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 � Το Ξεκινημα

Είχε μόλις βραδιάσει όταν άνοιξα την πόρτα στο δωμάτιο. Ο 
παππούς, καθισμένος όπως πάντα στην άκρη του καναπέ, είχε 

κλείσει τα μάτια του και μάλλον κοιμόταν. Έτσι έδειχνε. Είχα συ-
νηθίσει τη στάση του αυτή και δεν με φόβιζε. Παλαιότερα φοβό-
μουν μήπως έχει πεθάνει. Θα έκανε όμως κάτι τέτοιο χωρίς να μου 
το πει; 

Τέλoς πάντων, ο παππούς μάλλον προσπαθούσε να ονειρευτεί 
απαντήσεις σε ερωτήματα που υποσυνείδητα τον απασχολούσαν 
μέσα στην ημέρα ή στα χρόνια που πέρασαν. Δεν γνωρίζω πότε 
δημιουργήθηκαν· ίσως και ο ίδιος δεν γνωρίζει από πότε υπάρχουν 
μέσα του ως συνείδηση, προσπαθώντας κατά καιρούς να ξεγελάσει 
την αδυναμία του να τα απαντήσει.

«Ίσως δεν χρειάζεται απάντηση σε όλα», όπως λέει ο ίδιος.
Τα χρόνια που τον γνωρίζω, μάλλον στα χρόνια που έχω συνει-

δητοποιήσει την ύπαρξη του και τον παρακολουθώ όσο μπορώ, οι 
ερωτήσεις που έκανε ακόμα και στον εαυτό του φαίνονταν αφελείς 
όταν τις άκουγες για πρώτη φορά. Έκρυβαν όμως την παιδικότη-
τα της ερώτησης και μιας απάντησης, που τις περισσότερες φορές 
υπήρχε και ήταν απλή. Ο παππούς δεν δεχόταν εύκολα «την απά-
ντηση». Την άκουγε και μετά σίγουρα γνώριζε ότι δεν ήταν παρά 
μόνο μια προσέγγιση στο ερώτημα. Αρνιόταν να απαντήσει. Ίσως 
κορόιδευε κιόλας την ίδια την απάντηση, όχι όμως αυτόν που την 
έδινε. Ειδικά αν ήταν νέος στην ηλικία, εκτιμούσε πολύ την προ-
σπάθειά του. Κατανοούσε τους νέους, ίσως γιατί και ο ίδιος είναι 
πάντα νέος, συνεχίζοντας την εφηβική του διαδρομή στον χώρο 
των ερωτημάτων και απολαμβάνοντας το άγνωστο. Μια συνεχής 
προσπάθεια να κατανοήσει το φυσικό του περιβάλλον, τους ανθρώ-
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πους, τη φύση γενικότερα και τα αρχέγονα αναπάντητα ερωτήματα. 
Πολλές φορές, οι ερωτήσεις είναι τόσο απλοϊκές, που μόνο ένα 
μικρό παιδί θα μπορούσε να τις θέσει. Και όμως 

η ερώτηση είναι πάντα σπουδαία, αν δεν γνωρίζεις την 
απάντηση.
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«Γιατί η σαρανταποδαρούσα δεν μπερδεύει τα βήματά της; Μο-
νολογούσε καμιά φορά, κάνοντας παρόμοιου τύπου ερωτήσεις και 
προς τον εαυτό του αλλά και προς τους άλλους, θέλοντας να γε-
λάσει με τα παράξενα της φύσης που οι περισσότεροι άνθρωποι 
νομίζουν ότι δεν έχουν απάντηση – τουλάχιστον όχι κάποια σοβαρή 
απάντηση. Ποια είναι όμως η σοβαρή απάντηση; Ίσως αυτή που 
ικανοποιεί το γνωστικό μας επίπεδο, αυτή που αντανακλά τα βιώ-
ματα, τις σπουδές μας, τις μελλοντικές μας προσδοκίες; Και βέβαια 
υπάρχουν απαντήσεις για όλα. Μπορεί να μην είναι ιδανικές, αλλά 
οι απαντήσεις υπάρχουν. Διαφορετικά θα είχαμε μελαγχολήσει με 
όλες αυτές τις απορίες και ερωτήσεις που προκύπτουν στην καθη-
μερινότητά μας. Και όμως η απάντηση σε απλές καθημερινές ερω-
τήσεις δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Για παράδειγμα, οι αυθόρμητες ερωτήσεις των παιδιών, οι οποίες 
πολλές φορές αφήνουν άναυδους τους μεγαλύτερους και οι οποίοι 
συνήθως αδυνατούν να απαντήσουν με τη σοβαρότητα που απαι-
τείται. Οι ερωτήσεις των μικρών παιδιών είναι πάντα σοβαρές και 
ουσιαστικές. Έχετε δει κανένα παιδί να χασκογελάει όταν ρωτάει 
κάτι; Δείτε το, παίρνει το πιο σοβαρό ύφος και απαιτεί την απάντη-
ση, επιμένει, πρέπει να μάθει για να συνεχίσει τη ζωή του. Κάθε 
απάντηση στα καθημερινά του ερωτήματα είναι ένα σκαλί για να 
προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Και βλέπουμε με πόση σοβαρότητα 
αντιμετωπίζει την πορεία αυτή, απαιτώντας σεβασμό και καθαρές 
απαντήσεις.

