
ΣΡΙΣΗ, 15 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2011 

ΟΦΗ ΘΔΟΓΩΡΙΓΟΤ: Οη πνιηηηθνί ηνπ κλεκνλίνπ 
είλαη νη κνηξαίνη εθθξαζηέο κηαο ακέξηκλεο θαη 
κνηξαίαο θνηλσλίαο. Σίπνηε παξαπάλσ, ηίπνηε 
ιηγόηεξν  

 
 
 
Η άγλνηα ηνπ κέιινληνο είλαη απηή πνπ καο θξαηά όξζηνπο θαη καο επηηξέπεη λα 
ραηξόκαζηε ηε δσή, θαηαρσληάδνληαο ηελ ακείιηθηε γλώζε πσο θάπνηε ζα θζάζεη ν 
ζάλαηνο 
 
 
Ο εαπηόο καο πνιιέο θνξέο γίλεηαη ν κεγαιύηεξνο ερζξόο καο, γηαηί είλαη εθείλνο πνπ 
γλσξίδεη θαιύηεξα απ’ ηνλ θαζέλα ηηο αδπλακίεο καο. 
 
 
Η γε είλαη πηα κηα γεηηνληά» θαη κ’ απηό λνκίδσ πσο πξέπεη λα πνξεπηνύκε, δίρσο λα 
ράλνπκε όκσο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά καο 
 
 
 
Σνπ Λεπηέξε Υ. Θενδσξαθόπνπινπ 
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Πεο κνπ αλ κε ζπκάζαη… κηα θξάζε πνπ 
θξύβεη πίζσ από ηηο ιέμεηο ηεο, πνιύ αγάπε θαη αγσλία. Όηαλ ε δσή αλαηξέπεηαη, δεηο κε ηελ 
ειπίδα, πνιιέο θνξέο θξέκεζαη από απηήλ αθόκε θαη αλ μέξεηο πσο θξαηηέζαη από κηα 
θισζηή. Κη όκσο ν άλζξσπνο έρεη ηεξάζηηα απνζέκαηα δύλακεο κέζα ηνπ, αιιά θάπνηνη από 
εκάο ζπζηάδνληαη γηα ηα αγαπεκέλα ηνπο πξόζσπα όπσο είρε θάλεη ηόηε ε Ιθηγέλεηα όπσο 
θάλεη θαη ηώξα κέζα από ην εθπιεθηηθό κπζηζηόξεκα ηεο όθεο Θενδσξίδνπ Πεο κνπ αλ κε 
ζπκάζαη…. 
Η ζπγγξαθέαο θαηαπηάλεηαη κε έλα ζέκα πνπ απνηειεί πξνθαηάιεςε ζηηο εκέξεο καο, παξά 
ην γεγνλόο όηη εμαπιώλεηαη κε γεσκεηξηθή πξόνδν θαη απνηειεί ηελ 3ε αηηία ζαλάηνπ ζηηο 
αλεπηπγκέλεο ρώξεο. Ο ιόγνο, γηα ηε λόζν Αιηζράηκεξ. Η όθε Θενδσξίδνπ απνδίδεη κε 
καεζηξία ηνπο δηαθνξεηηθνύο ραξαθηήξεο γύξσ από ηνλ αζζελή θαη πσο απηνί αληηδξνύλ ζηα 
θελά κλήκεο αιιά θαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο πέξα από θάζε ινγηθή. ην κπζηζηόξεκα ηεο 
πιέθνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα, αλαηξέπνληαη ηζνξξνπίεο θαη ζεσξίεο δεθαεηηώλ, δνθηκάδεηαη 
έλαο έξσηαο θη όια απηά ζε έλαλ θακβά πνπ αθξνβαηεί ε δσή κε ην ζάλαην, ε ινγηθή θαη ην 
ζπλαίζζεκα... 
Πεο κνπ αλ κε ζπκάζαη δηεξσηάηαη ε Ιθηγέλεηα θαη ην θαηαθαηηθό λεύκα ηεο κεηέξαο ηεο, 
ζηάζεθε ε αηηία γηα λα δαθξύζεη ν ππέξνρνο άλζξσπνο πνπ αθνύεη ζην όλνκα Ιθηγέλεηα. Έλα 
θαηαθαηηθό λεύκα πνπ εμαηηίαο ηνπ πήγε λα ράζεη όια όζα είρε ρηίζεη ζε κηα δσή. 
Έλα βηβιίν πνπ αμίδεη λα ην δηαβάζεηε θαη κάιηζηα ζα έρεηε λα ην ιέηε θαη ζηηο παξέεο ζαο. Οη 
εθδόζεηο Φπρνγηόο ραξίδνπλ ζηνπο αλαγλώζηεο ηνπ Πηλαθίνπ 2 αληίηππα ηνπ Πεο κνπ αλ κε 
ζπκάζαη, αιιά θαη ηνπ πξνεγνύκελνπ βηβιίνπ ηεο θαο. Θενδσξίδνπ ε Νύθε θνξνύζε καύξα 
 
