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Σε τούτο το κείμενο δεν υπάρχει ούτε τόνος αισιοδοξίας. 

Το θέμα του εξάλλου απαγορεύει κάτι τέτοιο. Όσα 

καταγράφονται δεν είναι ένα ευχάριστο διήγημα, ούτε απί-

θανες ιστορίες. Κανένας δεν πουλάει νοσταλγία εδώ. Ούτως ή 

άλλως δεν υπάρχουν ευχάριστες αναμνήσεις για τους τρελούς. 

Τι ακριβώς τότε νοσταλγώ εγώ; ΤΙΠΟΤΑ.1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κάποιος θέλει να ορίσει την εξαιρετικά περίπλοκη ψυχοδιανο-
ητική κατάσταση την οποία περιγράφω στο βιβλίο αναπόφευκτα θα σκοντάψει 
πάνω στην ψυχιατρική. Ο κλάδος που ασχολείται με την ψυχή και τις παθήσεις 
της όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί, δηλαδή η ψυχιατρική-ψυχανάλυση-ψυχολογία, 
έχει ορίσει τέτοιου είδους ψυχοπαθολογικές καταστάσεις ως ψύχωση αποδιοργα-
νωτικής μορφής και μανιοκατάθλιψη. Εγώ από την πλευρά μου χρησιμοποιώ με 
πολλές επιφυλάξεις τους όρους αυτούς για να πληροφορήσω τον αναγνώστη για 
τον τρόπο με τον οποίο η προσωπική διανοητική κατάσταση που περιγράφω έχει 
οριστεί από την κατεστημένη ψυχιατρική. Το κείμενο ωστόσο δεν είναι τίποτε 
άλλο από μια κατάθεση, το χρονικό μιας τρέλας, μιας ολικής απώλειας του λογι-
κού. Στην κατάσταση που περιγράφω δεν νομίζω ότι έχουν σημασία οι ορισμοί ή 
η κατηγοριοποίηση και η ένταξη σε οποιοδήποτε θεωρητικό ψυχαναλυτικό σχήμα. 

Σύμφωνα με την ψυχιατρική, ψύχωση είναι η μερική ή ολική απώλεια 
επαφής του ατόμου με την πραγματικότητα με συνακόλουθο αποτέλεσμα την 
αλλοίωση των πνευματικών του λειτουργιών.

Τέλη του 2003 με αρχές του 2004 μου διαγνώστηκε ψύχωση αποδιοργα-
νωτικής μορφής, συνοδευόμενη από ακραία καταθλιπτικά στοιχεία. Η αρρώ-
στια υπόβοσκε και υπολειτουργούσε από το 1998. Εκδηλώθηκε το 1999 χωρίς 
ωστόσο κανένας ούτε ακόμα και εγώ ο ίδιος να το γνωρίζω.



11

Ο  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Α Σ  Μ Ο Υ  Ω Σ  Μ Α Σ Κ Α 
( Α Π Ο Σ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Σ  Ε Α Υ Τ Ο Σ )

Το παρόν κείμενο γεννήθηκε κυριολεκτικά μέσα και μετά 

από μια απίστευτα μακρά διάρκεια ψυχικού πόνου, παρακμής 

και απόγνωσης, αποτελώντας μόνο μια απόπειρα καταγρα-

φής συγκεκριμένων γεγονότων. Την περίοδο της ανάρρωσής 

μου ή καλύτερα της προσπάθειας-απόπειρας ανάκτησης του 

λογικού μου, αφού πρώτα είχε συντελεστεί η χρόνια και ολική 

απώλεια και εκμηδένισή του, βρέθηκα αντιμέτωπος με έναν 

όγκο σημειώσεων την ύπαρξη των οποίων μέχρι πρόσφατα 

αγνοούσα. Αν και είχα υποπτευθεί περί τίνος πρόκειται, με 

εκείνη τη βαριά υποψία που με διακατέχει, δεν τολμούσα να 

διαβάσω το χειρόγραφο πόσο μάλλον να καταπιαστώ σοβαρά 

και να γράψω για αυτό.

