
Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ
τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης:

Μά+ θὰ μοῦ πεῖτε+ ποιός τυφλὸς δὲν θέλει τὸ φῶς του+
ποιός ἄρρωστος δὲν θέλει τὴν γιατρειά του καὶ ποιό ζευγά,
ρι δὲν θέλει νὰ εἶναι καλὰ μαζί: Δὲν εἶναι ἀ,νόητο τὸ ἐρώ,
τημα+ ἀφοῦ ἡ ἀπάντηση μοιάζει αὐτονόητη: Ὑπάρχει περί,
πτωση κάποιος νὰ ἀπαντήσει ὄχι:

Ὅσο παράξενο ἢ καὶ ἐξωπραγματικὸ ἀκούγεται+ ὑπάρ,
χουν ἄνθρωποι ποὺ προτιμοῦν τὴν ἀσθένεια+ τὴν διαταραχὴ
καὶ τὴν δυσλειτουργικὴ σχέση+ παρὰ τὴν ὅποια θεραπεία 

Ὑπάρχει ἕνα σχετικὸ ἀνέκδοτο καὶ σᾶς τὸ μεταφέρω ὅ ,
πως τὸ ἄκουσα-

Κατέβηκε κάποια στιγμὴ ὁ Χριστὸς στὴ γῆ γιὰ νὰ δεῖ
ἀπὸ κοντὰ πῶς περνοῦν οἱ ἄνθρωποι στὴν καθημερινή τους
ζωή- Πηγαίνει σὲ ἕνα ταβερνάκι ὅπου κάθονται ἕνας Γάλ,
λος+ ἕνας Γερμανός+ ἕνας Ἕλληνας καὶ τὰ πίνουν- Κερνά,
ει στὸν Γάλλο μιὰ σαμπάνια+ στὸν Γερμανὸ μιὰ μπύρα καὶ
στὸν Ἕλληνα ἕνα τσίπουρο-

Φεύγοντας+ ὁ Χριστὸς περνᾶ ἀπὸ τὸ τραπέζι ὅπου τὰ ἔ ,
πινε μόνος ὁ Γάλλος καὶ τὸν ἀκουμπᾶ τρυφερὰ στὸ κεφάλι-
Ὁ Γάλλος ξαφνιάζεται εὐχάριστα καὶ τοῦ λέει9 «Μὲ συγ,
χωρεῖς+ Χριστέ μου- Δὲν σὲ γνώρισα πρίν- Σ’ εὐχαριστῶ γιὰ
τὴν σαμπάνια καὶ κυρίως σ’ εὐχαριστῶ ποὺ μὲ ἕνα ἄγγιγ,
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μά σου θεράπευσες τὸν ἀδιάλειπτο κεφαλόπονο ποὺ εἶχα τό,
σα χρόνια »

Πηγαίνει μετὰ στὸ τραπέζι ὅπου κάθεται ὁ Γερμανὸς καὶ
τὸν ἀκουμπᾶ πατρικὰ στὸν ὦμο- «Μὲ συγχωρεῖς+ Χριστέ
μου+ ποὺ δὲν σὲ γνώρισα- Σ’ εὐχαριστῶ γιὰ τὴν μπύρα καὶ
κυρίως σ’ εὐχαριστῶ ποὺ μὲ ἕνα ἄγγιγμά σου θεράπευσες
τὸν συνεχῆ πόνο ποὺ εἶχα στὸ ἀκρώμιο τόσα χρόνια »

Τέλος+ περνᾶ ἀπὸ τὸ τραπέζι ποὺ τὰ ἔπινε ὁ Ἕλληνας
καί+ πρὶν προλάβει νὰ ἀκουμπήσει τὸ ἀτροφικό του χέρι+ ὁ
Ἕλληνας πετάγεται ἔντρομος καὶ τοῦ φωνάζει9 «Μή+ πρὸς
Θεοῦ μή  Μὴν μὲ ἀγγίζεις  Εἴκοσι χρόνια παίρνω ἀναπη,
ρικὴ σύνταξη+ δὲν θέλω νὰ τὴν χάσω »

