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Εγώ, εσύ…Ποτέ δεν είχα καταλάβει τι σήµαιναν πραγµατικά αυτές οι δύο λέξεις. 
Μεγαλώνοντας και ζώντας στην κλειστή κοινωνία του µικρού χωριού µου, ήρθα αντιµέτωπος 
µε συµπεριφορές και γεγονότα που µε άγγιξαν και µε δίδαξαν. 

Ο Άρης και εγώ ήµασταν µαζί από παιδιά. Ήταν η σκιά µου και εγώ η δικιά του. Ζω-
ηρός, ζωντανός, δραστήριος, αεικίνητος και γεµάτος χιούµορ. Η κακή οικονοµική κατάσταση 
και οι στερήσεις που αντιµετώπιζαν οι οικογένειές µας δεν σταµατούσαν τα όνειρά µας. Μαζί 
του έκανα κάθε τρέλα. ∆εν ήταν λίγες οι φορές που µας κυνηγούσαν για τα τζάµια που είχαµε 
σπάσει. Ο Καπετάν Φασαρίας και η παρέα του, έλεγαν οι γείτονες, τα κατέστρεψαν πάλι όλα. 

Καταφύγιο της τρέλας και της ξεγνοιασιάς µας υπήρξε µια µικρή σπηλιά στο δάσος. 
∆ύσβατο και δυσπρόσιτο σηµείο για τους πολλούς, γι’ αυτό και το επιλέξαµε. 

Ήµασταν στην τελευταία τάξη του Γυµνασίου. Γύρω µας υπήρχε µια οµάδα παιδιών 
που µας στήριζε και µας αγαπούσε. Ο Άρης ήταν για αυτούς ήρωας. Ξεκινούσε απίθανα πε-
ριστατικά στον χώρο του σχολείου, στα οποία συµµετείχε, χωρίς τις περισσότερες φορές να 
το καταλάβει, ολόκληρη η τάξη. Πάντοτε, ο Άρης πρωτοστατούσε. Οι καθηγητές θαύµαζαν 
το δυναµισµό του και το πάθος του να δώσει µε τις πράξεις του χρώµα στην δύσκολη και µο-
νότονη πραγµατικότητα της ζωής µας. 

 
-Η ζωή θέλει πάθος. Αν την πιάσεις από τα µαλλιά θα ευτυχήσεις. 
-∆ηλαδή; Εννοείς την Ζωή από την Β΄ Γυµνασίου;  
-Ποτέ δεν θα µε καταλάβεις. Μπορείς όµως να το ζήσεις ακολουθώντας όσα κάνω. 
 

∆υσκολεύτηκα να αντιληφθώ για ποια ζωή µιλούσε, ίσως γιατί πάντοτε έβλεπα τα 
πράγµατα από την λογική και όχι από την συναισθηµατική πλευρά τους. Η µητέρα µου, µου 
έλεγε να µην ακολουθώ αυτόν τον φασαριόζο. Βλέπεις πόσο δύσκολα τα φέρνουµε πέρα. 
Εµάς υποψιάζονται για το παραµικρό. ∆εν ξέρουν όµως ότι η φτώχεια και η τιµιότητα µπο-
ρούν να συνδυαστούν. Αυτός ήταν ο καηµός της µητέρας µου που γεµάτη υπερηφάνεια και 
στερήσεις προσπαθούσε να µας µεγαλώσει σωστά. 

Όσο λοιπόν ήµουν εγκλωβισµένος στα «πρέπει» της ζωής µου τόσο µε τραβούσε σα 
µαγνήτης η ελεύθερη φύση του Άρη. Μαζί του ήταν σαν να ξεχνώ τον εαυτό µου µε τους φό-
βους και τους ενδοιασµούς του και να γίνοµαι ένας χαρούµενος και ανεξάρτητος άνθρωπος. 
Το θηρίο που έκρυβα µέσα µου έβγαινε και απολάµβανε τις µικρές χαρές της ζωής. 
 