Ξεκινώντας να το διαβάζω ανακάλυψα έντρομος σχε-

δόν ότι περιείχε περιγραφικά αποσπάσματα του χρονικού 

μιας τρέλας, της παραφροσύνης ενός παιδιού που πάνω στην 

ενηλικίωσή του έχασε ολοκληρωτικά την ικανότητά του να 

σκέφτεται με ίχνη λογικής και διαύγειας. Προσπαθώντας 

να ανακαλέσω τη στιγμή γένεσης και σύνθεσης αυτών των 
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σημειώσεων πείστηκα ότι πρέπει να γράφτηκαν σποραδικά, 

μάλλον σε διάστημα δυο έως τριών χρόνων και σίγουρα δεν 

γράφτηκαν πάνω σε κρίσεις παραφροσύνης μα σε καταστά-

σεις σχετικής ηρεμίας ή έστω ημιδιαφάνειας.

Το παράδοξο είναι ότι ενώ αναγνώρισα αμέσως το γραφικό 

χαρακτήρα μα και τις σκέψεις μου, δε θυμόμουν ακριβώς τον 

τρόπο και το κίνητρο της καταγραφής τους. Έτσι λοιπόν 

έφτασα σε ένα συμπέρασμα που αρχικά άγγιξε και κατόπιν 

ξεπέρασε τα όρια του μη-τόπου: τις σημειώσεις μου τις υπα-

γόρεψε να τις καταγράψω μια φωνή στο μυαλό μου και τα 

πραγματικά στοιχεία–γεγονότα στα οποία παρέπεμπε αφο-

ρούσαν εμένα τον ίδιο. Επειδή αυτά τα αληθινά περιστατικά 

δεν τα γνώριζε σχεδόν κανείς, ήμουν σίγουρος ότι τα αφηγή-

θηκα εγώ στον εαυτό μου ακολουθώντας αυτή τη δαιμονική 

φωνή που κατοικεί στο μυαλό μου μα που δεν είναι δική 

μου. Αμέσως μετά τη διάλυση όλων μου των αμφιβολιών 

(και πριν γεννηθούν νέες) ξεκίνησα την αναδιοργάνωση των 

σημειώσεων, από τις οποίες προέκυψε ένα σχετικά σύντομο 

βιβλίο, αυτοβιογραφικό με καταθετικά στοιχεία χωρίς όμως 

μυθιστορηματικά γεγονότα.

Εκείνο που πρώτο με ώθησε στη γενική επεξεργασία και 

συγγραφή του βιβλίου ήταν ο φόβος-ενοχή που είχα όντας 

άρρωστος, μα και η επιθυμία μου μετέπειτα να γνωστοποι-

ήσω τα στοιχεία μιας αρρώστιας, μιας μακροχρόνιας διανοη-

τικής διαταραχής έτσι όπως τη βίωσα στην πραγματικότητα 

τα τελευταία δώδεκα χρόνια. Ένα τέτοιο εγχείρημα φυσικά 
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είναι αδύνατο να επιτευχθεί σε απόλυτο βαθμό και είναι 

γεμάτο κινδύνους, μερικούς από τους οποίους δε γνωρίζω 

επακριβώς ή προτιμώ καλύτερα να αγνοώ.

Το κείμενο ίσως ηχήσει περίεργα στα αυτιά κάποιων, 

ιδιαίτερα αυτών που ασπάζονται και είναι υπέρμαχοι και 

θεματοφύλακες κατεστημένων θεωριών. Λυπάμαι που θα 

το πω άλλα δεν ευθύνομαι εγώ αποκλειστικά για τέτοιου 

είδους τυχόν διανοητικές αντιδράσεις. Το μόνο που έκανα 

ήταν να αποκαλύψω τις απάτες και τα ψέματα ενός εκ των 

πολλαπλών μου εαυτών που άκουγα μέσα στο μυαλό μου 

την περίοδο των τελευταίων δώδεκα χρόνων. Εγκλωβίζο-

ντάς τον και εξαναγκάζοντάς τον να μιλήσει ίσως και να με 

εξαπάτησα ξανά! Δεν το πιστεύω όμως πραγματικά. Ξέρω 

ότι έγραψα την αλήθεια. Έχω πια επίγνωση ότι κοίταξα από 

απόσταση τον εαυτό μου διηγούμενος στον ίδιο αυτή τη φορά 

την πραγματικότητα, χωρίς να γνωρίζω ούτε αν υπάρχει το 

πραγματικό ούτε καν αν υπάρχει αλήθεια.

