντά σου. Κάθε 

φορά που σου έρχεται μια σκέψη για ένα ενδιαφέρον που το είχες ξεχάσει, για μία 

ικανότητά σου που δεν υπολόγισες ή για ένα στοιχείο της προσωπικότητάς σου που 

ξέχασες να το αναφέρεις, πήγαινε στο ανάλογο ντοσιέ και πρόσθεσε κι αυτό το 

στοιχείο. 

Ας σου δώσω μερικά παραδείγματα: Κάποια μέρα σκέφτεσαι πως παράβλεψες 

ότι γνωρίζεις ξένες γλώσσες. Πήγαινε κατευθείαν στο ντοσιέ που λέει ικανότητες 

και σημείωσε το. Αν στο χώρο των ενδιαφερόντων σου θυμηθείς ότι ενδιαφέρεσαι 

για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πήγαινε στο ντοσιέ που λέει ενδιαφέροντα 

και συμπλήρωσέ το. 

Πριν κλείσω αυτό το κεφάλαιο θέλω ν’ αναφέρω ότι έχω μακροχρόνια εμπειρία 

στην Ψυχομετρία. Είναι τα ψυχολογικά τεστ, τα ερωτηματολόγια και οι στατιστικές 

μέθοδοι μέτρησης της συμπεριφοράς. Τα περισσότερα από αυτά τα επιστημονικά 

εργαλεία έχουν έναν περιορισμό: Γίνονται σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Αν μου 

ζητήσεις ν’ αξιολογήσω τον εαυτό μου μέσα σε μισή ώρα, αυτό που θα μάθεις για 

μένα είναι ό,τι μου έρθει στο νου εκείνη τη στιγμή. Αν όμως μου ζητήσεις ν’ 

αξιολογήσω τον εαυτό μου μέσα σε 15 μέρες, σίγουρα τα στοιχεία που θα έχω θα 
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είναι πιο αξιόπιστα. Γι’ αυτό και μας προτρέπω ν’ ανοίξουμε ντοσιέ.  

Σου παραθέτω τι έγραψα για μένα και σε προτρέπω να κάνεις κι εσύ το ίδιο. Αν 

πιάσεις χαρτί και μολύβι η μέθοδος αυτή έχει να σου δώσει πολλά. Συνήθως η 

πρώτη καταγραφή είναι πρόχειρη. Αποτελεί όμως ένα θεμέλιο πάνω στο οποίο, 

μέσα σε 15 μέρες θα καταλήξεις σε μια ακριβέστερη καταγραφή. Φυσικά δεν 

χρειάζεται να περιοριστείς στα 10 συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που αναφέρω για 

τον εαυτό μου. Ακόμα και τώρα που τα κοιτάζω, κάτι θα μπορούσα να προσθέσω, 

κάτι ν’ αφαιρέσω και κάτι να το γράψω διαφορετικά. 

Μάλιστα, για να μη σε περιορίσω μόνο στα δικά μου χαρακτηριστικά, αναφέρω 

και τα χαρακτηριστικά μιας συνεργάτιδας μου η οποία είναι 45 ετών. Καλό θα ήταν 

να διαβάσεις τις καταγραφές που έχουμε κάνει και οι δύο. Μετά, βάλε το βιβλίο 

στην άκρη, πάρε ένα χαρτί κι ένα μολύβι και γράψε τα δικά σου.  

 

Ντοσιέ Πρώτο: Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς 

                         μου. 

 

Δεν μ’ αρέσει να έχω εξουσία πάνω απ’ το κεφάλι μου.  

Μου αρέσει η οργάνωση και το πρόγραμμα.  

Δεν μου αρέσει να είμαι υποχρεωμένος να ξυπνάω με ξυπνητήρι.  

Σιχαίνομαι τους συμβιβασμούς.  

Όταν έχω χρήματα είμαι πιο ευδιάθετος.  

Όταν δεν έχω χρήματα είμαι o «αγχωμένος άρχοντας».  

Είμαι, από μικρός, κοινωνικός άνθρωπος. 

Κρατάω το λόγο μου και στην ώρα και στο χρήμα. 

Στα πολύ σημαντικά αντιδράω ψύχραιμα.  

Συνέχεια με κάτι ασχολούμαι. 

 

Τα χαρακτηριστικά της Φωτεινής. 

 

Εγώ κατέγραψα 10 χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μου. Η Φωτεινή 

κατέγραψε 25. Για να φέρω μια ισορροπία θα διαλέξω τα πιο σημαντικά.  

Δεν μ’ αρέσει η εξουσία αλλά δεν έχω πρόβλημα να λειτουργώ επαγγελματικά 
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σε περιβάλλοντα που η εξουσία τα χαρακτηρίζει (π.χ. στρατός).  

Προτιμώ να οργανώνω το πρόγραμμά μου μόνη μου. Δεν δυσκολεύομαι να 

ακολουθήσω προγράμματα ( π.χ. ημερήσιο πρόγραμμα άσκησης, δίαιτα κ.λπ.). 

Μεσημέρι και απόγευμα είναι οι πιο δημιουργικές μου ώρες. 

Όταν έχω χρήματα είμαι πιο ευδιάθετη.  

Αντέχω αρκετά στη στέρηση. 

Δεν βιάζομαι σχεδόν ποτέ. Έχω την αίσθηση ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ μου.  

Είμαι μέτρια κοινωνική. Προσαρμόζομαι σιγά- σιγά σε καινούργιες παρέες και 

μου παίρνει χρόνο να κάνω νέους φίλους. 

Είμαι συνεπής και ακριβής στα ραντεβού μου. 

Κρατάω το λόγο μου. Δε χρειάζομαι συμβόλαια. 

Ό,τι αναλαμβάνω το φέρνω εις πέρας. 

Στα πολύ δύσκολα είμαι βράχος. Συχνά αναλαμβάνω το ρόλο του σωτήρα ή 

εκείνου που λύνει προβλήματα. 

Όταν κάτι δύσκολο πρέπει να γίνει, προτιμώ να το κάνω μόνη μου παρά με 

ομάδα. 

Έχω ανεπτυγμένη την αίσθηση της δικαιοσύνης. Το άδικο με εξοργίζει και όχι 

μόνο όταν με αφορά.  

Δεν τσακώνομαι. Απεχθάνομαι τους καβγάδες και τις φωνές. 

Μ’ ενδιαφέρει περισσότερο η διαδρομή παρά ο στόχος. 

Όταν δεν είμαι καλά κλείνομαι στον εαυτό μου και δεν εξωτερικεύω τα 

προβλήματά μου.  

Είμαι των άκρων. Ή του ύψους ή του βάθους. Μπορώ να περάσω από την 

απόλυτη συμμόρφωση στην απόλυτη αναρχία. (Σφακιανό DNA) ! 

Τώρα που διάβασες τις καταγραφές που κάναμε για την προσωπικότητά 

μας η Φωτεινή κι εγώ, βάλε το βιβλίο στην άκρη και κάνε τις δικές σου 

καταγραφές. 

 

Ντοσιέ Δεύτερο: Τα ενδιαφέροντά μου. 

 

Ξεκινάμε με μια καταγραφή που έκανα εγώ για τα ενδιαφέροντά μου. 

Η ανθρώπινη συμπεριφορά.  
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Η σχέση προσωπικότητας και σωματικής υγείας.  

Η μουσική ενεργητικά και παθητικά. 

 Ενεργητικά: Έχω γράψει πάνω από 20 τραγούδια.  

 Παθητικά: Ακούω όλα τα είδη. 

 Ενεργητικά: Ταξινομώ και βαθμολογώ αυτά που ακούω.  

Έχω βαθμολογημένα 9.500 κομμάτια μουσικής , από συμφωνίες μέχρι 

ρεμπέτικα. 

Έχω 3,5 εικοσιτετράωρα ταξινομημένη και βαθμολογημένη κλασική μουσική.  

Η τεχνολογία και ειδικά οι αυτοματισμοί.  

Τα αθλητικά ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

Η φωτογραφία και οι εικαστικές τέχνες. 

 

Ντοσιέ τρίτο: Οι ικανότητές μου  

 

Γνωρίζω πάνω από 50 ποιήματα απ’ έξω. 

Από 7 ετών απαγγέλλω ποιήματα σε ακροατήριο. 

Έχω χιούμορ.  

Αξιολογώ γρήγορα και με ακρίβεια τους ανθρώπους. 

Παρατηρώ και μαθαίνω από μικροπράγματα που στους  περισσότερους περνάν 

απαρατήρητα.  

Έχω αμεσότητα και είμαι φιλικός. 

Είμαι χαρισματικός σαν δάσκαλος. 

Παίζω κιθάρα. 

Γνωρίζω τους στίχους σε πάνω από 1500 Ελληνικά και ξένα  τραγούδια. 

Ξέρω να κάνω έρευνα και προχωρημένες στατιστικές αναλύσεις. 

Πολλοί διαβάζουν αυτά που γράφω και υπολογίζουν αυτά που λέω. 

Ξέρω Καράτε.  

Έχω μακροπρόθεσμη μνήμη που ξεχωρίζει.  

Μιλάω Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά και Ιταλικά ...Φραγκολεβαντίνικα.  

Γνωρίζω πολλά μυστικά στη διατροφή και κάποια τα εφαρμόζω.  

Στο επάγγελμά μου οι πεποιθήσεις μου συνήθως επαληθεύονται.  

Είμαι δημιουργικός.  
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Έχω πολύ καλή αντίληψη του χρόνου.  

Είμαι αποτελεσματικός διαχειριστής χρόνου.  

Έχω επιρροή στην κοινωνία που ζω.  

Έχουν εκδοθεί 21 βιβλία μου που τα έχουν διαβάσει πάνω από ένα εκατομμύριο 

άνθρωποι. 

 

Ντοσιέ Τέταρτο: Οι αδυναμίες μου 

 

Χάνω την συγκρότησή μου και την ψυχραιμία μου από μικροπράματα. Παθαίνω 

«κολλήματα» και χαλάει η διάθεσή μου από επουσιώδη πράγματα.  

Βαριέμαι πιο γρήγορα από τους άλλους.  

Έχω επιχειρηματικές ιδέες, αλλά δεν έχω υλοποιήσει τίποτα.  

Μερικές φορές αποφασίζω με βάση πρόωρα συμπεράσματα.  

Με τα λογιστικά παριστάνω ότι έχω ...αλλεργία, αλλά στην πραγματικότητα τα 

βαριέμαι. 

Στις οικονομικές συναλλαγές : 

Όταν συμβουλεύω άλλους είμαι κάθετος. Δηλαδή, όταν ακολουθούν τις 

συμβουλές μου, κερδίζουν.  

Όταν διαπραγματεύομαι για τον εαυτό μου είμαι οριζόντιος. Δηλαδή, κοιμάμαι 

όρθιος. 

Δεν γυμνάζομαι πια.  

Δεν έχω καλή αντίληψη του χώρου.  

Όταν με πιάσει η αίσθηση βιασύνης δύσκολα τη σταματάω.  

Εκείνο που μ’ εντυπωσίασε με τα 4 ντοσιέ ήταν ότι από τη μια μέρα στην άλλη, 

αφαιρούσα κάτι από το ένα και πρόσθετα κάτι σε κάποιο άλλο. Αυτό, όσο 

περνούσαν οι μέρες συνέχισα να το κάνω. Έτσι, μετά από 15 μέρες περίπου, είχα 

μια πολύ πιο ολοκληρωμένη εικόνα του εαυτού μου σε σύγκριση με την αρχική μου 

αξιολόγηση.  

Βέβαια, οι γνώσεις μου στoν υπολογιστή δίνουν τη δυνατότητα να γλιτώνω από 

τα πρακτικά, όπως να τρέχω ν’ αγοράζω ντοσιέ. Όμως, αυτό δεν έχει σημασία. 

Εκείνο που μετράει είναι το εξής: Καλύτερα να καταλάβεις ποιος είσαι κατά 80% 

μέσα σε 10 -20 μέρες παρά να καταλάβεις ποιος είσαι κατά 60% μέσα σε μια 
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ώρα. Τόσο διαρκεί συνήθως η συμπλήρωση κάποιου ερωτηματολόγιου ή τεστ. Γι’ 

αυτό επιμένω: Ντοσιέ και πάλι ντοσιέ! Με αυτό τον τρόπο σιγά-σιγά κάνεις μια 

απογραφή του δυναμικού σου. Από εκεί και πέρα το επόμενο βήμα είναι να 

συνθέσεις τα ευρήματά σου. 
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6. Κοστολογώντας τον εαυτό μας. 

 

Θέλω να επανέλθουμε για λίγο στις αδυναμίες. Οι αδυναμίες μπορεί να είναι 

από επαγγελματικές, π.χ. «δεν ξέρω να κάνω καλή οικονομική διαχείριση», μέχρι 

προσωπικές όπως «δεν έχω υπομονή». Το να λάβουμε υπόψη μας τα αδύνατα 

σημεία μας, είναι κάτι που μπορεί ν’ αποδειχθεί πολύ χρήσιμο γιατί μας βοηθάει ν’ 

αναγνωρίζουμε τους ανθρώπους που είναι ικανοί εκεί που εμείς είμαστε αδύναμοι 

και το αντίστροφο. Όπως έχω ξαναγράψει, αυτοί που τελειώνουν τα Πανεπιστήμια 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:  

Οι πρώτοι (και δυστυχώς οι περισσότεροι) είναι οι πτυχιοφόροι. Οι δεύτεροι 

είναι οι πτυχιούχοι. Οι πτυχιοφόροι περιορίζουν τις επιλογές τους στα πλαίσια του 

διπλώματος που πήραν. Παραδείγματος χάριν, σπούδασες οικονομολόγος; 

Περιμένεις να βρεις μια δουλειά σαν οικονομολόγος. Σπούδασες γιατρός; 

Περιμένεις να βρεις μια δουλειά σαν γιατρός. Όμως ακόμα και ένα ψιλικατζίδικο να 

φτιάξεις, αν ο δρόμος για το πτυχίο σ’ έχει μάθει να σκέφτεσαι, αυτό από μόνο του 

σου δίνει ένα πλεονέκτημα. Μπορείς δηλαδή, ν’ αξιοποιήσεις τις γνώσεις σου, ώστε 

να έχεις ένα εισόδημα χωρίς το αντικείμενο της εργασίας σου να περιορίζεται στα 

στενά πλαίσια των τυπικών σου προσόντων.  

Οι πτυχιούχοι είναι αυτοί που κάνουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Γνωρίζω 

άνθρωπο με πτυχίο ιατρικής που την ευτυχία του την βρήκε παίζοντας εδώ και 

χρόνια μπουζούκι σε νυχτερινά κέντρα! Γνωρίζω έναν οικονομολόγο που πήρε τις 

συνταγές της γιαγιάς του, έφτιαξε μια ταβέρνα που την ονόμασε «Ο 

οικονομολόγος» και τώρα τα δύο παιδιά του, που βοηθούσαν από μικρά στο μαγαζί, 

σπουδάζουν στην Αγγλία. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι μέσα από τις σπουδές 

τους έμαθαν να σκέφτονται συστηματικά και να μην αποφασίζουν στη τύχη. Αν η 

επαγγελματική σου ασφάλεια είναι στα στενά πλαίσια του πτυχίου που πήρες, θα 

αναζητάς κάποιο καλό άνθρωπο να σου δώσει ένα μισθό για να μπορείς να τα 

βγάλεις πέρα. Αν όμως είσαι πτυχιούχος τότε μπορείς να οραματιστείς κι ένα 

ελεύθερο επάγγελμα. 
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7. Τα Ευρώ και οι ...ΕΜο. 

 

Πολλές φορές μ’ επισκέπτονται επαγγελματικά άνθρωποι που μαζί τους 

κουβαλάνε και τη ...διάγνωση: «Κατάθλιψη». Μερικοί απ’ αυτούς «βολεύονται» μ’ 

αυτή τη διάγνωση και καταφεύγουν στα ψυχοφάρμακα. Κάποιοι άλλοι, δεν τη 

θέλουν αυτή τη λύση και το ψάχνουν ψυχολογικά. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις «κατάθλιψης», αυτό που διαπιστώνω είναι μια 

ενεργειακή χρεοκοπία. Φαντάσου έν’ αυτοκίνητο το οποίο ξοδεύει συνέχεια 

βενζίνη και δεν σταματάει ποτέ σ’ ένα βενζινάδικο. Το κοινό στοιχείο ανάμεσα σ’ 

αυτούς τους ανθρώπους είναι η ποιότητα της ζωής που ζούνε. Τα καθημερινά 

ενεργειακά τους έξοδα είναι πολύ περισσότερα απ’ τα ενεργειακά τους έσοδα. Έτσι, 

όπως είναι φυσιολογικό ...μένουν από βενζίνη. 

Το φαινόμενο αυτό, με οδήγησε να κάνω πριν λίγα χρόνια μια έρευνα για την 

ποιότητα ζωής. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας τα δημοσίευσα στο βιβλίο μου 

«Άλλα θέλω κι άλλα κάνω». Από τότε, το θέμα αυτό εξακολουθεί να μ’ ενδιαφέρει 

επιστημονικά. Έτσι, επινόησα την έννοια της «Ενεργειακής Μονάδας» ή ΕΜο, 

όπως μου αρέσει να την αποκαλώ. Πώς θα την ορίσουμε; Ας ξεκινήσουμε μ’ ένα 

παράδειγμα: 

Ο Βασίλης και η Άντα είναι απόφοιτοι της Μαθηματικής σχολής. Πέρασαν την 

ίδια χρονιά στο Πανεπιστήμιο και αποφοίτησαν μαζί. Μέσα στα χρόνια έγιναν 

φίλοι. Και οι δύο «έχουν κάνει τα χαρτιά τους» και περιμένουν - κάποτε... - να 

διοριστούν σαν καθηγητές στο δημόσιο. Στο μεταξύ, βγάζουν ένα καλό χαρτζιλίκι 

κάνοντας ιδιαίτερα μαθήματα. Και οι δύο χρεώνουν 20 Ευρώ την ώρα.  

Με βάση αυτά τα δεδομένα, δημιουργείται η εντύπωση ότι καθένας από τους δύο 

εισπράττει Ευρώ ανάλογα με τις ώρες που εργάζεται. Δηλαδή αν η Άντα κι ο 

Βασίλης εργαστούν ο καθένας από 5 ώρες θα εισπράξουν 100 Ευρώ ο καθένας. 

Όμως, το ερώτημα είναι: Πόσο κοστίζουν αυτά τα Ευρώ στον καθένα από τους δυο; 

Διότι, τα 20 Ευρώ τα βγάζουν πολύ διαφορετικά:   

Η Άντα ζει με το σύντροφό της στο Παγκράτι. Επειδή το σπίτι είναι μικρό, είναι 

δύσκολο να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα στο χώρο της. Έτσι, πηγαίνει στα σπίτια των 

μαθητών. Έχει κάποια μαθήματα στην περιοχή αλλά, τα περισσότερα είναι με 
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μαθητές που μένουν αρκετά μακριά. Αυτό το αντιμετωπίζει μ’ ένα δίτροχο που έχει 

αγοράσει.  

Οι γονείς του Βασίλη ζουν σ’ ένα ιδιόκτητο τριώροφο στην Άνω Γλυφάδα. Στο 

ισόγειο είναι η γιαγιά, στον πρώτο όροφο η οικογένεια του Βασίλη και στον τρίτο 

υπάρχει ένα στούντιο που οι γονείς τού παραχώρησαν μόλις ολοκλήρωσε τη 

στρατιωτική του θητεία. Ο Βασίλης τα ιδιαίτερα μαθήματα τα κάνει στο χώρο του. 

Αυτό σημαίνει ότι βγάζει μεν 20 Ευρώ την ώρα όπως και η Άντα αλλά, ξοδεύει 

πολύ λιγότερες ενεργειακές μονάδες.  

Αλλά, από τι αποτελείται μια «ενεργειακή μονάδα»; Μέχρις στιγμής έχω 

εντοπίσει 3 στοιχεία: 

1. Ο χρόνος που ξοδεύει κάποιος για να ολοκληρώσει μια εργασία. 

 Πόση ώρα ξοδεύει η Άντα για ένα ιδιαίτερο μάθημα και πόση ο Βασίλης. 

2. Η σωματική και ψυχική ενέργεια που απαιτεί η εργασία. 

 Πόση σωματική και ψυχική προσπάθεια ξοδεύει καθένας από τους δύο; 

3. Η ζήτηση που υπάρχει για τις συγκεκριμένες γνώσεις που απαιτεί η εργασία. 

 Στο σημείο αυτό, τυπικά δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην Άντα και το 

Βασίλη, εκτός αν ένας από τους δύο είναι πιο χαρισματικός δάσκαλος. 

Με βάση τα δύο πρώτα από τα παραπάνω στοιχεία, για να βγάλει η Άντα 20 

Ευρώ ξοδεύει περισσότερο χρόνο απ’ τον Βασίλη διότι έχει και τις μετακινήσεις. 

Ταυτόχρονα, προκειμένου να μετακινηθεί, ξοδεύει περισσότερη σωματική και 

ψυχική ενέργεια απ’ τον Βασίλη. (Αν αναρωτιέσαι για την ψυχική ενέργεια, 

οδήγησε ένα δίτροχο στο κέντρο της πόλης με όλους τους απρόσεκτους γύρω σου 

και θα καταλάβεις τι εννοώ)... 

Χονδρικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια Ενεργειακή Μονάδα είναι η 

ενέργεια που ξοδεύουμε μέσα σε μια χρονική μονάδα. Αυτό το κατανοούμε 

περισσότερο αν σκεφτούμε πόσα Ευρώ ξοδεύει ένας άνθρωπος την ώρα. Ας 

υποθέσουμε ότι ο Θανάσης κι εγώ, ξοδεύουμε ο καθένας 5 Ευρώ την ώρα. Αυτό δεν 

σημαίνει ότι ξοδέψαμε και τις ίδιες ΕΜο. Μπορεί ο Θανάσης τα 5 αυτά Ευρώ να τα 

ξόδεψε κάνοντας ηλιοθεραπεία σε μία πισίνα. Πόσες ΕΜο να ξόδεψε; Ας πούμε 

αυθαίρετα ότι ξόδεψε 1 ΕΜο. (Πόση ενέργεια απαιτείται για να είσαι «αραχτός» σε 

μια πισίνα); Από την άλλη, εγώ τα 5 Ευρώ τα ξόδεψα για να πάρω μπογιά και να 

βάψω το μπάνιο του σπιτιού μου. Αν ο Θανάσης ξόδεψε 1 ΕΜο, εγώ δεν ξόδεψα 
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περισσότερες; 

Αντιστρέφω το παράδειγμα: Πόσα Ευρώ βγάζει ο Θανάσης την ώρα; Ας πούμε 

ότι βγάζει 200 Ευρώ την ώρα. Κι εγώ πόσα βγάζω; Πες βγάζω 100. Ναι, αλλά με 

πόσες ενεργειακές μονάδες (ΕΜο) βγάζει ο καθένας αυτά τα χρήματα; Μπορεί ο 

Θανάσης, για να βγάλει 200 Ευρώ να πρέπει να ξοδέψει 400 ΕΜο ενώ εγώ για να 

βγάλω τα 100 να ξοδεύω 50 ΕΜο. Σ’ αυτή την περίπτωση, εγώ για να βγάλω ένα 

Ευρώ ξοδεύω (50/100=) 0.5 ΕΜο. Ο Θανάσης για κάθε Ευρώ που βγάζει, ξοδεύει 

(400/200=) 2 ΕΜο. Άρα, ο Θανάσης για να βγάλει 1 Ευρώ ξοδεύει 4 φορές 

περισσότερη ενέργεια απ’ ό,τι εγώ. Στην περίπτωση αυτή, φαινομενικά, έχω 

μεγαλύτερες πιθανότητες η ποιότητα της ζωής μου να είναι καλύτερη απ’ ό,τι του 

Θανάση. 

Δυστυχώς όμως, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά: Ενώ τα Ευρώ είναι μια 

συγκεκριμένη οικονομική μονάδα, οι ΕΜο έχουν διάφορες μορφές. Επειδή τα 

πράγματα από δω και πέρα γίνονται πολύπλοκα, θα επιστρέψω στο παράδειγμα του 

αυτοκινήτου αλλά με πιο ρεαλιστικούς αριθμούς: 

Ο Θανάσης για να κάνει 30 χιλιόμετρα ξοδεύει 2 λίτρα βενζίνη. Εγώ για την ίδια 

απόσταση ξοδεύω 1 λίτρο. Όμως, άλλο ο Θανάσης να ξοδεύει αυτή τη βενζίνη για 

να βγάλει το μεροκάματο κι άλλο για να πάει βόλτα τις κόρες του. Στη μια περίπτωση 

έχει ενεργειακά έξοδα μόνον, ενώ στη δεύτερη έχει τις ΕΜο που εισπράττει από τη 

βόλτα με τα παιδιά του. Μπορεί λοιπόν ο Θανάσης στη βόλτα να ξοδεύει 2 ΕΜο για 

το χιλιόμετρο αλλά, το δυναμό του αυτοκινήτου να γεμίζει τις μπαταρίες με 

ενέργεια 6 ΕΜο το χιλιόμετρο! 

Μ’ άλλα λόγια, υπάρχουν 2 ειδών Ενεργειακές Μονάδες: Αυτές που ξοδεύουμε 

με σκοπό να βγάλουμε Ευρώ κι εκείνες που τις ξοδεύουμε χωρίς να έχουμε κάποιο 

οικονομικό κέρδος. Τέτοιες ΕΜο ξοδεύουμε για να φροντίσουμε τον εαυτό μας κι 

αυτούς που αγαπάμε. Επίσης για ν’ ασχοληθούμε με αυτά που μας ενδιαφέρουν. 

Πιστεύω πάντως ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να ξεχωρίσουμε 

ανάμεσα στις ΕΜο που - ξοδεύοντάς τες - δουλεύει το δυναμό και μας γεμίζει τις 

μπαταρίες και σ’ εκείνες που το μόνο που μπορούν να φέρουν είναι σκέτα Ευρώ...  

Κατά τη γνώμη μου, αυξάνονται οι πιθανότητες να ζούμε μια καλύτερη ποιότητα 

ζωής, αν πάψουμε να σκεφτόμαστε μόνον σε Ευρώ κι αρχίσουμε να σκεφτόμαστε 

και σε ΕΜο. 
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ΕΜο και κοστολόγηση 

 

Αυτή η σχέση είναι πολύ σημαντική προκειμένου να μάθουμε να κοστολογούμε 

τον εαυτό μας. Και εδώ είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε έναν άνθρωπο με 

νοοτροπία πτυχιοφόρου από έναν με νοοτροπία πτυχιούχου. Στην πρώτη 

περίπτωση σε κοστολογούν οι άλλοι. Στη δεύτερη κοστολογείς εσύ τον εαυτό 

σου. Πώς όμως θα κοστολογήσεις τον εαυτό σου ακόμα και αν είσαι πτυχιούχος; 

Με τι κριτήρια; 

Στην κοινωνία πάντα υπάρχουν ακάλυπτες ανάγκες. Είναι σημαντικό να μπορείς 

να κάνεις τα εξής πράγματα:  

α. Να είσαι σε θέση να ικανοποιείς κάποια ανάγκη για την οποία υπάρχει 

«κοινωνική ζήτηση». Δηλαδή να έχεις συγκεκριμένες γνώσεις και ικανότητες. Π.χ. 

να γνωρίζεις να επισκευάζεις υπολογιστές, να ξέρεις να διδάσκεις μαθηματικά, να 

κουρεύεις μαλλιά κ.λπ.  

 β. Να είσαι ικανός να εντοπίζεις τους ανθρώπους που έχουν αυτή την ανάγκη. 

Στον τομέα αυτό ειδικεύεται η επιστήμη που ονομάζεται «έρευνα αγοράς». Μ’ άλλα 

λόγια, δεν αρκεί να γνωρίζεις ποιο είναι το σωστό δόλωμα. Καλό θα ήταν να ξέρεις 

και τον ...ψαρότοπο. Επίσης, αν πουλάς δολώματα, καλό θα ήταν να μην 

προσπαθήσεις να τα πουλήσεις στο βουνό.... 

γ. Να μπορείς να «διαφημίζεις» τις ικανότητές σου στο κοινωνικό περιβάλλον 

που ανήκεις. Έρχονται κάποιοι άνθρωποι να μιλήσουν μαζί μου. Ανάμεσα σε άλλα 

στοιχεία που πρέπει να κρατήσω, είναι και τι δουλειά κάνουν. Ο ένας δηλώνει ένα 

σκέτο ιδιωτικός υπάλληλος. Ο άλλος λέει «διευθύνω το τάδε ξενοδοχείο». Κι αυτός 

ιδιωτικός υπάλληλος είναι, αλλά το διατυπώνει διαφορετικά. Ζούμε σε μια εποχή 

που το περιτύλιγμα πουλάει, μερικές φορές, πιο πολύ από το περιεχόμενο.  