 
 
Η βαζηθή πξσηαγσλίζηξηα ηνπ βηβιίνπ ζαο ε Ιθηγέλεηα ζπζηάδεη όιε ηεο ηε δσή γηα λα 
ζηαζεί ζηνπο γνλείο ηεο θαη θπξίσο ζηε κεηέξα ηεο πνπ πάζρεη από Αιηζράηκεξ. 
Τπάξρνπλ νη «Ιθηγέλεηεο» ζήκεξα πνπ ζεθώλνπλ ην βάξνο απηό θαη δελ πξνζθεύγνπλ 
ζηηο εύθνιεο ιύζεηο όπσο ηα ηδξύκαηα ή απνθιεηζηηθέο; 
 
«Καη βέβαηα ππάξρνπλ «Ιθηγέλεηεο». πλάληεζα αξθεηέο από απηέο ζηε δσή κνπ θαη απηέο 
ππήξμαλ θαη ε πεγή ηεο έκπλεπζήο κνπ». 
 
 
Η Ιθηγέλεηα από ηε κία ζηηγκή ζηελ άιιε βξέζεθε ζε κηα άιιε ξόηα από απηήλ πνπ είρε 
ραξάμεη ζηε δσή ηεο. Ννζνθνκεία, αξξώζηηεο θαη αιιεπάιιειεο ζηελνρώξηεο θη όκσο 
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άληεμε θαη ζηάζεθε ζηα πόδηα ηεο. Κξύβνπκε όλησο ηόζν πνιύ δύλακε κέζα καο θαη 
αμίδεη λα πξνζπαζνύκε γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ πηζηεύνπκε θαη αο μέξνπκε πσο 
θάπνηεο θνξέο απηό είλαη κάηαην; 
 
«Έρσ ηελ αθξάδαληε πεπνίζεζε πσο όινη νη άλζξσπνη θξύβνπλ κέζα ηνπο δπλάκεηο 
αλεθκεηάιιεπηεο, ηηο νπνίεο ηε ζηηγκή πνπ ηηο ρξεηάδνληαη κπνξνύλ λα ηηο αλαζύξνπλ θαη λα 
ζηεξίμνπλ ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο. Η δηθή κνπ Ιθηγέλεηα ήηαλ έλα 
εύζξαπζην πιάζκα, πξνζηαηεπκέλν απ’ ηνπο γνλείο ηεο, απ’ ηνλ αγαπεκέλν ηεο, ίζσο θη απ’ 
ηε δσή ηελ ίδηα. Χζηόζν, θαηάθεξε λα νξζώζεη ην αλάζηεκά ηεο θαη λα πξνρσξήζεη θαη 
κάιηζηα ζε κηα ζηηγκή πνπ θαλέλαο δελ ππήξρε γύξσ ηεο λα ηεο παξάζρεη βνήζεηα». 
 
Αλ θάπνηνο δηαβάζεη ζην νπηζζόθπιιν ηνπ βηβιίνπ ζαο ζα αληηιεθζεί πσο έρεη λα 
θάλεη κε ηε λόζν Αιηζράηκεξ θαη όκσο κέζα ζε απηό μεηπιίγεηαη έλα θνπβάξη πνπ 
θξαηά θαζεισκέλν ηνλ αλαγλώζηε κέρξη ηελ ηειεπηαία πξόηαζε, ρσξίο λα θνπξάδεη 
θαη λα θάλεη θύθινπο γύξσ από ηελ αζζέλεηα. Κάζε άιιν νη πξσηαγσληζηέο θαίλεηαη 
λα είλαη νη ήξσεο ηεο δηπιαλήο νηθνγέλεηαο πνπ αληηκεησπίδεη ην πξόβιεκα. Πόζν 
δύζθνιε ήηαλ ε ζύλζεζε ηνπ παδι κε κηα αζζέλεηα πνπ ν θόζκνο αγλνεί ή θνβάηαη αλ 
δελ ηελ έρεη δήζεη ζην ζπηηηθό ηνπ; 
 
«αο πιεξνθνξώ πσο πεξηζζόηεξν ηε θνβνύληαη όζνη ηελ έρνπλ δήζεη, γηαηί βίσζαλ ή 
βηώλνπλ ηηο δπζθνιίεο ηεο, αιιά παξ’ όια απηά επηιέγνπλ λα ηελ αληηκεησπίζνπλ παξέρνληαο 
ζηήξημε ζηνπο δηθνύο ηνπο. Δίλαη πξάγκαηη κηα ηζηνξία πνπ ζα κπνξνύζε λα βξεη ν θαζέλαο 
από καο κπξνζηά ηνπ, κέζα ζην ζπηηηθό ηνπ, ζην ζπγγεληθό ή θηιηθό πεξηβάιινλ θαη από 
απηήλ ηελ άπνςε δε κνπ ήηαλ θαη ηόζν δύζθνιν λα ζπλζέζσ ην παδι ηεο». 
 