Μπορεῖ νὰ εἶναι ἕνα ἀνέκδοτο+ ἕνα παραμύθι+ ἀλλὰ παρὰ
τὸν μύθο κρύβεται μιὰ ἀλήθεια- Καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι συ ,
χνὰ ὁ πόνος+ ἡ ἀσθένεια+ ἡ ἀναπηρία+ ἡ διαταραγμένη σχέ,
ση+ ἀποφέρουν διάφορα δευτερογενῆ ὀφέλη ποὺ μπορεῖ γιὰ
τὸν πάσχοντα νὰ εἶναι ἤ –γιὰ νὰ τὸ διατυπώσω ἀκριβέστε,
ρα– νὰ θεωρεῖ ὁ πάσχων ὅτι εἶναι πολὺ σημαντικά- Αὐτὰ τὰ
ὀφέλη+ μερικὲς φορὲς δὲν εἶναι συνειδητὰ ἀναγνωρίσιμα οὔ ,
τε καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν πάσχοντα- Ἄλλες πάλι φορές+ ἔχει
ἐπίγνωση τῆς δύναμης ποὺ τοῦ δίδει ἡ κατάσταση ἀδυνα,
μίας του καὶ τὸ «θύμα» οὐσιαστικὰ εἶναι ὁ θύτης+ καθὼς
ἐ πηρεάζει πρόσωπα καὶ διαχειρίζεται καταστάσεις μέσα
ἀπὸ τὸ πρόβλημά του-

Τὸ μικρὸ παιδὶ ποὺ ἔχει πυρετό+ ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ ἔχει
τὸ μειονέκτημα ὅτι δὲν αἰσθάνεται καλά+ πονάει τὸ κεφάλι
του+ ἔχει καταρροή+ εἶναι ξαπλωμένο+ δὲν θὰ παίξει+ ἀπὸ τὴν
ἄλλη ὅμως+ δὲν θὰ διαβάσει καὶ δὲν θὰ ἔχει καμία εὐθύνη
ὅσο εἶναι ἄρρωστο- Ἡ μαμὰ δὲν θὰ τὸ μαλώσει- Ἁντιθέτως+
θὰ τοῦ ἀφιερώσει περισσότερο χρόνο+ θὰ τοῦ πεῖ ξεχασμένα
παραμύθια+ θὰ εἶναι τρυφερὴ μαζί του+ θὰ ἀπολαμβάνει μιᾶς
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ἰδιότυπης ἀσυλίας- Ἡ ἀσθένειά του+ δηλαδή+ θὰ τοῦ ἐξα,
σφαλίσει μιὰ σειρὰ ἀπὸ πλεονεκτήματα- Ὅταν γίνει καλά+
θὰ ἀποκτήσει ὅλα ἐκεῖνα τὰ πλεονεκτήματα τῆς ὑγείας+
ἀλλὰ ταυτόχρονα θὰ χάσει μέρος τῶν «προνομίων» του+ θὰ
ἀναλάβει τὶς εὐθύνες του μὲ τὸ συνακόλουθο κόστος-

Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς μπορεῖ νὰ συμβαίνει καὶ σὲ μιὰ δυσλει,
τουργικὴ ἢ καὶ ἄρρωστη σχέση- Ἡ ἀνατροπὴ τῆς μὴ ὑ ,
γιοῦς+ τῆς δυσλειτουργικῆς ἰσορροπίας+ ἔχει κόστος καὶ τί,
μημα ποὺ δὲν ἀναλαμβάνεται εὔκολα+ γιατὶ θὰ χαθοῦν τὰ
ὅποια ὀφέλη προσπορίζει τὸ ὑφιστάμενο πλαίσιο τῆς σχέσης-
Τὸ νὰ προχωρήσεις σὲ ρήξεις καὶ ἀνατροπὲς μὲ σκοπὸ νὰ
δημιουργήσεις μιὰ νέα ὑγιέστερη κατάσταση+ σὲ θέτει ἐμ ,
πρὸς σὲ νέα διλήμματα+ σὲ ἀμφιβολίες+ σὲ πρωτόγνωρες ἐν ,
δεχομένως ἐπιλογὲς καὶ αὐτὸ μπορεῖ νὰ τρομάζει- Σὲ θέτει
ἐνώπιον νέων εὐθυνῶν καὶ αὐτὸ ξεβολεύει- Σὲ θέτει ἐμπρὸς
στὴν ἐλευθερία καὶ αὐτὸ ἐνέχει φόβο- Ἡ εὐθύνη τῆς νέας ἐ ,
πιλογῆς καὶ τῆς ἐνδεχόμενης ἀποσταθεροποίησης τοῦ συ,
στήματος+ ὁ φόβος ἢ καὶ ὁ τρόμος τῆς ἀλλαγῆς+ τὰ συναι,
σθήματα αὐτά+ ἀπὸ μόνα τους εἶναι ἱκανὰ νὰ σὲ ἀκινητο,
ποιήσουν στὴν προηγούμενη βέβαιη καὶ γνώριμη κατάστα,
ση+ μὲ ὅλα τὰ ἀρνητικὰ σημεῖα καὶ συμπτώματα-