Είχα πρόσφατα μια επισκέπτρια η οποία για επάγγελμα είχε δηλώσει «ιδιωτική 

υπάλληλος». Οι προβληματισμοί της ήταν γύρω από το θέμα της «κοινωνικής 

αποκατάστασης». Είχε φτάσει 32, δεν είχε μόνιμο σύντροφο και είχε αγχωθεί. Μέσα 

από τις περιγραφές της συμπέρανα ότι στον εργασιακό χώρο ήταν κάτι σαν «το 

παιδί για όλες τις δουλειές». Μετά από μερικές συζητήσεις ανακάλυψα ότι η 

γυναίκα αυτή είχε κάνει σπουδές και μεταπτυχιακά σ’ ένα από τα καλύτερα 
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πανεπιστήμια της Αμερικής και στην ουσία ήταν από τους στυλοβάτες της 

εταιρείας. Μ’ άλλα λόγια, ανεξάρτητα από τα προσόντα της, το «διαφημιστικό» 

τμήμα του εαυτού της έχαφτε μύγες.  

Μια φορά πήγα σ’ ένα πάρτι με περίπου 50 άτομα. Στεκόμουν σ’ ένα πηγαδάκι 

κοντά στην είσοδο όταν μπήκε (μια ώρα αργότερα) ένας εμφανίσιμος και 

καλοντυμένος άντρας που κρατούσε μια ανθοδέσμη την οποία και έδωσε στην 

οικοδέσποινα. Εκείνη του παραπονέθηκε που άργησε. Εκείνος με αρκετά δυνατή 

φωνή τής είπε: « Τι να κάνω αγάπη μου; Μπορούσα ν’ αφήσω άνθρωπο με 

πονόδοντο Σαββατιάτικα»; Με αυτόν τρόπο, γνωστοποίησε στο περιβάλλον, από 

την πρώτη στιγμή, ότι δεν είναι μόνον εμφανίσιμος και καλοντυμένος, αλλά ότι 

είναι και οδοντίατρος. Σε πέντε λεπτά είχε γνωστοποιήσει επίσης στην ομήγυρη ότι 

είναι και ανύπαντρος... 

δ. Να μπορείς να κοστολογήσεις τις υπηρεσίες σου. Προκειμένου να το πετύχεις 

αυτό, θα λάβεις υπόψη σου:  

Πρώτον, το χρόνο που ξοδεύεις για να παρέχεις αυτές τις υπηρεσίες.  

Δεύτερον, την σωματική ενέργεια που ξοδεύεις για να κάνεις τη δουλειά.  

Τρίτον, την ψυχική και πνευματική ενέργεια που ξοδεύεις.  

Τέταρτον, τη ζήτηση που υπάρχει για τις υπηρεσίες που προσφέρεις. Η ζήτηση 

αυτή επηρεάζεται από τη σπανιότητα των γνώσεών σου. Για παράδειγμα, αν με 

απασχολήσεις σαν ψυχολόγο για μια ώρα θα σε χρεώσω 100. Αν όμως με 

απασχολήσεις για να σου βάψω το δωμάτιο για μία ώρα, δεν θα είσαι πρόθυμος να 

πληρώσεις και πάλι 100. Τι σημασία έχει αν είμαι ψυχολόγος; Εσύ με απασχολείς 

σαν μπογιατζή.  

ε. Ίσως το πιο σημαντικό: Να μπορείς και να εισπράττεις τα χρήματα που 

δικαιούσαι. Βέβαια, αυτό έχει σχέση κυρίως με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Για 

παράδειγμα, αν πουλάς τρόφιμα που κάποια στιγμή σαπίζουν, καλό θα ήταν να 

συνεργάζεσαι με όσους μπορούν να πληρώνουν έγκαιρα. Κάποιος έμπορος κρεάτων 

(που πληρώνεται «τοις μετρητοίς») είπε μια μεγάλη κουβέντα: Όταν το προϊόν 

σαπίζει, τότε και οι συναλλαγματικές σαπίζουν. Απ’ αυτή την κουβέντα, βγάζω 

ένα συμπέρασμα: Αν διαπιστώνεις ότι υπάρχει ζήτηση για το «προϊόν» που 

διαθέτεις, δεν έχεις κανένα λόγο να δέχεσαι επιταγές! Θα μου πεις ότι είμαι «εκτός 

πραγματικότητας». Μπορεί. Όμως, αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται να κάνεις, αν θέλεις 
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στις εμπορικές σου συναλλαγές να έχεις (όπως λέει ο Eric Berne) «σενάριο νικητή».  

Αυτές τις πέντε ικανότητες που αναφέραμε πιο πάνω, είναι σπάνιο να τις έχει 

όλες ένας άνθρωπος. Αποφάσισε λοιπόν αν θέλεις να λειτουργήσεις ανεξάρτητα, με 

συνεργάτες, ή σαν υπάλληλος. Έτσι, πριν αποφασίσεις αν θα τολμήσεις ν’ ασκήσεις 

κάποιο «ελεύθερο» επάγγελμα, είναι σημαντικό να είσαι σε θέση να αξιολογήσεις 

πού είσαι αδύναμος εσύ και πού είναι ικανοί κάποιοι άλλοι. Ταυτόχρονα, χρειάζεται 

να μπορείς ν’ αξιολογήσεις αν είναι άνθρωποι εμπιστοσύνης. Αν θέλεις να είσαι 

υπάλληλος δεν έχω να σου πω και πολλά. Στην αρχή του βιβλίου ήδη δήλωσα ότι 

δεν είναι γραμμένο για αυτούς που θέλουν να γίνουν υπάλληλοι.  



 

46  Γιώργος Πιντέρης 

 

8. Το Ελεύθερο Επάγγελμα: Πόσο «Ελεύθερο» είναι; 

 

Θα ξεκινήσω μ’ έναν δικό μου ορισμό για το ελεύθερο επάγγελμα: Το 

επάγγελμα που το ασκείς χωρίς επόπτες και εξουσία πάνω απ’ το κεφάλι σου. 

Μπορεί να είναι ατομικό ή συνεταιριστικό. Θα δώσω 6 παραδείγματα: 

1. Ο Μανώλης είναι υδραυλικός. Δουλεύει για τον εαυτό του. Έχει κι έναν 

νόμιμο μετανάστη για παραγιό. 

2. Η Σοφία και η Βούλα έχουν μια βιοτεχνία που κάνει σπιτικά γλυκά του 

κουταλιού. 

3. Η Μαρίνα είναι ψυχολόγος. Έχει ένα γραφείο και δέχεται επισκέπτες. 

Παράλληλα, διδάσκει και σ’ ένα κολέγιο. 

4. Ο Διονύσης, η Φρόσω κι ο Λευτέρης έχουν μια αντιπροσωπεία ελαστικών 

αυτοκινήτων. Τροφοδοτούν 26 πόλεις της Ελλάδας. 

5. Ο Απόστολος είναι δικηγόρος. Ασχολείται με εμπορικές υποθέσεις, αλλά 

κάπου-κάπου (για να σπάει η μονοτονία) αναλαμβάνει και κανένα διαζύγιο. 

6. Ο Νίκος έχει ένα δημοφιλές μπαράκι σε μια από τις εύπορες γειτονιές το οποίο 

εδώ και χρόνια λειτουργεί από μόνο του. 

Όλ’ αυτά είναι ελεύθερα επαγγέλματα. Άλλοι τα ασκούν μόνοι τους, άλλοι με 

συνεταίρους.  

Ο Μανώλης, η Μαρίνα κι ο Απόστολος το παλεύουν μόνοι τους.  

Οι υπόλοιποι το ...παλεύουν με συνεργάτες.  

Όμως, πιστεύω πως ανάμεσα σ’ αυτά τα επαγγέλματα υπάρχει μια διαφορά που 

τα χωρίζει σε 2 κατηγορίες: 

Τα επαγγέλματα 1,3,5 έχουν μια διαφορά από τα επαγγέλματα 2,4,6. Μπορείς να 

την εντοπίσεις; 

Ας πάρουμε στην τύχη να συγκρίνουμε το 3 με το 4, δηλαδή από τη μια τη 

Μαρίνα κι απ’ την άλλη, την παρέα Διονύσης, Φρόσω και Λευτέρης: 

Η Μαρίνα θέλει να πάει για μια εβδομάδα διακοπές στο Γαλαξίδι. Για το κάνει 

αυτό χρειάζεται 1000 Ευρώ. Όμως η Μαρίνα πληρώνει ενοίκιο, κοινόχρηστα, 

ηλεκτρικό, τηλέφωνο, νερό κι ένα σωρό ασφαλιστικά έξοδα που επιβάλει το 

επάγγελμα. Αυτά, είτε είναι παρούσα είτε απούσα η Μαρίνα, υπάρχουν. Για το 
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διάστημα μίας εβδομάδας να μην είναι περίπου 600 Ευρώ; Παράλληλα, εκείνη την 

εβδομάδα, αν εργαζότανε θα είχε εισπράξει τουλάχιστον 800 Ευρώ. Κάνε την 

πρόσθεση: Η μία εβδομάδα διακοπές κοστίζει στην «ελεύθερη επαγγελματία» 

Μαρίνα 2400 !  

Ο Διονύσης κι ο Λευτέρης θέλουν να πάνε για μια εβδομάδα διακοπές. Ο ένας με 

τη γυναίκα του, ο άλλος μ’ ένα φίλο για ...«καμάκι». Καθένας τους χρειάζεται από 

1000 Ευρώ. Από κει και πέρα, τα έξοδα της επιχείρησης είναι διά του 3. Δηλαδή 

κατ’ αναλογία, μικρότερα από της Μαρίνας.  

Αλλά η πιο σημαντική διαφορά από τη Μαρίνα, δεν είναι αυτή. Σε ρωτάω για 

δεύτερη φορά: Μπορείς να την εντοπίσεις; Σου υπενθυμίζω ότι τα επαγγέλματα 

1,3,5 έχουν μια σημαντική διαφορά από τα 2,4,6. (Για το 2 θα μιλήσουμε αργότερα. 

Προς το παρόν κράτα το 3 και το 5). Για να βρεις τη διαφορά, ας πάρουμε εμένα:  

Σαν τη συνάδελφό μου τη Μαρίνα, διατηρώ κι εγώ ένα «ψυχολογείο». Για να 

πάω διακοπές θέλω 1000 Ευρώ. Τα πάγια έξοδα για μια εβδομάδα, ανέρχονται σε 

800. Τα χαμένα έσοδα είναι γύρω στα 1000. Άρα, για μένα, μία εβδομάδα διακοπές 

δεν κοστίζει 1000, αλλά 2800! Και σε ρωτώ: Είναι αυτό «ελεύθερο επάγγελμα»;  

Όμως, μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί 21 βιβλία μου τα οποία έχουν κάνει συνολικά 

(σύμφωνα με τα στοιχεία του εκδότη) 162 εκδόσεις. Αυτό σημαίνει πως από αυτά 

βιβλία εισπράττω κάποια ποσοστά. Τα ποσοστά αυτά δεν επηρεάζονται από την 

άμεση φυσική μου παρουσία. 

Και τώρα ήρθε η ώρα να ξεχωρίσουμε τα ανεξάρτητα απ’ τα ελεύθερα 

επαγγέλματα. Τα επαγγέλματα 1,3 και 5 είναι ωρομισθιακά: Για να έχεις 

οικονομικό εισόδημα απαιτείται η φυσική σου παρουσία. Άρα είναι απλά και μόνον 

ανεξάρτητα.  

Τ’ αληθινά ελεύθερα επαγγέλματα είναι τα 4 και 6. Ο Νίκος αν πάει διακοπές, 

τα εισοδήματά του δεν ...διακόπτονται. Το ίδιο ισχύει και για το συνεταιρισμό 

Διονύσης, Φρόσω και Λευτέρης: Ακόμα και οι τρεις να φύγουν (στο βαθμό που 

έχουν υπάλληλους) το εισόδημά τους δεν επηρεάζεται από τη φυσική τους 

παρουσία. Αυτός είναι για μένα ο ορισμός του πραγματικά ελεύθερου 

επαγγέλματος.  

Αν το επάγγελμά σου εξαρτάται από τη φυσική σου παρουσία, δεν είσαι 

ελεύθερος αλλά απλά ανεξάρτητος επαγγελματίας, δηλαδή... προλετάριος! 
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Η περίπτωση 2 (Σοφία και η Βούλα) θέλει περισσότερη ανάλυση. Ανάλογα με 

τον τρόπο που έχουν οργανώσει τη βιοτεχνία τους, θα κρίνουμε αν το επάγγελμά 

τους είναι ελεύθερο ή απλά ανεξάρτητο. Αν έχουν τη δυνατότητα να έχουν έσοδα 

που δεν εξαρτώνται άμεσα από την παρουσία τους, θα έλεγα ότι ασκούν ένα 

ελεύθερο επάγγελμα. Αν πρέπει να βρίσκονται συνέχεια στη δουλειά και οι δύο, 

είναι ωρομίσθιες. Αν πάλι υπάρχει η δυνατότητα η μια από τις δύο να μπορεί ν’ 

απουσιάζει για ένα διάστημα (διακοπές, ασθένεια κ.λπ.) χωρίς να επηρεάζεται το 

εισόδημά της, τότε θα έλεγα ότι ασκεί ένα «ημιελεύθερο» επάγγελμα, υπό την 

έννοια ότι απαιτείται η φυσική παρουσία τουλάχιστον μίας από τις δύο συνεταίρους. 

Δεν είμαστε όλοι ικανοί να βγούμε στο ελεύθερο επάγγελμα μόνοι μας. 

Χρειαζόμαστε συνεργάτες. Νομίζω πως είναι ευκολότερο ν’ ασκήσεις ένα ελεύθερο 

επάγγελμα αν έχεις συνεργάτες. Είτε ισότιμοι είναι είτε υπάλληλοι, αυξάνονται οι 

πιθανότητες το εισόδημά σου να μην απαιτεί τη συνεχή φυσική σου παρουσία. Και 

εδώ είναι η πρόκληση: Μπορούμε να βρούμε ανθρώπους που εμπιστευόμαστε οι 

οποίοι ή είναι άνεργοι ή δυσαρεστημένοι από την δουλειά τους και ψάχνουν για 

κάτι καλύτερο; Μπορούμε να βρούμε ανθρώπους που έχουν γνώσεις και ικανότητες 

που δεν έχουμε εμείς;  

 

 

Ο στόχος. 

 

Πριν διαλέξεις συνεργάτες, καλό θα ήταν να έχεις έναν ξεκάθαρο επαγγελματικό 

στόχο. Ας πούμε ότι γνωρίζεις το Γιάννη που είναι άσος στη σκοποβολή. Σου 

χρειάζεται σα συνεργάτης; Εξαρτάται από το στόχο σου. Αν ο στόχος σου είναι να 

δημιουργήσεις μια γκαλερί ζωγραφικής, τι να τον κάνεις το Γιάννη όσο καλός κι αν 

είναι; Αν όμως θέλεις να δημιουργήσεις έναν ιδιωτικό σκοπευτικό σύλλογο, πιθανόν 

να σου είναι πολύτιμος (αν παράλληλα είναι έντιμος και συνεπής. Μην το ξεχνάμε 

αυτό). 

Το πρώτο βήμα είναι να εντοπίσεις κάποια ανάγκη στο περιβάλλον που δεν 

καλύπτεται. Για παράδειγμα, είμαι στο σπίτι, μαγειρεύω παστίτσιο κι έχω ξεμείνει 

από γάλα. Δεν μπορώ να πεταχτώ μέχρι το μαγαζάκι της γειτονιάς, διότι περιμένω 

τον υδραυλικό. Εκείνη την ώρα, χρειάζομαι μια υπηρεσία που να κάνει θελήματα. 
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Τι θα πει «θελήματα»; Θα πει να έχεις κάνει μια εταιρεία που να μπορεί η γιαγιούλα 

να σου λέει «φέρτε μου ένα γιαουρτάκι και την εφημερίδα μου». (Μια τέτοια 

προσπάθεια είναι ομαδική. Δεν μπορεί να την κάνεις μόνος σου). 

Άλλο παράδειγμα: Δεν υπάρχει στη γειτονιά ένα στέκι, όπως ένα μπαράκι ή μια 

καφετέρια. Λες «ας φτιάξουμε ένα στέκι».  

Το δεύτερο βήμα, αφού εντοπίσουμε το αντικείμενο της συνεργασίας, είναι να 

οργανώσουμε μια επιχείρηση με βάση την προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντά, και τις 

ικανότητες μας, αλλά με θεμέλιο την αμοιβαία εμπιστοσύνη.  

Το τρίτο βήμα είναι να υπολογίσουμε και τις πρακτικές και οικονομικές 

δυνατότητες που έχουμε. Μπορεί η ιδέα να είναι καλή και να ταιριάζει με τις 

προσωπικότητές μας, είναι όμως οικονομικά υλοποιήσιμη; Για παράδειγμα, λέμε ν’ 

ανοίξουμε μια καφετέρια. Έχουμε τα λεφτά; Αλλά και να τα έχουμε, δεν αρκεί. 

Χρειάζεται να υπάρχουν και οι πρακτικές δυνατότητες. Μπορεί δηλαδή να μην 

είμαστε σε θέση να βρούμε τον κατάλληλο χώρο στον κατάλληλο τόπο.  
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9. Ξέρεις να διαλέγεις συνεργάτες; 

 

Δεν είναι καθόλου εύκολο να διαλέξεις συνεργάτες. Ο S. Covey λέει «η 

εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο της ανθρώπινης συνεργασίας». Μάλιστα, για τον 

Covey η εμπιστοσύνη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Αποτελείται από δύο στοιχεία: 

Εντιμότητα και συνέπεια. «Εντιμότητα» είναι να κάνεις αυτά που υποσχέθηκες. 

Να μου λες ότι άλλαξες ένα εξάρτημα στο αυτοκίνητό μου και πράγματι να το έχεις 

αλλάξει. Να μου πουλάς μια χρυσή λίρα και να μην είναι ...κάλπικη, δηλαδή 

πλαστή. Στο σημείο αυτό υπάρχει ένα παραδοσιακό Επτανησιακό ανέκδοτο: 

Ένας Ζακυνθινός έχει βάψει ένα σπουργίτι κίτρινο και το πουλάει για ...καναρίνι. 

Ένας Κεφαλλονίτης βαστάει στα χέρια του ένα κάλπικο τάλιρο. Την ώρα που πάει 

ν’ ανέβει στο πλοίο, αγοράζει απ’ τον Ζακυνθινό το σπουργίτι και του δίνει το 

πλαστό τάλιρο. Την ώρα που αποχωρεί το πλοίο, φωνάζει ο Ζακυνθινός του 

Κεφαλλονίτη: « Ε πατριώτη. Τόμου και λαλήσει το καναρίνι να με το πεις». Κι ο 

Κεφαλλονίτης του απάντησε. «Τόμου και περάσεις το ταλάρο να με το γράψεις».  

Εντιμότητα είναι να κάνεις αυτά που υποσχέθηκες. Συνέπεια είναι να κάνεις 

αυτά που υποσχέθηκες στο χρόνο που τα υποσχέθηκες. Άλλο να μου επιστρέψεις τα 

δανεικά την ημερομηνία που υποσχέθηκες κι άλλο τρεις μήνες μετά (χωρίς να μ’ 

έχεις ενημερώσει). Είχα κάποτε έναν τεχνικό σύμβουλο στον υπολογιστή ο οποίος 

ήταν εντιμότατος. Η ασυνέπειά του ήταν παροιμιώδης. Ήταν συνεπής μόνον όταν 

κινδύνευε να καταρρεύσει όλο το σύστημα του υπολογιστή. Από κει και πέρα, σου 

έλεγε 11, ερχόταν 2. Σου έλεγε 2, ερχόταν 5. Μια Τρίτη βράδυ μου χτυπά το 

κουδούνι στις 9.30. Με κοιτάζει με ύφος υπερήφανο (για τον εαυτό του) και μου 

λέει: «Αυτή τη φορά, δεν έχεις να πεις. Ήρθα τζάστ»! Είχε δίκιο για την ώρα. Όμως, 

το ραντεβού ήταν Δευτέρα στις 9.30...  

Ο πατέρας μου, έλεγε: « Όποιος δεν έχει ώρα, δεν έχει λόγο». Δεν συμφωνώ. 

Γνώρισα ανθρώπους που κρατάνε το λόγο τους αλλά, είναι τραγικοί διαχειριστές 

χρόνου. Είναι μεν έντιμοι αλλά, δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί τους.  

 

Μια τρίτη διάσταση. 
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Είπαμε ότι, κατά Covey, το θεμέλιο της συνεργασίας είναι η αμοιβαία 

εμπιστοσύνη η οποία δημιουργείται από την εντιμότητα και τη συνέπεια. Κατά την 

άποψή μου αυτή η μορφή εμπιστοσύνης έχει να κάνει μόνο με τις σχέσεις φιλίας και 

(ίσως) με τις σχέσεις συντροφικότητας. Όμως, όταν πρόκειται για επιλογή 

συνεργατών, πιστεύω πως χρειάζεται να προσθέσουμε μια τρίτη διάσταση: Την 

ικανότητα.  

Όσο έντιμος και συνεπής να είναι αυτός που θα μας χειρουργήσει, θέλουμε να 

είναι και ικανός. Το ίδιο ισχύει και με τους συνεργάτες μας. Ας πούμε ότι ψάχνουμε 

για ένα συνεργάτη που να ξέρει λογιστικά. Τι να τον κάνουμε αν είναι έντιμος, 

συνεπής και ...ανίκανος; 

Όμως, με ποια κριτήρια αποφασίζουμε αν ένας μελλοντικός συνεργάτης είναι 

ικανός; Στο σημείο αυτό μερικές φορές παγιδευόμαστε. Για παράδειγμα, ο φίλος 

μου ο Γιάννης εργάζεται χρόνια στην τράπεζα. Στα καθήκοντά του είναι άψογος. Η 

τράπεζα του πρότεινε αρκετές φορές να γίνει διευθυντής. Αυτό ο Γιάννης δεν το 

θέλει με τίποτα. Γιατί; Διότι δεν έχει βρεθεί ποτέ σε θέση να διευθύνει ανθρώπους 

και δεν ξέρει αν μπορεί να τα καταφέρει. Μ’ άλλα λόγια δεν έχει τεκμήρια για τις 

συγκεκριμένες ικανότητες που απαιτούνται. Το ότι είναι ένας απ’ τους καλύτερους 

λογιστές της τράπεζας δεν αποτελεί τεκμήριο ηγετικών ικανοτήτων.  

Καλό είναι λοιπόν, όταν διαλέγουμε συνεργάτες να παίρνουμε υπόψη μας αυτές 

τις τρεις διαστάσεις: 

1. Εντιμότητα: Αυτά που λέει ισχύουν. Λέει ότι έχει διδακτορικό και 

πράγματι έχει. 

2. Συνέπεια: Τηρεί τις χρονικές και τις οικονομικές συμφωνίες που κάνει. 

Επιστρέφει τα δανεικά στην ώρα τους. Σου δίνει δανεικά την ώρα που 

συμφωνήσατε. 

3. Ικανότητα: Έχει τεκμηριωμένες ικανότητες σε τομείς που εσύ είσαι 

αδύναμος. 

 

Μια νέα μορφή συνεργασίας  

 

Στα όσα έγραψα μέχρι τώρα, δεν έχω πάρει υπόψη μου το διαδίκτυο. Το 

διαδίκτυο δίνει δυνατότητες που δεν τις γνωρίζουμε, διότι δεν υπάρχει 
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προηγούμενο. Έτσι, δεν έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε από την εμπειρία των 

άλλων. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η θεία σου είναι σχεδιάστρια ρούχων. 

Αν καθίσεις δίπλα της, όλο και κάτι θα μάθεις πάνω στο αντικείμενο. Πώς να σε 

διδάξει όμως η θεία σου με ποιον τρόπο να προβάλεις τη δουλειά σου στο 

διαδίκτυο, όταν η ίδια δεν καταλαβαίνει τι είναι το διαδίκτυο;... Άσε που είναι 

μεγαλύτερες οι πιθανότητες κάτι τέτοιο να το διδάξεις εσύ σ’ εκείνη. 

Δεν θέλω να σε κουράσω και να κουραστώ περιγράφοντάς σου τις δυνατότητες 

του διαδικτύου (που καλά – καλά ούτ’ εγώ τις γνωρίζω). Κατέβασα όμως μια ιδέα 

για μια νέα μορφή συνεργασίας. Μάλιστα έχω ήδη πειραματιστεί με την ιδέα αυτή 

και προς το παρόν, έχω βρει ανταπόκριση. Είναι μια διαδικτυακή ομάδα 

συνεργασίας που αποτελείται από 8-10 άτομα, χωρίς να υπάρχει ανάμεσά τους 

κάποια νομική σχέση (με τη μορφή συνεταιρισμού, εταιρείας, κ.λπ.) και χωρίς να 

έχουν ανάμεσά τους άμεσες οικονομικές συναλλαγές. Σ’ αυτή τη μορφή 

συνεργασίας, η «μονάδα συναλλαγής» είναι η ανταλλαγή γνώσεων. Καθένα από τα 

μέλη της συνεργασίας έχει σε κάποιον τομέα, γνώσεις που είναι χρήσιμες για τους 

υπόλοιπους. Ας ξεκινήσουμε μ’ ένα παράδειγμα: 

Είσαι λογίστρια. O 16χρονος γιος σου, εδώ και 3 μέρες, έχει μια «περίεργη» 

συμπεριφορά. Χρειάζεσαι τη γνώμη ενός ειδικού. Αν γνωρίζεις έναν ψυχίατρο, έναν 

ψυχολόγο ή ακόμα κι έναν γιατρό, έχεις τη δυνατότητα να του τηλεφωνήσεις και να 

τον ρωτήσεις τα ...βασικά. Αν όμως δεν γνωρίζεις κανέναν, θα χρειαστεί να 

επισκεφθείς έναν ειδικό. Αυτή η διαδικασία έχει κόστος και σε Ευρώ αλλά και σε 

ΕΜο... 

Όμως, ακόμα και στην περίπτωση που γνωρίζεις τον ειδικό και του τηλεφωνάς: 

Ξέρεις αν θ’ απαντήσει; Κι αν απαντήσει, ξέρεις σε τι φάση θα τον πετύχεις; Κι εδώ 

είναι η σημαντική διαφορά ανάμεσα στο τηλεφώνημα και στο ηλεκτρονικό μήνυμα 

(e mail): Συνήθως, τα ηλεκτρονικά μηνύματα είναι πιο «διακριτικά» διότι τα 

διαβάζουμε όταν έχουμε χρόνο. Ένα τηλεφώνημα, ακόμα και από αγαπημένο 

άνθρωπο μπορεί – κάποιες φορές – να είναι ενοχλητικό. 

Ας υποθέσουμε ότι έχω ένα ερώτημα νομικής φύσης. Στέλνω ένα μήνυμα στη 

φίλη μου τη δικηγόρο και την άλλη μέρα θα έχω την απάντηση. Το ίδιο ακριβώς θα 

συνέβαινε αν η φίλη μου είχε ένα ερώτημα ψυχολογικής φύσης. Βέβαια, αν το θέμα 

είναι επείγον, δεν θα καθίσω να περιμένω πότε θα μου απαντήσει η φίλη μου 
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ηλεκτρονικά. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα της τηλεφωνήσω κι ...ό,τι βρέξει ας 

κατεβάσει. 

Πιο πάνω ανάφερα ότι έχω ήδη ξεκινήσει ένα πείραμα βασισμένο πάνω σ’ αυτήν 

την ιδέα: Προσκάλεσα στο σπίτι μου 8 άτομα που καθένα έχει γνώσεις σε τομείς 

που εγώ έχω ελάχιστες γνώσεις. Μερικοί δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, αλλά 

υπήρχε μορφωτική ομοιογένεια. Βέβαια, εγώ γνώριζα όλους αρκετά έως και πολύ 

καλά. Τους είπα ότι ο σκοπός της συνάντησης είναι να δημιουργηθεί μια ομάδα 

ανθρώπων όπου καθένας έχει συγκεκριμένες γνώσεις και ο καθένας βοηθά τον 

άλλον προκειμένου να πετύχει τους επαγγελματικούς του στόχους. Αφού 

συζητήσαμε για ένα δίωρο, ανταλλάξαμε ηλεκτρονικές διευθύνσεις και 

αποφασίσαμε να μαζευόμαστε μια φορά το μήνα ώστε, με τη ζωντανή επαφή, ν’ 

αυξηθεί η μεταξύ μας συνοχή. Στην ουσία είμαστε συνεργαζόμενοι ελεύθεροι 

επαγγελματίες. 

Πιστεύω ότι η κοινωνική συνοχή μειώνεται όταν αυξάνεται ο αριθμός των 

ατόμων που συνεργάζονται. Γι’ αυτό το λόγο, καλό θα ήταν μια τέτοια συνεργασία 

να μη συμπεριλαμβάνει πάνω από 8 - 10 άτομα. Αν σε μια τέτοια προσπάθεια 

σταδιακά συγκεντρωθούν 20-30 άνθρωποι οι μεταξύ τους σχέσεις αρχίζουν και 

χαλαρώνουν για πολλούς λόγους. Αναφέρω έναν απ’ αυτούς: Ανοίγω το 

ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο και βρίσκω 8 μηνύματα. Αν δεν είναι μακροσκελή, 

έχω όλο το χρόνο να τα διαβάσω και ν’ απαντήσω. Αν όμως τα μηνύματα είναι 

22;... 