ηα πξώηα θεθάιαηα αλαθέξεζηε πνιύ ζην Ννζνθνκείν όπνπ δηαδξακαηίδεηαη κέξνο 
ηεο ηζηνξίαο. Πόζνη είλαη νη ζπλάλζξσπνη καο πνπ είλαη αληηκέησπνη κε απηέο ηηο 
θαηαζηάζεηο πόλνπ (ςπρνινγηθνύ θαη ζσκαηηθνύ); Θεσξείηε όηη ζηελ Διιάδα ηα 
Ννζνθνκεία κπνξνύλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πςεινύ επηπέδνπ πξνο ηνπο αζζελείο 
θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπο; 
 
«Γπζηπρώο ππάξρνπλ πάξα πνιινί ζπλάλζξσπνί καο πνπ βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε ηέηνηεο 
θαηαζηάζεηο. Θα έιεγα πσο δελ ππάξρεη νηθνγέλεηα λα κελ έρεη βηώζεη θάηη αληίζηνηρν, πνπ 
λα απαηηεί θόζηνο ςπρνινγηθό ή θαη ζσκαηηθό. Γελ έρεηε παξά λα θάλεηε κηα επίζθεςε ζε 
θάπνην λνζνθνκείν θαη ζα ην δηαπηζηώζεηε. Όζν γηα ηα ηειεπηαία, πηζηεύσ πσο δηαζέηνπλ 
πξνζσπηθό κε πςειή επηζηεκνληθή επάξθεηα θαη αλάκεζα ζ’ απηνύο ππάξρνπλ θη εθείλνη πνπ 
ζπλδπάδνπλ ηελ αλζξσπηά κε ηε γλώζε. Τπάξρνπλ όκσο θαη πνιινί νη νπνίνη έρνπλ 
απνιέζεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ «ιεηηνπξγνύ» θαη αληηκεησπίδνπλ ηνπο αζζελείο σο «πνξηνθόιηα». 
Δίλαη επλόεην πσο ηέηνηνη άλζξσπνη δελ επηηεινύλ νξζά θαη ην έξγν ηνπο». 
 
 
 
 

ε θάπνην ζεκείν 
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γξάθεηε (αλαθεξόκελε ζηελ θαθεηέξηα ηνπ Ννζνθνκείνπ)…Καθεηέξηα ηεο ζπκθνξάο, 
ε θαθεηέξηα όπνπ ν πόλνο πξνζπαζεί λα ράζεη ην κέηξν ηνπ κέζα ζ’ έλα θιηηδάλη 
δάραξεο. Πηάλνκαη από απηό θαη ζαο ξσηώ αλ ν ιαόο ζηηο δύζθνιεο ζηηγκέο 
βξίζθεηπαξεγνξηά ζε έλα θιηηδάλη θαθέ ή ζε έλα πνηήξη θξαζί γηα λα κεηξηάζεη ηνλ 
πόλν ηνπ;  
 
 
«Έηζη είλαη. έλα θιηηδάλη θαθέ ή έλα θξαζάθη κπνξνύλ λα θαηαιαγηάζνπλ θάπσο ηνλ πόλν, ην 
ζηξεο, ηελ έληαζε. Μελ μερλάηε ηε θξάζε «θαθέο ηεο παξεγνξηάο». Φπζηθά ηα παξαπάλσ 
δελ είλαη παξά κνλάρα ε αθνξκή λα κνηξαζηνύλ νη άλζξσπνη κε ηελ παξέα ηνπο ηα βάζαλά 
ηνπο θαη λα βξνπλ ζηήξημε θαη παξεγνξηά κέζα από ηελ θνπβέληα. «Μνηξαζκέλνο πόλνο, 
κηζόο πόλνο, κνηξαζκέλε ραξά, δηπιή ραξά», ιέεη ζνθά ν ιαόο καο». 
 