Ἁρκετοὶ λοιπὸν προτιμοῦν νὰ εἶναι «ἀδύναμοι»+ «θύμα,
τα»+ «μάρτυρες» ποὺ ὑπομένουν στωικὰ μέσα σὲ μιὰ δυσ,
λειτουργικὴ σχέση+ χρησιμοποιώντας τὴν δύναμη τῆς «ἀ ,
δυναμίας» τους- Προτιμοῦν νὰ μὴν θεραπευθοῦν καὶ νὰ χρη,
σιμοποιοῦν τὴν ἐξουσία τῆς ἀρρώστιας+ χειριζόμενοι τοὺς
ἄλλους κατὰ τὸ δοκοῦν- Ἐὰν θεραπευθοῦν+ τότε κινδυνεύ ,
ουν νὰ ἀπεκδυθοῦν προνόμια καὶ πλεονεκτήματα+ καθὼς θὰ
παραιτηθοῦν ἀπὸ τὴν δύναμη τῆς ἄρρωστης σχέσης καὶ ἀ ,
πὸ τὴν ἐξουσία τῆς μειονεξίας- Προτιμοῦν τὸ γνώριμο βό,
λεμα ἀπὸ τὸ ἄγνωστο ξεβόλεμα-
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Ἁκόμη+ μπορεῖ καὶ νὰ ζοῦν μιὰ κόλαση καὶ παρόλα αὐτὰ
νὰ προτιμοῦν νὰ μένουν ἐκεῖ- Ἐπιλέγουν νὰ χειρίζονται ἢ
καὶ νὰ ἐκμεταλλεύονται ἀνθρώπους καὶ καταστάσεις λόγῳ
τῆς θέσεώς τους+ παρὰ νὰ ἀναλάβουν τὴν δέσμευση+ τὴν
εὐθύνη καὶ τὴν ἐλευθερία τῆς ἐπιλογῆς πρὸς τὴν ἀνέλιξη
τῆς σχέσης καὶ τὴν ἀλλαγὴ τῆς κατάστασης ἐπὶ τὰ βελ,
τίω-

Στὸ μυθιστόρημα Τὸ μεγάλο Διαζύγιο τοῦ ἰρλανδοῦ συγ,
γραφέα B- R- Kdvhr+ ἀναφέρεται μιὰ ἱστορία+ ὅπου μιὰ ὁμά,
δα ἀνθρώπων ποὺ βρίσκονται στὴν Κόλαση καταφέρνει νὰ
ἀνέβει σὲ ἕνα λεωφορεῖο ποὺ τοὺς πηγαίνει στὸν Παράδει,
σο- Ὁ τόπος τῆς Κόλασης παρουσιάζεται σὰν μιὰ ἄθλια+
γκρίζα βρετανικὴ πόλη- Ὁ Παράδεισος εἶναι ἕνα ὑπέροχο+
χαρούμενο+ φωτεινὸ μέρος καὶ ὅλοι ὅσοι βρίσκονται ἐκεῖ
ἔχουν ἐξαιρετικὴ διάθεση-

Ὅταν φτάνουν στὸν Παράδεισο+ τυγχάνουν μιᾶς ἐξαιρε,
τικῆς+ θερμῆς καὶ φιλόξενης ὑποδοχῆς ἀπὸ συγγενεῖς καὶ
φίλους- Στὸ τέλος τῆς ἡμέρας πρὸς ἔκπληξη ὅλων –ὄχι ὅ ,
μως καὶ τοῦ συγγραφέα– ὅλοι+ ἐκτὸς ἀπὸ ἕναν+ ἀνεβαίνουν
στὸ λεωφορεῖο καὶ ἐπιστρέφουν στὴν κόλαση 

Ὁ Kdvhr χρησιμοποιεῖ πολλὰ παραδείγματα γιὰ νὰ ἐξη,
γήσει τήν+ ἐκ πρώτης ὄψεως+ ἀπίστευτη συμπεριφορὰ τῶν
ἐπιβατῶν τοῦ λεωφορείου- Ὁ ψυχίατρος Σκὸτ Πὲκ συμπυ,
κνώνει ὅλα τὰ παραδείγματα σὲ ἕνα περιστατικὸ καὶ τὸ
ἀναφέρει σὰν παράδειγμα αὐτοῦ ποὺ συνέβη σὲ ὅλους-