Το παρελθόν είναι αυτό που μας κρατεί δέσμιους και φυλα-

κισμένους είτε το αντιλαμβανόμαστε είτε όχι. Κοιτάζοντας 

προς τα πίσω δεν μπόρεσα να ανακαλύψω κανένα σταθερό 

στοιχείο του δικού μου παρελθόντος. Στο τέλος όμως αυτός 

που κοιτάζει πολύ προς τα πίσω τελικά καταντά να πιστεύει 

και προς τα πίσω.

Δεν είναι καθόλου ένα εύκολο κείμενο. Το σημαντικό-

τερο όμως είναι ότι οι σκέψεις αυτές δεν είναι καν επίκαιρες. 

Βέβαια οι ψυχικές διαταραχές αποτελούν ένα από τα πρώτα 
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και μείζονος μάλιστα σημασίας προβλήματα υγείας παγκο-

σμίως. Δεν εννοώ όμως αυτό. Το κείμενο αυτό είναι δύσκολο, 

βίαιο άλλα ταυτόχρονα ειλικρινές. Προφανώς η αλήθεια του 

παρά το περιεχόμενο του είναι που το κάνει επίκαιρο. Είναι 

το χρονικό μιας τρέλας, η κάθοδος μου στα υπόγεια του 

διχασμού και της παραφροσύνης, η τελική κραυγή αγωνίας 

που δεν ακούστηκε μα που απορροφήθηκε από τους ερμη-

τικά κλειστούς τοίχους του μυαλού μου. Αυτός ακριβώς είναι  

ο ήχος ενός παιδιού που είχε τρελαθεί οριστικά επιστρέφοντας 

(σε σχετικό βαθμό) στην πραγματικότητα μετά την καταβύ-

θιση του σε μια σκοτεινή άβυσσο.

Δεν είναι λοιπόν ένα μυθιστόρημα. Αυτό που ακριβώς ορί-

ζει και οριοθετεί το κείμενο από άλλες ανύπαρκτες ή έστω 

λιγοστές απόπειρες καταγραφής των χαρακτηριστικών δύο 

βαρύτατων ψυχικών (;) νόσων είναι ότι όσοι μέχρι σήμερα 

αποπειράθηκαν να φέρουν σε πέρας τη συγγραφή με αφηγημα-

τική μορφή της αρρώστιας και των νοητικών τους διαταραχών 

είναι πια νεκροί (τουλάχιστον εκείνοι που γνώρισα εγώ).

ΤΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΚΕλΙ ΤΗΣ ΤΡΕλΑΣ

Ήταν αρχές του 2007 και είχα περιέλθει σε μια απελπι-

στικά τραγική ψυχοδιανοητική κατάσταση που δεν έλεγε να 

τελειώσει. Όλο τον προηγούμενο χρόνο ήμουν με τον ορό στο 

χέρι στο κρεβάτι σε κατάσταση ολοκληρωτικής σύγχυσης 

και ημιαναισθησίας από τα ψυχοφάρμακα. Όσο ήμουν σε 

κατάσταση καταληψίας και παραληρήματος δεν μπορούσα 
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να κινήσω ούτε το σώμα μου: το τελικό στάδιο ψυχικής-