Πολλοί από εμάς γνωρίζουμε έναν διαδικτυακό τόπο όπου κάνεις διαφόρων 

ειδών γνωριμίες. Ένα καλό παράδειγμα είναι το γνωστό ως Facebook. Στην 

προσωπική μου σελίδα έχω, μέχρις στιγμής, πάνω από 1270 «φίλους». Είναι ζήτημα 

αν γνωρίζω 100 απ’ αυτούς έστω και επιφανειακά. Οι πραγματικοί μου φίλοι δεν 

περιμένουν να γίνουμε «φίλοι» μέσα από το Facebook…. Γι’ αυτό επιμένω: Αν 

θέλεις ουσιαστικές επαφές στο διαδίκτυο, καλό θα ήταν να θυμάσαι τον κανόνα: 8 - 

10 άτομα το πολύ. 
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10. Η Σύνθεση. 

 

Κάποτε είδα μια ταινία που λεγόταν «Πολίτικη Κουζίνα». Μου έμεινε μία 

σκηνή: Βρισκόμαστε στην Κωνσταντινούπολη γύρω στο 1950. Μπαίνει σ’ ένα 

μπακάλικο ένας Τούρκος αξιωματικός, με το φέσι και τα γαλόνια, έχοντας μαζί του 

τον δεκάχρονο γιο του. Ο μπακάλης ήταν Έλληνας. Όπως έπιασαν κουβέντα, 

ρώτησε τον μικρό: «Τι δουλειά θα κάνεις όταν μεγαλώσεις»; Ο μικρός είπε 

«γιατρός». Ο πατέρας τον κοίταξε αυστηρά και του είπε «στρατιωτικός». Ο 

πιτσιρικάς κοίταξε τον πατέρα και του είπε «γιατρός»! Και τότε ο γέρος Έλληνας 

μπακάλης γύρισε και στους δύο και τους είπε «στρατιωτικός γιατρός». 

Αυτή είναι η συνθετική ικανότητα για την οποία αναφέρομαι σε αυτό εδώ το 

κεφάλαιο. Αν μέχρι τώρα, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, δημιούργησες τα 4 ντοσιέ 

που αναφέραμε στο κεφάλαιο 5, ήρθε η ώρα να συνθέσεις αυτά που κατέγραψες. 

Αν πάλι, δεν έχεις κάνει τίποτα απολύτως, δεν ξέρω πώς θα συνεχίσεις να 

διαβάζεις; Μάλλον θα βαρεθείς. Κάτι ανάλογο μπορεί να συμβεί, αν από το 

ερωτηματολόγιο στο κεφάλαιο 1, κατέληξες στο συμπέρασμα ότι κάνεις μόνο για 

υπάλληλος. Συνεπώς, τα όσα γράφω από εδώ και πέρα απευθύνονται σ’ εκείνους 

που ψάχνουν για ένα επάγγελμα έξω από το υπαλληλίκι. Απευθύνονται επίσης, 

και σ’ εκείνους που συμπλήρωσαν τα 4 ντοσιέ. 

Ξεκινάμε με την προσωπικότητα. Ανατρέχω στα δικά μου στοιχεία τα οποία 

ανέφερα στο κεφάλαιο 5. Αν συνθέσω όλα όσα έγραψα εκεί, καταλήγω στο 

συμπέρασμα ότι είμαι ένας κοινωνικός άνθρωπος. Μ’ άλλα λόγια, δεν μου αρέσει 

να δουλεύω με αριθμούς, μηχανήματα και υπολογιστές. 

Θέλω να συνεργάζομαι με ανθρώπους. Παράλληλα, δεν θέλω διευθυντές και 

επόπτες. Άρα, μου αρέσει το ελεύθερο επάγγελμα. Μου αρέσει η οργάνωση, αλλά 

δεν θέλω ξυπνητήρια και δεσμευτικά ωράρια. Μου αρέσει να είμαι ενεργητικός και 

δραστήριος. Αυτές είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργώ 

αποτελεσματικά. 

Απ’ ό,τι καταλαβαίνεις, στην περιγραφή της «επαγγελματικής» μου 

προσωπικότητας, ήμουν συνοπτικός και περιληπτικός. Δεν πλάτιασα σε 

λεπτομέρειες. Το ίδιο περιμένω να κάνεις κι εσύ: Να γράψεις με λίγα λόγια ποια 
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είναι η προσωπικότητά σου, σε σχέση με την άσκηση κάποιου επαγγέλματος. 

Πάμε τώρα στα ενδιαφέροντα. Τα δικά μου τα έχω αναφέρει. Τα επαναλαμβάνω, 

με σκοπό να τα κωδικοποιήσω στις κατηγορίες ενδιαφερόντων του J. Holland. Οι 

κατηγορίες ενδιαφερόντων που μας προτείνει είναι: 

Ρεαλιστικά 

Ερευνητικά 

Καλλιτεχνικά 

Κοινωνικά 

Επενδυτικά 

Συμβατικά (υπαλληλικά) 

Παίρνω ένα - ένα τα ενδιαφέροντά μου και βάζω το καθένα σε κάποια από αυτές 

τις κατηγορίες. Καμιά φορά, ένα ενδιαφέρον μπορεί ν’ ανήκει σε δύο ή και 

περισσότερες κατηγορίες. 

Η ανθρώπινη συμπεριφορά. (Κοινωνικά). 

Η σχέση προσωπικότητας και σωματικής υγείας. (Ερευνητικά) 

Η μουσική ενεργητικά και παθητικά. (Καλλιτεχνικά) 

Ταξινομώ και βαθμολογώ αυτά που ακούω. (Καλλιτεχνικά και Ερευνητικά) 

Η τεχνολογία και ειδικά οι αυτοματισμοί. (Θα έβαζα Τεχνολογία, αλλά μια και ο 

Holland δεν το αναφέρει, θα βάλω Ερευνητικά). 

Τα αθλητικά ηλεκτρονικά παιχνίδια. (Συμβατικά και Κοινωνικά). 

Η φωτογραφία και οι εικαστικές τέχνες. (Καλλιτεχνικά, Ερευνητικά). 

Ας κάνουμε τώρα μια καταγραφή αυτών των ενδιαφερόντων: 

Ρεαλιστικά : 0 

Ερευνητικά : 4 

Καλλιτεχνικά : 3 

Κοινωνικά : 2 

Επενδυτικά : 0 

Συμβατικά (υπαλληλικά) : 1 

Ο Holland προτείνει να λαμβάνουμε υπόψη μας τις 3 κατηγορίες ενδιαφερόντων 

που συγκεντρώνουν τους περισσότερους βαθμούς. Η δική μου σειρά σ’ αυτή την 

καταμέτρηση είναι: 

Ερευνητικά 
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Καλλιτεχνικά 

Κοινωνικά 

Όμως στο Κεφάλαιο 4 συμπληρώσαμε ένα ερωτηματολόγιο που στηρίζεται στη 

θεωρία του Holland. Στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο τα ενδιαφέροντά μου 

κατανέμονται σε ποσοστά ως εξής: 

Ρεαλιστικά : 10% 

Ερευνητικά : 20% 

Καλλιτεχνικά : 18% 

Κοινωνικά : 19% 

Επενδυτικά : 17% 

Συμβατικά (υπαλληλικά) : 16% 

Οπότε η σειρά αλλάζει λίγο: Τώρα τα Κοινωνικά μου ενδιαφέροντα έρχονται 

δεύτερα. Έτσι από Ερευνητικά, Καλλιτεχνικά και Κοινωνικά, γίνονται Ερευνητικά, 

Κοινωνικά και Καλλιτεχνικά. Στην ουσία δεν αλλάζει κάτι σημαντικό. 

Αφού καταλήξεις σ’ ένα συμπέρασμα για την προσωπικότητα και τα 

ενδιαφέροντά σου, έχεις προσδιορίσει ποιος είσαι σαν «επαγγελματική 

προσωπικότητα». Στη συνέχεια, θα λάβεις υπόψη τις ικανότητες και τις αδυναμίες 

σου. Στο σημείο αυτό αξίζει ν’ αναφέρουμε ότι μια «αδυναμία» είναι συνήθως και 

στοιχείο της προσωπικότητάς μας. Για παράδειγμα, το στοιχείο της 

προσωπικότητάς μου «δεν μ’ αρέσει να έχω εξουσία πάνω απ’ το κεφάλι μου» 

είναι ταυτόχρονα και μια αδυναμία: Αδυνατώ να λειτουργήσω μέσα σε μια 

ιεραρχία. 

Είναι όμως «αδυναμία»; Εξαρτάται από τους στόχους και τις επιδιώξεις μου: Αν 

είναι αναγκαίο να λειτουργήσω μέσα σε μια ιεραρχία και δεν μπορώ, είναι 

αδυναμία. Αν όμως δεν ενδιαφέρομαι καθόλου να λειτουργήσω σε μια ιεραρχία, δεν 

είναι αδυναμία. Είναι στοιχείο της προσωπικότητάς μου. Γι’ αυτό, πριν καταλήξεις 

σε συμπεράσματα σε σχέση με τον επαγγελματικό σου προσανατολισμό, καλό θα 

ήταν να επανεξετάσεις τη σχέση ανάμεσα στα στοιχεία της προσωπικότητάς σου και 

τις αδυναμίες σου. Το κριτήριο είναι τα ενδιαφέροντά σου. Θα μου πεις: «Αυτό, 

γιατί δεν μου το είπες τότε που βαθμολογούσα; Γιατί μου το λες τώρα, που έχω ήδη 

συμπληρώσει τα ντοσιέ»; (Αν τα συμπλήρωσες. Πιθανότητα 20%). Διότι δεν το είχα 

σκεφθεί! Το σκέφτηκα τώρα. (Ο συγγραφέας, γράφοντας, ανακαλύπτει)... 
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Θα κλείσω μ’ ένα παράδειγμα που λαμβάνει υπόψη του τις τέσσερις διαστάσεις 

με τη σειρά: 

Προσωπικότητα 

Ενδιαφέροντα 

Ικανότητες 

Αδυναμίες 

Ας υποθέσουμε λοιπόν, μέσα από το ψάξιμο που έκανες με όσα διάβασες ως 

εδώ, ότι καταλήγεις στο συμπέρασμα πως θέλεις να γίνεις οδηγός ταξί. Θα 

εξετάσουμε την επιλογή σου, με βάση τις τέσσερις αυτές διαστάσεις. Έστω και μία 

να μην ταιριάζει, οι πιθανότητες να είσαι ευχαριστημένος από τη δουλειά σου 

μειώνονται. 

Προσωπικότητα: Είσαι υπερκινητικός και ευέξαπτος. Αυτό σημαίνει ότι με την 

υποχρεωτική καθήλωση σε μια καρέκλα θα γίνεις ακόμα πιο ευέξαπτος. 

Αποτέλεσμα: Θα τσακώνεσαι συνέχεια με τους επιβάτες και μέσα σε δύο χρόνια θα 

έχεις πάθει και αρτηριοσκλήρυνση. Ας υποθέσουμε όμως ότι, ούτε υπερκινητικός 

ούτε επιθετικός είσαι. Πάμε στα ενδιαφέροντα: 

Ενδιαφέροντα: Σου αρέσει να παίζεις μπουζούκι και να τραγουδάς. Αυτό, τι 

σχέση έχει με το ταξί; Καμία. Μπορείς όμως να το έχεις για χόμπι. Θα μου πεις πώς 

γίνεται να έχεις ένα χόμπι, αν το ταξί σου τρώει 14 ώρες τη μέρα; Αν σου αρέσει να 

οδηγείς και μάλιστα σε κίνηση, όλα είναι μια χαρά. Γεμίζεις μπαταρίες από τη 

δουλειά και τις ξοδεύεις στο ...μπουζούκι. 

Ικανότητες: Μπορεί η προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντά σου να ταιριάζουν 

ώστε να γίνεις οδηγός ταξί. Αν όμως δεν έχεις τις ικανότητες; Αν για παράδειγμα, 

δεν έχεις την ικανότητα να μαθαίνεις εναλλακτικές διαδρομές ώστε ν’ αποφεύγεις 

την κίνηση, θα χάνεις το χρόνο σου σε «μποτιλιαρίσματα» και τα έσοδά σου θα 

είναι μειωμένα. 

Αδυναμίες: Όπως αναφέραμε πιο πάνω, στην αναζήτηση ενός επαγγέλματος, 

μια αδυναμία μας, την εξετάζουμε μέσα από το πρίσμα των ενδιαφερόντων μας. 

Παράδειγμα: Είμαι άνθρωπος που όταν ξυπνάω με ξυπνητήρι την υπόλοιπη μέρα 

...σέρνομαι. Αν θέλω να γίνω σερβιτόρος σε νυχτερινά κέντρα, αυτό το στοιχείο της 

προσωπικότητάς μου δεν μ’ εμποδίζει σε τίποτα. Αν όμως είμαι οδηγός σε 

τουριστικά πούλμαν και πρέπει να ξυπνάω κάθε μέρα από τις 5, τότε αυτό το 
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στοιχείο της προσωπικότητάς μου, για το συγκεκριμένο επάγγελμα αποτελεί 

αδυναμία. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, μια αδυναμία λειτουργεί όπως μια σταγόνα 

μελάνι σ’ ένα ποτήρι νερό... 
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Πρώτος Επίλογος 

 

Από τα 21 βιβλία μου που έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα, θεωρώ πως δύο ήταν 

«αυτοθεραπευτικά». Αυτό θα πει ότι με βοήθησαν να λύσω δικά μου αδιέξοδα. Το 

πρώτο ήταν το «Όταν μια σχέση γίνεται έμμονη ιδέα»:  

Ήταν Ιούλιος του 1996. Περνούσα μια φάση που η σκέψη μου ήταν αιχμάλωτη 

της μαντάμ ...Ερμιόνης. Μόλις είχα ελεύθερο χρόνο, ο νους μου πήγαινε συνέχεια 

σ’ εκείνην. Το γράψιμο εκείνου του βιβλίου με βοήθησε να λυτρωθώ από την 

ιδεοληψία κατά 60%. Το υπόλοιπα 40% το ανέλαβαν τρεις μεγάλοι 

ψυχοθεραπευτές: Ο χρόνος, οι φίλοι και τα ...γεγονότα της ζωής. 

Το δεύτερο «αυτοθεραπευτικό» μου βιβλίο ήταν «Η ψυχολογία μας με το 

χρήμα»: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ήμουν πάντα ένας εξαιρετικός 

διαχειριστής χρόνου κι ένας τραγικός διαχειριστής χρήματος. Επαγγελματικά 

«πέτυχα» σχεδόν αμέσως. Έτσι, είχα μεγάλη οικονομική άνεση. Είχα όμως 

μπερδέψει την αρχοντιά με τη σπατάλη. Σύμφωνα με ορισμένους φίλους μου, αυτά 

που ξόδεψα για πάρτι, ταξίδια, ξενοδοχεία, πουρμπουάρ και τεχνολογία 

ισοδυναμούν με τουλάχιστον ένα διαμέρισμα στη Γλυφάδα... Όμως, δεν μετανιώνω. 

Απλά, γύρω στο 1998 άρχισαν να στριμώχνουν τα πράγματα. Αποφάσισα λοιπόν να 

χρησιμοποιήσω την επιστήμη μου για να ερευνήσω το θέμα της σπατάλης. Μοιραία 

κατέληξα σε μια συνολική διερεύνηση της σχέσης μας με το χρήμα. Η διαθέσιμη 

βιβλιογραφία ήταν περιορισμένη. Έβαλα τα «δυνατά» μου. Η αλήθεια είναι ότι, από 

τότε που έγραψα εκείνο το βιβλίο, είμαι πολύ πιο συνετός στη διαχείριση των 

οικονομικών του. Το γράψιμό του με δίδαξε πολλά.  

Αυτό εδώ, ευελπιστώ να γίνει το τρίτο «αυτοθεραπευτικό» βιβλίο που γράφω. 

Θέτω το θέμα όπως το βιώνω: Αυτή την εποχή (Ιούλιος του 2010) διαπιστώνω πως 

εδώ και λίγους μήνες, η ζωή μου είναι «επίπεδη». Τη δουλειά μου την αγαπώ. (Ή 

μάλλον, αγαπώ τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ασκώ το επάγγελμά μου). Όμως, 

δεν τρελαίνομαι κιόλας. Από συντροφικότητα, αυτή την εποχή, είμαι καλά. Με τους 

φίλους τα πράγματα είναι ευχάριστα, αλλά τίποτα το καινούργιο.  

Το βιβλίο μου «Όταν μια σχέση γίνεται έμμονη ιδέα» το θεωρώ «θεραπευτικό» 

διότι την εποχή εκείνη πονούσα και ο σκοπός του βιβλίου ήταν να μειώσει τον 
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ψυχικό πόνο που βίωνα. Το βιβλίο με το χρήμα, είχε σκοπό ν’ αποτρέψει τις ψυχικές 

ταλαιπωρίες που δημιουργούσα στον εαυτό μου με τον τρόπο με τον οποίο το 

διαχειριζόμουν.  

Αυτό το βιβλίο, δεν έχει καμία σχέση με ψυχικό πόνο. Ούτε υποφέρω από τίποτα 

ούτε προσπαθώ κάτι να «θεραπεύσω». Παρόλα αυτά, το γράψιμό του με βοήθησε 

να καταλάβω σημαντικά πράγματα που τ’ ανακάλυψα γράφοντας. Κατάφερα ν’ 

αντιληφθώ πιο ξεκάθαρα τον επαγγελματικό μου ρόλο και την επαγγελματική 

πραγματικότητα που με περιβάλλει. Για το δεύτερο μέρος του βιβλίου, δεν θέλω να 

μιλήσω ακόμα, για να μη σε προκαταβάλω.  
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Μέρος Β: 

 

Αναζητώντας τις καινούργιες μας «αγάπες» 
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Πρόλογος β 

 

Από εδώ και πέρα, το βιβλίο θα πάρει άλλη μορφή: Θα στραφούμε στην 

αναζήτηση ενδιαφερόντων και νοήματος στη ζωή μας. Μέχρι τώρα, 

χρησιμοποιήσαμε μια «λογική» προσέγγιση με ερωτηματολόγια και λίστες. Τώρα, 

θ’ ακολουθήσουμε έναν άλλο δρόμο: Θ’ ανατρέξουμε στις αναμνήσεις που 

διατηρούμε ακόμα. Στην πραγματικότητα, οι αναμνήσεις μας είναι αυτά που τώρα 

θυμόμαστε και όχι όλα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα στη ζωή μας. Για να εξηγήσω 

αυτήν την άποψη καλύτερα, θα δημιουργήσω ένα παράδειγμα: 

Με την αδελφή σου είσαστε πανομοιότυπα δίδυμα. Μέχρι τα 18 ζούσατε μαζί. 

Πηγαίνατε στο ίδιο σχολείο, κοιμόσασταν στο ίδιο δωμάτιο, είχατε κοινούς φίλους 

και γενικά, κάνατε πολλά πράγματα παρέα. Στα 18, εσύ έφυγες για σπουδές στην 

Κρήτη ενώ η αδελφή σου πέρασε στη Σχολή Καλών Τεχνών. Από κει και πέρα οι 

ζωές σας εξελίχθηκαν διαφορετικά. 

Τώρα, είστε 35 ετών. Ας υποθέσουμε ότι σας ζητάνε να καταγράψετε αυτά που 

θυμόσαστε από την κοινή ζωή που ζήσατε για 18 χρόνια. Κάποιες αναμνήσεις σας 

θα είναι κοινές και, κάποιες άλλες θα είναι διαφορετικές. Αυτό είναι απολύτως 

φυσικό να συμβαίνει, μια και αυτά που ζήσατε μέχρι τα 18 δεν ήταν ταυτόσημα. 

Ήταν απλώς παρόμοια. Όμως, σύμφωνα με τον Alfred Adler, ο κυριότερος λόγος 

που θα θυμηθείτε διαφορετικά πράγματα, είναι ότι απ’ τα 18 και πέρα εξελιχθήκατε 

διαφορετικά. Η καθεμία στο παρόν έχει διαφορετικές ανάγκες από την άλλη.  

Ας πούμε ότι η αδελφή σου, στα 35, είναι πλέον μια αναγνωρισμένη ζωγράφος 

με εκθέσεις και βραβεία. Όμως, στις επαφές της με το άλλο φύλλο τα έχει κάνει 

«μαντάρα»: Από τα 22 μέχρι τα 35, αναλώνεται σε σχέσεις που την ταλαιπωρούν 

και τη φθείρουν. Τρέχει σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους που της δίνουν χάπια, 

αστρολόγους, μέχρι και σε καφετζού έχει πάει… 

Από την άλλη, εσύ αποφοίτησες από το τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου στα 

23 στην Κρήτη, έπιασες αμέσως δουλειά σε μία εταιρεία στο Ηράκλειο και στα 25, 

παντρεύτηκες το γιο του αφεντικού. Στα 35 έχεις δυο κόρες 7 και 6 ετών. Ο γάμος 

σου πάει καλά. Αυτό που σ’ ενοχλεί είναι ότι εξακολουθείς να είσαι υπάλληλος του 

πεθερού σου. Το όνειρό σου είναι ν’ ασχοληθείς με το αντικείμενο των σπουδών 
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σου που είναι τα ηχοσυστήματα. Όμως, αυτό το μίγμα οικογενειακών και 

επαγγελματικών σχέσεων δεν σου αφήνει περιθώρια να πραγματοποιήσεις τα σχέδιά 

σου.  

Σύμφωνα με τον Adler, αυτά που θα θυμηθεί τώρα η καθεμία απ’ την κοινή ζωή 

που είχατε μέχρι τα 18, καθορίζονται από τις τωρινές σας ακάλυπτες ανάγκες. Για 

παράδειγμα, εσύ μπορεί να θυμηθείς πως, όταν ήσασταν 10 χρονών, ο μπαμπάς 

έφερε ένα καινούργιο στερεοφωνικό στο σπίτι. Η δίδυμη αδελφή σου, αυτό το έχει 

ξεχάσει τελείως. Από την άλλη, η αδελφή σου θυμάται ότι στα 14 ήταν πολύ 

ερωτευμένη μ’ έναν συμμαθητή σας που εσύ το είχες ξεχάσει εντελώς. 

Η ανάμνησή σου από το ηχοσύστημα, συμβολίζει την τωρινή σου ανάγκη για 

επαγγελματική ανεξαρτησία και εξέλιξη. Η ανάμνηση της αδελφής σου, απ’ τον 

εφηβικό της έρωτα, συμβολίζει την τωρινή της ανάγκη για μια συντροφική (ή έστω 

ερωτική) σχέση. Σύμφωνα πάντα με τον Adler, το περιεχόμενο των αναμνήσεων δεν 

έχει τόση σημασία, όσο οι ανάγκες που αυτές οι αναμνήσεις συμβολίζουν. 

Γι αυτόν ακριβώς το λόγο στην αναζήτηση που θα κάνουμε από εδώ και πέρα, 

θα εστιάσουμε στους συμβολισμούς των αναμνήσεών μας. Με αυτόν τρόπο 

πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να εντοπίσουμε τις τωρινές μας ανάγκες. Αν το 

πετύχουμε αυτό, τότε θ’ ανοίξει μια λεωφόρος που θα μας οδηγήσει στις 

καινούργιες μας «αγάπες». Το λεωφορείο που θα μας μεταφέρει εκεί αποτελείται 

από δύο στοιχεία: Τη φαντασία και τη δημιουργικότητα. Αν μάλιστα συνθέσουμε 

αυτά τα δύο στοιχεία, προκύπτει ένας συνδυασμός: Η δημιουργική φαντασία. Αν 

καταφέρεις να εντοπίσεις τις τωρινές σου ανάγκες και ταυτόχρονα διαθέτεις 

δημιουργική φαντασία, οι πιθανότητες να βρεις μια καινούργια «αγάπη» που θα 

δώσει ένα νέο νόημα στη ζωή σου, αυξάνονται πολύ.  

Όμως, μια παροιμία λέει: «Με πορδές δεν βάφονται αυγά». Αν αυτό το βιβλίο το 

διαβάσεις ξαπλωτός δεν έχει να σου δώσει πολλά. Θα μάθεις κάτι παραπάνω για 

μένα, αλλά για σένα θα μάθεις λίγα. Αν όμως πιάσεις ένα χαρτί κι ένα μολύβι κι 

αρχίσεις κι εσύ να κάνεις τις καταγραφές που έκανα εγώ, τότε σου υπόσχομαι ότι το 

αποτέλεσμα θα σε ανταμείψει.  
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Εισαγωγή στις «αγάπες» 

 

- Κύριε Πιντέρη, έχω κατάθλιψη. 

- Κι εγώ. 

- Πώς είπατε; 

- Κι εγώ έχω κατάθλιψη.  

- Μα τότε, πώς θα μπορέσετε να με βοηθήσετε; 

- Μπορεί και να μη μπορέσω. 

Η κοπέλα έχει μείνει άναυδη. Κάνει μια μικρή παύση, ανασυγκροτείται και 

συνεχίζει: 

- Αν το ήξερα αυτό, δεν θα έκλεινα ραντεβού μαζί σας. 

- Δηλαδή τι θέλεις; Κάθε φορά που έχω κατάθλιψη να κλείνω το... μαγαζί; 

- Και τώρα, τι θα γίνει; 

- Σαν τι θέλεις να γίνει; Θ’ ασχοληθούμε με την κατάθλιψή σου. 

- Μα πώς; Αφού κι εσείς υποφέρετε από την ίδια αρρώστια! 

- Κατ’ αρχή δεν έχω καμία «αρρώστια». Απλά, εδώ κι ένα διάστημα δεν έχω καμιά 

ιδιαίτερη χαρά στη ζωή μου. 

- Γιατί έχετε κατάθλιψη;  

Ενδιαφέρεται να μάθει για μένα. Αυτό το στοιχείο είναι καλός οιωνός. Μάλλον, 

λέει ότι έχει κατάθλιψη αλλά, στην πραγματικότητα δεν έχει. Κάποιος που έχει 

κατάθλιψη δεν ενδιαφέρεται για τα προβλήματα των άλλων. Αν μάλιστα λάβουμε 

υπόψη μας και το υπέροχο ντύσιμο, το βάψιμο, και το μαλλί που είναι από 

κομμωτήριο, τότε η διάγνωση της κατάθλιψης αποκλείεται. Ξέρεις πόση ενέργεια 

απαιτούν όλ’ αυτά; Ένας καταθλιμμένος άνθρωπος δεν διαθέτει τέτοια ενέργεια. 

Όμως δεν κάνω κανένα σχόλιο και απαντώ στην ερώτησή της: 

- Καταθλίβομαι γιατί έχω ξεμείνει από αγάπη. 

- Σας άφησε η γυναίκα σας; 

- Αυτό δεν μπορεί να γίνει διότι, δεν έχω γυναίκα. 

- Α, δηλαδή έχετε κατάθλιψη επειδή δεν έχετε γυναίκα. 

- Δεν μου λείπει η γυναίκα. Η μούσα μου λείπει.  

- Δηλαδή θέλετε να ερωτευτείτε. 
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- Ναι, αλλά όχι απαραίτητα μια γυναίκα. 

- Δηλαδή;  

- Όταν λέω ότι θέλω να ερωτευτώ, εννοώ πως θέλω μια έμπνευση να μου γεμίσει 

τις μπαταρίες και να λειτουργήσει σαν κίνητρο. 

- Αχ, κι εγώ αυτό θέλω. Είμαι 32 χρονών, έχω καλή δουλειά, καλή σχέση, καλή 

οικογένεια, κι όμως έχω κατάθλιψη! 

 

Περί... κατάθλιψης 

 

Κατ’ αρχή νομίζω πως η κοπέλα όντως τα πιστεύει αυτά που λέει. Βέβαια, δεν 

αναφέρει κάποιο φανερό λόγο για τον οποίο να καταθλίβεται. Σ’ αυτή την 

περίπτωση, με τις μέχρι τώρα γνώσεις μου, μπορώ να σκεφτώ 4 διαφορετικούς 

λόγους. Τους αναφέρω επιγραμματικά: 

α. Ζει μια ζωή που είναι ενάντια στη φύση της αλλά, επειδή τα πράγματα τα 

μετράει με βάση τις υλικές ανάγκες, δεν καταλαβαίνει ότι οι συναισθηματικές της 

ανάγκες είναι ακάλυπτες.  

β. Ξέρει πολύ καλά τι της συμβαίνει αλλά, κάνει το βλάκα για να μη χάσει τις 

βολές της. 

γ. Γεννήθηκε με «ζαβό» νευρικό σύστημα. Πώς κάποιοι κληρονομάνε μια 

μυωπία ή ένα ευαίσθητο στομάχι; Η κοπέλα κληρονόμησε ένα... ελαττωματικό 

νευρικό σύστημα. Έτσι, ενώ όλα πηγαίνουν πρίμα στη ζωή της, αυτή έχει τη νόσο 

«κατάθλιψη».1  

δ. Κι ερχόμαστε τώρα στον 4ο λόγο που είναι το κυρίως θέμα μας. Η κοπέλα δεν 

έχει κάποια έμπνευση που να λειτουργήσει σαν κίνητρο. Πιστεύω ότι η σχέση 

έμπνευσης και κινήτρου είναι αμφίδρομη. Όταν έχεις το ένα, αυξάνονται οι 

πιθανότητες ν’ αποκτήσεις και το άλλο. Για παράδειγμα, έχεις την έμπνευση να 

διακοσμήσεις το σπίτι σου μ΄ έναν καινούργιο τρόπο. Αν αυτή η έμπνευση γίνει 

κίνητρο να ενεργοποιηθείς και να βγεις απ’ την «κατάθλιψη», τότε έχεις μπει σε μια 

                                                           
1  Δεν έχω διαθέσιμα τα συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία αλλά, 

πιστεύω πως αυτού του είδους οι καταθλίψεις πρέπει να είναι λιγότερες από 

5% του συνόλου των διαγνώσεων της μορφής «έχεις κατάθλιψη». 
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φάση ανανέωσης και εξέλιξης. Από κει και πέρα, μπαίνει το νερό στ’ αυλάκι και 

ξαναβρίσκεις τη ροή σου. 