Κάθε πρωί ξεκινούσαµε µαζί για το σχολείο. 
-Πάλι άργησες! 
-∆ιάβαζα χθες ως αργά και αποκοιµήθηκα πάνω στο βιβλίο. Πρέπει να γράψω καλά, διαφο-
ρετικά η µητέρα µου θα πληγωθεί. 
-Μια ζωή όλα για τους άλλους. Τίποτα για σένα. 
-Μα…για µένα. 



-∆εν νοµίζω. Εσύ γίνεσαι αυτό που θέλει η µητέρα σου. Εκείνη έκανε ποτέ το ίδιο για σένα; 
Εγώ…εσύ, αγαπητέ µου Αλέξανδρε. 
-Μιλάς αινιγµατικά. 
-Καλέ µου Αλέξανδρε όσοι µας αγαπούν και νοιάζονται πραγµατικά για µας πρέπει να µπαί-
νουν για λίγο στη θέση µας. Είµαστε παιδιά θα κάνουµε την τρέλα µας. Και οι γονείς µας τα 
έζησαν. Ας τα θυµούνται που και που, όταν µας γεµίζουν µε τα «µη» και τα «πρέπει». Πάψε 
λοιπόν να κάνεις αυτό που θέλουν οι άλλοι. 
-Και τι να κάνω δηλαδή; 
-Είναι απλό, αν θέλουν να σε βλέπουν ευτυχισµένο θα γίνουν «Εσύ». Τότε και εσύ θα γίνεις 
«αυτοί». 
 
Ακόµη δεν είχα καταλάβει ακριβώς το νόηµα των λόγων του. ∆εν ξαναρώτησα. Τον άκουγα 
να µιλά µε πάθος για µια σχέση αµοιβαιότητας που δυσκολευόµουν να καταλάβω πώς θα 
µπορούσε να υλοποιηθεί… 

Η ώρα περνούσε και ο Άρης δεν φαινόταν. Κανένα από τα σενάρια που έκανα δεν µε 
βοηθούσαν να καταλάβω τι µπορεί να είχε συµβεί. Τι να ΄χε βάλει πάλι µε το µυαλό του; Ξε-
κίνησα για το σχολείο. Είχα την ελπίδα ότι θα τον έβρισκα εκεί, για να µου κάνει µια ακόµα 
έκπληξη, ένα καινούργιο αστείο. 

Ήταν 8:30. Ο καθηγητής των µαθηµατικών µπήκε στην τάξη παγωµένος. Το βλέµµα 
του έκρυβε πανικό και απόγνωση. Σκυθρωπός, µελαγχολικός και µε µια έντονη νευρικότητα 
µας ανακοίνωσε ότι η εξέταση δεν θα γινόταν. 
Όλοι άρχισαν να ζητωκραυγάζουν. 
-Έτσι δεν θα την χάσει και ο Άρης, είπα εγώ… 

Τότε ήταν που µας είπε ότι το πρωί, καθώς ερχόταν έγινε αυτόπτης µάρτυρας ενός 
σοβαρού τροχαίου. Ένας απρόσεκτος οδηγός φορτηγού χτύπησε τον Άρη καθώς ξεκινούσε 
από το σπίτι του για το σχολείο… 
  Πάγωσα. Από το πρωί είχα αυτό το άσχηµο προαίσθηµα. 
-Είναι καλά; Πετάχτηκα και ρώτησα µεµιάς. 
-Βρίσκεται στο χειρουργείο για µια δύσκολη επέµβαση στη σπονδυλική στήλη, απάντησε µε 
ψυχραιµία ο κ. Γεωργίου. 