 
 
«Δπηπρώο νη άλζξσπνη δελ κπνξνύλ λα πξνβιέπνπλ ην κέιινλ γηαηί θαλείο δελ μέξεη 
πόζν ζα αληέρνπλ απηά πνπ ηνπο επηθπιάζζεη ε κνίξα ή ν Θεόο», ιέηε ζε θάπνην 
ζεκείν. Μπνξείηε λα κνπ ηε ζρνιηάζεηε απηή ηε θξάζε ζαο;  
 
«Η άγλνηα ηνπ κέιινληνο είλαη απηή πνπ καο θξαηά όξζηνπο θαη καο επηηξέπεη λα ραηξόκαζηε 
ηε δσή, θαηαρσληάδνληαο ηελ ακείιηθηε γλώζε πσο θάπνηε ζα θζάζεη ν ζάλαηνο. Φαληαζηείηε 
λα πεξλνύζακε ηελ θάζε κέξα καο γλσξίδνληαο πόηε κηα αλίαηε αξξώζηηα ζα ηζαθίζεη εκάο ή 
ηνπο αγαπεκέλνπο καο ή όηη έλα δπζηύρεκα ζα θόςεη ην λήκα ηεο δσήο καο. Πόζν ζα 
θαηαθέξλακε λα δνύκε αλέκεινη, όπσο ηώξα, ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο; Πόζν ε αίζζεζε ηεο 
καηαηόηεηαο δε ζα καο βξαρπθύθισλε ζηεξώληαο καο ζηελ νπζία απηή ηελ ίδηα ηε δσή; 
Παξαθξάδνληαο ηνλ Θνπθπδίδε ζα έιεγα «…απνθνκίδνπκε σο θέξδνο λα κελ θνπξαδόκαζηε 
πξνθαηαβνιηθά γηα ηηο δύζθνιεο ζηηγκέο πνπ είλαη λα έξζνπλ…» 
 
 
Αλαθεξόκελνο ν Αξγύξεο ζηνπο πνιηηηθνύο ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ ρζεο αλαθέξεη… 
γίλεηαη λα ζπγθξίλεηο ηνπο κατληαλνύο κε ηα πιαηάληα. Απηή ε θξάζε ηαηξηάδεη ζηνπο 
πνιηηηθνύο ηνπ 2011, ηνπο πνιηηηθνύο ηνπ κλεκνλίνπ; 
 
«Ο Αξγύξεο έδεζε ζε ρξόληα πνπ αλαδείρζεθαλ πξάγκαηη πνιύ ηζρπξέο πξνζσπηθόηεηεο ζην 
ρώξν ηεο πνιηηηθήο. Ίζσο ήηαλ νη ζπλζήθεο πνπ ην επλννύζαλ. Πξνζσπηθά πηζηεύσ πσο 
θάζε ιαόο έρεη ηνπο πνιηηηθνύο πνπ ηνπ ηαηξηάδνπλ. Άιισζηε ηνπο εθιέγεη. Οη πνιηηηθνί ηνπ 
κλεκνλίνπ είλαη νη κνηξαίνη εθθξαζηέο κηαο ακέξηκλεο θαη κνηξαίαο θνηλσλίαο. Σίπνηε 
παξαπάλσ, ηίπνηε ιηγόηεξν». 
 
 



 
Πνιιέο θνξέο αλαθεξζήθαηε ζηνλ ύπλν ρσξίο όλεηξα. Ση ζπκβνιηζκόο είλαη απηόο 
ύπλνο ρσξίο όλεηξα; Μπνξεί λα ηζρύεη ζηελ λέα γεληά ζήκεξα πνπ βηώλεη ζην πεηζί 
ηεο ηελ αλεξγία, ηελ αλαζθάιεηα, ηελ κεηαλάζηεπζε…; 
 
«Γελ είλαη ζπκβνιηζκόο. Πεξηζζόηεξν πξόθεηηαη γηα θάηη αιεζηλά δσνγόλν. Γηα λα επηβηώζεη ν 
άλζξσπνο πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηηγκέο πνπ λα ηνπ επηηξέπνπλ λ’ αλαζάλεη. Όηαλ, ινηπόλ, ε 
πξαγκαηηθόηεηα καο ζηεξεί ηνύηε ηελ αλάζα, ηόηε ην ίδην ην έλζηηθην ηεο απηνζπληήξεζεο καο 
επηβάιιεη ηε θπγή. Κη επεηδή ε θπγή απ’ ηα ζεκεξηλά πξνβιήκαηα, όπσο εζείο ζσζηά ηα 
ζέζαηε, είλαη αθαηόξζσηε όζν βξηζθόκαζηε ζε εγξήγνξζε, ηόηε ίζσο κνλάρα ην απόιπην 
θελό, πνπ είλαη ν ύπλνο δίρσο όλεηξα, κπνξεί λα καο εμαζθαιίζεη θάπνηα ζηνηρεηώδε 
αλαθνύθηζε». 
 