 

Πωλούνται πουθενά εμπνεύσεις και κίνητρα; 

 

Καλά είναι όλα αυτά στην θεωρία. Πώς υλοποιούνται στην πράξη; Πώς μπορεί 

δηλαδή κάποιος από μας είτε να βάλει στη ζωή του ένα κίνητρο που να τον 

εμπνεύσει είτε να συναντήσει μια έμπνευση η οποία να τον ενεργοποιήσει και να 

τον κινητοποιήσει.  

Για να συναντήσεις την έμπνευση χρειάζεται να είσαι εκτεθειμένος σε 

καινούργια ερεθίσματα. Αν τα ερεθίσματα που δέχεσαι είναι επαναλαμβανόμενα, 

μειώνονται οι πιθανότητες ο επεξεργαστής του νου να δημιουργήσει νέους 

συνδυασμούς. Συνεπώς μειώνονται οι πιθανότητες να είσαι δημιουργικός. Αυτός 

είναι λοιπόν ο κύριος σκοπός αυτού του βιβλίου. Ν’ αναζητήσουμε καινούργια 

κίνητρα κι εμπνεύσεις. Απ’ ό,τι καταλαβαίνεις το θέμα δεν είναι καθόλου εύκολο. 

Δεν παύει όμως να είναι μια πρόκληση. Καμιά φορά η έμπνευση μπορεί να προέλθει 

κι από μια πρόκληση. Είναι ανάμεσά μας κάποιοι που - αν τους πεις - «αυτό δεν το 

καταφέρνεις με τίποτα», είναι ικανοί να μπούνε σ’ ενεργητική φάση στο άψε - 

σβήσε. Είμαι κι εγώ ένας απ’ αυτούς. Έτσι... παίρνω φωτιά. Γι’ αυτό το λόγο, πριν 

ξεκινήσουμε μαζί αυτή την αναζήτηση, θα ήθελα να την παρομοιάσουμε μ’ ένα 

ταξίδι σε κάποιο αξιοπρεπές κρουαζιερόπλοιο.  

Ο «καπετάνιος» σ’ αυτό το πλοίο είμαι εγώ. 

 

Βιογραφικό «Καπετάνιου» με βάση τις πράξεις του: 

 

Πρωταρχική αξία: Εξιδανίκευση της δύναμης σε όλες της τις μορφές. (Τις 

λεπτομέρειες θα τις μάθεις στην πορεία). 

Δευτερογενής αξία: Συνεχής αμφισβήτηση των ορίων: 

7 χρονών, τολμάω να βγω στη σκηνή και γίνομαι μέχρι να τελειώσω το σχολείο 

«θεατρικός πρωταγωνιστής»... 

11 χρονών κι ενώ είμαι ο πιο κοντός απ ‘ όλους αποφασίζω ότι το αγώνισμά μου 

είναι ο δρόμος 110 μετ’ εμποδίων. Από 16 χρονών και πέρα δεν είδα κανενός την 
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πλάτη στο αγώνισμα αυτό. Μόνο που είχα ένα ελάττωμα: Τα κύπελλα και τα 

μετάλλια τα χάριζα στους ...έρωτες. 

16 χρονών ξεκινάω Καράτε. Στα 22 έχω πάρει την πρώτη μαύρη ζώνη και είμαι 

ταυτόχρονα ο πρώτος άνθρωπος που δίδαξε Καράτε στο Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο.  

18 χρονών εκδίδω την πρώτη μου ποιητική συλλογή: Κάστρα και Δρόμοι. 

Στα 30 μου ξαναπηγαίνω στις Η.Π.Α για το διδακτορικό. Τι διάλεξα για θέμα 

διατριβής; Η σχέση ανάμεσα στην προσωπικότητα και την καρκινογένεση! Εδώ κι 

αν έχουμε αμφισβήτηση των ορίων. 

Γυρίζω στην Ελλάδα στα 34 και γράφω το πρώτο μου βιβλίο: 

«Αντιμετωπίζοντας το χωρισμό». Το βιβλίο αυτό είχε δύο τεράστια ταμπού: Το 

πρώτο: Την εποχή εκείνη αρκετοί βιβλιοπώλες ήταν απρόθυμοι να βάλουν το βιβλίο 

στο μαγαζί τους. Έλεγε χαρακτηριστικά κάποιος βιβλιοπώλης στον εκδότη μου 

«Εγώ χωρισμό στο μαγαζί μου δεν βάζω». 

Σα να μην έφτανε αυτό, υπήρχε κι άλλο ταμπού: Εγώ, ο Διδάκτωρ Φιλοσοφίας 

στην Ψυχολογία έγραφα στο κοινό (στο οποίο ήθελα να εδραιωθώ ως... επιστήμων) 

«κοιτάξτε παιδιά πώς έγινα... ρόμπα όταν με άφησε η woman (να πούμε και 

κανένα... ελληνικό). Ο εκδότης μου με ρωτούσε: «Είσαι σίγουρος πως αυτό θέλεις 

να το διατυπώσεις έτσι; Δεν υποβαθμίζει το κύρος σου;» Κι εγώ του απαντούσα: 

«Να το βράσω το κύρος όταν είναι σε βάρος της αυθεντικότητας». Πάντως, ήμουν 

τυχερός που το βιβλίο μου έπεσε στα χέρια αυτού του ανθρώπου. Παρόλα τα 

ταμπού, ο εκδότης δεν δίστασε. Έτσι, το βιβλίο βγήκε στη αγορά. Μέχρι σήμερα το 

βιβλίο αυτό έχει φτάσει στην 16η έκδοση. 

Σαν ψυχολόγος ασχολήθηκα με θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν πολύ λίγοι στο 

χώρο της ψυχολογίας: Το φλερτ, τη σχέση μας με το χρήμα, την ικανότητα του νου 

να θεραπεύσει το σώμα και άλλα.  

Δεν νιώθω την ανάγκη να σου πω περισσότερα.  

Αν σου κάνω, ανεβαίνεις στο πλοίο. Αν δεν σου κάνω, ξάπλωσε στην πολυθρόνα 

και διάβασε αυτό το βιβλίο όπως θα διάβαζες ένα μυθιστόρημα. («Ξεχαστείτε μ’ 

ένα ΑΡΛΕΚΙΝ»). Απ’ τη στιγμή που αποφασίζεις ν’ ανέβεις στο πλοίο, μπορείς να 

διαλέξεις όποιο ρόλο θέλεις. Θέλεις να είσαι ο δεύτερος καπετάνιος; Θέλεις να είσαι 

η λυγερόκορμη που λιάζεται στην πισίνα; Μπορείς να είσαι ό,τι θέλεις. Όμως, απ’ 



 

Αντιμετωπίζοντας την Ανεργία  69 

τη στιγμή που αποφασίζεις να είσαι πάνω στο κρουαζιερόπλοιο είτε σαν επιβάτης 

είτε σαν «πλήρωμα», τέρμα οι ...ξάπλες. Θα πάρεις χαρτί και μολύβι και θα 

δουλέψεις. Μόνον τότε θα έχεις αποτελεσματικά ...αποτελέσματα. 

Το βασικό μου χαρακτηριστικό σαν ...καπετάνιος είναι η συνεχής αμφισβήτηση 

των ορίων. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, μπορεί να σε πιάσει 

....«ναυτιλία». Σ’ αυτή την περίπτωση, πάρε μια δραμαμίνη και συνέχισε. Πάντως, 

ένα μπορώ να σου υποσχεθώ: Αν μπεις σ’ αυτό το κρουαζιερόπλοιο που αναζητά τις 

καινούργιες μας αγάπες και δουλέψεις, θα ξεχάσεις τι θα πει βαρεμάρα, επανάληψη 

και ανία. 
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1β. Αγάπες και έμπνευση 

 

Ακούω συχνά ανθρώπους να παραπονιούνται ότι έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους 

για τη ζωή. Μάλιστα, παρόλο που οι περισσότεροι απ’ αυτούς είναι πάνω από 35 

χρονών, υπάρχει κι ένα ποσοστό πολύ νεότερων ανθρώπων που έχουν το ίδιο 

παράπονο. Αυτό που πιστεύω ότι τους συμβαίνει, είναι ότι έχουν ξεμείνει από 

«αγάπες». 

Κατά καιρούς, αυτό συμβαίνει σε όλους μας. Υπάρχουν εποχές στη ζωή μου, που 

δεν έχω «αγάπες». Ευτυχώς, τα διαστήματα αυτά, συνήθως, δεν κρατάνε πολύ. 

Μάλιστα, παρόλο που, εκείνες τις περιόδους, οι φίλοι μου μ’ ακούν να γρινιάζω ότι 

περνάω φάση «υπαρξιακής ύφεσης», έχω μάθει να τις αποδέχομαι. Δεν είναι 

δυνατόν να έχω συνέχεια αγάπες. Υπάρχουν κι εποχές που ξεμένω. 

Πιστεύω, πως αρκετοί από μας, δεν μπορούμε να είμαστε «καλά» αν δεν υπάρχει 

μια «αγάπη» στη ζωή μας. Κι αν μας τύχει μια ερωτική αγάπη, έχει καλώς. Αυτό 

όμως, δεν εξαρτάται μόνον από μας. Έχει να κάνει και με την ελεύθερη θέληση ενός 

άλλου ανθρώπου. Πρέπει να σε θέλει κι εκείνος. Κι αυτό είναι σε κάποιο βαθμό και 

ζήτημα τύχης, με την έννοια της συγκυρίας. Πιστεύω στην τύχη, αλλά όχι 

μοιρολατρικά. Όταν μιλάω για τύχη, δεν εννοώ να μου πέσει ο πρώτος λαχνός. 

Πιστεύω πως τυχερός είναι εκείνος που, όταν του δοθεί μια ευκαιρία, είναι σε 

θέση να την αναγνωρίσει και να την αξιοποιήσει. 

Όμως, δεν θέλω ν’ αφήσω την ψυχική μου διάθεση στην τύχη. Αφού λοιπόν για 

να ΄μαι καλά θέλω «αγάπες», ας ψάξω να τις βρω εκεί που δεν εξαρτώνται από τη 

θέληση κάποιου άλλου ή την τύχη. Αν θα βρω ή δεν θα βρω καινούργιες αγάπες, 

θέλω να εξαρτάται από μένα. Θα μου πεις «και οι άλλοι άνθρωποι δεν μετράνε»; Οι 

άλλοι άνθρωποι μπορούν να μου δώσουν την αγάπη τους. Δεν μπορούν όμως, να 

μου δώσουν καινούργιες αγάπες. Υπάρχουν στη ζωή μου πολλοί που μ’ αγαπάνε. 

Αυτό δεν σημαίνει πως μπορούν να βγάλουν απ’ την τσέπη τους μια καινούργια 

αγάπη και να μου την προσφέρουν.2 

Όμως, πριν πάμε παρακάτω, καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσω τι εννοώ με τη λέξη 

                                                           
2 � Βέβαια, πιστεύω πως είναι πιο εύκολο να βρεις μια καινούργια 

«αγάπη» όταν υπάρχουν άνθρωποι που σ’ αγαπάνε 
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«αγάπες». Όταν μιλάω για «αγάπες» στην ουσία εννοώ ενδιαφέροντα και πηγές 

έμπνευσης που επιδράνε πάνω μας με τρεις τρόπους: 

 Μας δίνουν έμπνευση και χαρά. 

 Δίνουν κάποιο νόημα στη ζωή μας. 

 Λειτουργούν σαν κίνητρα. 

Δεν ξέρω μάλιστα, αν τα τρία αυτά στοιχεία, είναι τόσο διαφορετικά μεταξύ τους 

ή αν, σε κάποιο βαθμό, ταυτίζονται. Όταν συνυπάρχουν, βρισκόμαστε σε φάση 

εξέλιξης. Για παράδειγμα, την εποχή που κάνω μια επιστημονική έρευνα, έχω 

«έρωτα» μ’ αυτό που κάνω. Τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο μου, εκεί τον ξοδεύω. 

Δηλαδή, η έρευνα γίνεται ένα κίνητρο που δίνει έμπνευση, χαρά και νόημα στη 

ζωή μου. 

Μερικές φορές, αν σε κάποιο ενδιαφέρον μου, υπάρχει έστω κι ένα από τα τρία 

αυτά στοιχεία, είναι αρκετό για να τ’ ονομάσω «αγάπη». Για παράδειγμα, όταν 

ξυπνάω το πρωί γνωρίζοντας ότι το βράδυ θα μαζευτούμε με τους φίλους μου, οι 

μπαταρίες μου είναι γεμάτες. Ξεκινάω τη μέρα χαρούμενος και ενεργητικός. 

Μπορεί η επικείμενη συνάντηση να μη δίνει κανένα ιδιαίτερο νόημα στη ζωή μου, 

όμως δεν παύει να είναι μία απ’ τις «αγάπες μου». 

Τις πηγές έμπνευσης τις χωρίζω σε έμψυχες και άψυχες. Η κυριότερη έμψυχη 

πηγή έμπνευσης είναι ο έρωτας. Στις έμψυχες συμπεριλαμβάνω επίσης εκείνους 

τους ανθρώπους που η παρουσία τους μας δίνει χαρά. Ανάμεσά τους είναι οι φίλοι, 

οι εμπνευσμένοι δάσκαλοι παντός είδους, και άλλοι. 

Στις άψυχες πηγές έμπνευσης συμπεριλαμβάνω οτιδήποτε έχει σχέση με τα 

ενδιαφέροντά μας. Μπορεί να είναι η δουλειά μας, τα χόμπι μας, η τέχνη ή ακόμα 

και μια ιδέα όπως η θρησκεία ή η φιλοσοφία. 

Ο σκοπός που τα γράφω αυτά είναι για ν’ απαντήσω στην ερώτηση τι μπορώ να 

κάνω για να βρω μια καινούργια αγάπη στη ζωή μου; Βέβαια, μου πήρε πολύ 

καιρό μέχρι να διατυπώσω αυτή την ερώτηση. Συνεπώς, δεν είναι λογικό να 

περιμένω, με το που κατάφερα να διατυπώσω την ερώτηση, να έχω έτοιμη και την 

απάντηση. Προς το παρόν, είμαι ικανοποιημένος και μόνο που κατάφερα να 

διατυπώσω την ερώτηση. Η απάντηση θα έρθει. Αρκεί να βάλω την ερώτηση στην 

άκρη και ν’ ασχοληθώ με την καθημερινότητά μου. Το πίσω μέρος του μυαλού μου, 

κάποια στιγμή, θα μου δώσει την απάντηση. 
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Θα μου πεις «ως εδώ είναι αυτά που μπορούμε να κάνουμε; Να θέτουμε μια 

ερώτηση, να τη βάζουμε στην άκρη, και μετά να περιμένουμε να έρθει μαγικά η 

απάντηση»; 

Όχι. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Κι αυτός είναι ο σκοπός 

μας εδώ. Να βρούμε, ποια είναι αυτά τα πράγματα. Να τ’ ανακαλύψουμε μαζί. Εγώ 

γράφοντας, κι εσύ διαβάζοντας. Ήδη, έχω ανακαλύψει το πρώτο: Όταν θα έρθει η 

απάντηση στην ερώτηση «Τι μπορώ να κάνω για να βρω μια καινούργια αγάπη;» 

να είμαι σε θέση να την αναγνωρίσω. Αυτό προϋποθέτει κάτι που το θεωρώ πολύ 

βασικό: Να έχω, διαθέσιμο χρόνο και ενέργεια. Άμα είσαι συνέχεια σε υπερένταση, 

πώς θ’ αναγνωρίσεις μια καινούργια αγάπη; Αν η ποιότητα της ζωής που ζεις, δεν 

σου επιτρέπει να βρεις καινούργιες αγάπες, πώς θα τις βρεις; 

Όμως, δεν φτάνει αυτό. Χρειάζεται να εκθέσεις τον εαυτό σου σε καινούργια 

ερεθίσματα. Είναι καθαρά δική μας ευθύνη, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που 

θα μας φέρουν μια καινούργια αγάπη. Πολλοί από μας στο σημείο αυτό πέφτουμε 

σε μια παγίδα: 

Αναζητάμε καινούργιες αγάπες κοιτάζοντας προς τα πίσω! Προσπαθούμε ν’ 

αναστήσουμε τις παλιές αγάπες. Κι όταν διαπιστώνουμε πως δεν τα καταφέρνουμε, 

πιστεύουμε ότι …ξοφλήσαμε και δεν θα υπάρξουν καινούργιες αγάπες στη ζωή μας. 

Μερικές απ’ τις παλιές μου αγάπες, τις έχω πια αφήσει. Για παράδειγμα, τη 

φωτογραφία. Με συντρόφεψε από τα 35 μέχρι τα 50. Από κει και πέρα, τέλος. 

Τώρα, είναι ζήτημα αν παίρνω φωτογραφική μηχανή στα ταξίδια μου. Δεν γίνεται 

να «ερωτευτώ» ξανά, τις παλιές μου αγάπες. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο. 

Πριν ξεκινήσουμε να βρούμε τους δρόμους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

μια καινούργια αγάπη, καλό θα ήταν να κάνουμε μια αναδρομή στη ζωή μας και να 

καταγράψουμε όσες αγάπες θυμόμαστε να είχαμε κατά καιρούς. Μπορεί να μην τις 

θυμηθούμε όλες, όμως τις σημαντικές τις θυμόμαστε. 

Πιστεύω, πως στα πρώτα χρόνια της ζωής μας, οι περισσότερες αγάπες μας είναι 

κυρίως, κάποιοι άνθρωποι από το κοντινό μας περιβάλλον. Όσο μεγαλώνουμε όμως, 

αρχίζουμε ν’ αναπτύσσουμε τις ικανότητες που μας επιτρέπουν ν’ αποκτήσουμε κι 

άλλα ενδιαφέροντα και να δημιουργήσουμε αγάπες που δεν περιορίζονται μόνον 

στους ανθρώπους. 

Την αναδρομή αυτή, θα τη χωρίσω σε διάφορες χρονικές περιόδους. Ελπίζω, 
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καθώς θα θυμάμαι τα δικά μου, ν’ αρχίσεις κι εσύ να θυμάσαι τα δικά σου. Έτσι, 

στο τέλος κάθε περιόδου, θα σημειώνουμε συνοπτικά, ποιες ήταν οι αγάπες που 

είχαμε τότε. Νομίζω πως αυτή η μέθοδος θα μας βοηθήσει να χρησιμοποιήσουμε το 

παρελθόν μας, προκειμένου να βελτιώσουμε το παρόν και το μέλλον μας. 

Παράλληλα, αυτή η αναζήτηση είναι και μια προσφορά στους νέους 

ανθρώπους που έχουν χαθεί στους λαβυρίνθους του επαγγελματικού 

προσανατολισμού. Επειδή ανάμεσα στα 19.5 με 21 έχω περάσει μια ανάλογη 

«Οδύσσεια» (που περιγράφω αναλυτικά πιο κάτω) ελπίζω διαβάζοντας τη δική μου 

διαδρομή, να βρούνε τα δικά τους μονοπάτια. 

Ξεκινάμε λοιπόν. 
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2β. Μέχρι να πάω στο σχολείο 

 

Γεννήθηκα στο Πορτ Σάιντ της Αιγύπτου, μια πόλη στη διώρυγα του Σουέζ. (Η 

διώρυγα συνδέει τη Μεσόγειο Θάλασσα με τον Ινδικό Ωκεανό). Από τότε που 

γεννήθηκα μέχρι τα 4 ζούσα σ’ αυτήν την πόλη με τη γιαγιά Κατερινιά (μάνα της 

μάνας μου) και τα δύο ανύπαντρα αδέλφια της μητέρας μου: Το Γιάννη 27 και το 

Βασίλη 29 ετών. Ο παππούς μου, ο Δημητρός είχε πεθάνει όταν ήμουν 8 μηνών.  

Οι γονείς μου, ζούσαν την εποχή εκείνη, σε μια πόλη της νότιας Αιγύπτου που τη 

λένε Τάχτα. Αρχικά, με είχαν πάρει μαζί τους αλλά, επειδή έπαθα διφθερίτιδα και 

γλίτωσα την τελευταία στιγμή, προτίμησαν να με αφήσουν στη γιαγιά μου στο Πορτ 

Σάιντ. Η ενδοχώρα ήταν γεμάτη αρρώστιες και φοβόντουσαν πως, αν πάθω τίποτ’ 

άλλο σ’ αυτό το πρωτόγονο μέρος, δεν θα γλίτωνα. Με πήγαν λοιπόν στη γιαγιά που 

ζούσε μόνιμα στο Πορτ Σάιντ.  

Στο σπίτι της γιαγιάς, ήμουν ευτυχής. Οι τρεις άνθρωποι που με μεγάλωναν, με 

δεχόντουσαν όπως ήμουν και μ’ έκαναν χάζι. Θυμάμαι ότι γελούσαμε πολύ συχνά. 

Η αγάπη μου εκείνη την εποχή, ήταν ο θείος μου ο Γιάννης. Ήταν γύρω στα 27 κι 

εργαζόταν σαν τορναδόρος σ’ ένα Γαλλικό εργοστάσιο. Είχε βάλει στο ποδήλατό 

του ένα μικρό ξύλινο καρεκλάκι για να κάθομαι, και με πήγαινε βόλτα. Ο θείος μου 

ο Γιάννης ήταν ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο βίωσα το συναίσθημα της 

αμοιβαίας αγάπης.  

Βέβαια, αγαπούσα κι άλλους ανθρώπους: Τη γιαγιά Κατερινιά. Ήταν η μόνη που 

μιλούσε με την προφορά του τόπου καταγωγής της, δηλαδή το Καστελόριζο. Αυτή 

η προφορά, μου φαινόταν πολύ αστεία. Για παράδειγμα, έλεγε «Γιώργο, φέρε μου 

το βολόνι να σε ράψω το πεκάμισο».  

Αγαπούσα επίσης την πρώτη ξαδέλφη της μητέρας μου, τη Γεωργία που με 

πήγαινε βόλτα στο μεγάλο πάρκο της πόλης, και το θείο Βασίλη που μου ‘λεγε για 

τα ...κατορθώματά του. Αγαπούσα κι άλλους. Γενικά ζούσα σ’ ένα χαρούμενο 

περιβάλλον και ένιωθα αγαπητός. Όμως, αυτό που ένιωθα για το θείο Γιάννη, ήταν 

κάτι εντελώς διαφορετικό. 

 Όταν έγινα 4 χρονών, ήρθε η ώρα να με πάρουν οι γονείς μου μαζί τους στην 

Τάχτα. Εγώ, δεν το ‘θελα καθόλου αυτό. Για μένα, οι δύο αυτοί άνθρωποι ήταν 
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κάποιοι που, ερχόντουσαν στη χάση και στη φέξη μου φέρνανε παιχνίδια και 

φεύγανε.  

Η γιαγιά, οι θείοι μου, και όλοι γύρω, μού έλεγαν πως αυτοί οι δυο είναι οι 

γονείς μου και μ’ αγαπάνε. Συνεπώς, έπρεπε να τους αγαπάω κι εγώ. Στην 

πραγματικότητα όμως, γι’ αυτούς τους δυο, δεν ένιωθα τίποτα ιδιαίτερο. Δηλαδή, τα 

θετικά συναισθήματα που είχα, ήταν περισσότερο προς ...τα παιχνίδια που μου 

έφερναν, παρά προς τους ίδιους. Άρα, η πρώτη μη έμψυχη αγάπη που μπορώ να 

θυμηθώ είναι τα παιχνίδια. 

Όταν ήρθε η ώρα ν’ αποχαιρετίσω τη γιαγιά μου και τους θειους μου, μ’ έπιασε η 

μητέρα μου σφιχτά απ’ τον καρπό του χεριού και με τράβηξε να φύγουμε. Τη 

στιγμή που το ‘κανε αυτό, κρεμάστηκα μ’ όλο μου το βάρος στο πάτωμα κι άρχισα 

να κλαίω γοερά. Κυριολεκτικά με σύρανε για να φύγω. Αυτό που έχει όμως 

χαραχτεί έντονα στη μνήμη μου, είναι ότι την ώρα που με σέρνανε, ο αγαπημένος 

μου θείος Γιάννης, χασκογελούσε σαν το χάχα! Το εύρισκε αστείο! (Βέβαια, θα 

μπορούσε αυτό το γέλιο να ήταν αμηχανίας). Αυτή είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου 

που ένιωσα να με προδίδουν. Από κει και πέρα, ο θείος Γιάννης παρέμεινε ένας 

αγαπημένος θείος αλλά, είχα πια αρχίσει να κρατάω συναισθηματικές αποστάσεις 

μαζί του.  

Στα 4 μου λοιπόν, βρέθηκα με τους γονείς μου στην Τάχτα. Η ζωή με τους γονείς 

μου, ήταν εντελώς διαφορετική απ’ ό,τι με τη γιαγιά και τους δύο θείους μου: Αυτοί 

μ’ έδερναν! Εγώ, δεν ήξερα τι είναι αυτό το πράγμα! Ειδικά, το ξύλο που μου έδινε 

ο πατέρας μου, δεν είχε και πολύ σχέση με αυτό που λέμε «διαπαιδαγώγηση». 

Νομίζω πως εκτόνωνε πάνω μου το θυμό του. Έναν θυμό, που ήταν προς τη μάνα 

μου από την οποία είχε απογοητευτεί αλλά και προς τον εαυτό του που πίστευε ότι 

έχει εξαπατηθεί. Άσε που, από εμφάνιση και συμπεριφορά, έμοιαζα στη μάνα μου. 

Μέχρι λίγα χρόνια πριν, δεν είχα καταλάβει γιατί ο πατέρας μου αγαπούσε την 

αδελφή μου την Καίτη πιο πολύ από μένα. Το καταλαβαίνω τώρα: Γιατί του έμοιαζε 

εμφανισιακά!  

Αυτό το ξύλο, που έπεφτε αραιά, όταν έπεφτε, έπεφτε πολύ δυνατό. Μάλιστα το 

ακολουθούσε και η …διαπαιδαγώγηση: «Θα γίνεις καλό παιδί»; Τώρα, τι να του 

πεις εκείνη την ώρα του ανθρώπου;  

Μέσα από κείνες τις στιγμές της ανημπόριας, καθώς πάλευα έντρομος να 
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γλιτώσω όσο ξύλο μπορούσα, συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό είναι να έχεις τη 

σωματική ικανότητα να προστατεύεις τον εαυτό σου. Παράλληλα, ο πατέρας μου, 

μού έλεγε ιστορίες δύναμης από τη μυθολογία. Εξιδανίκευσα τη σωματική δύναμη: 

Οι ήρωές μου ήταν ο Ηρακλής, ο Σαμψών και όποιος άλλος παλικαράς μπορούσε να 

κατατροπώσει τους αντιπάλους του. Έτσι, στις αγάπες της εποχής προστέθηκε και η 

επιδίωξη της σωματικής δύναμης. Μάλιστα, ένας τρόπος για να φάω κάποια 

πράγματα που δεν ήθελα (όπως για παράδειγμα το κουάκερ) ήταν να μου λένε «θα 

γίνεις Σαμψών». Αργότερα, η εξιδανίκευση της σωματικής δύναμης, έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο στη ζωή μου αλλά, αυτά θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. 

Την εποχή εκείνη, για να γλιτώσω από αυτούς τους δύο «γίγαντες» που μ’ 

έδερναν ή με κλείδωναν στο μπάνιο είχα επινοήσει το... Θανάση που τον έλεγα 

...Αφανάση. (Αντί για θ έλεγα φ). Ήταν ένας φίλος της φαντασίας μου, ο οποίος 

ήταν πολύ πιο δυνατός απ’ τους γονείς μου και θα με προστάτευε. Πίστευα όμως, 

πως οι γονείς μου, δεν θα τον άφηναν να μπει στο σπίτι από την πόρτα. Έτσι, έπρεπε 

να βρω τρόπο ώστε να μπορεί να μπαίνει ο ...Αφανάσης στο σπίτι. Βρήκα λοιπόν 

ένα κατσαβίδι, κι άρχισα ν’ ανοίγω τρύπες στους τοίχους. Για κάποιο λόγο, οι γονείς 

μου ποτέ δεν με τιμώρησαν γι’ αυτές μου τις πράξεις. Κάθε φορά που με ρωτούσαν 

γιατί ανοίγω τρύπες τους έλεγα «θα έρθει ο Αφανάσης να σας μαλώσει». Κι αυτοί, 

αντί να με δείρουν, γελούσαν!  

 Ο πατέρας μου ήταν ο αρχιλογιστής μιας εξαγωγικής εταιρείας βάμβακος, 

Αγγλο-Αιγυπτιακών συμφερόντων. Το σπίτι μας ήταν μια μονοκατοικία που μας 

παρείχε η εταιρεία. Βρισκότανε, πάνω από το κεντρικό κτίριο της εταιρείας. Στον 

ίδιο χώρο, κάπου 100 μέτρα πιο πέρα, ήταν μια τεράστια αλάνα με μπάλες από 

βαμβάκι. Το κλείνανε μέσα σε τσουβάλια και κατόπιν τα δένανε με μεταλλικές 

λάμες. Κάθε μπάλα, πρέπει να είχε μέγεθος 1 κυβικό μέτρο.  

