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Το βιβλίο μου είναι αφιερωμένο εξαιρετικά 
στη μνήμη ενός ανθρώπου που δε γνώρισα ποτέ 

όμως θαυμάζω απεριόριστα, στον καθηγητή, 
ερευνητή και φιλόσοφο Δημήτρη Λιαντίνη.
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«Η γνώση είναι το μοναδικό πράγμα που δεν πρέ-
πει να κρατάμε για τον εαυτό μας».

Δημήτρης Λιαντίνης 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Την πρώτη φορά που το όνομα Δημήτρης Λιαντίνης μου τρά-
βηξε ιδιαίτερα την προσοχή ήταν το καλοκαίρι του 1989, όταν 
εξαφανίστηκε. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να τον είχα ακου-
στά ως καθηγητή-συγγραφέα, περισσότερα όμως και πιο προ-
σωπικά του θέματα δε γνώριζα. Εκείνη την περίοδο όλοι συ-
ζητούσαν για κάποιον ιδιόρρυθμο πανεπιστημιακό καθηγη-
τή που έλεγε περίεργα πράγματα στους μαθητές του κατά 
την ώρα της διδαχής, «παλαβομάρες» για κάποιους συναδέλ-
φους του, που από ό,τι έδειχναν τα πράγματα, δεν επικροτού-
σαν το σκεπτικό του ούτε τη συμπεριφορά του ως καθηγητού 
και ο οποίος μια μέρα, στα καλά καθούμενα, εξαφανίστηκε 
από προσώπου γης, αφήνοντας πίσω του ένα ακαταλαβίστικο 
γράμμα. Μου φάνηκε περίεργο. Αν κάτι χαρακτηρίζει εμάς 
τους Έλληνες ως λαό είναι η επιπολαιότητα, η ημιμάθεια και 
η εύκολη εξαγωγή συμπερασμάτων. Και μπορεί η εξαφάνιση 
εκείνη να μου τράβηξε την προσοχή, όμως δεν έδωσα ιδιαί-
τερη σημασία. Δεν ήμουν έτοιμη να δώσω. Ξέχασα το γεγο-
νός μαζί με εκείνον, πιστεύοντας πως ο άνθρωπος ίσως είχε 
αποφασίσει μια νέα ζωή κάπου στο εξωτερικό, μακριά από 
την οικογένειά του και για προσωπικούς του λόγους.

Επανήλθε στο προσκήνιο όταν μια μέρα έπεσε στα χέ-
ρια μου η βιογραφία του και αποσπάσματα γραπτών κειμέ-
νων του. Περισσότερο από περιέργεια, λόγω του συμβάντος, 
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αγόρασα το βιβλίο και άρχισα να μελετώ τη ζωή του. Πολύ 
σύντομα και μέσα από εκείνες τις λιτές σελίδες με τα βαριά 
όμως νοήματα, αντιλήφθηκα ότι ο άνθρωπος που είχε εξαφα-
νιστεί και κάποιοι μιλούσαν για αυτοκτονία ήταν ένας πολυ-
γνώστης, ένα βαθιά σκεπτόμενο άτομο, φιλόσοφος και ελεύ-
θερο πνεύμα, από αυτά που ο μέσος κοινός νους δεν μπορεί 
να κατανοήσει εύκολα διότι απλά ξεφεύγουν από τη σφαίρα 
του ασφαλούς και της λογικής, αγγίζοντας το παράλογο, που 
για κάποιους αγγίζει τα όρια της σχιζοφρένειας. Όμως η φι-
λοσοφία είναι η αλήθεια του παραλόγου, είναι αυτό που δεν 
μπορείς να δεις, άρα και να εξηγήσεις, είναι αυτό που δε θα 
καταλάβεις ποτέ αν δεν ερευνήσεις πέρα από αυτά που βλέ-
πεις ή σου έχουν μάθει στα σχολεία, αν δεν αγαπήσεις τη μά-
θηση, αν δεν πιστέψεις πως η γνώση έχει αρχή, όχι όμως τέ-
λος. Όμως η γνώση, όταν δε μοιράζεται ή δε συνεργάζεται, 
επιφέρει τη μοναχικότητα και στην πορεία τη μοναξιά. Και ο 
καθηγητής Λιαντίνης από πολύ νεαρή ηλικία ήταν εγκλωβι-
σμένος στο όνομα αυτής της αβάσταχτης μοναξιάς της γνώ-
σης, ολομόναχος σε έναν κόσμο «λογικών», με τα μέτρα και 
τα σταθμά που επέβαλε η γήινη διάστασή τους. Ο μεγάλος 
αυτός διδάσκαλος ήταν πεφωτισμένος, είχε αγγίξει το θείον, 
κάτι που μόνο πολύ ιδιαίτεροι άνθρωποι μπορούν να κατορ-
θώσουν εν ζωή, αφήνοντας πίσω του κάποιους να αναρωτιού-
νται πόσο παλαβός ήταν και άλλους γιατί δεν είχαν τη μεγά-
λη τύχη να τον συναντήσουν.
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Λίγα λόγια από τη συγγραφέα  
προς τους αναγνώστες