Μετά από αρκετή ώρα έµαθα ότι ο Άρης θα έµενε καθηλωµένος σε αναπηρικό καρο-
τσάκι για όλη του τη ζωή, εκτός αν συνέβαινε κάποιο θαύµα και πετύχαινε η δεύτερη εγχεί-
ριση µετά από ένα χρόνο. Τα µάτια µου γέµισαν δάκρυα. Μέχρι τώρα αυτός ήταν ο ήρωας 
µου. Ο καλός µου φίλος που φιλοσοφούσε για τη ζωή βλέποντας την αισιόδοξη πλευρά της. 
Τώρα έπρεπε να γίνω εγώ ο βράχος, το στήριγµα για να τον βοηθήσω να αποδεχτεί την νέα 
δραµατική κατάσταση. Αυτό ήταν η στιγµή που θυµήθηκα το «εγώ…εσύ». Να σταθώ στο 
πλευρό του, να τον νιώσω, να βρεθώ νοερά µε την ψυχή και το πνεύµα µου στην θέση του. 
Να νιώσω τις ανάγκες του για να τον στηρίζω και να µην τον πληγώνω άθελά µου. Πώς 
µπαίνεις στη θέση του άλλου; 

Έπρεπε να διώξω τον οίκτο και οτιδήποτε απαισιόδοξο θα µε εµπόδιζε να σταθώ δυ-
νατός. 

Η επίσκεψή µου στο νοσοκοµείο ήταν σύντοµη χωρίς έντονους συναισθηµατισµούς. 
Ο Άρης ήταν σιωπηλός αλλά δεν άφηνε κανέναν να νιώσει λύπηση γι’ αυτόν. Για µένα όλα 
είχαν γκρεµιστεί. 

Οι µήνες περνούσαν και έφτασε η µέρα που ο Άρης ξαναγύρισε στο σχολείο. Όλοι 
φάνηκαν πρόθυµοι να τον βοηθήσουν. Ακόµη και τα παιδιά της άλλης εθνικότητας που µέχρι 
πριν αποτελούσαν µια οµάδα, δική τους, ξεχωριστή, αποκοµµένη από εµάς. Αυτό που συνέβη 
κατά ένα περίεργο τρόπο µας ένωσε σαν µια γροθιά. Από κοινού είχαµε αποφασίσει να συ-
µπεριφερθούµε σαν να µην έχει συµβεί τίποτα για χάρη του Άρη, ο οποίος κατέφτασε κεφά-
τος και χαµογελαστός. 
-Σας έλειψα; Είµαι εδώ! Τι κάνουµε σήµερα; 
  Αυτό ήταν που µας έδωσε δύναµη και είπα: 
-Μετά το σχολείο το πρόγραµµα έχει βουνό. Το κρησφύγετο µας αναπροσαρµόστηκε και µας 
περιµένει γεµάτο εκπλήξεις. 



Μαζί µε τα υπόλοιπα παιδιά, Έλληνες και αλλοδαποί ανοίξαµε τα στενά δροµάκια 
και µεταφέραµε το κρησφύγετο σε χαµηλότερο και πιο προσβάσιµο σηµείο για να µπορεί να 
βρεθεί εκεί ο Άρης. Ήταν πιο όµορφο από το πρώτο. Κρυµµένη ανάµεσα σε φυλλωσιές µε 
δύο γέρικα πεύκα να την περικυκλώνουν, η νέα σπηλιά ήταν σαν να υπήρχε εκεί για τον Άρη. 

Ένιωθα ότι όλα από εδώ και στο εξής γίνονταν για ένα ιερό σκοπό που µας έφερνε 
κοντά στο να καταλάβουµε και να βιώσουµε ο ένας την ψυχολογία και τις ανάγκες του άλ-
λου. 