Πριν κλείσουν τα τσουβάλια έπρεπε πρώτα ν’ αξιολογήσει ο πατέρας μου την 

ποιότητα του βαμβακιού. Σ’ αυτές τις αξιολογήσεις, καμιά φορά, μ’ έπαιρνε μαζί 

του. Αυτή η διαδικασία μου άρεσε πολύ. Ο μπαμπάς με είχε μάθει πώς γίνεται η 

αξιολόγηση: «Αν δεν έχει καθόλου σπόρο, είναι πρώτης κατηγορίας. Αν έχει λίγο 

σπόρο, είναι δεύτερης κατηγορίας. Αν είναι γεμάτο σπόρους, είναι τρίτης 

κατηγορίας». 

Όταν πηγαίναμε με τον πατέρα μου για ...αξιολόγηση, είχαμε μαζί μας κι έναν 
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Αιγύπτιο υπάλληλο. Αυτός, κρατούσε ένα κουβαδάκι με πηχτό μπλε μελάνι κι ένα 

πινέλο από ξεραμένο ζαχαροκάλαμο. Η διαδικασία ήταν απλή: Κοίταζε ο πατέρας 

μου το σωρό με το βαμβάκι, κι έλεγε σε ποια κατηγορία να το κατατάξουν. Αμέσως 

τότε, ο σωρός του βαμβακιού έμπαινε σε κάποιο μηχάνημα και μόλις έβγαινε σαν 

«μπάλα» ο Αιγύπτιος υπάλληλος, βούταγε το πινέλο στο πηχτό μελάνι και τραβούσε 

πάνω στο τσουβάλι μία, δύο ή τρεις κάθετες γραμμές. Ο πατέρας μου, μετά από 

μερικές φορές που με είχε πάρει μαζί του, πριν αξιολογήσει το βαμβάκι, με ρωτούσε 

για πλάκα, τη γνώμη μου. Νομίζω πως καλά τα κατάφερνα. 

Απ’ την αξιολόγηση του βαμβακιού, είχα καταλάβει από τότε, πως η ποιότητα, 

αποτελείται από πράγματα που μετριούνται. Το πράγμα ήταν απλό: Η ποιότητα 

του βαμβακιού κρινόταν από την περιεκτικότητα του σε σπόρους. Όσο λιγότεροι οι 

σπόροι, τόσο πιο καθαρό ήταν το βαμβάκι. Αυτό που είχα καταλάβει από 4 χρονών, 

έμελε να επηρεάσει καταλυτικά τη ζωή μου. Όσα χρόνια με θυμάμαι, πάντα 

αναζητούσα την ποιότητα σε μετρήσιμα μεγέθη κι όχι σαν μια αφηρημένη έννοια.  

 

Παρένθεση. 

 

Στα 29 μου διάβασα στ’ Αγγλικά ένα δημοφιλές βιβλίο της εποχής. Το είχε 

γράψει κάποιος Pirsing. Ο τίτλος είναι «Το Ζεν και η τέχνη συντήρησης της 

μοτοσυκλέτας»3. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση σ’ εκείνο το βιβλίο, ήταν ότι 

ένας καθηγητής Πανεπιστημιίου που βάλθηκε να ορίσει τι θα πει «ποιότητα», 

κατέληξε στο …ψυχιατρείο! Ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω πού ήταν η δυσκολία. 

Το πράγμα μου φαινόταν απλό: Αυτό που λέμε «ποιότητα», είναι μια 

υποκειμενική σύνθεση από μετρήσιμα μεγέθη. Κάποια από αυτά τα μεγέθη τα 

ορίζει ο πολιτισμός στον οποίο ανήκουμε. Για παράδειγμα, ο παγκόσμιος 

πολιτισμός, θεωρεί πως η μουσική του Μπετόβεν είναι σαν το βαμβάκι χωρίς 

σπόρο, δηλαδή «πρώτης κατηγορίας». Κάποια άλλα μεγέθη που καθορίζουν την 

ποιότητα σε προσωπικό επίπεδο, τα καθορίζουμε εμείς και μόνον εμείς. Για 

παράδειγμα, εγώ θεωρώ αμάξι «ποιότητας» αυτό που έχει μεγάλη επιτάχυνση, πολύ 

καλό κράτημα, φρένα, και είναι κάποιας μάρκας που θεωρείται αξιοπρεπής. Εσύ 

                                                           
3  � Το βιβλίο αυτό έχει μεταφραστεί και στα Ελληνικά. 
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πάλι, μπορεί να κάνεις μια διαφορετική υποκειμενική σύνθεση και να θεωρείς αμάξι 

«ποιότητας» κάποιο που έχει μεγάλο πορτμπαγκάζ, είναι οικονομικό κι έχει 

αεροδυναμικό σχήμα. Κλείνει η παρένθεση. 

Στα 4 μου, οι μεγάλες μου αγάπες ήταν δύο: Η πρώτη, ήταν τα παιχνίδια και 

κυρίως ένα άσπρο παιδικό αυτοκίνητο, που είχε παραγγείλει ο πατέρας μου απ’ την 

Αγγλία. Μ’ αυτό, αλώνιζα τις απέραντες εκτάσεις που είχα στη διάθεσή μου.  

Η δεύτερη, ήταν η ...«βεσποινίς Μαίρη Κουκουβίνη». Ήταν υπάλληλος στην 

εταιρεία που εργαζόταν ο πατέρας μου. Πρέπει να ήταν ανάμεσα στα 20 και τα 23. 

Όταν σχολούσε, ερχόταν και μ΄ έβρισκε στον κήπο που αλώνιζα. Μου άρεσε πολύ η 

συντροφιά της και θυμάμαι πως κάναμε συζητήσεις που μ’ ενδιέφεραν. Νομίζω 

μάλιστα ότι την είχα «ερωτευτεί». Την ώρα που έφευγε, τη φιλούσα στο μάγουλο 

και της έλεγα «καληνύχτα βεσποινίς Μαίρη Κουκουβίνη». (Ούτε το δ έλεγα ακόμα).  

 

Πρώτη καταγραφή 

 

Τώρα, θα κάνω μια απόπειρα να «κωδικοποιήσω» τις αναμνήσεις μου από εκείνη 

την ηλικία. Δηλαδή, αφού καταγράψω τις αγάπες, θα εστιάσω σ’ αυτά που 

συμβολίζουν. Προτείνω να κάνεις κι εσύ το ίδιο και μάλιστα γραπτώς. Μπορεί η 

καταγραφή αυτών των αναμνήσεων να μας δώσει χρήσιμα στοιχεία. Άλλωστε μην 

ξεχνάς την αρχική συμφωνία: Αν είσαι «επιβάτης» ή «πλήρωμα» θα ...δουλέψεις. 

Για τα πρώτα χρόνια της ζωής μου έχουμε τα εξής σημαντικά στοιχεία,: 

Τα παιχνίδια. (Ακόμα παίζω). 

Το άσπρο αυτοκίνητο. (Η οδήγηση) 

Ο Σαμψών, ο Ηρακλής κ.λπ. (Η σωματική δύναμη) 
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3β. Τα πρώτα σχολικά χρόνια 

 

Όταν έγινα 6 χρονών, έπρεπε να πάω σχολείο. Έτσι, μετακομίσαμε στην 

πρωτεύουσα της Αιγύπτου το Κάιρο. Η εμπειρία αυτή, ήταν πολύ δυσάρεστη για 

μένα: Από ‘κεί που είχα απέραντους χώρους ν’ αλωνίζω, βρέθηκα σ’ ένα 

διαμέρισμα «κλουβί», στον πέμπτο όροφο μιας πολυκατοικίας, η οποία ήταν μέσα 

σ’ ένα παζάρι, ανάλογο με τη Βαρβάκειο Αγορά... 

Από 6 έως 7 χρονών, γνώρισα τι θα πει βαρεμάρα. Έξω απ’ τα μαθήματά μου, 

δεν είχα τίποτα να κάνω μέσα σ’ εκείνο το κλουβί. Η μητέρα μου, δεν μου έκανε 

παρέα στις ελεύθερές μου ώρες. Μόνον όταν με τάιζε και με διάβαζε, ασχολιόταν 

μαζί μου. Παιχνίδια, δεν είχα. Φίλους, είχα μόνο στο σχολείο. Στη γειτονιά, 

κανέναν. Στα 4 γνώρισα την ποιότητα. Στα 6 γνώρισα τη βαρεμάρα. Όμως, από τα 6 

μέχρι τα 7, γνώρισα το αντίδοτο της βαρεμάρας. Ποιο είναι; Θα το δούμε αμέσως 

παρακάτω. 

Πώς θα περνούσαν οι ατέλειωτες ώρες, μέσα σ’ εκείνο το κλουβί; Μην ξεχνάς 

πως, εκείνη την εποχή, δεν υπήρχε τηλεόραση (ευτυχώς). Άρχισα λοιπόν, να 

σκαρφίζομαι τρόπους για να περνά η ώρα: 

Στο δωμάτιό μου, η ντουλάπα είχε έναν εσωτερικό ολόσωμο καθρέφτη. 

Σκαλίζοντας τα πράγματα που είχε η ντουλάπα βρήκα ένα μάλλινο Σκοτσέζικο 

κασκόλ, του πατέρα μου. Άρχισα λοιπόν να δημιουργώ φανταστικές καταστάσεις: 

Το φορούσα σαν σαρίκι, στεκόμουν μπροστά στον καθρέφτη και παρίστανα τον 

Άραβα φύλαρχο. Το φορούσα στη μέση και φανταζόμουν πως είμαι κάποιος 

Σκοτσέζος πολεμιστής. Το έβαζα σα μάσκα στη μύτη μου, και παρίστανα έναν 

Άραβα «Ζορό» (που τον λέγανε Κομπάρ). Κάθε τοποθέτηση του κασκόλ, κι άλλη 

ιστορία. Όλες όμως μ’ ένα κοινό στοιχείο: Ανδρικές μορφές δύναμης. 

Μια ακόμα …εφεύρεση ήταν ένα θέατρο σκιών που έφτιαξα από ένα κουτί 

παπουτσιών. Έβαλα τη μάνα μου και μου έκοψε τον πάτο μ’ ένα ψαλίδι. Κόλλησα 

στο κενό κομμάτι ένα διαφανές χαρτί που ήταν η οθόνη. Έβαζα την οθόνη, σ’ ένα 

τραπεζάκι απέναντι απ’ τον καθρέφτη της ντουλάπας. Πίσω απ’ την οθόνη, έβαζα 

ένα κερί. Μπροστά απ’ το κερί κουνούσα κάτι μολυβένια στρατιωτάκια κι έπαιζα 

θέατρο σκιών στον εαυτό μου. 
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Να μη σε κουράζω μ’ άλλα παραδείγματα. Το αντίδοτο της βαρεμάρας, είναι η 

δημιουργικότητα. Δεν λέω: Αν είσαι άνθρωπος που απολαμβάνεις την ηρεμία σου 

και τη χαλάρωσή σου, μπορεί να μην παραπονιέσαι για «βαρεμάρα». Αν όμως, είσαι 

ένα 6 παιδί χρονών γεμάτο ενέργεια, πόσο μπορείς να χαλαρώσεις και να 

ηρεμήσεις; (Αλήθεια, γνωρίζεις ότι ο εγκέφαλός μας στην ηλικία των 6 δουλεύει με 

μεγαλύτερη ταχύτητα απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη ηλικία;). 

Πάντως, ένα είναι σίγουρο: Ανάμεσα στα 6 και τα 7 δεν είχα σημαντικές 

ανθρώπινες αγάπες. Το μόνο μου μέλημα, να ήταν να με γλιτώσω από την παγίδα 

της βαρεμάρας. Έτσι, οι «αγάπες» μου περιορίζονταν μόνο σε αντικείμενα και 

δραστηριότητες. 

Απ’ τα 7 μου και πέρα, η κατάσταση κάπως διορθώθηκε. Κατ’ αρχήν, είχα 

εξοικειωθεί με τη γειτονιά. Σ’ ένα αραβικό μπακάλικο που ήταν δίπλα στην είσοδο 

της πολυκατοικίας μας υπήρχε ένας συνομήλικός μου, ο Γιούσρι. Ήταν Αιγύπτιος 

αλλά, εγώ μιλούσα τ’ Αραβικά όπως κι εκείνος. Παίζαμε ποδόσφαιρο μέσα στη 

στοά του παζαριού με μια μπάλα φτιαγμένη από κάλτσες. Νομίζω, τη λένε 

«τσουράπα». 

Ακριβώς απέναντι απ’ το σπίτι μας, ήταν και το Ελληνικό μπακάλικο του κυρίου 

Νικόλα Κουνή. Ο πατέρας μου ήταν από τους καλύτερους πελάτες. Ο κύριος 

Νικόλας είχε ένα γιο, το Γιάννη, με τον οποίον ήμασταν συμμαθητές. Τ‘ 

απογεύματα, ο πατέρας του τον έφερνε στο μπακάλικο. Ή παίζαμε στη στοά, ή 

ανέβαινε ο Γιάννης στο σπίτι μου. Κι όποτε γινόταν αυτό, δεν υπήρχε βαρεμάρα. Ο 

Γιάννης, ήταν ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο ένιωσα τη φιλία. 

Όμως η πραγματική μου αγάπη εκείνη την εποχή ήταν το διάβασμα. Είχα μάθει 

να διαβάζω πολύ καλά και, ο πατέρας μου, έφερε μια εγκυκλοπαίδεια 5 τόμων. 

Λεγότανε «Η Νέα Παιδική Εγκυκλοπαίδεια». Την έπιασα απ’ το άλφα. Τη διάβασα 

όλη και, κάποια κομμάτια, δύο και τρεις φορές. 

Αμέσως μετά, ήρθαν στο σπίτι μας τα βιβλία του παππού μου, ο οποίος είχε 

πεθάνει πρόσφατα και τ’ άφησε κληρονομιά στο γιο του, δηλαδή, στον πατέρα μου. 

Ανάμεσά τους, ήταν οκτώ τόμοι Καραγκιόζη γραμμένοι από έναν διάσημο Έλληνα 

Καραγκιοζοπαίχτη, τον Μόλα. Κάθε τόμος, περιείχε 8 τεύχη. Είμαι σίγουρος πως 

αυτούς τους τόμους, τους διάβασα όλους. Ταυτόχρονα, είχα και τα άπαντα του 

ποιητή Γιώργου Σουρή. Κι αυτό το βιβλίο το διάβαζα συχνά. Αυτές κι αν ήταν 
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αγάπες! Και κράτησαν από τα 8 μου μέχρι τα και τα 10. Μάλιστα πιστεύω πως τα 

διαβάσματα αυτά, συνέτειναν σημαντικά στο ν’ αποκτήσω χιούμορ. 

Ο πατέρας μου αγαπούσε πολύ τη μουσική. Μάλιστα στο σπίτι μας υπήρχε ένα 

πολύ «σύγχρονο» για την εποχή ηχοσύστημα. Ήταν ένα έπιπλο με δύο μεγάφωνα, 

ένα πολύ καλό ραδιόφωνο (μάρκας PYE) κι ένα πικάπ (μάρκας Garrard) που έπαιζε 

δίσκους 78 και 45 στροφών, που μόλις τότε είχαν πρωτοβγεί στην αγορά. Ξόδευα 

ατέλειωτες ώρες σ’ αυτό το μηχάνημα. Ήξερα όλα τα τραγούδια που είχαμε απ’ 

έξω. Το κακό για τους γονείς μου ήταν ότι τα... τραγουδούσα κιόλας. Ήμουν 

τελείως παράφωνος. Όμως, η μουσική και τα ηχοσυστήματα έγιναν από τότε δυο 

μεγάλες μου αγάπες που εξακολουθούν να είναι αγάπες μέχρι και σήμερα. 

Μάλιστα, όποτε είχαμε πάρτι στο σπίτι, όλοι λέγανε «ο Γιωργάκης να βάζει τη 

μουσική». Ήξερα να βάλω αμέσως ό,τι μου ζητούσαν. Από Καλαματιανό μέχρι και 

Paul Anka... 

 

 

Δεύτερη καταγραφή 

 

Από αυτή την περίοδο, τα σημαντικά στοιχεία, είναι τα παρακάτω. Σκόπιμα, 

κρατάω το ίδιο μοντέλο καταγραφής που κράτησα στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

ώστε να μπορέσω στο τέλος αυτής της καταγραφής να τα ταξινομήσω. Στο λέω 

ξανά: Κάνε κι εσύ το ίδιο. Αν το κάνεις, ίσως βγει «ζουμί». Για να μη γίνω 

κουραστικός, δεν θα στο ξαναπώ. Από δω και μπρος, κάνε του κεφαλιού σου. 

Η επινόηση παιχνιδιών (Η Δημιουργικότητα) 

Το διάβασμα  

Το χιούμορ ( Για παράδειγμα, ο Καραγκιόζης κι ο Σουρής) 

Η μουσική  

Τα ηχοσυστήματα. Συμβολίζουν την αγάπη μου για την τεχνολογία 
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Μια μικρή ιστορία από εκείνη την εποχή. 

 

Είναι η πρώτη μέρα που πήγα στο σχολείο. (Νηπιαγωγείο δεν πήγα. Κατ’ 

ευθείαν Πρώτη Δημοτικού). Το δάσκαλό μας τον λέγανε Θόδωρο Μιχελή. Ήταν 

γύρω στα 30. Είχε έρθει «εξ Ελλάδος» και δεν γνώριζε γρι Αραβικά. Τα 

περισσότερα παιδιά στην τάξη ήμασταν δίγλωσσα ή τρίγλωσσα. Μπήκε στην τάξη, 

διάβασε το απουσιολόγιο και αμέσως μετά, ξεκίνησε το μάθημα. Έβγαλε ένα 

μεγάλο μακρόστενο χαρτόνι που έγραφε «φέρε τη σάκα». Μας έδωσε κι εμάς 

χαρτάκια που έγραφαν την ίδια λέξη. Μετά, μας έβαλε να γράψουμε τη φράση στο 

τετράδιό μας. Δεν είχα ξαναπιάσει μολύβι στα χέρια μου. (Μα τι γονείς ήταν αυτοί; 

Δεν είχαν ασχοληθεί καθόλου μαζί μου;). Το έσφιγγα τόσο πολύ, που έσπασε η 

μύτη και ο δάσκαλος μου έδωσε ένα άλλο. Μας είπε λοιπόν: 

- Αυτό που κάνετε, λέγεται Aντιγραφή. Αυτό θα είναι ένα από τα μαθήματά μας. 

Θα σας δίνω χαρτάκια, κι όταν πηγαίνετε στο σπίτι, θα τα αντιγράφετε. Όταν θα 

έρχεστε στο σχολείο, θα σας ζητάω να μου δείξετε την αντιγραφή και μετά, θα 

κάνουμε κάτι άλλο: Θα γράψετε σ’ ένα χαρτί τη φράση, χωρίς να τη βλέπετε. Θα τη 

γράψετε απ’ το μυαλό σας. Αυτό, το λέμε Ορθογραφία. Αυτό θα είναι το δεύτερο 

μάθημα που θα κάνουμε. Τώρα θα σας δείξω άλλο ένα μάθημα που είναι αλλιώτικο. 

Πιάστε το τετράδιο που δεν έχει γραμμές. Τώρα, θα ζωγραφίσουμε μια κατσίκα. 

Εγώ θα το κάνω στον πίνακα κι εσείς θα βλέπετε τον πίνακα και θα κάνετε το ίδιο 

στο τετράδιο. 

Προσπαθούσα να κάνω ό,τι έβλεπα αλλά, τα χέρια μου δεν υπάκουαν. (Στο θέμα 

αυτό, εξακολουθώ …καθυστερημένος). Ο κύριος Μιχελής δεν μπήκε στον κόπο να 

κοιτάξει τι φτιάξαμε. Απλά μας είπε, «το μάθημα αυτό, το λέμε Ιχνογραφία». Αν 

είχε δει το σχέδιό μου, θα έβλεπε ένα ξαπλωμένο …αυγό, με τέσσερις γραμμές από 

κάτω. Αυτή ήταν η …κατσίκα. 

Μέχρι να γυρίσω στο σπίτι, είχα μπερδέψει την Ορθογραφία με την Ιχνογραφία. 

Έτσι, όταν με παρέλαβε η μάνα μου, έτοιμη να με …διαβάσει, τα βρήκε 

μπαστούνια: 

Ξεκινήσαμε με την Αντιγραφή. Στην αρχή, δεν τα κατάφερνα. Μου έπιασε το 

χέρι και μ’ έμαθε να γράφω. Όμως, μου μετέδωσε το δικό της γραφικό χαρακτήρα. 

Ο πατέρας μου, το γράψιμο της το έλεγε «ορνιθοσκαλίσματα». 
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Στη συνέχεια, έπρεπε να πάμε στο επόμενο μάθημα. Λέω λοιπόν στη μητέρα μου 

ότι το επόμενο μάθημα είναι η «Οχνογραφία». Η μάνα μου τα ‘χασε η γυναίκα. 

Τώρα, τι μάθημα είναι αυτό; Άσε που πίστευε ότι είμαι «τετραπέρατος». Πώς να 

καταλάβει αν εννοούσα «ορθογραφία» ή «ιχνογραφία». Παίρνει λοιπόν, άλλο 

δρόμο: 

- Δείξε μου τι είναι το άλλο μάθημα που έχεις. 

Έβγαλα από τη σάκα μου το τετράδιο με την …κατσίκα. Ακολουθεί διάλογος: 

- Ο κύριος μας είπε να ζωγραφίσουμε μια κατσίκα. 

- Και τι είναι αυτό που βλέπω Γιωργάκη μου; 

- Μαμά, δεν πρόλαβα. Ο κύριος το έκανε πολύ γρήγορα. 

- Άρα, έχουμε Ιχνογραφία. 

- Όχι μαμά, έχουμε Οχνογραφία. 

Στο τέλος η μάνα μου απηύδησε. 
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4β. Στο Οικοτροφείο 

 

Όταν έγινα 8,5 χρονών, γεννήθηκε η αδελφή μου. Η Καίτη. Ήταν Μάης και 

πρέπει να τελείωνα την Τετάρτη δημοτικού. Στην Πέμπτη δημοτικού, η μητέρα μου, 

παρόλο που είχαμε εσωτερική οικιακή βοηθό, τα βρήκε μπαστούνια. Φαίνεται πώς 

τα δύο παιδιά, της έπεφταν πολλά... 

Έτσι, όταν ήρθε η ώρα να πάω στην Έκτη δημοτικού, οι γονείς μου αποφάσισαν 

να με στείλουν στα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Μανσούρας. Η Μανσούρα είναι μια 

πόλη στις όχθες του Νείλου που απείχε τότε 2,5 ώρες απ’ το Κάιρο. Το επίσημο 

πρόσχημα της μητέρας μου, ήταν πως ήμουν «δύσκολος» στο φαγητό και στο 

οικοτροφείο θα …έστρωνα.  

Στην πραγματικότητα, η γυναίκα δεν ήταν ευχαριστημένη απ’ το γάμο της, διότι 

ο πατήρ ήταν έως πολύ ...γυναικάς. Έτσι, η «μαμά» δεν είχε την ενεργητικότητα να 

φροντίζει εμένα και να μεγαλώνει και την Καίτη που ήταν τότε 2 χρονών. Όμως, 

επαναλαμβάνω: Είχε πάντοτε εσωτερική οικιακή βοηθό.  

Ο πρώτος μήνας προσαρμογής στο οικοτροφείο ήταν πολύ δύσκολος. Ήμουν ο 

«καινούργιος» ανάμεσα στους «παλιούς». Ευτυχώς, έκανα πολύ σύντομα έναν καλό 

φίλο κι αυτό με βοήθησε πολύ. Τον έλεγαν Νίκο Χατζηθεοδώρου και χάρηκα που 

τον συνάντησα προ ημερών σε μια συνάντηση παλαιών συμμαθητών. Στο 

οικοτροφείο έμεινα δύο χρόνια. Την πρώτη χρονιά, οι γονείς μου με πήγαν 

σέρνοντας. Τη δεύτερη, τους ...έσερνα εγώ. Όχι μόνον προσαρμόστηκα, αλλά είχα 

γίνει αποδεκτός από τον σκληρό πυρήνα της παρέας στην τάξη μας. Ας δούμε όμως 

τις αγάπες εκείνης της διετίας.  

Η πρώτη αγάπη, ήταν ο στίβος. Το σχολείο, κάλυπτε μια έκταση χιλίων 

στρεμμάτων περίπου. Μέσα υπήρχε κι ένα στάδιο που περιέκλειε ένα ποδοσφαιρικό 

γήπεδο κανονικών διαστάσεων που το περιέβαλε ένας διάδρομος στίβου 

ολυμπιακών διαστάσεων. Άρχισα ν’ ασχολούμαι με το άλμα σε μήκος. Ζήτησα απ’ 

τον πατέρα μου μια αθλητική φόρμα κι ένα ζευγάρι παπούτσια με καρφιά και μου 

τα έφερε. Μ’ άρεσε το άλμα σε μήκος. Υπήρχαν αρκετοί συμμαθητές μου που ήταν 

καλύτεροι από μένα αλλά, με την επιμονή και την προπόνηση κατάφερα να 

βελτιωθώ και να είμαι ο 3ος ή 4ος στην τάξη. Μέσα απ’ αυτήν τη διαδικασία, 
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κατάλαβα πως αν κάτι σ’ αρέσει και τ’ αγαπάς, ακόμα κι αν είσαι μέτριος, 

κάποτε θα γίνεις καλός. Όμως, και να μη γίνεις καλός, έχεις δικαίωμα ν’ 

ασχολείσαι με αυτό που σ’ αρέσει. (Αυτό κάνει η αδελφή μου με τις δίαιτες)... 

Η επόμενη αγάπη μου εκείνη την εποχή ήταν διάφορα εξωσχολικά περιοδικά. 

Ήταν θυμάμαι «Η Μάσκα» και το «Μυστήριο» με αστυνομικές ιστορίες. Ήταν ο 

«Ελ Γκρέκο» με ποδοσφαιρικές ιστορίες. Ήταν φυσικά κι ο «Μικρός Ήρωας». Ο 

περίφημος Γιώργος Θαλάσσης. Οι ήρωες αυτών των περιοδικών ήταν οι «Σαμψών» 

και οι «Ηρακλήδες» της προεφηβείας μου. Και πίσω απ’ όλα, η εξιδανίκευση της 

δύναμης. 

Τέλος, αγάπησα και το ποδόσφαιρο. Μάλιστα, στην 1η Γυμνασίου, επέμενα να 

πάρω τη θέση του τερματοφύλακα στην ομάδα της τάξης, ενώ ήμουν ο πιο κοντός 

απ’ όλους! Τελικά, για να την πάρω έπρεπε να παίξω μπουνιές με τον ήδη 

εδραιωμένο τερματοφύλακα, το Γιώργο Νομικό (που κι αυτόν συνάντησα τη βραδιά 

παλαιών συμμαθητών). Βέβαια, μετά το πρώτο ματς και τα 5 γκολ που έφαγα, 

άλλαξα γνώμη και έπαιζα στο κέντρο. Πάντως, το ποδόσφαιρο, εξακολουθεί να 

είναι μια απ’ τις «αγάπες» μου ακόμα και σήμερα. Δυστυχώς όμως, σήμερα το 

αγαπώ ...από την πολυθρόνα. 

Τη δεύτερη χρονιά που ήμουν στο οικοτροφείο, ήρθαν οι γονείς μου να μ’ 

επισκεφθούν μια Κυριακή πρωί προς το τέλος του έτους. (Το οικοτροφείο, είναι σαν 

το στρατό. Είχαμε «επισκεπτήριο»). Έφεραν μαζί τους και την Καιτούλα που πρέπει 

να ήταν 3,5 χρονώ. Εκείνη, είχε περάσει μια μορφή πολιομυελίτιδας και ενώ 

περπατούσε καλά για την ηλικία της, το ένα ποδαράκι της το έσερνε. Το είδ’ αυτό 

και ράγισε η ψυχή μου. Την έπιασ’ απ το χέρι να περπατήσουμε μαζί. Τη σκηνή, τη 

θυμάμαι σαν τώρα. Την είχα αριστερά μου. Γύρισε το κεφάλι της προς το μέρος μου 

και με ρώτησε με άψογη ομιλία: « Περνάς καλά δωπέρα Γιωργάκη μου;». Τι να σας 

πω; Πώς μπορώ να περιγράψω αυτό που έγινε μέσα μου εκείνη τη στιγμή; Το μόνο 

που μπορώ να πω, είναι πως ένιωσα μια ξαφνική σφραγίδα αγάπης η οποία 

διατηρείται μέχρι αυτή τη στιγμή. Η Καίτη, είναι ο άνθρωπος που αγαπώ μ’ έναν 

τρόπο ξεχωριστό. 

Το ενδιαφέρον είναι πως η Καίτη, συχνά με αποκαλεί «little brother» που θα πει 

«μικρό αδελφό». Αν θυμάσαι τι μου είπε στο οικοτροφείο, θα καταλάβεις πως 

μερικά πράγματα είναι έμφυτα. Είχε απέναντι μου προστατευτική διάθεση από 3, 
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χρονώ! Κι ακόμα έχει. 