 
«Σνλ άλζξσπν δελ ην θαζνξίδεη ε εζληθόηεηα ηνπ αιιά ε ζπλείδεζε ηνπ», ιέηε θάπνηα 
ζηηγκή. Οη Έιιελεο έρνπκε ξαηζηζηηθέο ηάζεηο; Δπηκέλσ ιίγν ζε απηό γηαηί θάπνηε νη 
παππνύδεο ήηαλ πξόζθπγεο, νη γνλείο καο κεηαλάζηεο, εκείο ηη είκαζηε; 
 
«Αο είκαζηε εηιηθξηλείο. Γελ ππάξρνπλ ιανί δίρσο ξαηζηζηηθέο ηάζεηο. Αθόκα θη απηόο πνπ 
ηζρπξίδεηαη πσο δελ είλαη ξαηζηζηήο κ’ απηήλ ηελ ίδηα ηε δήισζή ηνπ γίλεηαη, αθνύ δηαρσξίδεη 
ηνλ εαπηό ηνπ από ηνπο ππόινηπνπο. Οη αξραίνη Έιιελεο έιεγαλ «παο κε Έιιελ βάξβαξνο». 
Δίδαηε ηη έγηλε θαη κε ηε ζεκεξηλή θξίζε. Οη ιανί ηεο Δπξώπεο, γηα ηνπο νπνίνπο πηζηεύακε 
πσο βξίζθνληαη ζε θάπνην άιιν επίπεδν πνιηηηζκνύ πνπ ηνπο επηηξέπεη λα «αλέρνληαη» 
θαιύηεξα ηε δηαθνξεηηθόηεηα, απνδείρζεθαλ κέζα από ηα ζρόιηα πνπ έθαλαλ γηα ηελ Διιάδα 
θαη ηνπο Έιιελεο εμαηξεηηθά ξαηζηζηέο. Πηζηεύσ όκσο πσο ε αλεθηηθόηεηα ηνπ δηαθνξεηηθνύ 
πξέπεη λα γίλεη βίσκα, αλ ζέινπκε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ λέα πνιππνιηηηζκηθή επνρή πνπ 
ήδε βηώλνπκε. Όπσο ιέεη ζε θάπνηα ζηηγκή θη ν Αξγύξεο: «Η γε είλαη πηα κηα γεηηνληά» θαη κ’ 
απηό λνκίδσ πσο πξέπεη λα πνξεπηνύκε, δίρσο λα ράλνπκε όκσο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 
καο». 
 
 
Δλ έηεη 2011 πηζηεύεηε πσο πνιιέο γπλαίθεο όπσο ε Αγγέια αλέρνληαη «πύξνπο»; 
Δίλαη εγθιεκαηηθό πνπ νη γπλαίθεο γίλνληαη απνδέθηεο βίαο; Πσο κηα γπλαίθα ζα βξεη 
δηέμνδν λα κηιήζεη θαη λα μεθύγεη από κηα άξξσζηε θαηάζηαζε; 
«Δπηπρώο, όιν θαη ιηγόηεξεο, δίρσο όκσο λα έρεη εμαιεηθζεί ηνύην ην θαηλόκελν. Ννκίδσ πσο 
νη γπλαίθεο πνπ έρνπλ θάηη λα πηαζηνύλ δύζθνια γίλνληαη ζύκαηα ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ. 
Άιισζηε θαη ε Αγγέια νδεγήζεθε εθεί, γηαηί αθξηβώο ζεσξνύζε πσο δελ κπνξεί λα βαζηζηεί 
ζηνλ εαπηό ηεο, αιιά θαη γηαηί πίζηεπε πσο «εγθαηαιείθζεθε» απ’ ηνπο αγαπεκέλνπο ηεο. Σα 
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ζηεξίγκαηά καο, ινηπόλ, είλαη εθείλα πνπ δίλνπλ δηέμνδν ζε παξόκνηεο ζπλζήθεο». 
 
 
 
Θα κνπ επηηξέςεηε λα ξσηήζσ πάιη γηα ηνλ Παύιν, αιιά από ηελ πιεπξά ηνπ παηέξα 
απηή ηε θνξά. Δίπε ζηελ Ιθηγέλεηα λα ζπλερίζεη ηε δσή ηεο θαη λα αθήζεη ηε κάλα ηεο. 
Αλαινγηδόκελνο ηνλ έξσηα ηνπ γηα ηελ Υαξά αιιά θαη ηελ αγάπε ηνπ ζηε θόξε ηνπ, 
πόζε δύλακε ρξεηάδεηαη γηα θάλεη απηή ηε δήισζε. Πόζν είρε παιέςεη κε ηνλ εαπηό 
ηνπ; 
 