νοητικής αποδιοργάνωσης. Σημειώνω όμως ότι στις αρχές 

του 2007 άρχισα σχετικά να ανακάμπτω από αυτό το άμορφο 

τέρας χωρίς ευδιάκριτο προσωπείο που μου φανερωνόταν τα 

βράδια καταστρέφοντας τις νύχτες μα και τις μέρες μου, μαζί 

και εμένα. Στα τέλη του 2003 η κατάσταση είχε υπερδιογκω-

θεί ήδη οδηγώντας με σε σοβαρή απόπειρα αυτοκτονίας. Έτσι 

λοιπόν η σύνθεση του βιβλίου έγινε υπό τραγικές πραγματικά 

συνθήκες μέσα από ψυχιατρεία, ιδιωτικά ιατρεία, καθώς και 

στο σπίτι μου σε Αθήνα και Μυτιλήνη πολλές φορές με τον 

ορό να στάζει, με βελόνες καρφωμένες στις φλέβες μου και 

με απίστευτους πόνους στα μάτια και το μυαλό. Όλα αυτά 

υπό την επήρρεια ψυχοφαρμάκων, ηρεμιστικών και νευρο-

ληπτικών, αντιψυχωτικών και αντικαταθλιπτικών, μετά 

από κρίσεις διανοητικές, μα δε με ένοιαζε καθόλου πια γιατί  

οι σκέψεις αυτές με παρότρυναν να κρατηθώ και όχι πια να 

ελπίζω μα να ξυπνώ όντως ζωντανός. Μόλις χτες περνώντας 

από ένα εγκαταλειμμένο σπίτι στη Μυτιλήνη όπου συνήθιζα 

να παίζω με φίλους όταν ήμασταν παιδιά, σκέφτηκα, πως 

αλλάζουν οι καιροί και τα πράγματα. Σίγουρα αλλάζουν όλα 

γρήγορα και τουλάχιστον για μένα δεν πηγαίνουν προς το 

καλύτερο. Όλοι πήραμε το δρόμο μας μόνο που ο δικός μου 

αποδείχτηκε εκ των υστέρων λόγω της αρρώστιας ότι ήταν 

χωρίς επιστροφή.

Προσπάθησα με όσες δυνάμεις μου έχουν απομείνει να 

περιγράψω το μυαλό μου, όχι εμένα. Δεν νομίζω να τα κατά-
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φερα απόλυτα, όχι τουλάχιστον με τον τρόπο που ήλπιζα 

και ήθελα. Αιτία για αυτήν την αποτυχία είναι ότι κατά τη 

διάρκεια της συγγραφής δεν υπολόγισα ότι εγώ ο ίδιος θα 

άλλαζα και θα εξελισσόμουν. Έγινα κάποιος άλλος μα ταυ-

τόχρονα είμαι ο ίδιος. Μάταια προσπάθησα να εγκλωβίσω 

τις σκέψεις μου και να τις κάνω να μιλήσουν. Η πραγματι-

κότητα κυλούσε συνεχώς ώσπου με προσπέρασε. Ούτε καν  

η μονοτονία της ψυχωτικής μου καθημερινότητας δε βοήθησε 

σε τίποτα. Οι λέξεις έμειναν μα ίσως πια δεν είναι τόσο επί-

καιρες. Δε μιλάω γενικά. Μιλάω για μένα. Η αρρώστια με 

το πέρασμα του χρόνου ξέφτισε, αλλοιώθηκε και έγινε μια 

βαρετή κοινοτοπία, αυτό δηλαδή που είναι η ίδια η ζωή μου. 

Είμαι ο ίδιος ο ολοκληρωτισμός του εαυτού μου. Υπάρχουν 

φορές που αναρωτήθηκα ποιος από όλους τους εαυτούς μου 

γράφει όλα τούτα. Και ως απάντηση πάντα παίρνω την εξής: 

Μη με ρωτάς. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα!

Είναι πολύ πιθανό να μη μάθουμε ποτέ τι είναι η τρέλα. 

Μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν το γνωρίζουμε. Τα χαρα-

κτηριστικά της θα κλειστούν στον εαυτό της μη μπορώντας 

εμείς να αποκρυπτογραφήσουμε όλα τα αρρωστημένα ίχνη 

που άφησε. Στο κείμενο μιλάω με τη μορφή παραληρημάτων 

χωρίς να μπορώ εκ των προτέρων να τα αναγνωρίσω ως 

τέτοια. Μιλάω για την τρέλα άλλα όχι για την ψυχιατρική. 

Για την απουσία λογικής, με αποτέλεσμα μια χωρίς αιτία 

καταναγκαστική σχεδόν σύγκρουση μαζί της. Μια πελώρια 

τρύπα στον ιστό της πραγματικότητας και τότε μόνο βλέπεις 
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αυτό που ελάχιστοι είδαν, κάτι που σε βυθίζει ακόμα πιο πολύ 

στο σκοτάδι κάνοντας σε να πεθαίνεις.