Το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς, έπρεπε να μετοικίσουμε στην Ελλάδα. Από 

τότε που ήμουν 10 χρονών, ο πατέρας μου ήταν ο οικονομικός διευθυντής στην 

Εθνική Βιομηχανία Μετάλλου, η οποία, μόνον Εθνική δεν ήταν. Η εταιρεία, μάζευε 

παλιοσίδερα από τον πόλεμο το Ελ Αλαμέιν, τα έλιωνε σε φούρνους και έφτιαχνε 

μεταλλικές βέργες οικοδομής. Φαίνεται πως ο πατέρας μου έβγαζε πολλά λεφτά από 

την εταιρεία, τα οποία έστελνε στην Ελλάδα και είχε αρχίσει να συμμετέχει σε 

κάποιες οικοδομικές επιχειρήσεις.  

Θυμάμαι ήταν ένα πρωί του Ιουνίου του 1961 όταν ήρθαν οι γονείς μου και με 

πήρανε άρον – άρον απ’ το οικοτροφείο. Το ίδιο απόγευμα φύγαμε αεροπορικώς για 

την Ελλάδα. Είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης του πατέρα μου για εξαγωγή 

συναλλάγματος. Κάποιος (Έλληνας παρακαλώ) σπιούνος, τον είχε καρφώσει. 

Έτσι, το 1961, στα 13 μου, ερχόμαστε με την οικογένειά μου στην Ελλάδα.  

 

Τρίτη καταγραφή 

Ο στίβος (Ο αθλητισμός - Η σωματική δύναμη) 

Το ποδόσφαιρο (Το ομαδικό παιχνίδι) 

Τα περιοδικά (Το διάβασμα) 
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5β. Στην Ελλάδα 

 

Η πρώτη φορά που ήρθα στην Ελλάδα, ήταν σαν τουρίστας το καλοκαίρι του 

1958. Ήμουν τότε 10 χρονών. Είχαμε έρθει μ’ ένα πλοίο που το έλεγαν «Αχιλλέα». 

Μόλις φθάσαμε στον Πειραιά, ανέβηκαν οι αχθοφόροι για να μεταφέρουν τις 

βαλίτσες μας. Μου έκανε εντύπωση που μιλούσαν Ελληνικά. Έτσι, είπα έκπληκτος 

στον πατέρα μου: «Μπαμπά, εδώ οι Αραπάδες μιλάνε Ελληνικά!». Με τα δεδομένα 

της Αιγύπτου, μου ήταν αδιανόητο ένας Έλληνας να είναι χαμάλης… 

Η οριστική μας μετοίκηση στην Ελλάδα, έγινε το καλοκαίρι του 1961. Η πρώτη 

μου γειτονιά, ήταν οι Αμπελόκηποι. Μείναμε για 2 χρόνια στη Λεωφόρο Κηφισίας 

στο 18.  

Προσαρμόστηκα αμέσως. Μάλιστα, απολάμβανα και κάτι που δεν μπορούσα ν’ 

απολαύσω στο Κάιρο: Είχα πλήρη ελευθερία κινήσεων. Ήμουν ήδη 13 χρονών και 

οι Αμπελόκηποι το 1961 ήταν μια πολύ ασφαλής περιοχή να κυκλοφορεί ένας 

13χρονος. Έκανα σχεδόν αμέσως κι έναν καλό φίλο το Μίμη Ταμπόση. Αρχικά 

παίζαμε ποδόσφαιρο. Είχε κι εκείνος μεγάλη ελευθερία κινήσεων κι έτσι, αλωνίζαμε 

παρέα όλη την Αθήνα. Μια και ήταν καλοκαίρι και δεν είχαμε σχολείο, πηγαίναμε 

με το Μίμη τα πρωινά στο παλιό Ολυμπιακό κολυμβητήριο. Δίπλα του, ήταν ο 

Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος. Μόλις είδα το στίβο, ξεσηκώθηκα. Γράφτηκα 

αμέσως στο Σύλλογο. Η πρώτη μου αθλητική ταυτότητα εκδόθηκε το 1961. 

Μάλιστα, ο πατέρας μου πλήρωνε 250 δραχμές το μήνα στο Σουηδό προπονητή του 

συλλόγου που τον έλεγαν Melberg ώστε να με προπονεί και χωριστά. Εκεί, παρόλο 

που ήταν απαγορευτικό για το ύψος μου, μαζί με το άλμα σε μήκος, άρχισα ν’ 

ασχολούμαι και με το δρόμο 110 μέτρων μετ’ εμποδίων.  

Ο στίβος, ήταν για μένα πολύ μεγάλη αγάπη. Βρέξει χιονίσει, έπαιρνα κάθε 

απόγευμα στις 5 το Λεωφορείο Νο.16 (Θων - Θησείο) και πήγαινα για προπόνηση. 

Η προπόνηση με τον Memberg με ωφέλησε πολύ. Έμαθα γρήγορα πως αν θέλω να 

γίνω καλός αθλητής, πρέπει να ιδρώσω .Έβλεπα τις επιδόσεις μου να βελτιώνονται 

κι έπαιρνα θάρρος.  

Στον ίδιο σύλλογο όμως, υπήρχε και Τζούντο. Μόλις το είδα, εντυπωσιάστηκα. 

Μην ξεχνάς πως, για μένα, η επιδίωξη της σωματικής δύναμης ήταν βασικό 



 

88  Γιώργος Πιντέρης 

κίνητρο. Πρόσεξα ότι ο δάσκαλος που φορούσε τότε καφέ ζώνη, ήταν κοντός και 

λεπτός. Κατάλαβα πως το τζούντο δεν θέλει μπόι και δύναμη. Εγώ ήμουν κοντός 

και μικροκαμωμένος. Ο δάσκαλος, μου είπε πως το χαμηλό μπόι στο Τζούντο είναι 

προτέρημα. Έτσι γράφτηκα και στο Τζούντο με το οποίο ασχολήθηκα περίπου 1,5 

χρόνο. Ήταν κι αυτή μια αγάπη την εποχή εκείνη, αλλά δεν κράτησε πολύ. Σύντομα 

κατάλαβα πως – αν ξέρουν Τζούντο και οι δύο - το βάρος και η δύναμη μετράνε. 

Όμως, δεν ήταν αυτός ο λόγος που τα παράτησα: Είχα ήδη αρχίσει να έχω καλές 

επιδόσεις στο στίβο και εστίασα τις προσπάθειές μου εκεί. 

Το πρώτο σχολείο στο οποίο πήγα στην Ελλάδα, ήταν ένα ιδιωτικό στο 

Χαλάνδρι που το έλεγαν Σχολή Νεστορίδη. Μπροστά στο σχολείο της Μανσούρας, 

αυτό ήταν μια σταλιά. Εκεί έβγαλα τη Δευτέρα Γυμνασίου. Σ’ εκείνο το σχολείο, το 

μόνο που έμαθα, ήταν …το κάπνισμα. Όταν τέλειωσε η χρονιά, έπιασα τον πατέρα 

μου και του είπα: «Μπαμπά, σ’ αυτό το σχολείο δεν μαθαίνω τίποτα. Επειδή είμαι 

απ’ την Αίγυπτο και ξέρω καλά Αγγλικά και Γαλλικά, σε όλα τα μαθήματα, μου 

βάζουν βαθμούς, χωρίς να τους αξίζω. Εγώ θέλω να σπουδάσω, όταν μεγαλώσω. 

Με αυτό το σχολείο, δεν θα καταφέρω τίποτα». Την επόμενη χρονιά, βρέθηκα στο 

Πρότυπο Λύκειο Αθηνών, δηλαδή στη Σχολή Μωραΐτη.  

Την ίδια χρονιά, μεταφερθήκαμε στο δικό μας διαμέρισμα. Ήταν ένα μεγάλο, 

υπερπολυτελές γωνιακό ρετιρέ 250 τ.μ. στην οδό Βελεστίνου 15, στους 

Αμπελόκηπους. Στο πάνω ρετιρέ, ζούσε η Ρένα Βλαχοπούλου. Δύο πολυκατοικίες 

πιο πέρα, ζούσαν ο Καζαντζίδης με τη Μαρινέλλα. Εκείνη την εποχή, άρχισα να 

συνειδητοποιώ πως η οικογένειά μας ήταν πολύ εύπορη. 

Μπροστά στο σπίτι είχε μια μεγάλη παιδική χαρά. Παίζαμε κυρίως βόλεϊ. Έτσι, 

εκτός από το Μίμη έκανα κι άλλους φίλους.  

Στα 16, γνώρισα το Καράτε. Ήταν κι αυτό, σαν το Τζούντο, δηλαδή μια 

Ιαπωνική πολεμική τέχνη. Μόνο που εδώ, μετρούσε η ευελιξία, η ταχύτητα και τα 

γρήγορα ανακλαστικά. Μόλις το είδα, είπα από μέσα μου «εδώ είμαστε». Αυτό, το 

έχω πει δύο φορές στη ζωή μου. Τη δεύτερη το είπα στα 21 μου με την Ψυχολογία. 

Όμως γι’ αυτά θα μιλήσουμε αργότερα. 

Στην ίδια ηλικία, άρχισα ν’ αποκτώ κι άλλες αγάπες. Η πρώτη, ήταν η ξένη 

μουσική. Καθόμουν με τις ώρες κι άκουγα τις ανάλογες εκπομπές στο ραδιόφωνο.  

Παράλληλα, στο σχολείο μας, είχαμε ένα φιλόλογο, το Μιχάλη Μερακλή, που μ’ 
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έκανε κι αγάπησα την ποίηση και τη λογοτεχνία. Ο πρώτος αγαπημένος μου 

ποιητής, ήταν ο Λάμπρος Πορφύρας. Μετά, γνώρισα τον Καβάφη, τον Ελύτη και 

άλλους. Από συγγραφείς, αρχικά ήταν ο Κρόνιν και ο Τσβάιχ. Μετά ήρθαν ο 

Καζαντζάκης, ο Μυριβήλης. ο Σαμαράκης και - ο πιο αγαπημένος μου: Ο Νίκος 

Τσιφόρος. Άρχισα μάλιστα να γράφω κι εγώ ποιήματα. Όχι πολλά. Όμως, κάπου - 

κάπου έγραφα.  

Η Ελληνική ποίηση, μ’ έκανε να στραφώ στην Ελληνική μουσική. Ήταν η εποχή 

που ο Θοδωράκης και ο Χατζιδάκις είχαν εδραιωθεί και ο Χατζής, ο Σαββόπουλος 

και το Νέο Κύμα είχαν αρχίσει ν’ ακούγονται. Μεγάλη τρέλα με το Νέο Κύμα! Όλο 

μου το χαρτζιλίκι, το έτρωγα στις μπουάτ (τα υπέροχα μαγαζάκια μυσταγωγίας 

εκείνης της εποχής). 

Μια και η μουσική είχε γίνει μεγάλη αγάπη, και ταυτόχρονα μ’ εντυπωσίαζε και 

η τεχνολογία, ήταν μοιραίο ν’ αποκτήσω άλλη μια μεγάλη αγάπη: Τα στερεοφωνικά 

συστήματα ήχου. Μιας και ο πατέρας μου ήταν εύπορος και λάτρης της μουσικής, 

το ν’ αποκτήσουμε ένα πολύ καλό στερεοφωνικό δεν ήταν δύσκολο.  

Μ’ αυτές τις αγάπες πορεύτηκα μέχρι τα 18 μου. Όταν τελείωνα στο σχολείο 

(1966), ο μπαμπάς μου ‘κανε δώρο 30.000 δραχμές να τις κάνω ό,τι θέλω. Τι τις 

έκανα; Δύο πράγματα:  

Πήγα και βρήκα κάποιο φιλόλογο, τον κύριο Γιάννη Βαρίκα και του ζήτησα να 

μου δημιουργήσει μια βιβλιοθήκη. Θυμάμαι πως ένα από τα 50 βιβλία πού αγόρασα 

λεγόταν «Ελληνική Νομαρχία» και ο συγγραφέας ήταν άγνωστος. Ανάμεσα σ’ 

εκείνα τα βιβλία ήταν Σαρτρ, Μπέρναρτ Σο, η Ασκητική του Καζαντζάκη, το Άξιον 

Εστί και πολλά άλλα. Όταν έφυγα για σπουδές στο Λονδίνο, τα πήρα όλα μαζί μου 

και μάλιστα, διάβασα πολλά απ’ αυτά. 

Το δεύτερο που έκανα μ’ εκείνα τα χρήματα που μου χάρισε ο πατέρας μου, ήταν 

να εκδώσω την πρώτη μου ποιητική συλλογή. Τη λέγανε «Κάστρα και Δρόμοι». Τη 

μέρα της αποφοίτησης το χάρισα σε όλους τους συμμαθητές και τους καθηγητές 

μου. 

 

Τέταρτη καταγραφή 

 

Ο στίβος. (Ο αθλητισμός) 
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Το Τζούντο (Η σωματική δύναμη) 

Η μουσική 

Τα στερεοφωνικά ( Η τεχνολογία) 

Η λογοτεχνία 

Η Φιλοσοφία 

Η ποίηση 

Εδώ εμφανίζονται τα πρώτα δείγματα της αγάπης μου για το γράψιμο. Αυτήν 

όμως την αγάπη, την ανακάλυψα πολύ αργότερα.  
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Ιστοριούλα 

 

Οι Αιγυπτιώτες Έλληνες, είχαμε μια δική μας Ελληνική διάλεκτο. Είχαμε 

ενσωματώσει κάποιες αραβικές λέξεις στο λεξιλόγιο μας σε βαθμό που νομίζαμε ότι 

είναι …ελληνικές. Δίπλα στο σπίτι μας, υπήρχε ένα μανάβικο. Η μητέρα μου, 

ανάμεσα σε άλλα ζήτησε και κάποια χόρτα. Σε αφήνω ν’ απολαύσεις τη σκηνή: 

- Κύριε Νίκο, θέλω ένα κιλό τσικούρια. 

- Τι θέλεις κυρία Μαίρη; 

- Τσικούρια. 

- Για τσεκούρια κυρά Μαίρη θα πας στο Χρωματοπωλείο. Εδώ είναι μανάβικο. 

Και δεν τα πουλάνε με το κιλό. Τα πουλάνε με το κομμάτι! 

- Μ’ αφού να τα. Τα βλέπω. (Και του έδειξε τα χόρτα με το δάχτυλο). 

- Αυτά κυρά Μαίρη είναι αντίδια! 

Η μάνα μου, που δεν είχε ξανακούσει αυτή τη λέξη, άλλο άκουσε, αλλού πήγε ο 

νους της... Τα ‘χασε απ’ τη ντροπή της....  

Το μεσημέρι που τρώγαμε, λέει στον πατέρα μου. «Ο κυρ Νίκος ο μανάβης, είναι 

καλός άνθρωπος αλλά, βρε Μιχάλη, λέει …κακά λόγια. Του ζήτησα τσικούρια και 

μου τα είπε …δεν θέλω να σου πω μπροστά στα παιδιά». 

 

*** 

Ο πρώτος φίλος που έκανα στους Αμπελόκηπους ήταν ο Μίμης ο Ταμπόσης. Η 

οικογένειά του είχε ένα ζαχαροπλαστείο στην πολυκατοικία μας. Ήταν ο μικρότερος 

σε μία οικογένεια με 4 παιδιά. Οι δύο αδελφές του πρέπει να ήταν πάνω από 18. Ο 

ίδιος ήταν ένα χρόνο μικρότερός μου. Δηλαδή εγώ ήμουν 13 κι εκείνος 12. Είχαν 

έρθει οικογενειακά στην Ελλάδα, από την Ουγγαρία. Ένα πρωί, ο Μίμης μου λέει: 

- Πάμε στο κολυμβητήριο; (Είναι εκείνο που βρίσκεται κοντά στις στήλες του 

Ολυμπίου Διός. Δίπλα του είχε τον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο και το Σύλλογο 

Αντισφαιρίσεως, δηλαδή του τένις).  

- Τι είναι αυτό: 

- Δεν ξέρεις το κολυμβητήριο; 

- Ούτε ξέρω τι θα πει «κολυμβητήριο».  

- Η πισίνα. 
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- Α, η πισίνα! 

- Θέλεις να πάμε;  

- Να πάμε! Ανεβαίνω στο σπίτι να φορέσω το κουστούμι μου. 

- Τι θα φορέσεις; 

- Το κουστούμι μου. 

- Με το κουστούμι θα μπεις στην πισίνα βρε χάχα:! 

- Εμ πώς αλλιώς; 

- Με το μαγιό βρε! 

- Κι εγώ τι σου λέω; Δεν σου είπα να φορέσω το μαγιό μου; 

- Όχι! Μου είπες θα φορέσεις το κουστούμι σου! 

- Ε, το ίδιο δεν είναι; 

Στην Aίγυπτο, το μαγιό το λέγαμε κουστούμι. 
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6β. Στο Λονδίνο 

Η παρωδία του επαγγελματικού προσανατολισμού. 

 

Πριν μιλήσω για το διάστημα που έζησα στο Λονδίνο, νιώθω την ανάγκη να 

περιγράψω, πώς βρέθηκα εκεί. Η ιστορία ξεκινάει απ’ τ’ αθλητικά αποδυτήρια, την 

εποχή που ήμουν στο οικοτροφείο στη Μανσούρα τής Αιγύπτου. Πήγαινα πρώτη 

γυμνασίου. Μόλις είχα τελειώσει την προπόνηση και έβγαζα τ’ αθλητικά για να 

φορέσω τα …μαθητικά. Στον απέναντι πάγκο, ήταν ένα παιδί της δευτέρας 

γυμνασίου. Δεν θυμάμαι πώς ήρθε η κουβέντα αλλά, ανέφερε πως ο αδελφός του, 

σπούδαζε αεροναυπηγός στην Αγγλία. Δεν ήξερα τι θα πει αυτό, όμως 

εντυπωσιάστηκα.  

Παράλληλα υπήρχε και το έξης υπόβαθρο: Ο πατέρας μου, κατά τη διάρκεια του 

Β’ Παγκοσμίου πόλεμου, παρόλο που ζούσε στην Αίγυπτο, κατετάγη στην ΕΒΑ 

(Ελληνική Βασιλική Αεροπορία). Μια και ήξερε καλά την Αγγλική γλώσσα, η ΕΒΑ 

τον μετέθεσε στην Αγγλική RAF (Royal Air Force). Εκεί, υπηρέτησε για 4 χρόνια 

σαν ιπτάμενος ασυρματιστής – βομβαρδιστής σ’ ένα τετραθέσιο ελαφρύ 

βομβαρδιστικό που λεγότανε Baltimore.  

Όταν αποστρατεύτηκε, οι Άγγλοι του χάρισαν το δερμάτινο σκουφί, τα γυαλιά 

και τα γάντια που φορούσε στο αεροπλάνο. Στις ατέλειωτες ώρες της μοναξιάς και 

της βαρεμάρας που περνούσα σαν παιδί, τα τρία αυτά αντικείμενα ήταν μέρος των 

«παιχνιδιών» μου. Τα φορούσα και παρίστανα τον πιλότο.  

Πρόσεξε τώρα με ποιον τρόπο ο συνδυασμός μιας άγνωστης λέξης 

(αεροναυπηγός) σε συνδυασμό με την «αεροπορική στολή» του πατέρα και την 

εξιδανίκευση της δύναμης, μπορούν να οδηγήσουν έναν 12χρονο σ’ έναν 

«επαγγελματικό προσανατολισμό» της πλάκας: 

Πάντοτε, ήμουν από τους πιο κοντούς στην τάξη. Όμως, αυτή την διαφορά δεν 

την αντιλαμβανόμουν σε καμία άλλη διάσταση στις σχέσεις μου με τους 

συνομηλίκους μου. Άσε που σε κάποια πράγματα υπερτερούσα. Για παράδειγμα, 

είχα γενικά αναγνωρισμένο ταλέντο στο θέατρο: Από τη Δευτέρα δημοτικού μέχρι 

και την έκτη Γυμνασίου (3η Λυκείου) ήμουν το παιδί που έλεγε τα ποιήματα σε όλες 

τις σχολικές γιορτές και, από τους πρωταγωνιστές στα θεατρικά έργα. Είχα όμως 
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και μια «εντολή» που συνειδητά και ασυνείδητα μου μετέδιδε ο πατέρας μου: «Να 

μην κάνεις ότι κάνουν όλοι». Δηλαδή, «να διαφέρεις».  

Και να ‘ταν μόνον η εξιδανίκευση της δύναμης και η πατρική εντολή, πάει καλά. 

Έλα όμως, που είχα και μια παράλληλη μητρική εντολή: «Να βγαίνεις πρώτος». Το 

έλεγε αυτό αλλά, δεν προσδιόριζε πού να είμαι πρώτος. Με το τότε παιδικό μυαλό 

μου, είχα εκλάβει αυτή την εντολή, σα να λέει, «να είσαι πρώτος στα πάντα».  

Έτσι, σε συνδυασμό με τη μητρική εντολή, το τελικό μήνυμα ήταν «να είσαι 

δυνατός, να ξεχωρίζεις και να βγαίνεις πρώτος». Αν θέλεις βάζουμε και …σαντιγί: 

«Πάντα». Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτοί οι δύο άνθρωποι που είχα για γονείς 

μου έλεγαν: «Αν θέλεις να σ’ αγαπάμε, γίνε ημίθεος»! 

Έτσι, όταν ο συμμαθητής στ’ αποδυτήρια μου εξήγησε πως «αεροναυπηγός» 

είναι κάποιος που σχεδιάζει αεροπλάνα, ενθουσιάστηκα! Η λέξη αυτή, 

ικανοποιούσε πλήρως τις επιταγές μου: Θα έκανα ένα επάγγελμα που ξεχωρίζει κι 

έτσι, θ’ αποκτούσα μεγάλη αξία... Δηλαδή, η απόφασή μου να πάω στα 18 μου για 

σπουδές στο Λονδίνο οφείλεται σε μια απόφαση που πήρα στ’ αποδυτήρια, όταν 

ήμουν πρώτη γυμνασίου! 

Όταν τέλειωσα την Τρίτη Γυμνασίου, είχα να διαλέξω αν θα πάω στο Πρακτικό 

ή το Κλασικό. Ο σκοπός μου ήταν να σπουδάσω ...αεροναυπηγός. Έτσι, επέλεξα το 

Πρακτικό. Μόλις τέλειωσα το σχολείο, έφυγα στο Λονδίνο για αεροναυπηγός. 

Στο Λονδίνο, δίδασκε Καράτε ένας από τους μεγαλύτερους Ιάπωνες δασκάλους 

εκείνης της εποχής: Ο Tatsuo Suzuki. Μόλις τον είδα έπαθα σοκ. Ένας άνθρωπος 45 

ετών, περίπου στο ύψος μου και χωρίς καμία φανερά εντυπωσιακή μυϊκή διάπλαση. 

Τι με σόκαρε;  

 Στα 16 μου, είχα δει στον κινηματογράφο μια ταινία που λεγόταν «Ο Κόσμος τη 

Νύχτα». Ήταν ντοκιμαντέρ. Ανάμεσα σε άλλα, είχε και μια επίδειξη Καράτε. Ο 

αρχηγός σ’ εκείνη την επίδειξη, ήταν ο άνθρωπος που έβλεπα μπροστά μου! 

Μάλιστα, θυμάμαι πως την ώρα που τον έβλεπα στον κινηματογράφο, επειδή ήταν 

κι αυτός μικροκαμωμένος αναθάρρησα. Στο Τζούντο, η δύναμη έπαιζε ρόλο κι είχα 

αρχίσει ν’ απογοητεύομαι. 

Στο διάστημα που έμεινα στο Λονδίνο, έκανα μέχρι και δυο προπονήσεις 

Καράτε την ημέρα, 5 φορές την εβδομάδα. Από το Πανεπιστήμιο, κάπου - κάπου 

έκανα και καμιά «κοπάνα». Από το Καράτε ποτέ. Το Καράτε, δεν ήταν απλώς 
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αγάπη. Ήταν έρωτας. 

Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο συνειδητοποιούσα ότι είχα διαλέξει λάθος δρόμο 

σπουδών. Μπορεί να μην είχα πρόβλημα με τα μαθηματικά, τη φυσική και τη 

χημεία, όμως, δεν μου τραβούσαν καθόλου το ενδιαφέρον. Μπορεί να μην ήξερα 

ακόμα τι θα ήθελα πραγματικά να σπουδάσω, αλλά ήξερα ότι σίγουρα δεν ήθελα να 

γίνω αεροναυπηγός.  

Βρισκόμουν σε πολύ δύσκολη θέση: Οι γονείς μου είχαν κάνει τόσα έξοδα για 

μένα. Με τι μούτρα θα τους έλεγα «ξέρετε… έκανα λάθος επιλογή»; Όμως, μέρα με 

τη μέρα, γινόταν όλο και πιο δυσάρεστο ν’ ασχολούμαι με τα μαθήματά μου. Είχα 

πέσει με τα μούτρα στο Καράτε. Κι όταν είχα διάθεση να διαβάσω, διάβαζα 

φιλοσοφία και πολιτική θεωρία.  

Όσο περνούσε ο καιρός, άρχισα να υποφέρω από μια διαρκή αίσθηση ενοχών. 

Ήξερα πως δεν θα μπορέσω να γίνω αεροναυπηγός. Δεν είχα το κίνητρο. Δεν 

τολμούσα όμως, να το πω στους γονείς μου. Έτσι, ένιωθα ενοχές για δύο λόγους:  

Α. Δεν μπορούσα ν’ αντεπεξέλθω στις προσδοκίες που ο ίδιος είχα καλλιεργήσει 

στους γονείς μου. 

Β. Έκρυβα την αλήθεια. 

Σ’ εκείνη τη φάση, με βοήθησε η κυρία Lewis. Ήταν η σπιτονοικοκυρά μου. 

Σαραντάρα, λεπτοκαμωμένη, θεατρικός πράκτορας, γαλλικής καταγωγής. Με 

συμπαθούσε ιδιαίτερα, γιατί μιλούσαμε γαλλικά. Αποφάσισα να της πω το 

πρόβλημά μου.  

- Ωραία, και τι θα ‘θελες να κάνεις, με ρώτησε.  

Εγώ, επηρεασμένος από το επάγγελμά της, ανέφερα τη …μακροχρόνια θεατρική 

μου εμπειρία. 

- Και γιατί δεν πας σε μια δραματική σχολή; Εδώ, έχουμε μια από τις πιο 

ξακουστές δραματικές σχολές.  

Έδειξα ενδιαφέρον. Έτσι, άρχισα να βλέπω έναν νέο δρόμο. Δεν άντεχα όμως 

άλλο τις ενοχές κι έγραψα στους γονείς μου ότι προετοιμάζομαι για εισαγωγικές 

εξετάσεις στη Δραματική Σχολή. Μόλις έλαβαν το γράμμα μου, με πήραν 

τηλέφωνο. Ακόμα ακούω στ’ αυτιά μου τη φωνή της μητέρας μου: «Τι θα γίνεις; 

Ηθοποιός; Δηλαδή, τοιούτος»; (Με τα σημερινά Ελληνικά, θα πει ομοφυλόφιλος).  

Στα 19,5 εγκατέλειψα το Λονδίνο και επέστρεψα στην Ελλάδα. Από τα 19,5 
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μέχρι τα 21 έζησα μια αληθινή Οδύσσεια επαγγελματικού προσανατολισμού. Μια 

πρώτη σκέψη, ήταν να γίνω επαγγελματίας δάσκαλος Καράτε. Όμως, για κάποιο 

λόγο, που τότε δεν τον είχα καταλάβει, μια φωνή μέσα μου έλεγε «δεν είναι αυτό 

για σένα». Αλλά, ας την πιάσουμε εκείνη την περίοδο χωριστά. 

 

Πέμπτη καταγραφή 

 

Το Καράτε (Η σωματική δύναμη). 

Το διάβασμα των βιβλίων που είχα κουβαλήσει μαζί μου απ’ την Ελλάδα. (Η 

επιθυμία για γνώση). 

Η μουσική: Ήταν η εποχή των Beatles και, κυρίως, του Bob Dylan. 

Το θέατρο (σα μια διέξοδος στον τομέα του επαγγελματικού μου 

προσανατολισμού). 

Η Κιθάρα.  

Ομολογώ ότι το επόμενο κεφάλαιο θα είναι οδυνηρό για μένα: Θυμίζει την πιο 

σκοτεινή και μελαγχολική περίοδο της μέχρι τώρα ζωής μου. Τι θέλεις και δεν 

γινότανε: Δικτατορία, οικονομική παρακμή της οικογένειας, κι εγώ χωρίς κανέναν 

προσανατολισμό. Απλά κρατιόμουν από μια σανίδα που ονομαζόταν Καράτε. Θα 

μπορούσα να μην το γράψω. Όμως θέλω να το αφιερώσω στους νέους από 19 με 25 

που βρίσκονται σε μια ανάλογη φάση.  
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7β. Η …Οδύσσεια 

Αφιερωμένο στους νέους που είναι χαμένοι στο διάστημα... 