«Δδώ πηζηεύσ πσο θαλεξώλεηαη όιν ην κεγαιείν ηεο αγάπεο ηνπ ζύγρξνλνπ γνληνύ, όπσο 
θαη ζηελ απάληεζε ηεο Ιθηγέλεηαο θαλεξώλεηαη ε αγάπε ηνπ παηδηνύ. Παιαηόηεξα ίζρπε ε 
θνηλσληθή αμία όηη ηα παηδηά ππάξρνπλ γηα ηνπο γνλείο. ην αμηαθό ζύζηεκα ηνπ Παύινπ 
ηζρύεη ην αληίζεην. Οη γνλείο ππάξρνπλ γηα ηα παηδηά. Ο Παύινο είλαη ξεαιηζηήο. Βιέπεη ην 
κέιινλ λα έξρεηαη, γλσξίδεη πσο ν ίδηνο ζα έρεη θύγεη, όηαλ ηα δπζθνιόηεξα ζα θηάζνπλ, θαη 
πηζηεύεη πσο απηό πνπ δεηάεη απ’ ηελ Ιθηγέλεηα είλαη ό,ηη ζα ηεο δεηνύζε θαη ε κάλα ηεο, αλ 
ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαιάβεη. Δθθξάδεηαη, δειαδή, κε ηα δηθά ηνπ ρείιε θαη ε επηζπκία ηεο 
κάλαο». 
 
 

ην βηβιίν ζαο θαίλεηαη 
λα δίλεηε κεγάιε βαξύηεηα ζηε ςπρή όηαλ απηή βγαίλεη από ην ζώκα κέρξη λα αξρίζεη 
ην ηαμίδη ηεο. Δίλαη έλα ηαμίδη πνπ ν ιαόο ην έρεη ληύζεη κε παξαδόζεηο… 
 
«Πξάγκαηη. θαη είλαη παξαδόζεηο πνπ εκέλα πξνζσπηθά κε ζπγθηλνύζαλ από παηδί. Οη 
ζαξάληα κέξεο πνπ ηξηγπξλνύλ νη ςπρέο ζηνλ γήηλν θόζκν, πξηλ απνρσξήζνπλ γηα ην ηαμίδη 
ηνπο, ηα ηειεηνπξγηθά ηα νπνία θπξίσο νη γπλαίθεο αλαιακβάλνπλ λα δηεθπεξαηώζνπλ… Σα 
ςπρνζάββαηα πνπ νη ςπρέο ιέγεηαη πσο επηζηξέθνπλ θαη πεξηκέλνπλ ην ζηάξη, ηα θόιιπβα, 
θαη θεύγνπλ ύζηεξα ηθαλνπνηεκέλεο πνπ νη δσληαλνί δελ ηνπο έρνπλ μεράζεη ή ην 
αληίζηξνθν… Πάκπνιιεο παξαδόζεηο πνπ ζαλ ζηόρν ζεσξώ πσο έρνπλ λα θάλνπλ πην 
αλεθηό ηνλ απνρσξηζκό, αλαδεηθλύνληαο ηαπηόρξνλα ηελ ειπίδα πσο δελ ηειεηώλνπλ όια κε 
ην ζάλαην». 
 
 
Δίλαη αιήζεηα πσο ηηο πην κεγάιεο θπιαθέο ηηο ρηίδεη ν εαπηόο καο; Πσο δξαπεηεύνπκε 
από απηέο; 
 
«Θεσξώ πσο είλαη αιήζεηα. Ο εαπηόο καο πνιιέο θνξέο γίλεηαη ν κεγαιύηεξνο ερζξόο καο, 
γηαηί είλαη εθείλνο πνπ γλσξίδεη θαιύηεξα απ’ ηνλ θαζέλα ηηο αδπλακίεο καο. Καη κνλάρα όηαλ 
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θαηαλνήζνπκε πσο εκείο είκαζηε ππεύζπλνη γη’ απηέο ηηο θπιαθέο, ηόηε καο δίλεηαη θαη ε 
δπλαηόηεηα λα ειεπζεξσζνύκε». 
 
Λέηε θάπνηα ζηηγκή πσο ε αμία θάπνηνπ ή ε απαμία αμηνινγνύληαη θαη από ην πην 
δύζθνιν θνηλό. Αλ πάξνπκε σο κέηξν ηελ επηθαηξόηεηα απηό πνπ γξάθεηε είλαη απηό 
πνπ έγηλε ζηηο παξειάζεηο πξηλ ιίγεο εκέξεο θαη ζηηο πιαηείεο ηεο Διιάδαο όιν ην 
θαινθαίξη; 
 
Η αιήζεηα είλαη, όζν θη αλ θαίλεηαη ζθιεξό απηό, πσο δε ζεσξώ όηη είκαζηε «δύζθνιν» θνηλό. 
Αλ ήκαζηαλ, δε ζα θάλακε ηηο επηινγέο πνπ καο νδήγεζαλ ζηελ θαηαζηξνθή. Κη όιεο απηέο νη 
αληηδξάζεηο πνπ παξαθνινπζήζακε πξόζθαηα ζα είραλ πξνθύςεη ηε ζηηγκή πνπ έπξεπε, 
απνηξέπνληαο ηελ πξνδηαγεγξακκέλε πνξεία καο πξνο ηα εθεί». 
 