1998-2010

Ο γλωσσικός παρασιτικός ιός της τρέλας δημιούργησε όλο 

το χρόνο που χρειαζόταν για να καταβροχθίσει τον εγκέφαλο 

μου αφήνοντας ένα άδειο κρανίο. Όλα τούτα τα περίεργα 

γεγονότα που αφηγούμαι εδώ δεν τα είδε κανένας να συμ-

βαίνουν (παρά μόνο ελάχιστοι). Εγώ όμως ήμουν εκεί όταν 

διαδραματίστηκαν μπροστά στα μάτια μου. Τα τελευταία 

δέκα χρόνια υπάρχει συνεχώς κάποιος που μιλάει μέσα στο 

κεφάλι μου μα δεν είμαι εγώ. Απλά κάθομαι σε μια πολυ-

θρόνα και ακούω τι έχει να μου πει. Ο διάλογος ξεκίνησε 

το 1998 και δώδεκα χρόνια μετά η φωνή που μου μιλούσε 

άρχισε να απομακρύνεται αφήνοντας στην αρχή μια τεράστια 

ηχώ και μετά τίποτα. Άδειασε το μυαλό μου. Όταν πια δεν 

καταλάβαινα τίποτα παρεκτός την ικανότητα μου να ανα-

γνωρίζω ότι μέσα στα παραληρήματα μπορούσα να επιλέξω 

τον τρόπο που θα πεθάνω, έκανα (το 2003) μια αποτυχημένη 

και μια παραλίγο επιτυχή απόπειρα να τα τερματίσω όλα.  

Η ταυτότητα μου από το 1998 έως το 2008 περίπου είχε 

χαθεί διανοητικά σε τέτοιο βαθμό που δεν γνώριζα ποιος 

είμαι, πώς με λένε αλλά και ποιανού ήταν το πρόσωπο που 

κάθε φορά αντίκριζα στον καθρέφτη. Είχα χαθεί σε άλλο 

κόσμο, έχασα τα πάντα ακόμα και μένα. Αφού λοιπόν μου 

πήρε κοντά δώδεκα χρόνια για να με ανακαλύψω και μόλις 
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τον τελευταίο χρόνο άρχισα να με ψάχνω, τώρα πια το ευκο-

λότερο θα είναι να με ξαναχάσω.

Πέρασαν κιόλας δώδεκα ολόκληρα χρόνια, 1998-2010. 

Μεγάλος χρόνος αναμονής, όχι όμως αρκετός για έναν ψυχω-

τικό. Ο χρόνος στην ψυχική αρρώστια μετράει ανάποδα. Όταν 

τελειώσει και αυτός –γιατί είναι αυστηρά καθορισμένος–  

ή νικάς ή πεθαίνεις. Στο σκοτεινό κόσμο της ψύχωσης οι μέρες 

κυλούν απελπιστικά αργά και όλες μοιάζουν μεταξύ τους. Σπά-

νια κινούνται με την ταχύτητα των σκέψεων και των ιδεών που 

έχεις, δηλαδή απίστευτα γρήγορα. Ο ψυχωτικός όπου και αν 

πάει, αν μπορεί να πάει κάπου, έχει όλα τα νοσηρά στοιχεία του 

διαλυμένου του κόσμου να τον ακολουθούν. Έχουν καταρρεύσει 

όλες οι ψυχικές άμυνες. Καμία ιδέα δε βαστάει σε λογική επι-

χειρηματολογία μα ο ψυχωτικός δε νοιάζεται ούτε και μπορεί 

να κατανοήσει τη λογική. Όσοι ψυχωτικοί υποφέρουν και το 

αποφασίζουν, καταφέρνουν και πεθαίνουν. Άλλοι περιμένουν 

ζώντας με την ελπίδα ενώ ελάχιστοι ανακάμπτουν σε σχετικό 

βαθμό. Η αυτοκτονία συχνή όχι όμως και αποδεκτή από το 

κοινωνικό σύνολο. Δεν περίμενα ο περίγυρος μου να κατανοήσει 

άτομα σαν εμάς. Αυτό είναι αδύνατο.

Πώς αλήθεια κάτι τόσο ένοχο όσο κάποιες συγκεκρι-

μένες σκέψεις μπορούν να αποκτήσουν ή έχουν από πριν 

υλική υπόσταση που σχεδόν την ακουμπάς. Όσο όμως και 

αν προσπαθήσεις να τη φθάσεις εκείνη πάντα θα είναι ένα 

βήμα μπροστά και θα σε χλευάζει. Μόλις κάτι γραφτεί χάνει 

την πρωτογενή του αξία αυτή που κατοικεί μες το μυαλό. 
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Χωρίς αυτήν οι λέξεις που αποτυπώνονται πεθαίνουν αμέσως.  