«Ἂς ποῦμε λοιπόν+ πὼς ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐπιβάτες τοῦ λεω,
φορείου εἶναι ἕνας ἄνδρας ποὺ τὸν ὑποδέχεται θερμὰ ὁ ἀνι,
ψιός του- Ἐκπλήσσεται ποὺ βλέπει τὸν ἀνιψιό του στὸν Πα,
ράδεισο+ γιατὶ ὅταν ἦταν στὴ γῆ δὲν εἶχε ἰδιαίτερα καλὴ γνώ,
μη γιὰ ἐκεῖνον- Ἁλλὰ ὁ ἀνιψιὸς εἶναι πολὺ θερμὸς ἀπέναντί
του καὶ ὁ Παράδεισος εἶναι ἕνα πολὺ χαρούμενο μέρος-
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– Ὡραῖα εἶναι ἐδῶ- Μοῦ φαίνεται πὼς ἴσως ἀποφασίσω
νὰ μείνω ἐδῶ- Ὅπως ξέρεις+ στὴ γῆ ἤμουν καθηγητὴς τῆς
Ἱστορίας στὸ πανεπιστήμιο- Ἔχετε πανεπιστήμια ἐδῶ:

– Φυσικά+ θεῖε μου-
– Ὑποθέτω ὅτι θὰ ἔχω τὸ δικαίωμα νὰ κριθῶ γιὰ μιὰ θέ,

ση+ ἔτσι:
– Μὰ φυσικὰ θὰ τὸ ἔχετε- Ὅλοι στὸν Παράδεισο ἔχουν

αὐτὸ τὸ δικαίωμα-
Ὁ θεῖος ἐκπλήσσεται-
– Πῶς εἶναι δυνατὸν αὐτό: Δὲ διακρίνετε ἀνάμεσα στοὺς

ἱκανοὺς καὶ στοὺς ἀνίκανους:
– Ὅλοι εἶναι ἱκανοὶ ἐδῶ-
Αὐτὸ δὲν πολυαρέσει στὸν θεῖο+ ἀλλὰ συνεχίζει νὰ κάνει

ἐρωτήσεις στὸν ἀνιψιό του-
– Ὅπως ξέρεις+ ἤμουν πρόεδρος τοῦ τμήματος καὶ ὑπο,

θέτω ὅτι θὰ εἶμαι πρόεδρος καὶ ἐδῶ-
– Λυπᾶμαι+ ἀλλὰ δὲν ἔχουμε προέδρους- Ἐδῶ εἶναι ἀλ ,

λιῶς τὰ πράγματα- Ὅλοι εἶναι ὑπεύθυνοι καὶ οἱ ἀποφάσεις
λαμβάνονται κατὰ πλειοψηφία- Δὲ χρειαζόμαστε πιὰ προ,
έδρους καὶ ἀρχηγούς-

Καὶ τότε πιὰ ὁ θεῖος ξεσπάει-
– Ἂν νομίζεις ὅτι θὰ μπῶ σὲ κάποια μισοδιαλυμένη ὀρ ,

γάνωση+ ποὺ δὲ διακρίνει ἀνάμεσα στοὺς ἱκανοὺς καὶ στοὺς
ἀνίκανους+ τότε κάνεις μεγάλο λάθος-

Ἁνεβαίνει λοιπὸν στὸ λεωφορεῖο καὶ γυρίζει στὴν Κόλα,
ση»-

Τὸ παράδειγμα αὐτὸ μᾶς δείχνει μὲ ξεκάθαρο τρόπο ὅτι
οἱ ἄνθρωποι ἐπιλέγουν νὰ βρίσκονται ἐκεῖ ποὺ βρίσκονται…
Ἁκόμη καὶ σὲ πολὺ ἄσχημα οἰκογενειακὰ περιβάλλοντα 
Παρόλο ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ βελτιώ,
σουν καταστάσεις καὶ νὰ δρομολογήσουν διεργασίες πρὸς
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τὸν «παράδεισο»+ ἐν τούτοις νὰ προτιμοῦν τὴν «κόλαση»- Ἡ
ἐξουσία+ τὸ κατεστημένο+ τὸ δικαίωμα+ τὸ κατακτημένο+ τὸ
βόλεμα+ μπορεῖ νὰ σὲ κρατᾶ αἰωνίως στὴν κόλασή σου 
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