Αγαπημένοι μου φίλοι αναγνώστες, το βιβλίο αυτό άρχισε να 
συγγράφεται το καλοκαίρι του 2005, ολοκληρώθηκε το 2007 
και εκδόθηκε το 2008. Ο λόγος που πήρε τόσο πολύ χρόνο 
η συγγραφή του οφειλόταν στη διαφορετικότητά του. Δεν 
ήταν κάποιο μυθιστόρημα, αλλά ένα δοκίμιο που σκοπό είχε 
να μιλήσει με απλό και κατανοητό τρόπο για κάποιες αλή-
θειες που δεν ειπώθηκαν ή που μας τις απέκρυψαν ή παρα-
ποίησαν. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο απαιτούνταν γνώσεις, 
άρα μελέτη βιβλίων, διασταύρωση πληροφοριών, έρευνα γε-
νικότερα, εμπειρίες ζωής – και όλα αυτά σε μια εποχή που 
δεν υπήρχε το διαδίκτυο ούτε τα social media για ανταλλα-
γή πληροφοριών. 

Ήθελα να γράψω ένα διαφορετικό βιβλίο, ίσως αντιεμπο-
ρικό για κάποιον εκδότη, ίσως μη κατανοητό από μερικούς, 
μπορεί ανόητο για κάποιους άλλους. Όμως για εμένα που πά-
ντα έβαζα πρώτο τι θα γράψω για την ψυχή μου και μετά αν 
θα είναι εμπορικό, η ανάγκη μου να επαναπροσδιορίσω και 
να επαναπροσδιοριστώ και η ίδια ως άνθρωπος και προσω-
πικότητα με έσπρωχνε όλο και περισσότερο προς αυτή την 
κατεύθυνση. Το βιβλίο αυτό δε θα μιλούσε για κλειδωμένους 
έρωτες, αλλά για διπλοκλειδωμένα κουτιά, αυτά που οι περισ-
σότεροι άνθρωποι φυλάμε βαθιά μέσα μας και επειδή τα φο-
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βόμαστε, τα αγνοούμε. Τα κουτιά αυτά ονομάζονται ταμπού. 
Ταμπού είναι η άρνηση της γνώσης, της έρευνας και της αλή-
θειας, είναι η καταπάτηση του δικαιώματος και της διεκδί-
κησης σε αυτό που πιστεύεις ότι σε αντιπροσωπεύει και σου 
ανήκει, είναι η ανεπίσημη μιζεροποίηση και αποβλάκωση που 
στόχο έχει τον έλεγχο των μαζών. Στο όνομα αυτών των κλει-
δωμένων κουτιών άνθρωποι ξεφτιλίστηκαν, βασανίστηκαν, 
φυλακίστηκαν, εκτελέστηκαν. Θα ήθελα να ήξερα τι θα έλε-
γαν σήμερα όλοι εκείνοι που με την αιτιολογία της ομοφυλο-
φιλίας ξεφτίλισαν, καταδίκασαν, φυλάκισαν και οδήγησαν σε 
πρόωρο θάνατο ένα λαμπρό και πάνω στην ακμή του πνεύ-
μα, τον Όσκαρ Ουάιλντ, αν μάθαιναν ότι η ομοφυλοφιλία εί-
ναι γονιδιακή υπόθεση και όχι επίκτητη, κοινώς γεννιέσαι με 
αυτήν. Πόσα και πόσα εγκλήματα δεν έγιναν στο όνομα της 
άγνοιας και αγνωσίας που δημιούργησαν αυτά τα ταμπού, τα 
οποία διέλυσαν ζωές. Αναρίθμητοι οι γονείς που έκαναν τα 
πάντα για να μην αποκαλυφθεί η ομοφυλοφιλία του γιου ή της 
κόρης τους, κάνοντάς τους τη ζωή κόλαση. Πόσοι άνθρωποι 
μπροστά στον φόβο της τιμωρίας της Εκκλησίας δεν καταπά-
τησαν την προσωπική τους ευτυχία, βιώνοντας μια ζωή που μι-
σούσαν, που δεν τους εξέφραζε; Πόσες γυναίκες δεν τρελά-
θηκαν υποφέροντας από την απαγόρευση της εκτόνωσης των 
σεξουαλικών τους ορμών, ζώντας στην ανυπαρξία; Κάποιοι, 
μην αντέχοντας όλη αυτή την κατάσταση, αυτοκτόνησαν.