Το θλιβερό βασίλειο των ψυχωτικών παιδιών και εφήβων 

μπορεί στην αργκό να ονομαστεί και Βασίλειο των Λόρδων. 

Τουλάχιστον εγώ πάντα έτσι το ονόμαζα. Ο χρόνος που 

περνάει είναι αμείλικτος. Αν ποτέ θεραπευθείς έστω και λίγο 

όλα όσα σκέφτηκες και είδες σου έρχονται στο νου σαν ται-

νία. Ξαναβλέπεις όλη την αρρώστια. Όταν η ταινία τελειώνει 

αρχίζει πάλι από την αρχή. Λές και κάποιος την έχει βάλει 

να παίζει συνέχεια. Ένας πυρακτωμένος ουρανός που ποτέ 

δε σβήνει. Οι μέρες εξακολουθούν να είναι ίδιες. Θα πρέ-

πει σκέφτομαι να περάσουν άλλα δώδεκα χρόνια μήπως και 

ξεχάσω έστω και λίγο. Τελικά η λογική δεν αποτελεί στοιχείο 

του δικού μου μυαλού. Καμία φορά χάνω ακόμα και τώρα 

για λίγο την επαφή με την πραγματικότητα. Μια στιγμιαία 

απώλεια της λογικής. Το λέει και ένα σύνθημα στους τοί-

χους της Αθήνας: «η λογική είναι μια παρανοϊκή εμμονή της 

ψυχιατρικής και των ψυχίατρων»! Υποθέτω ότι γράφοντας 

κάνεις για το παρελθόν του αυτόματα το εκδικείται. Εδώ  

η διαδικασία λειτουργεί αντίστροφα. Βγαίνω και πάλι χαμένος 

γιατί δεν είμαι σε θέση πια ούτε τον εαυτό μου να εκδικηθώ.

Η τρέλα είναι ο απόλυτος έλεγχος. Δεν μπορείς να κινηθείς 

μήτε να αναπνεύσεις. Είναι σύστημα ελέγχου της σκέψης και 

της συνείδησης του ανθρώπου που πάσχει. Κάνεις ότι σου 

υπαγορεύει το μυαλό σου, δηλαδή κυνηγάς φαντάσματα που 

δεν υπάρχουν και στο τέλος καταλήγεις να μην κάνεις τίποτα. 

Πέρασα από πολλά στάδια για να βρω μια διέξοδο από  
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το λαβύρινθο άλλα μόλις πήγα να βγω και αυτός ο τοίχος 

ήταν χτισμένος. Για γκρέμισμα ούτε λόγος. Όσους τοίχους 

και αν γκρεμίσεις εκείνοι ξαναχτίζονται αυτόματα από μόνοι 

τους. Η τρέλα είναι η αιώνια επανάληψη, είναι η στιγμή ακρι-

βώς που η κάσα του φέρετρού σου με ένα κρακ σφραγίζεται. 

Αυτό ήταν. Δεν μπορείς να γλιτώσεις, θα σε θάψει ζωντανό.2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν λέω ότι δε θυμάμαι την καταγραφή των παραληρηματικών 
σκέψεων και γενικά των ιδεών που αναφέρονται σε πραγματικά περιστατικά 
το λέω κυριολεκτικά χωρίς διάθεση υπερβολής μήτε ειρωνείας. Η ψυχωτική 
συνδρομή σε τόσο προχωρημένο στάδιο σε συνδυασμό με ακραία καταθλιπτικά 
στοιχεία μπορεί να περιορίσει τη μνήμη για σημαντικές σκέψεις και περιστατικά 
που έγιναν ή και να την εξαλείψει. Το ίδιο ισχύει και για τα επίπεδα αντίληψης-
συνείδησης-σκέψης που αλλοιώνονται σε υπέρμετρο βαθμό. Ωστόσο το χειρό-
γραφο στην πρωτογενή του μορφή όπως και η μετέπειτα επεξεργασία του στην 
οποία βασίστηκε αυτό το βιβλίο υπάρχουν στο συρτάρι μου ακόμα. Ωστόσο όταν 
το μυαλό και η σκέψη μου άρχισαν να ισορροπούν όλα αυτά τα αλλόκοτα πραγ-
ματικά γεγονότα ξεχύθηκαν σα χείμαρρος, σαν να άνοιξε κάποιος το καπάκι και 
αυτά να βγήκαν έξω με ορμή. Πιστεύω ότι μόνο όταν έχει κάποιος ανακάμψει 
έστω και σε σχετικό βαθμό από τόσο προχωρημένη ψυχική αποδιοργάνωση 
είναι δυνατόν να αφηγηθεί και να κρίνει ενδοσκοπικά τον εαυτό του επινοώντας 
τον από την αρχή σαν να μην υπήρξε ποτέ. Ειδάλλως είναι αδύνατη ακόμα και  
η προφορική περιγραφή της κατάστασης του αφού η ψυχωτική συνδρομή αφαιρεί 
κάθε δυνατότητα διαυγούς σκέψης και επαφής με την πραγματικότητα.
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Δ Ε Κ Α Ε Τ Ι Α 
Η  Α Ν Α Ρ Χ Η  Δ Ι Α λ Υ Σ Η  Τ Η Σ  Σ Κ Ε Ψ Η Σ  Μ Ο Υ 
( Τ Α  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α )