Σκεφτόμουν τον παππού. Πόσες ερωτήσεις έχει απαντήσει και 
πόσες απαντήσεις έχει δεχθεί στη ζωή του; Μάλλον αμέτρητες. 
Τόσο άγνωστο είναι το περιβάλλον που ζούμε λοιπόν; Τι μνήμες 
έχουμε; Μήπως δεν υπάρχει μνήμη! Όλα είναι νέα και άγνωστα 
όταν γεννιόμαστε και ίσως οι μνήμες, οι αρχέγονες μνήμες… όχι 
ίσως, σίγουρα, έχουν καταγραφεί στο γενετικό μας υλικό και εκ-
φράζονται όταν οι συνθήκες και το περιβάλλον το επιτρέψουν. Τέ-
λος πάντων, ας δω τι κάνει ο παππούς. 

Εξακολουθεί να βρίσκεται στην ίδια θέση. Προσπαθώ να διακρί-
νω χαρακτηριστικά στο πρόσωπο και στο σώμα του που ο χρόνος 
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τα διατηρεί ακόμα ως αποτυπώματα μιας μοναδικής ύπαρξης και 
ίσως έχουν μεταφερθεί και σε εμένα.

Ναι, ίσως και σε εμένα. Θα το ήθελα πολύ για να γνωρίζω πού 
αναφέρομαι όταν αναρωτιέμαι για το παρελθόν και για τις ρίζες 
μου. Πολλές φορές ψάχνω να βρω ομοιότητες με τον παππού, στο 
μέτωπο, στο βλέμμα, στις επιλογές μου. Πολύ δύσκολο να ταυτίσω 
συμπεριφορές, λιγότερο δύσκολο να ανακαλύψω τις ομοιότητες του 
προσώπου και του σώματος.

Οι νέοι και αργότερα οι μεσήλικες συνήθως ψάχνουν στο βαθύ 
παρελθόν τους τα «βήματα» της οικογενειακής τους πορείας, κυ-
ρίως μέσα από τον παππού ή τη γιαγιά και λιγότερο μέσα από τους 
γονείς. Ίσως γιατί στο πέρασμα του χρόνου σταθεροποιούνται τα 
χαρακτηριστικά εκείνα που είναι επικρατή και χαρακτηρίζουν τα 
άτομα μιας γενιάς. Αυτά ψάχνουμε να βρούμε… 

Τι σκέφτομαι τώρα! 
Με τον παππού ακόμα στον καναπέ να αδιαφορεί για την παρου-

σία μου, την οποία μάλλον δεν έχει αντιληφθεί ακόμα. 
Ας συνεχίσω όμως κάποιες σκέψεις μου για τον παππού. 
Νομίζω ότι πλησιάζω περισσότερο κοντά του και έχω τον χρόνο 

να το κάνω. Ακόμα είναι νωρίς για να ξεκινήσω τη συζήτηση μαζί 
του. Τη συζήτηση! 

Δεν γνωρίζω αν θα είναι συζήτηση ή μονόλογος ή μελέτη πο-
λύπλοκων εννοιών και ταξίδι σε μονοπάτια του μυαλού που χρει-
άζεται μεγάλη προσπάθεια, προσωπικός κόπος για να τα διαβείς. 