 
Η Ιθηγέλεηα δείρλεη πνιύ ζαξξαιέα ζε όιε ηελ εμέιημε ηνπ βηβιίνπ. Απηό ην ζάξξνο 
είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηαζηάζεσλ ζαλ απηή ηεο Υαξάο; Θεσξείηε 
όηη πεγάδεη από κέζα καο; 
 
«Η Ιθηγέλεηα αληιεί ην θνπξάγην ηεο από ηελ αγάπε ηεο θαη ηε ζπλαίζζεζε ηνπ ρξένπο. Απηά 
είλαη πνπ ηελ νδεγνύλ ζηηο επηινγέο ηεο, απηά είλαη πνπ νξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο θαη ηελ 
ηξνθνδνηνύλ κε δύλακε. αθώο πεγάδνπλ από κέζα καο θαη έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην 
ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζσπηθόηεηά καο». 
 
Κάπνηα ζηηγκή αλαθεξζήθαηε ζηα ηδξύκαηα θαη ηελ απνθξνπζηηθή ηνπο ιεηηνπξγία. 
Μάιηζηα ε Ιθηγέλεηα κόιηο αληηιήθζεθε ηη γηλόηαλ εθεί έθπγε ηξέρνληαο. Αμίδνπλ έλαλ 
επίινγν δσήο ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο νη αζζελείο;  
 
«Πηζαλόλ λα ππάξρνπλ θαη ηδξύκαηα πνπ λα επηηεινύλ ζσζηά ην έξγν ηνπο. ίγνπξα όκσο 
δελ κπνξνύλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ην αίζζεκα πνπ πξνζθέξεη ζηνλ άλζξσπν ε αίζζεζε ηεο 
νηθνγέλεηαο, ε αίζζεζε πσο δελ ηνλ παξαπεηνύλ ζαλ γέξηθν άινγν πνπ δελ ρξεζηκεύεη πηα. 
Καη πξνζσπηθή κνπ γλώκε είλαη πσο δελ αμίδνπλ ηέηνηα κεηαρείξηζε νη άλζξσπνη πνπ καο 
ράξηζαλ ηε δσή θαη καο κεγάισζαλ. Βέβαηα, ίζσο ζε θάπνηεο πεξηζηάζεηο λα είλαη 
απαξαίηεηε κηα ηέηνηα ιύζε. Γε ζέισ λα είκαη απόιπηε θαη, θπζηθά, κηιώ κνλάρα γηα ηνλ 
εαπηό κνπ». 
 

Δπηιέμαηε έλα ζέκα πνπ 
δύζθνια ζα ην ζπλαληήζεη θάπνηνο ζε ινγνηερληθό πεδίν. Γηαηί θαηαπηαζηήθαηε κε ην 
Αιηζράηκεξ; 
 
«Όπσο ίζσο ζα ππνςηαζηεί εύινγα ν αλαγλώζηεο, θάπνηεο δηθέο κνπ εκπεηξίεο κε ώζεζαλ 
λα γξάςσ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Σν Αιηζράηκεξ, βέβαηα, δελ είλαη κηα νπνηαδήπνηε 
αξξώζηηα. Δίλαη πνιιέο νη δπζθνιίεο πνπ ζπλνδεύνπλ ηνύηε ηελ αζζέλεηα θαη δεκηνπξγνύλ 
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ηηο ζπλζήθεο θξίζεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε θαηαζηάζεηο αλεμέιεγθηεο. Μέζα, ινηπόλ, 
από ηηο αθξαίεο απηέο θαηαζηάζεηο ζέιεζα λα κηιήζσ γηα ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο, ηνπο 
δεζκνύο, ηηο κηθξέο θαζεκεξηλέο ζπζίεο πνπ θαινύκαζηε λα θάλνπκε, πνπ κπνξεί λα κελ 
έρνπλ ηελ εξσηθή δηάζηαζε ησλ κεγάισλ ζπζηώλ αιιά δελ είλαη θαζόινπ ακειεηέεο». 
 