Όταν κοιτάζεις τη ζωή σε ένα  
καινούργιο περίεργο δωμάτιο  

ίσως πνιγείς σύντομα. Μήπως  
είναι αυτή η αρχή των πάντων;

Ίαν Κέρτις 1956-1980

Απ\ ό,τι φαίνεται η αλήθεια δεν μπορεί να διαπεράσει εύκολα 

ένα ερμητικά κλειστό μυαλό. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με 

τη λογική. Καμιά φορά ένα περίεργο συμβάν είναι αρκετό ώστε 

να κάνει κάποιον να αντιληφθεί εντελώς ξαφνικά μια ολόκληρη 

σειρά από στοιχεία που το επιβεβαιώνουν αλλά που μέχρι πρότι-

νος δεν του είχαν κινήσει καμία υποψία. Αυτή η διαδικασία μπο-

ρεί να διαρκέσει χρόνια ολόκληρα (ειδικά για έναν ψυχωτικό).

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1998

Για πρώτη φορά, ξημερώματα, έκλεισα την πόρτα του σπι-

τιού μου βγαίνοντας στους δρόμους της Αθήνας (κατευθυνό-

μενος στο Πανεπιστήμιο).
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003

Έλαβα ένα περίεργο τηλεφώνημα. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Ακόμα αναρωτιέμαι τι θα είχε συμβεί αν δεν είχα απαντήσει. 

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003

Το τηλέφωνο χτύπησε ξημερώματα μιας μέρας του Οκτώ-

βρη και από την άλλη γραμμή ακούστηκε μια πολύ γνώριμη 

φωνή, μια φωνή γεμάτη τρόμο και ανησυχία. Πριν καν 

προλάβω να χαιρετήσω τον πατέρα μου άρχισε να μου κάνει 

τη μια ερώτηση μετά την άλλη. Από την πλευρά μου εγώ 

αγνοούσα παντελώς τι είχα κάνει ή τι είχε συμβεί και ούτως 

ή άλλως τα τελευταία χρόνια απ’ ότι αποδείχθηκε εκ των 

υστέρων είχα χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. 

Όλα ξεκίνησαν από μια τηλεφωνική συνομιλία, ένα τόσο 

μικρό γεγονός που πίσω του κουβαλούσε νομίζεις το πρό-

σωπο του φόβου. Μετά ξέσπασε η κόλαση. Τον τελευταίο 

καιρό θυμάμαι πως όλοι ανησυχούσαν μήπως είχα πάθει κάτι 

όμως κανενός το μυαλό δεν πήγαινε κάπου συγκεκριμένα.  

Οι γονείς μου όμως για άλλο λόγο ήταν ανήσυχοι. Ήμουν 

μόνος στην Αθήνα και εκείνοι στη γενέτειρά τους τη Μυτι-

λήνη όπου έμεναν μόνιμα τις τελευταίες δεκαετίες. Πράγματι 

η συζήτηση από το τηλέφωνο έμοιαζε σαν ένα παραλήρημα 

παρανοϊκής υφής, σαν τον ήχο κάποιου που έχει χάσει εντε-

λώς τα λογικά του.