 

Όταν επέστρεψα από το Λονδίνο στην Ελλάδα, τα πράγματα είχαν αλλάξει πολύ: 

Η οικογένειά μου είχε μετακομίσει στη Φιλοθέη και το σπίτι, δεν είχε δωμάτιο για 

μένα. Ο πατέρας μου είχε αρχίσει να στριμώχνεται πολύ οικονομικά. Παράλληλα, 

υπήρχε δικτατορία. 

Στη Φιλοθέη, αρχικά, δεν γνώριζα κανέναν. Ήμουν όμως τυχερός. Ζούσαμε σ’ 

ένα διώροφο με τρία διαμερίσματα. Στο ένα από τα δύο κάτω διαμερίσματα ζούσε 

ένας συνομήλικός μου, ο Θόδωρος. Χάρις σ’ αυτόν, απέκτησα φίλους και στη 

Φιλοθέη.  

Την εποχή εκείνη, οι γονείς μου ήταν εχθρικά απογοητευμένοι από μένα: Είχαν 

πουλήσει ένα οικόπεδο στην περιοχή της Βούλας, για να με στείλουν στην Αγγλία 

και είχα γυρίσει άπρακτος. Ένιωθα να τους είμαι ένα περιττό και δυσάρεστο βάρος.  

Ζούσα στο «δωμάτιο υπηρεσίας». Ήταν το πολύ 1,5 επί 2,5 τετραγωνικά και 

επικοινωνούσε μόνο με την κουζίνα. Τους δύο πρώτους μήνες, το καθημερινό μου 

πρόγραμμα ήταν: Ξυπνούσα στις 2.30 το μεσημέρι. Έπινα καφέ στην κουζίνα κι 

έμπαινα ξανά στο δωμάτιο. Διάβαζα λογοτεχνία μέχρι τις 4 κι όταν άδειαζε η 

κουζίνα, έμπαινα να φάω ό,τι βρω. (Δεν ήθελα να τρώω μαζί τους και να εισπράττω 

τα βλέμματα της απόρριψης). Στις 6, κατέβαινα στο υπόγειο (ευτυχώς που υπήρχε κι 

αυτό) και μέχρι τις 8.30, έκανα Καράτε. Μετά, συναντιόμασταν με το Θόδωρο και 

βγαίναμε βόλτα. Συνήθως, επιστρέφαμε γύρω στις 2 το πρωί. Έμπαινα στο δωμάτιο 

και μέχρι να ξημερώσει διάβαζα λογοτεχνία. Καζαντζάκη, Κρόνιν, Τσβάϊχ, Μπρεχτ 

και άλλους. Κοιμόμουν γύρω στις 7 και ξυπνούσα στις 2.30. 

Κάποια μέρα, ο πατέρας μου, στην προσπάθεια να με βάλει στον «ίσιο δρόμο» 

μου ανακοίνωσε ότι μου κόβει το χαρτζιλίκι των 20 δραχμών που μου έδινε κάθε 

μέρα. Τα τσιγάρα μου, έκαναν 16 δραχμές. Δεν κώλωσα. Με αφορμή ένα 

περιστατικό στο οποίο η παρέα της Φιλοθέης είδε τις ικανότητές μου στο Καράτε, 

άρχισα να διδάσκω Καράτε στο υπόγειο, έναντι αμοιβής! Νομίζω, πως από δω 

αρχίζει η χειραφέτηση μου. Αρχικά, είχα 6 μαθητές αλλά, στην πορεία, 

προστέθηκαν κι άλλοι. Τα λεφτά που έβγαζα, ήταν αρκετά ώστε να καλύπτω τις 
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ανάγκες μου. Παρόλο που, από επαγγελματικό προσανατολισμό ήμουν στο χάος, οι 

μέρες κυλούσαν όμορφα. 

Στις αρχές του καλοκαιριού εκείνης της χρονιάς, η οικονομική μας κατάσταση 

επέβαλε να μετακομίσουμε. Έτσι, από το πολυτελές σπίτι της Φιλοθέης, βρεθήκαμε 

στους Αμπελόκηπους, Λ. Κηφισίας 8. Η πολυκατοικία ήταν μέσα στο καυσαέριο 

και το θόρυβο. Μέναμε στον 1ο όροφο. Από το υπνοδωμάτιό μου έβλεπα μια στάση 

λεωφορείου κι ένα περίπτερο.  

Αυτή η μετακόμιση μου έκοψε τα πόδια. Δεν υπήρχε πια χώρος για Καράτε και 

οι «μαθητές» μου ζούσαν στη Φιλοθέη. Έτσι, έχασα και το μικρό εισόδημα που είχα 

και βρέθηκα στη δυσάρεστη θέση να εξαρτιέμαι οικονομικά απ’ τον πατέρα μου. 

Ευτυχώς αυτή η κατάσταση δεν κράτησε πολύ. Έμαθα ότι είχε ανοίξει μια σχολή 

Πολεμικών τεχνών στην Κυψέλη ονόματι Samuraikan κι έψαχναν για δάσκαλο 

Καράτε. Η σχολή διέθετε ήδη έναν δάσκαλο που έλεγε ότι είχε μαύρη ζώνη. Μια κι 

εγώ είχα ακόμα μπλε ζώνη (δύο βαθμίδες πιο κάτω από τη μαύρη) με προσέλαβαν 

σαν βοηθό εκπαιδευτή. Έτσι, δεν είχα πια ανάγκη το χαρτζιλίκι του πατέρα μου. 

Ο πατέρας μου διαπιστώνοντας ότι είχα εξασφαλίσει κάποιο εισόδημα, με 

φώναξ’ έν’ απόγευμα να συζητήσουμε. Παραθέτω τη συζήτηση διότι πιστεύω ότι 

αποτελεί ένα δείγμα ...επαγγελματικού προσανατολισμού. 

- Τι θα κάνεις με το μέλλον σου Γιώργο; 

- Θα γίνω δάσκαλος Καράτε. 

- Δηλαδή δεν θέλεις να σπουδάσεις. 

- Πώς δεν θέλω;! 

- Τι θέλεις να σπουδάσεις; 

- Δεν ξέρω ...Πάντως τίποτα που να έχει σχέση με μαθηματικά, φυσική και 

χημεία. 

- Ωραία. Έχω κάτι να σου προτείνω: Εσύ, επειδή είσαι Έλληνας από την Αίγυπτο 

δικαιούσαι να εγγραφείς στο Πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις! 

- Και να σπουδάσω τι; 

- Πολιτικές επιστήμες. 

- Τι πράμα; 

- Γιατί όχι; Ξέρεις 4 γλώσσες.  

- Και τι σχέση έχουν οι γλώσσες με τις πολιτικές επιστήμες; 



 

Αντιμετωπίζοντας την Ανεργία  99 

- Αν σπουδάσεις Πολιτικές επιστήμες, ξέροντας 4 γλώσσες θα μπεις στο 

διπλωματικό σώμα και κάποια μέρα θα γίνεις πρεσβευτής. 

- Και τι σχέση έχω εγώ με το διπλωματικό σώμα; 

- Πώς δεν έχεις; Δεν ήθελες να γίνεις ηθοποιός; Τι είναι οι διπλωμάτες; 

Ηθοποιοί! Έτσι, θα έχεις την ευκαιρία να εκμεταλλευτείς το ταλέντο σου. 

Έχεις ακούσει την έκφραση «ο πνιγμένος απ’ τα μαλλιά του πιάνεται»; Ακριβώς 

αυτό έγινε εκείνη τη στιγμή: Από επαγγελματικό προσανατολισμό εκείνη την εποχή 

ήμουν ...χαμένος στο διάστημα κι έψαχνα για σουβλατζίδικο... Έτσι, η πρόταση του 

πατέρα μου ήταν για μένα μια σανίδα στον ωκεανό. Μου έδινε έναν προορισμό που 

με λύτρωνε από το άγχος επαγγελματικής αποκατάστασης. 

Πράγματι, γράφτηκα στο τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών επιστημών του 

Πανεπιστημίου Αθηνών (Καποδιστριακό). Μέχρι τότε, είχα συνηθίσει στα πρότυπα 

των Αγγλικών Πανεπιστημίων. Αυτό που αντιμετώπιζα ήταν τελείως πρωτόγνωρο. 

Για παράδειγμα: Είχαμε μάθημα 10 με 12 το πρωί σε κάποιο αμφιθέατρο στο κτίριο 

της οδού Σόλωνος. Το επόμενο μάθημα γινόταν 4-5 το απόγευμα σ’ έναν 

...κινηματογράφο της οδού Ακαδημίας ο οποίος λεγόταν Ίρις. Από τις 12 μέχρι της 4 

ξοδεύαμε στο χρόνο μας στα σφαιριστήρια. Παίζαμε μπιλιάρδο, ποδοσφαιράκι ή 

τον πρόγονο των σημερινών ηλεκτρονικών παιχνιδιών, το ...φλιπεράκι.  

Άσε που δεν μπορούσα να διαβάσω. Τα Πανεπιστημιακά συγγράμματα ήταν 

τυπωμένα σ’ ένα χαρτί που έμοιαζε με στυπόχαρτο. Είχα συνηθίσει στ’ αγγλικά 

συγγράμματα που ήταν καλής ποιότητας κι όταν έπιανα τις σελίδες από αυτά εδώ, 

ανατρίχιαζα! Χώρια που δεν πολυκαταλάβαινα και τι γράφανε.  

Μέσα σε τρεις μήνες η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο. Έτσι, αυτό που 

αρχικά έμοιαζε με αίσθηση προορισμού, μετατράπηκε σ’ ένα έντονο άγχος. 

Κινδύνευα για άλλη μια φορά να τα παρατήσω στη μέση. Δεν ήθελα με τίποτα να 

χρεωθώ την ευθύνη της απόφασης να διακόψω κι αυτές τις σπουδές. Έτσι, είχα τη 

φαεινή ιδέα να ζητήσω απ’ τον πατέρα μου να έρθει μια μέρα μαζί μου στο 

Πανεπιστήμιο ώστε να διαπιστώσει από μόνος του ποια είναι η κατάσταση. 

(Φυσικά, διάλεξα τη χειρότερη μέρα από πλευράς προγράμματος). Στη μέση της 

μέρας, ο πατέρας μου με πήρε και φύγαμε. Αυτό ήταν και το τέλος της σύντομης και 

μοναδικής μου θητείας σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο. 

Ο χειμώνας εκείνης της χρονιάς με βρήκε να διδάσκω Καράτε στο Samuraikan 
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και από προσανατολισμό σπουδών να είμαι για άλλη μια φορά, στο χάος. Υπήρξε 

όμως ένα κέρδος που δεν είχα υπολογίσει: Το δωμάτιό μου στην Κηφισίας 8 

γρήγορα έγινε το στέκι της παρέας. Ευτυχώς οι γονείς μου ήταν εξαιρετικά 

ανεκτικοί σ’ αυτό κι έτσι, το δωμάτιο είχε μετατραπεί σε ...κέντρο διερχομένων 

διανοούμενων νέων. Η παρέα αποτελείτο από έναν φίλο που έκανα στη Φιλοθέη, 

ένα φίλο που γνώριζα απ’ το Τζούντο και μερικούς μαθητές μου στο Καράτε. Το 

κοινό που είχαμε ήταν ότι ήμασταν όλοι φοιτητές. (Εγώ δεν σπούδαζα κάτι 

συγκεκριμένο αλλά «γενικώς» ήμουν ...φοιτητής). Από εκείνη την παρέα, σήμερα 

αν τους πάρουμε έναν-έναν ξεκινώντας από μένα έχουμε: 

Έναν ψυχολόγο με Ph. D. και συγγραφέα. 

Έναν καθηγητή του Ε. Μ. Πολυτεχνείου (Δημήτρης Ηλίας). 

Έναν δημοσιογράφο - ερευνητή και συγγραφέα ιστορικών βιβλίων (Φοίβος 

Οικονομίδης). 

Έναν καθηγητή μαθηματικών (Γιάννης Μαντούζας). 

Έναν πολιτικό μηχανικό (Δευκαλίων Πωλιουδάκης). 

Σίγουρα έρχονταν κι άλλοι, αλλά εμείς ήμασταν οι «βασικοί». Κάθε βράδυ 

μαζευόταν η παρέα στο δωμάτιό μου και, ανάμεσα στα ντουμάνια του καπνού 

είχαμε δημιουργήσει μια άτυπη ...Ακαδημία. Συζητούσαμε τα πάντα και 

διαφωνούσαμε στα πάντα. Ήμασταν όμως μια παρέα ...μαγική.  

Δύο από την παρέα μας, ο Δημήτρης κι ο Φοίβος, έπαιζαν κιθάρα. Ο Φοίβος 

μάλιστα έγραφε και τραγούδια και τραγουδούσε υπέροχα. Είχε μια βαθιά μπάσα 

βραχνή φωνή που μας καθήλωνε. Σύντομα η κιθάρα έγινε η μεγάλη μου αγάπη. 

Έτσι, εκτός από το Καράτε, το στέκι της Κηφισίας 8 και το ρόλο του δασκάλου 

(που είχε αρχίσει να μου αρέσει) προστέθηκε άλλη μια αγάπη: Η κιθάρα. (Ακόμα 

παίζω). 

 

Έκτη καταγραφή 

 

Εδώ δεν μπορώ να παραβλέψω το σύστημα υποστήριξης που είχα εκείνη την 

εποχή: 

Η παλιοπαρέα της Κηφισίας 8. 

Οι πρώτοι μαθητές που είχα στο Καράτε. 
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Όσο για τις τότε «αγάπες» μου ήταν: 

Το Καράτε. 

Ο ρόλος του δασκάλου. 

Η κιθάρα. 
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8β. Το τέλος της ...Οδύσσειας 

 

Στο Samutaikan, τη σχολή των πολεμικών τεχνών, τα πράγματα δεν πήγαιναν 

καλά: Με τον άλλο εκπαιδευτή στο Καράτε είχαμε πολλές διαφορές. Από θέματα 

τεχνικής μέχρι συγκρούσεις για το ποιος από τους δύο έχει τον έλεγχο των μαθητών. 

Αυτό μοιραία οδήγησε σε σύγκρουση και, κάποια στιγμή, ο άλλος εκπαιδευτής 

αποχώρησε. Τον ακολούθησαν πολύ λιγότεροι μαθητές απ’ όσους έμειναν. Και όσοι 

έμειναν ήταν κατά 80% φοιτητές. 

O ιδιοκτήτης της σχολής είχε σχέση με μια όμορφη χωρισμένη κοπέλα που την 

έλεγαν Μαριάννα. Πράσινο μάτι και μαύρο μαλλί. Την έβλεπα που ερχόταν κάποιες 

φορές και παρακολουθούσε την προπόνηση, αλλά πέρα από μια τυπική σύσταση δεν 

είχαμε μιλήσει ποτέ. Κάποια στιγμή χωρίσανε.  

Πέντε μήνες μετά, τη συνάντησα εντελώς τυχαία έξω από έναν θερινό 

κινηματογράφο που υπήρχε δίπλα στο σπίτι μου. Είχαμε πάει και οι δύο να δούμε το 

έργο και ήμασταν και οι δύο μόνοι μας. Ο έρωτας ήταν αμοιβαίος και 

κεραυνοβόλος. Με περνούσε 2 χρόνια. Ήταν η πρώτη φορά που δημιουργούσα 

«σοβαρό δεσμό». Όπως καταλαβαίνεις, ήταν δύσκολο πια να παραμείνω στο 

Samuraikan... Έτσι, με την ενθάρρυνση των μαθητών μου και τη στήριξη της 

Μαριάννας πήραμε την απόφαση να φύγουμε και να κάνουμε όλοι μαζί μια 

καινούργια και ανεξάρτητη σχολή.  

Έτσι δημιουργήθηκε η A.K.D.A (Athens Karate Do Association). Ήταν ένας 

ερασιτεχνικός σύλλογος που αποτελείτο κατά 80% από φοιτητές. Τα πήγαμε 

περίφημα. Μέχρι που το 1970, μετά από μία επίδειξη που κάναμε, η A.K.D.A. 

ανέλαβε τη διδασκαλία του Καράτε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ήταν η 

πρώτη φορά που το Καράτε έμπαινε σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα! 

Από και πέρα η A.K.D.A έζησε μια χρυσή εποχή. Γέμισε από σπουδαστές του 

Πολυτεχνείου και του πανεπιστημίου και, άρχισε να προσελκύει και νέους 

επιστήμονες. Η A.K.D.A. δεν ήταν ένας απλός σύλλογος Καράτε. Ήταν πάνω απ’ 

όλα μια όαση ελεύθερης έκφρασης μέσα στα χρόνια της δικτατορίας. Βέβαια, όλο 

και κάποιον «σπιούνο» είχαμε, αλλά από τη μια τους αναγνωρίζαμ’ εύκολα και απ’ 

την άλλη δεν κάναμε τίποτα παράνομο. Άσε που τους κερδίζαμε και γινόντουσαν 
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«δικοί μας». Ας ξαναγυρίσουμε όμως στην εποχή που ξεκινούσε η A.K.D.A. 

Ο πατέρας μου είχε πάρει στα σοβαρά την πρόθεσή μου να σπουδάσω. Όλο 

εκείνο το διάστημα που εγώ ήμουν αφοσιωμένος στην A.K.D.A, τη Μαριάννα και 

τη βραδινή παρέα, εκείνος έψαχνε για το μέλλον μου. Κάποια μέρα μου είπε την 

καλή είδηση: Στην Αμερικάνικη αεροπορική βάση του Ελληνικού, υπήρχε ένα 

παράτημα του πανεπιστημίου του Maryland. Ο σκοπός της ύπαρξής του ήταν να 

δίνει την ευκαιρία στους στρατευμένους να σπουδάσουν ή να συνεχίσουν τις 

σπουδές τους. Τα κριτήρια για να μπεις ήταν συγκεχυμένα: Κατά βάση, έπρεπε να 

περάσεις ένα τεστ που αποτελούσε κριτήριο εισαγωγής στ’ Αμερικάνικα 

πανεπιστήμια για εκείνη την εποχή και, φυσικά να έχεις τη δυνατότητα να 

πληρώνεις τα μαθήματα.  

Αυτό το τεστ δεν είχε μια απόλυτα σταθερή βάση κάτω από την οποία δεν 

μπορούσες να μπεις σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Κάθε Αμερικάνικο 

πανεπιστήμιο έβαζε τη βάση όπου ήθελε. Για παράδειγμα, μπορεί ένα πανεπιστήμιο 

σαν το Χάρβαρντ να έβαζε τη βάση στο 80 (με άριστα το 100) ενώ, κάποιο άλλο, να 

την έβαζε στο 30. Το συγκεκριμένο παράρτημα είχε (για ευνόητους λόγους) τη 

βάση αρκετά χαμηλά. Έλεγαν ότι το παράρτημα αυτό δεν ήταν διαθέσιμο σε 

Έλληνες υπηκόους. Εγώ είχα μπει ως ...Αιγύπτιος υπήκοος. Όμως, είχε ένα σωρό 

Έλληνες. Πολλοί απ’ αυτούς ήταν παιδιά στρατιωτικών (υπήρχε δικτατορία τότε). 

Οι υπόλοιποι είχαν καταλήξει εκεί με απροσδιόριστα κριτήρια. Πάντως και η 

Μαριάννα μπήκε μαζί μου στο Πανεπιστήμιο και τα πρώτα μαθήματα τα 

παρακολουθήσαμε παρέα. Τι σπουδάζαμε; Πολιτικές επιστήμες...  

Για να πάρεις πτυχίο έπρεπε να περάσεις συνολικά 40 μαθήματα. Δέκα 

μαθήματα το χρόνο. Κάθε μάθημα κόστιζε 55 δολάρια. Η παρακολούθηση των 

μαθημάτων ήταν υποχρεωτική. Κάθε μάθημα ήταν δύο βράδια την εβδομάδα για 3 

ώρες. Ήταν η πρώτη φορά που ερχόμουν σε άμεση επαφή με το αμερικάνικο 

εκπαιδευτικό σύστημα. Εντυπωσιάστηκα. Οι καθηγητές ήταν τόσο προσιτοί στους 

φοιτητές που, σχεδόν ήμασταν φίλοι. Τα μαθήματα είχαν μια λογική. Ήταν 

κατανοητά. Τα βιβλία εξαιρετικής ποιότητας και γραμμένα απλά και κατανοητά. 

Γινόταν αμέσως αισθητό ότι ήσουν σ’ ένα πανεπιστημιακό χώρο που ο σκοπός του 

ήταν να σε διευκολύνει να μάθεις πράγματα.  

Υπήρχε επίσης ακόμη ένα καλό. Δεν υποχρεωνόσουν να δεσμευτείς από την 
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αρχή όσον αφορά στο τι θα σπουδάσεις. Υπήρχαν κάποια υποχρεωτικά μαθήματα 

που έπρεπε να τα πάρεις ό,τι κι αν αποφάσιζες να σπουδάσεις. Ήταν γύρω στα 15 με 

20. Από εκεί και πέρα, διάλεγες πού θα εστιάσεις. Αυτό σημαίνει πως αυτό το 

εκπαιδευτικό σύστημα δεν σε δέσμευε ν’ αποφασίσεις πρόωρα. Σου έδιναν την 

ευκαιρία να εκτεθείς για 2 σχεδόν χρόνια σε διάφορα μαθήματα και μετά ν’ 

αποφασίσεις.  

Ήμουν πολύ ευτυχισμένος που σπούδαζα στο πανεπιστήμιο το Maryland. 

Παρακολουθούσα τα μαθήματα, διάβαζα με κέφι και περνούσα τις εξετάσεις με 

καλούς βαθμούς. Παράλληλα ο σύλλογος του Καράτε πήγαινε μια χαρά. Το μόνο 

που δεν πήγαινε καλά ήταν η σχέση μου με τη Μαριάννα: Μου είχε βάλει τα δύο 

πόδια σ’ ένα παπούτσι! Μέχρι και στην AKDA, μπορεί εγώ να ήμουν ο «διευθύνων 

εκπαιδευτής», αλλά ο πραγματικός «διευθύνων» ήταν η Μαριάννα. Έτσι σε 1,5 

χρόνο έφυγα απ’ τη σχέση. Η συνέπεια ήταν να εγκαταλείψει η Μαριάννα το 

πανεπιστήμιο. Εγώ, φυσικά, συνέχισα. 

Στο τέλος του πρώτου έτους ένα υποχρεωτικό μάθημα που έπρεπε να πάρω ήταν 

η Εισαγωγή στην Ψυχολογία. Η καθηγήτρια ήταν μια Ελληνίδα με Ph. D. Μια 

γλυκιά γυναίκα γύρω στα 50 με γκρίζα μαλλιά. Την έλεγαν Βάσω Βασιλείου. 

(Αργότερα κατάλαβα ότι ήταν μία από τις μεγάλες μορφές στον πρωτόγονο τότε 

χώρο της ψυχολογίας στην Ελλάδα). Είδα την καθηγήτρια, έπιασα στα χέρια μου 

και το βιβλίο που έπρεπε να διαβάσουμε για το μάθημα και είπα: «Εδώ είμαστε»! 

Ήταν μια αίσθηση πολύ παρόμοια μ’ εκείνην που είχα όταν συνάντησα για πρώτη 

φορά τον δάσκαλό μου του Καράτε. (Σημειωτέον, το βιβλίο το έχω ακόμα στη 

βιβλιοθήκη μου. Αν το δεις, θα συνειδητοποιήσεις πως τέτοια συγγράμματα στην 

Ελλάδα θα έχουμε μετά από 20 χρόνια! Δηλαδή, με βάση την Ελληνική 

πραγματικότητα, το βιβλίο αυτό (35 χρόνια πριν) ήταν 55 χρόνια μπροστά!). Έτσι, 

επί τέλους μετά από τρία χρόνια φοιτητικής περιπλάνησης, είχα βρει το δρόμο μου. 

Μάλιστα, αξίζει ν’ αναφέρω ότι μετ’ από ένα εξάμηνο, βαθιά μέσα μου γνώριζα ότι 

στην επιστήμη αυτή θα φτάσω μέχρι το διδακτορικό.  

Μεταξύ 1967 και 1974, στην Ελλάδα είχαμε δικτατορία. Μια και η λέσχη του 

Καράτε αποτελείτο κατά 80% από φοιτητές και σπουδαστές, ήταν φυσικό μέσα εκεί 

να γίνονται ένα σωρό φιλοσοφικές και πολιτικές συζητήσεις. Έτσι, σιγά - σιγά η 

A.K.D.A έγινε κι ένας χώρος πνευματικής έκφρασης σε μια εποχή καταπίεσης. Ας 
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δώσω ένα παράδειγμα:  

Το 1973 πήγαμε με την ομάδα του Καράτε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 

οποίο γινόταν στο Teeside της Αγγλίας. Μείναμε αρχικά 4 μέρες στο Λονδίνο όπου 

παρακολουθήσαμε ένα 6ωρο καθημερινό πρόγραμμα εξαντλητικής προπόνησης και 

στη συνέχεια πήγαμε με πούλμαν στο Teeside.  

Την εποχή εκείνη η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη ήταν απαγορευμένη. Έτσι, με 

το που βρέθηκα στο Λονδίνο αγόρασα όλους τους δίσκους που είχε βγάλει εκείνη 

την περίοδο και τους έφερα στην Ελλάδα. Πώς; Τους χρησιμοποίησα για να 

διπλώσω τη στολή του Καράτε. Οι δίσκοι ήταν τυλιγμένοι μέσα στη στολή και η 

στολή ήταν τυλιγμένη με τη μαύρη ζώνη.  

Μπορεί η μουσική του Θεοδωράκη να απαγορεύονταν, αλλά υπήρχαν στην 

Πλάκα της Αθήνας μερικές «αντιστασιακές» μπουάτ όπου ήταν δυνατόν ν’ 

ακούσεις και απαγορευμένα τραγούδια. Έτσι, θα έλεγα ότι οι μπουάτ και το τότε 

ονομαζόμενο «νέο κύμα», ήταν σίγουρα μία από τις αγάπες μου εκείνης της εποχής. 

Μην ξεχνάς ότι είχα αρχίσει να μαθαίνω κιθάρα. 

Ήταν ήδη 1972-73 όπου οι μηχανισμοί της δικτατορίας είχαν διαβρωθεί. Έτσι, ο 

ιδιοκτήτης της μπουάτ (υποτίθεται αντιστασιακός) λάδωνε τον ρουφιάνο της 

περιοχής ώστε να κάνει τα στραβά μάτια και (υποθέτω) μέσω του ρουφιάνου 

λάδωνε και την τοπική αστυνομία. Μ’ άλλα λόγια, η πατροπαράδοτη Ελληνική 

συνταγή η οποία αποδεικνύεται διαχρονική. Τα ίδια γίνονται σήμερα με τα 

ονομαζόμενα «ναρκωτικά». Το λέω αυτό, διότι έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, 

η έννοια της λέξης «ναρκωτικά» όπως την ορίζουμε στη σύγχρονη κοινωνία θα πει 

«παράνομες ουσίες». Έτσι όμως και δούμε τι κυκλοφορεί ανάμεσα στις νόμιμες 

ουσίες, θα καταλάβουμε πως μερικά από τα ονομαζόμενα σήμερα «ναρκωτικά» 

μπορεί να είναι πολύ πιο ήπια και ανώδυνα από τα νόμιμα! Παραδείγματα; Το 

αλκοόλ, τα ψυχοφάρμακα και (κυρίως) ο συνδυασμός τους. 

Το υπνοδωμάτιό μου στην Κηφισίας 8 επικοινωνούσε με μια συρόμενη 

τζαμόπορτα με το σαλόνι. Έτσι, όταν η παρέα μεγάλωσε και το δωμάτιο δεν μας 

χωρούσε πια, ανοίξαμε τη τζαμόπορτα και κάναμε «κατάληψη» και στο σαλόνι. (Το 

δωμάτιο των γονιών μου ήταν στην άλλη άκρη του σπιτιού, αν και ποτέ δεν μας 

ενόχλησαν). Από κει πέρα, ξεκίνησαν και οι ποιητικές βραδιές. Συνήθως τα 

Σαββατόβραδα το σαλόνι μετατρεπόταν σε μπουάτ. Ο Φοίβος και ο Δημήτρης 
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έπαιζαν κιθάρα. Μερικοί άλλοι κι εγώ, διαβάζαμε ποιήματα του Ρίτσου, του 

Καβάδια, του Πάμπλο Νερούντα, του Ναζίμ Χικμέτ, του Μαγικόβσκι και άλλων. 

Διαβάζαμε και κανένα δικό μας. Στις συγκεντρώσεις αυτές, εκτός από την 

παλιοπαρέα του δωματίου συμμετείχαν και παιδιά της A.Κ.D.A. 

Όπως είπαμε, η A.K.D.A. ήταν μια πολύ κοινωνική λέσχη. Έτσι, την ώρα της 

προπόνησης μαζευόντουσαν οι φίλοι και παρακολουθούσαν την προπόνηση. Όπως 

είναι φυσικό, ανάμεσα στους φίλους υπήρχαν και φίλες. Έτσι, γνώρισα τη γυναίκα 

που 1,5 χρόνο αργότερα παντρευτήκαμε. Την έλεγαν Σοφία. Ήταν ένα χρόνο 

μικρότερή μου. Ο πατέρας της Κρητικός και η μητέρα της μία Αγγλίδα αρχαιολόγος 

η οποία έκανε χρόνια ανασκαφές στην Κρήτη. Η Σοφία ήταν το αντίθετο τής 

Μαριάννας: Εκεί που η Μαριάννα ήταν ικανή να μου ...βγάλει τα μάτια επειδή και 

μόνον με κοίταξε μια άλλη κοπέλα, η Σοφία χαιρότανε που άρεσα στις κοπέλες.  