Σν πξόζσπν ηνπ αιεζηλνύ έξσηα, είλαη απηό πνπ ππεξηζρύεη ζηηο δύζθνιεο ζηηγκέο 
ελόο δεπγαξηνύ; Καη πσο απηό δηαδξακαηίδεηαη ζην βηβιίν ζαο; 
 
«Ο αιεζηλόο έξσηαο είλαη έλαο παλίζρπξνο δεζκόο. Δίλαη ε αγάπε θαη ν έξσηαο καδί πνπ 
δίλνπλ ηε δύλακε ζ’ έλα δεπγάξη λα βξεη ηξόπν λα μεπεξλάεη ηηο όπνηεο δπζθνιίεο. ην βηβιίν 
κνπ ην δεπγάξη ησλ εξώσλ κνηάδεη λα θηάλεη ζηε δηάιπζε κεηά από έλα δηάζηεκα όπνπ 
ππεξίζρπε ε θαηαλόεζε, ε ζπκπαξάζηαζε. Ο νθνθιήο, όκσο, είλαη άλζξσπνο θη απηόο. 
Λπγίδεη θάπνηα ζηηγκή θάησ απ’ ην ςπρνινγηθό ζηξεο θη επηζπκώληαο ηελ παιηά ηνπο δσή 
ζέηεη ηειεζίγξαθα, πνπ νδεγνύλ ζην ρσξηζκό. Χζηόζν, ε ζρέζε εμαθνινπζεί λα ηζρύεη γηαηί 
είλαη νπζηαζηηθή. Κη απηή ε γλώζε είλαη πνπ ζα ηνλ νδεγήζεη θάπνηα ζηηγκή λα αλαζεσξήζεη 
θαη λα πξνζρσξήζεη ζηηο απόςεηο ηεο Ιθηγέλεηαο.» 
 
 
Σν βηβιίν 
Η Ιθηγέλεηα έπηαζε ηα γέξηθα ρέξηα ηεο κάλαο ηεο θαη ηα ζθέπαζε κε ηα δηθά ηεο. «Πώο κε 
ιέλε;» έθαλε ηελ αγσληώδε εξώηεζε. «Θπκάζαη; Πεο κνπ… κε ζπκάζαη;» Πεξίκελε κε 
θνκκέλε ηελ αλάζα, ζαξξείο θη από ηελ απάληεζε ηεο Υαξάο εμαξηηόηαλ ε ύπαξμή ηεο. Η 
Υαξά μεξόγιεηςε ηα ρείιε αξγά. «Ιθη… Ιθη…» ςέιιηζε ηέινο θαη ηα δάθξπα θύιεζαλ απ’ ηα 
κάηηα ηεο θόξεο. Γόμα ησ Θεώ, δελ είρε πάεη ζηξάθη ε ζπζία ηεο. Η κάλα ηεο δελ ηελ είρε 
μεράζεη… 
 
Ο θόζκνο ηεο Ιθηγέλεηαο ήηαλ αιεζηλή επινγία κέρξη εθείλε ηε ιεπθνληπκέλε κέξα πνπ άξρηζε 
λα θαηαθιύδεηαη από απώιεηεο θαη πξνδνζίεο: ν παηέξαο ηεο, ε κεγάιε ηεο αδπλακία• ε 
κεηέξα ηεο, ην αηώλην ζηήξηγκά ηεο• ε δνπιεηά ηεο• αθόκε θη απηόο ν έξσηαο ηεο δσήο ηεο, ν 
άληξαο ηεο. Η ώξα πνπ ζα αληηκεησπίζεη ηε γπκλή αιήζεηα έρεη θηάζεη. Μέλεη ηώξα λα 
δηαπηζηώζεη αλ νη όξθνη ηεο αγάπεο ζα ρσξέζνπλ ηε ζπζία ηεο ή ζα γπξίζνπλ ηελ πιάηε 
ζηνπο πιεγσκέλνπο θαηξνύο. 
 
Η ηζηνξία κηαο γπλαίθαο πνπ ξηζθάξεη λα ράζεη ηα πάληα, γηαηί δε ζέιεη λα ξηζθάξεη λα ράζεη 
ηνλ εαπηό ηεο. 
 
 
 
ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΤΓΓΡΑΦΔΑ 
 
Η ΟΦΗ ΘΔΟΓΧΡΙΓΟΤ γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζ’ έλα κηθξό ρσξηό ηεο Αικσπίαο, κηαο 
κηθξήο επαξρίαο ηνπ Ννκνύ Πέιιαο। πνύδαζε λεπηαγσγόο ζηε Θεζζαινλίθε θαη εξγάδεηαη 
ζε δεκόζην ζρνιείν ηεο πεξηνρήο απ’ όπνπ θαηάγεηαη θαη όπνπ δεη κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο. 
Αγαπεκέλεο ηηο αζρνιίεο είλαη ην δηάβαζκα, ε δσγξαθηθή θαη, εδώ θαη ιίγν θαηξό, ην γξάςηκν. 
Δίλαη παληξεκέλε θαη έρεη δπν γηνπο. Από ηηο Δθδόζεηο ΦΤΥΟΓΙΟ θπθινθνξεί ην πξώην ηεο 
κπζηζηόξεκα κε ηίηιν Η ΝΤΦΗ ΦΟΡΟΤΔ ΜΑΤΡΑ. 

 