Ο παππούς ήταν επιστήμονας. Ο παππούς είναι επιστήμονας, αν 
και «συνταξιούχος». Συνταξιούχος! Όχι επαγγελματικά και επιστη-
μονικά, μα ηλικιακά. Συνήθως λέμε συνταξιούχους τους παππού-
δες… Τέλος πάντων. Γι’ αυτό λοιπόν απασχολούσαν τον παππού, 
αλλά και τον απασχολούν ακόμη, απλά και όχι σπουδαία πράγματα, 
όπως έλεγε και συνεχίζει να λέει. Στην πραγματικότητα, καταλα-
βαίνω ότι πάντα κάτι περισσότερο ήθελε να πει και να μάθει, γιατί 
γνωρίζω ότι στη βιβλιοθήκη υπήρχαν σημαντικά βιβλία τα οποία 
σίγουρα είχε διαβάσει. Τι είναι σημαντικό και τι όχι καθορίζεται 
από την αξία που του δίνει το υποκείμενο. Μικρά και «ταπεινά» 
στην έκδοσή τους βιβλία κρύβουν σημαντικά νοήματα και σκέψεις 
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σημαντικών ανθρώπων σε λίγες σελίδες. Είναι σημαντικό να έχεις 
τη δική σου ανάγνωση στα κείμενα και μέσα από αυτά να αντλείς 
σκέψεις και προσεγγίσεις που δεν είχες σκεφτεί και που σε βοηθούν 
να δημιουργείς τη δική σου γνώμη πάνω σε διάφορα αντικειμενικά 
ή και υποκειμενικά θέματα. Ο παππούς, λοιπόν, φαίνεται ότι τα 
πολύπλοκα θέματα δεν μπορούσε να τα καταλάβει καλά, γιατί ο 
εγκέφαλος του, όπως έλεγε, δεν είχε τις «μετασταθερές φάσεις» 
που θα του έδιναν αυτή τη δυνατότητα. Με άλλα λόγια, «δεν πλει-
οψηφούσαν οι μηχανισμοί της επιταχυνόμενης και αποτελεσματικής 
επεξεργασίας των δεδομένων, δηλαδή η στατιστική αποτελεσμα-
τικότητα της ανάλυσης ήταν αργή και όχι τόσο λειτουργική όσο 
ίσως σε άλλους ανθρώπινους εγκεφάλους». Έτσι έλεγε ο παππούς. 
Η δε υπολογιστική ικανότητα του εγκεφάλου του –όπως ο ίδιος 
την αξιολογούσε– φαίνεται ότι ήταν μικρή με εγγενείς αδυναμίες 
κατανόησης πολύπλοκων μαθηματικών εννοιών. Είχε όμως –όπως ο 
ίδιος έλεγε– την εγκεφαλική μεταλειτουργικότητα της επεξεργασίας 
των δεδομένων και της σύνθεσής τους σε μεγαλύτερες ενότητες που 
δημιουρ γούσαν αποτελέσματα απλά και κατανοητά. Αργότερα κα-
τάλαβα τι είναι αυτές οι «μετασταθερές φάσεις». Θα μπορούσαμε 
να τις χαρακτηρίσουμε μορφολογικά ως «ρυτίδες», σαν αυτές που 
εμφανίζονται στο μέτωπό μας προϊούσης της ηλικίας. Η «εξυπνά-
δα» του παππού, όπως έλεγε και ο ίδιος, περιοριζόταν σε απλές 
«μεταβάσεις φάσεων» στις μεμβράνες των εγκεφαλικών κυττάρων. 
Καθόλου μειωμένης αξίας εγκεφαλική λειτουργία, θα έλεγα. Κάθε 
άνθρωπος έχει τις δικές του δεξιότητες, αρκεί να τις αναγνωρίσει 
ή να τον βοηθήσουν να τις ανακαλύψει. Αν αυτό συμβεί, η χρη-
σιμότητά τους στην κοινωνία και στην επιστήμη είναι δεδομένη. 

Σκεφτόμουν πολλές φορές πόσο χρήσιμος μπορεί να είναι κά-
ποιος που δεν μπορεί να καταλάβει μαθηματικά ή κάποιος άλλος 
που δεν του αρέσουν και αποφεύγει τα θεωρητικά μαθήματα της 
φιλοσοφίας, των γλωσσών ή της ιστορίας. Σημαντικά χρήσιμος, 
θα έλεγα, με βάση την εμπειρία μου. Κάθε άνθρωπος είναι χρήσι-
μος, αρκεί να του δοθούν από το περιβάλλον του οι δυνατότητες 
να καταλάβει τη σημαντικότητα της παρουσίας του σε ένα χώρο, 
είτε επαγγελματικό είτε κοινωνικό. Γιατί στο σχολείο, όταν ήμουν 
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