Την τελευταία φορά που είδα τη Σοφία ήταν τον Απρίλιο του 2006. Ήρθαν με το 

σύζυγό της στο πάρτι που έκανα για την έκδοση του 20ου μου βιβλίου. Κάποια 

στιγμή την ξεμονάχιασα στο μπαλκόνι και της είπα κάτι που το πιστεύω απόλυτα: 

«Αν ήταν να ζήσω τη ζωή μου ξανά απ’ την αρχή, πάλι εσένα θα διάλεγα. Άσχετο 

αν πάλι θα χώριζα. Αυτό δεν έχει να κάνει με σένα. Απλά, δεν έχω τις προδιαγραφές 

για γάμο». 

Όμως, ο σκοπός αυτού του βιβλίου δεν είναι αυτοβιογραφικός. Τα όσα αναφέρω 

από τη βιογραφία μου έχουν σκοπό να με βοηθήσουν να θυμηθώ και να εντοπίσω 

τις «αγάπες» που είχα σε διάφορες εποχές της ζωής μου και να παρασύρω κι εσένα 

να κάνεις το ίδιο. Ας κάνουμε λοιπόν άλλη μία καταγραφή από τις αγάπες εκείνης 

της εποχής. 

 

Έβδομη καταγραφή 

 

Η A.K.D.A. σαν λέσχη. 

Το πανεπιστήμιο. 

Η ψυχολογία. 

Η κιθάρα. 

Οι μπουάτ και το νέο κύμα. 

Οι ποιητικές βραδιές. 
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9β. Η Συνέχεια 

 

Όταν ξεκίνησα να γράφω αυτό το βιβλίο σκέφτηκα πως, ένας τρόπος να έρθουμε 

σ’ επαφή με τα ενδιαφέροντά μας, είναι να ρίξουμε μια ματιά σε διάφορες 

περιόδους της ζωής μας και να καταγράψουμε ποιες ήταν τότε οι «αγάπες» μας. 

Μερικές απ’ αυτές τις αγάπες, κρατάνε μέσα στο χρόνο. Άρα αποτελούν ένα 

αναπόσπαστο κομμάτι της ύπαρξης μας. 

Με αυτό το σκεπτικό άρχισα την ...αυτοβιογραφία μου. Είπα: Αν καταγράψω τις 

«αγάπες» (ενδιαφέροντα) όλων των περιόδων που έχω ζήσει μέχρι τώρα, μήπως 

καταλάβω κάτι «καινούργιο» για μένα; Για να γίνει αυτό, θα χρειαστεί να βάλουμε 

και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου στο παιχνίδι: Στις αναμνήσεις που 

καταγράψαμε (αν έγραψες τίποτα...) χρησιμοποιήσαμε αρχικά το ημισφαίριο της 

μνήμης. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε και το ημισφαίριο της λογικής ώστε να 

κάνουμε μια σύνθεση όλων αυτών των καταγραφών με την ελπίδα να βρούμε μια 

καινούργια «αγάπη» στη ζωή μας.  

Όμως, επειδή η βιογραφική μου περιγραφή σταματάει γύρω στα 25 μου, καλό θα 

ήταν μια και τώρα είμαι 36 (λάθος ...63) να προσθέσω τις σημαντικές αγάπες που 

είχα από τότε μέχρι τώρα, όσο πιο σύντομα μπορώ. Βέβαια, αγάπες όπως το 

Καράτε, τη μουσική, την ψυχολογία, την κιθάρα κ.λπ. τις κρατούσα ακόμα. Τώρα θ’ 

αναφέρω μόνον τις καινούργιες. 

 

Από 28 μέχρι 35:  

Οι ραδιοφωνικές εκπομπές 

Να διδάσκω σεμινάρια ψυχολογίας 

Το ποδήλατο 

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

Η στατιστική έρευνα 

Από 35 με 50 

Το γράψιμο 

Η φωτογραφία με διαφάνειες 

Οι ψηφιακοί προβολείς 
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Το Playstation και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια γενικά. 

 

Από 50 και πέρα 

Η απεικόνιση της μουσικής με διαφάνειες 

Η δημιουργική φωτογραφία 

Η Κλασική μουσική 

Η εκπαίδευση συναδέλφων, μελλοντικών και μη 
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10β. Η Τελική Σύνθεση 

 

Ωραία: Και τώρα που κάναμε (όσοι κάναμε ...) αυτές τις καταγραφές, τι βγαίνει; 

Ομολογώ πως σε κάποιο βαθμό αυτές οι καταγραφές ήταν ένα πείραμα: Πόσο 

μπορεί μια τέτοια καταγραφή να μας βοηθήσει ν’ ανακαλύψουμε καινούργιες 

«αγάπες»;  

Για ν’ απαντήσουμε σ’ αυτό το ερώτημα, το πρώτο βήμα είναι να μαζέψουμε τις 

«αγάπες» κάθε εποχής και να τις βάλουμε δίπλα – δίπλα. Τις προσωπικές μου 

καταγραφές τις χώρισα σε 11 περιόδους: 

 

1. Μέχρι να πάω σχολείο 

2. Τα πρώτα σχολικά χρόνια 

3. Στο Οικοτροφείο 

4. Στην Ελλάδα 

5. Στο Λονδίνο 

6. Η ...Οδύσσεια (19,5 με 21) 

7. Το τέλος της ...Οδύσσειας 

8. Το πρώτο μου γραφείο 

9. Από 28 μέχρι 35 

10.  Από 35 μέχρι 50 

11.  Από 50 και πέρα 

 

Έφτιαξα λοιπόν έναν πίνακα με 11 στήλες, μια για κάθε περίοδο της ζωής μου. 

(Αν γνωρίζεις Excel, είναι πανεύκολο. Αν δεν γνωρίζεις, παίρνεις έναν χάρακα και 

μια σελίδα με τετραγωνάκια...). Κάτω από κάθε στήλη κατέγραψα τις αγάπες 

εκείνης της εποχής. Για παράδειγμα: 
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Περίοδος 1 Περίοδος 2 

Τα παιχνίδια Η επινόηση παιχνιδιών 

Η Σωματική Δύναμη Το χιούμορ 

Η Οδήγηση Η Μουσική 

 Η Μουσική Τεχνολογία 

 Το Διάβασμα 

 

Αυτό, το έκανα για όλες τις περιόδους ταυτόχρονα κι άρχισα να ψάχνω από την 

πρώτη στήλη μέχρι και την 11η. Το πρώτο που διαπίστωσα, είναι ότι έχω μερικές 

αγάπες που κρατάνε από την εποχή που θυμάμαι τον εαυτό μου! Αυτές είναι: 

 

1. Το παιχνίδι 

Αυτή η αγάπη κρατάει από τα 3 μου μέχρι τα σημερινά 63 μου. Βέβαια, μέσα 

στα χρόνια αλλάζει μορφές. Άλλα ήταν τα παιχνίδια μου στα 6 κι άλλα στα 26. 

Υπήρχαν εποχές που μου άρεσε το ομαδικό αθλητικό παιχνίδι όπως είναι το 

ποδόσφαιρο. Υπήρξε μια μεγάλη περίοδος που μαζευόμασταν παρέες και παίζαμε 

επιτραπέζια παιχνίδια. Τώρα ρέπω περισσότερο προς τα αθλητικά ηλεκτρονικά, 

όπως το γκολφ, το ποδόσφαιρο και το μπόουλινγκ. Όμως, όλ’ αυτά με παρέα.  

 

2. Η Μουσική 

Η αγάπη μου για τη μουσική ξεκινάει από τότε που ήμουν γύρω στα 5. Κι αυτή η 

αγάπη μέσα στα χρόνια άλλαξε μορφές. Μέχρι τα 8, απλά άκουγα τραγούδια και 

τραγουδούσα (παράφωνα). Στα 10 έβαλα τον πατέρα μου να μου αγοράσει ένα 

ακορντεόν. Έπαιρνα ιδιαίτερα μαθήματα στο οικοτροφείο. Δεν είχα ταλέντο ...Στα 

16 μου έχει αρχίσει το «Νέο Κύμα» και οι μπουάτ. Στα 20 ερωτεύτηκα την κιθάρα. 

Σήμερα, εξακολουθώ να παίζω κιθάρα και τώρα ασχολούμαι πολύ συστηματικά με 

διάφορα είδη μουσικής τα οποία έχω ταξινομημένα και βαθμολογημένα στον 

υπολογιστή μου. Επίσης, εμβαθύνω όσο μπορώ στη μελέτη της κλασικής μουσικής 

χωρίς να έχω πάψει να είμαι και ροκάς...  

 

3. Η Τεχνολογία 
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Η αγάπη αυτή ξεκινάει από τα 6 μου. Σ’ εκείνη την ηλικία, οι γονείς μου με 

εμπιστευόταν να χειρίζομαι το ηχοσύστημα του σπιτιού. Μ’ εντυπωσίαζε ο 

αυτοματισμός. Αυτές είναι οι ρίζες της αγάπης μου για την τεχνολογία. Αργότερα, 

πέρα από τα ηχοσυστήματα ήρθαν η φωτογραφία, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι 

ψηφιακοί προβολείς, τα πολυμέσα (multimedia) τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και 

τελειωμό δεν έχει. Δώσε μου λαμπάκια και κουμπάκια και πάρε μου την ψυχή. 

Αυτές οι 3 αγάπες κρατάνε από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου μέχρι σήμερα. 

Οι υπόλοιπες ή ξεκίνησαν αργότερα ή τελείωσαν νωρίτερα... 

 

4. Ο Αθλητισμός 

Όπως έχω ήδη αναφέρει ο αθλητισμός ήταν για μένα η εξιδανίκευση της 

σωματικής δύναμης. Ακόμα και σήμερα πιστεύω πως ένας νέος άνδρας που δεν 

αισθάνεται σωματικά ισχυρός έχει μια μορφή ανασφάλειας. Το ίδιο πιστεύω ότι 

ισχύει για τις νέες γυναίκες που δεν τους αρέσει η εμφάνισή τους. Ο αθλητισμός 

ξεκίνησε από τότε που ήμουν στο οικοτροφείο (γύρω στα 11) και κράτησε μέχρι τα 

60. Αρχικά ήταν ο στίβος. Μετά μπήκε το Τζούντο. Στη συνέχεια ήρθε το Καράτε. 

Αυτό ξεκίνησε στα 16 και κράτησε μέχρι τα 45. Από τα 45 και πέρα ήταν το αργό 

τρέξιμο, το κολύμπι και το γυμναστήριο. (Βέβαια, πάντα υπήρχε και «ολίγη από 

Καράτε»). Όμως, μετά τα 60, φαίνεται πως η σωματική δύναμη έπαψε να είναι τόσο 

κυρίαρχη στη ζωή μου. Έτσι, μετά από ατέλειωτες ώρες σωματικής προσπάθειας, τα 

φόρτωσα στον κόκορα και έχω αράξει στον καναπέ.  

 

5. Το Διάβασμα 

Αυτό ξεκινάει από τα 8 μου που διάβαζα Καραγκιόζη και Σούρη, στα 11 έγινε 

αστυνομικές ιστορίες, στα 16 ποίηση και λογοτεχνία, στα 21 πολιτική θεωρία, 

φιλοσοφία και κυρίως ψυχολογία και έτσι κράτησε μέχρι τα 50 μου. Από εκεί και 

πέρα το διάβασμα μειώθηκε γιατί είχε προστεθεί μια καινούργια αγάπη: Το 

γράψιμο. 

 

6. Η Ψυχολογία και η Επιστημονική Έρευνα. 

Στη μέχρι τώρα ζωή μου – αν βάλουμε στην άκρη τις γυναίκες – ερωτεύτηκα 

κεραυνοβόλα δύο ενδιαφέροντα που κράτησαν μέσα στα χρόνια: Το Καράτε στα 16 
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και η ψυχολογία στα 21. Στην ψυχολογία πέρασα από φάσεις: Αρχικά, λόγω 

αεροναυπηγικού υπόβαθρου, μ’ ενδιέφερε η ψυχομετρία. Ασχολείται με τα γνωστά 

μας τεστ, με ερωτηματολόγια και με άλλες μεθόδους παρατήρησης και καταγραφής 

της (ανθρώπινης) συμπεριφοράς. Η ψυχομετρία με οδήγησε στην έρευνα και η 

έρευνα στη στατιστική που εξακολουθεί να είναι αγάπη μου μέχρι σήμερα.  

 Την εποχή εκείνη, έβλεπα το ψυχογράφημα ενός «ασθενή» και σκεφτόμουν: 

«Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση αυτού του ...φουκαρά που θ’ αναλάβει να τον 

...θεραπεύσει». Στη συνέχεια στράφηκα προς την προληπτική ψυχολογία: Η 

κυριότερη δραστηριότητα μου ήταν ένα σεμινάριο γονέων το οποίο δίδασκα. Από 

την προληπτική ξεγλίστρησα στη συμβουλευτική ψυχολογία. Εκεί αρχικά δίσταζα 

να «μπω». Σκεφτόμουν πως θα βρεθώ στη θέση εκείνου του «φουκαρά» που 

ανάφερα πιο πριν. Δεν ήθελα ν’ ασχολούμαι με τον πόνο και τα προβλήματα του 

κάθε πικραμένου και του κάθε ...κουνημένου. Έτσι, έστρεψα τα πυρά μου στις 

ψυχοσωματικές διαταραχές των «νορμάλ» ανθρώπων. Εκεί ανακάλυψα πως στις 

80% των περιστατικών η διαταραχή είχε σχέση με κάποια «ερωτοδουλειά». Έτσι, 

άρχισα να γράφω βιβλία και για τις ...ερωτοδουλειές. 

Σήμερα, ασκώ «πρακτικά εφαρμόσιμη ψυχολογία για νορμάλ ανθρώπους». Την 

ψυχοπαθολογία την έχω αφήσει εδώ και χρόνια στους ψυχιάτρους, τους κλινικούς 

ψυχολόγους και τους «ψυχοθεραπευτές».  

 

7. Η Διδασκαλία 

Μέχρι λίγα χρόνια πριν, όταν κάποιος με αποκαλούσε «δάσκαλε» μ’ ενοχλούσε. 

Τώρα το έχω συνηθίσει. Η καριέρα μου σαν δάσκαλος ξεκίνησε στα 20 μου χρόνια 

από το Καράτε. Γύρω στα 26 άρχισα να οργανώνω τα πρώτα μου σεμινάρια στην 

ψυχολογία. Στα 32 μου σταμάτησα να διδάσκω Καράτε. Σεμινάρια ψυχολογίας 

κάνω μέχρι σήμερα. 

 

8. Το Γράψιμο. 

Η αγάπη μου για το γράψιμο είχε ξεκινήσει στα 23, όταν μετέφρασα στα 

Ελληνικά ένα βιβλίο που περιείχε συνοπτικά όλες τις γνωστές πολιτικές θεωρίες. Το 

βιβλίο αυτό χάθηκε σε κάποια μετακόμιση. Στην ουσία όμως, συγγραφέα με θεωρώ 

από τα 34 μου που εκδόθηκε το βιβλίο μου «Αντιμετωπίζοντας το χωρισμό». Μέχρι 
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σήμερα έχουν εκδοθεί 21 βιβλία μου και αυτό είναι το 22ο. Όμως, η αγάπη μου για 

το γράψιμο δεν εξαντλείται μόνον στα βιβλία. Εδώ και 25 χρόνια, εκδίδω κάθε μήνα 

την Εφημεριδούλα στην οποία γράφω μικρά άρθρα όπου εκφράζω τις απόψεις τις 

σκέψεις μου. Παράλληλα έχω γράψει πολλά άρθρα σε περιοδικά, εφημερίδες και 

άλλα συναφή έντυπα. 

 

9. Η Τέχνη  

Η αγάπη μου για την τέχνη ξεκινά με τη μουσική από τότε που ήμουν 6 χρονών. 

Στα 8 μου, μέσα από τον Καραγκιόζη αγάπησα το θέατρο και από τον Σούρη τη 

σατυρική ποίηση. (Οι αγάπες μου για το θέατρο και την ποίηση κρατάνε ακόμα). 

Αργότερα προστέθηκε η ζωγραφική, αλλά επειδή δεν είμαι άξιος να τραβήξω μια 

ευθεία γραμμή, το έριξα στη φωτογραφία με διαφάνειες (slides). Μέσα από αυτή 

μου την ενασχόληση σε συνδυασμό με τη μουσική και την τεχνολογία, επινόησα 

μια μορφή τέχνης που την ονομάζω «απεικόνιση της μουσικής». Με δυο λόγια, 

ακούγοντας ένα κομμάτι, βλέπεις εικόνες ανάλογες με το μουσικό θέμα. Αργότερα, 

συνέθεσα τη φωτογραφία με την τεχνολογία και σήμερα το σπίτι μου είναι γεμάτο 

από πίνακες που προέρχονται από τις διαφάνειές μου τις οποίες έχω μετατρέψει 

ψηφιακά σε ζωγραφική.  

 

10. Η Φιλία 

Αν με ρωτήσεις «ποιο είναι το νόημα της ζωής;» θα σου πω: Να μπορώ να 

μοιράζομαι τη χαρά και τη δημιουργικότητά μου με τους φίλους μου. Πιστεύω πως 

στον τομέα αυτόν τα έχω πάει πολύ καλά. Έχω πολλούς παλιούς και καλούς φίλους. 

Για πάνω από 30 χρόνια δεν υπάρχει περίπτωση μερικοί από μας να μη 

συναντηθούμε μια φορά την εβδομάδα. Το λιγότερο μια φορά το μήνα μαζευόμαστε 

όλοι μαζί. Οι συνηθισμένες αφορμές είναι να δούμε ένα ματς στην τηλεόραση, οι 

γιορτές, τα γενέθλια και -πάνω απ’ όλα- τα πάρτι χωρίς λόγο. 

Μέχρι τώρα κατέγραψα 9 διαφορετικές «αγάπες» που ήταν και είναι σημαντικές 

στη ζωή μου. Όμως η τελευταία, δίνει νόημα σε όλες τις προηγούμενες. Αν δεν 

είσαι σε θέση να μοιραστείς τη χαρά σου και τις επιτυχίες σου με ανθρώπους που 

αγαπάς και σ’ αγαπάνε, τότε έχεις κάνει μια τρύπα στο νερό. Ο Καζαντζάκης στην 

Ασκητική του λέει πως ερχόμαστε μόνοι και φεύγουμε μόνοι. Αυτό είναι αλήθεια. 
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Γεννιόμαστε και πεθαίνουμε μόνοι. Κανείς δεν γεννιέται κρατώντας κάποιον απ’ το 

χέρι. Κανείς δεν πεθαίνει παρέα μαζί μας. Όμως τι νόημα έχει η ζωή αν ανάμεσα 

στη γέννηση και το θάνατο παραμένουμε μόνοι;  



 

Αντιμετωπίζοντας την Ανεργία  115 

 

Τελικός Επίλογος 

 

Συνοψίζω τις «αγάπες» της ζωής μου όσο πιο περιεκτικά μπορώ: 

1. Το παιχνίδι 

2. Η μουσική 

3. Η τεχνολογία 

4. Ο αθλητισμός (εξιδανίκευση της σωματικής δύναμης). 

5. Το διάβασμα 

6. Η ψυχολογία και η Επιστημονική Έρευνα 

7. Η διδασκαλία 

8. Το γράψιμο 

9. Η τέχνη 

10. Η φιλία 

Τώρα που κοιτάζω αυτή τη λίστα σκέφτομαι: Αν καθόμουν για μια ώρα με χαρτί 

και μολύβι κι έκανα μια γρήγορη ανασκόπηση της ζωής μου, δεν θα κατέληγα στην 

ίδια λίστα; Ήταν ανάγκη να γράψω την ...αυτοβιογραφία μου και να προτρέπω κι 

εσένα να κάνεις το ίδιο;! Ποιος ήταν ο σκοπός όλων αυτών των καταγραφών; 

Ο βασικός σκοπός, ήταν να ενεργοποιηθεί εκείνο το κομμάτι από τις μνήμες μας 

που έχει σχέση με τις «αγάπες» μας. Ένα μέρος από αυτό το κομμάτι, έχει ξεχαστεί 

στις αποθήκες και δεν είναι συνειδητό. Αν ξεκινούσα με μια απλή ανασκόπηση της 

ζωής μου, μπορεί να κατέληγα στην ίδια λίστα, όμως δεν θα είχαν ενεργοποιηθεί οι 

ασυνείδητες μνήμες των ενδιαφερόντων μου. Αυτό σημαίνει ότι έχω ένα πιο 

πλούσιο υλικό μέσα απ’ το οποίο ν’ αναζητήσω τις καινούργιες μου «αγάπες». 

 

Μια ασυνήθιστη μέθοδος σύνθεσης. 

 

Στη φυσική ένα φαινόμενο μπορούμε να το εξηγήσουμε 100%: Παράδειγμα: 

Γιατί έσβησε το φως; Διότι πατήσαμε το διακόπτη. Ή διότι κόπηκε το ρεύμα. Όταν 

όμως μιλάμε για ανθρώπινη συμπεριφορά και θέλουμε να δείξουμε ότι σαν 

επιστήμη πλησιάζουμε στη ...φυσική, καταφεύγουμε στη στατιστική. Αυτή μας λέει 

πως δεν μπορούμε να εξηγήσουμε μια συμπεριφορά 100%. Δεν μπορούμε να 
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εξηγήσουμε 100% για πιο λόγο οι καπνιστές τσιγάρων διαλέγουν πακέτα με 

κόκκινο χρώμα. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε 100% γιατί ο Γιαννάκης παίρνει 4 

στην ορθογραφία, ούτε μπορούμε να εξηγήσουμε 100% για ποιο λόγο η μαμά του 

εδώ και 2 χρόνια έχει δημιουργήσει μια εξωσυζυγική σχέση.... Ακόμα και οι πιο 

προσεγμένες έρευνες και οι πιο ακριβείς στατιστικές αναλύσεις πάντα αναφέρουν 

ότι υπάρχει κι ένα ποσοστό που είναι ανεξήγητο. Για παράδειγμα βρίσκουμε πως η 

αδυναμία του Γιαννάκη στην ορθογραφία οφείλεται: 

19,5 % στην νευρολογική του αδυναμία να δημιουργεί εικόνες λέξεων. 

17 % στο ότι η μαμά του τον τρομοκρατεί κάθε φορά που κάνει λάθος. 

12% στο ότι η δασκάλα τον αντιπαθεί. 

10% στο ότι η μαμά του Γιαννάκη έχει εξωσυζυγική σχέση μ’ έναν δάσκαλο που 

ήταν ο τέως αρραβωνιαστικός της δασκάλας του Γιαννάκη. 

9% στο ότι ο μπαμπάς δεν ασχολείται καθόλου με τον Γιαννάκη. 

8% στο ότι το παιδί διατρέφεται με σαβούρες διότι η μαμά δεν μαγειρεύει και 

τον βολεύει με πρόχειρη τροφή. 

Πόσα άλλα ποσοστά να προσθέσουμε; Η ουσία είναι πως όσους παράγοντες και 

να λάβουμε υπόψη μας, πάντα θα μένει ένα ανεξήγητο κομμάτι. Αν έχεις κάνει την 

πρόσθεση στα ποσοστά που μόλις ανάφερα, θα διαπιστώσεις ότι υπάρχει ένα 24,5% 

που παραμένει ανεξήγητο. Αυτό στη ζωή το λέμε «τύχη». Για παράδειγμα, δεν 

ερευνήσαμε αν ο Γιαννάκης είναι ερωτευμένος με μια συμμαθήτριά του που 

συνεχώς τον απορρίπτει! Αν υπάρχει τέτοιο θέμα, ανήκει στο 24,5 % των 

«ανεξήγητων» ή της «τύχης».  

Πιο πάνω ανάφερα τις 10 πιο σημαντικές μέχρι σήμερα «αγάπες» μου. Βάζω τη 

φιλία στην άκρη μια και υπάρχει παντού και πάντα και περιορίζομαι στις υπόλοιπες 

9. Με ποιον τρόπο θα μπορούσα να αξιοποιήσω αυτή τη λίστα ώστε ν’ ανακαλύψω 

ένα ή περισσότερα καινούργια ενδιαφέροντα;  

Ένας τρόπος είναι ο ψηφιακός: Κάνουμε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς που 

μπορεί να γίνουν ανάμεσα σ’ αυτές τις 9 «αγάπες». Αυτό το θεωρώ πολύ 

σχολαστικό και ψυχαναγκαστικό. 

Ένας άλλος τρόπος είναι να συνδυάσουμε τις ομοιογενείς ανάγκες ανά δύο, ανά 

τρεις ή ανά όσες θέλουμε.  

Λέω να το ρίξω στην τύχη: Έχω 9 αγάπες: 
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1. Το παιχνίδι 

2. Η μουσική 

3. Η τεχνολογία 

4. Ο αθλητισμός (εξιδανίκευση της σωματικής δύναμης). 

5. Το διάβασμα 

6. Η ψυχολογία και η Επιστημονική Έρευνα 

7. Η διδασκαλία 

8. Το γράψιμο 

9. Η τέχνη 

Κάνω κάθε μια από αυτές ένα μπαλάκι και τις βάζω σε μια κληρωτίδα. Οι τρεις 

πρώτες μπάλες που θα πέσουν αποτελούν τον πρώτο συνδυασμό. (Δεν είναι 

απαραίτητο να κάνεις μόνον συνδυασμούς των 3. Μπορείς να κάνεις συνδυασμούς 

και των 2 και των 4 και παραπάνω. Απλά πιστεύω πως οι συνδυασμοί πάνω απ’ το 3 

μπορεί να μας μπερδέψουν). Πατάω λοιπόν το κουμπί της κληρωτίδας και πέφτουν 

3 μπαλάκια: Το 8, το 7, και το 2. Αυτό σημαίνει: 

Το γράψιμο 

Η διδασκαλία 

Η μουσική 

Τι συνδυασμούς μπορούν να δημιουργήσουν αυτά τα τρία στοιχεία; Πολλούς και 

διάφορους. Από το να διδάσκεις πώς γράφουμε μουσικά βιβλία μέχρι να γράψεις 

πώς γράφουμε μουσική. Οι συνδυασμοί που μπορούν να γίνουν είναι αρκετοί. Για 

παράδειγμα, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη μουσική για να διδάξω πώς 

γράφουμε ένα βιβλίο...  

Ξαναβάζω τα μπαλάκια στην κληρωτίδα: Τώρα πέφτουν το 7, το 4 και το 6. 

Αυτό σημαίνει: 

Η διδασκαλία 

Το παιχνίδι 

Η ψυχολογία και η επιστημονική έρευνα 

Πάλι οι συνδυασμοί που μπορούν να γίνουν είναι πολλοί. Για παράδειγμα να 

σχεδιάσεις παιχνίδια που διδάσκουν μουσική, ποίηση, ζωγραφική κ.λπ. Μπορείς να 

κάνεις μια έρευνα ανάμεσα στη σχέση της συνήθειας ενός ανθρώπου να παίζει (όχι 

τζόγο) και τη σωματική του υγεία. Μπορείς ακόμα να διδάξεις ψυχολογία και 
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επιστημονική έρευνα μέσα από παιχνίδια. 

Στην ουσία δεν έχει σημασία με ποια μέθοδο θα κάνουμε τους συνδυασμούς. 

Μαθηματικά οι πιθανοί συνδυασμοί είναι 362880. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι 

μέσα από το συνδυασμό των «παλαιών ερώτων» να ξεπηδήσουν νέες αγάπες κι ένα 

νέο νόημα που να κάνει το καθημερινό ξύπνημα πιο ευχάριστο.  

 

Καινούργιες αγάπες. 

 

Αν με ρωτήσεις ποιες είναι οι καινούργιες αγάπες που μου προέκυψαν από όλες 

αυτές τις καταγραφές, είναι τρεις: 

Η πρώτη είναι να εκδίδω ο ίδιος τα βιβλία μου, χωρίς την υποχρεωτική 

επιμέλεια κειμένου που επέμενε ο εκδότης να την κάνει ο ίδιος. Τώρα γράφω πολύ 

πιο ανάλαφρα και κεφάτα από τότε που, έπρεπε να δίνω αναφορά σε κάποιον.... 

Η δεύτερη αγάπη είναι η Vrasse Ryzi Co. Μια εντελώς νέα αντίληψη εταιρείας 

χωρίς νομικούς όρους και οικονομικές συναλλαγές. Όμως, επειδή αυτό είναι ένα 

πείραμα, ακόμα δεν θέλω να επεκταθώ. Είναι πάντως μια καινούργια αγάπη.  

Η τρίτη αγάπη είναι να διαβάζω τα βιβλία μου σε δίσκους ώστε να μπορούν να 

τ’ ακούσουν οι τυφλοί, οι δυσλεκτικοί οι …τεμπέληδες, εκείνοι που τους αρέσει να 

τους διαβάζουν παραμύθια, και οι εγκλωβισμένοι στα κυκλοφοριακά 

μποτιλιαρίσματα… 

Όπως βλέπεις, προσωπικά από το βιβλίο αυτό αποκόμισα και τρεις νέες αγάπες. 

Εύχομαι εσύ ν’ αποκτήσεις τέσσερις! 
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