Ήταν η πρώτη φορά που συζήτησα µε τους γονείς µου ότι θα πηγαίναµε τον Άρη στη 
νέα σπηλιά. Ήταν η πρώτη φορά που αισθάνθηκα ότι µε κατάλαβαν και µου έδωσαν οδηγίες 
για το πώς θα το κάναµε µε τρόπο ασφαλή. Απίστευτο! Είχαν έρθει στη θέση µου. Με ένιω-
σαν και µπόρεσαν να µε συµβουλεύσουν σωστά. Το «Εγώ…Εσύ…», η στάση ζωής του Άρη 
άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά. Οι σχέσεις άρχιζαν να χρωµατίζονται και να αποκτούν 
ανθρωπιά, συνεργασία, αµοιβαιότητα. Τελικά ήταν τόσο απλό να το κάνεις, χωρίς προσπά-
θεια και ζόρι. Με αγάπη, συµπόνια, ενδιαφέρον και µε επίκεντρο τον συνάνθρωπο και τις 
ανάγκες του. Το µόνο που χρειάζεται είναι να δεις το πρόσωπο, τα µάτια. Να καταλάβεις κά-
ποιον µε την καρδιά. Ο µεγάλος να γίνει έφηβος, ο δυνατός και αρτιµελής να νιώσει τον αδύ-
ναµο, ο αλλοδαπός και ο Έλληνας να γίνουν και να συµπεριφερθούν σαν ένας άνθρωπος δυ-
νατός ισότιµος µε τα ίδια δικαιώµατα, υποχρεώσεις και ευαισθησίες. 

Ο Άρης γεµάτος συγκίνηση και περίεργο δυναµισµό πλησίασε µε το καροτσάκι τον 
Λούτφι, τον αλλοδαπό µαθητή που ήταν ο αρχηγός της αντίπαλης οµάδας στα πολεµικά παι-
χνίδια που οργανώναµε στο βουνό. 
-Συνεχίζετε ακόµα να πιστεύετε ότι θα µας νικήσετε; 
 Είπε ο Άρης. 
-Και βέβαια! Αν και ακόµη φοβόµαστε το πονηρό µυαλό σου που µπορεί και κατεβάζει ιδέ-
ες! 

Και οι δύο ξέσπασαν σε γέλια και όρισαν την ώρα της αναµέτρησης. Ήµουν χαρού-
µενος και πιο σοφός. Όλα είχαν ξεκαθαρίσει στο µυαλό µου. Οι σχέσεις είχαν οµαλοποιηθεί. 
Είχα κατακτήσει την αυτογνωσία και στο εξής πρόσφερα τον εαυτό µου σωστό στον συνάν-
θρωπο είτε λεγόταν Άρης είτε Λούτφι. 

Η δεύτερη επέµβαση έγινε και όλα πήγαν κατ’ ευχήν. Ο Άρης θα ξαναπερπατούσε. 
Ναι! Μετά από ένα χρόνο αγωνίας θα ξαναστεκόταν στα πόδια του. Αλλά…πάντα στεκόταν 
στα πόδια του µε ένα άλλο µαγικό τρόπο γι’ αυτόν και τους άλλους. 

Μεγάλωσα, ωρίµασα, σπούδασα και έκανα οικογένεια στην Γαλλία. Ο Άρης έστησε 
µια επιτυχηµένη επιχείρηση που αναλαµβάνει ταξίδια και εκδροµές Εναλλακτικού Τουρι-
σµού και παιχνιδιών που αυξάνουν την αδρεναλίνη, όπως ελεύθερες πτώσεις, ράφτιγκ και 
ορειβασία. 

Κρατάµε επαφή και χαίροµαι όταν τον ακούω να µιλά µε αυτόν τον ενθουσιασµό και 
το πάθος για ζωή, τον µιµήθηκα και κατάφερα να αντλήσω θάρρος και ενεργητικότητα. Το 
σπουδαιότερο όµως είναι ότι έµαθα να µπαίνω στη θέση του άλλου. Γινόµουν, λοιπόν ένας 
άνθρωπος ευαίσθητος, γλυκός και ανθρώπινος, έτοιµος να δοθώ ολοκληρωτικά στον άλλο. 
Αυτό ήταν και το µυστικό. Απέναντι σ’ ένα τέτοιο άνθρωπο µπορεί και ο άλλος να µπει στη 
θέση του και να τον καταλάβει. 

Υιοθέτησα έναν τρόπο ζωής, συµπεριφοράς και δράσης που οικοδοµείται µε υλικά 
την ανθρωπιά, αγάπη, κατανόηση, συνεργασία και σεβασµό στη διαφορετικότητα των ανα-
γκών κάθε ανθρώπου. 
      