Όμως ο καιρός που οι άνθρωποι θα ξεσηκωθούν πλησιά-
ζει όλο και περισσότερο. Η έκρηξη φωτιάς που θα απλωθεί 
παντού θα είναι λυτρωτική, γιατί θα είναι η φωτιά της Γνώ-
σης, της Αποκάλυψης και της Αλήθειας. Αν κάποιοι προσπα-
θούν με νύχια και δόντια να μην απλωθεί αυτό το φως, εί-
ναι γιατί θέλουν να μας ελέγχουν και μαζί με εμάς την τσέ-
πη μας, που συνεχώς αδειάζει, φουσκώνοντας τη δική τους. 
Όμως ο πραγματικός πλούτος είναι η γνώση και είναι η μό-
νη που θα πάρουμε μαζί μας αφού πρώτα την έχουμε μοιρά-
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σει απλόχερα. Όλοι οι φωτισμένοι άνθρωποι που περπάτη-
σαν επάνω στη γη χιλιάδες χρόνια πριν μίλησαν για Βασιλεία 
των Ουρανών. Και εννοούσαν όλα αυτά που διαστρέβλωσαν 
κάποιοι άλλοι στην πορεία μιλώντας για Κόλαση και Παρά-
δεισο, για βασανισμούς σε καζάνια με νερό που κοχλάζει ή 
για παραδεισένια λιβάδια γεμάτα απολαβές και κατά άλλους 
γυναίκες έτοιμες να προσφέρουν απολαύσεις.

Όμως τόσο ο Παράδεισος όσο και η Κόλαση είναι μια 
πραγματικότητα που βρίσκεται δίπλα μας και ζούμε μαζί τους. 
Και η Κόλαση είναι το καζάνι της πνευματικής αθλιότητας και 
σαπίλας που σιγοβράζει πλάι μας, ακόμα και μέσα στο ίδιο 
το σπίτι μας. Κι ενώ κάποιοι προσπαθούν να ξεφύγουν από 
όλον αυτόν τον πνευματικό σκοταδισμό, το σύστημα τους αλυ-
σοδένει με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρασύρονται και να βυθί-
ζονται στο σκοτάδι. Υπάρχουν όμως κι εκείνοι, οι ελάχιστοι, 
που δεν το βάζουν κάτω και βιώνοντας μια απίστευτη πνευ-
ματική και ψυχική μοναξιά, κατορθώνουν να αγγίξουν τελικά 
αυτό το φως που εξυμνεί την τιμή να ονομάζεσαι άνθρωπος. 

Μέσα από την πορεία της παγκόσμιας ιστορίας οι λεγόμε-
νοι ισχυροί του κόσμου, μερικοί εκ των οποίων έχουν δίπλα στο 
όνομά τους και την προσωνυμία Μέγας, ήταν και είναι στην 
πλειοψηφία τους αλαζονικές, σχιζοφρενικές προσωπικότητες, 
που πίστεψαν ότι η παρουσία τους είναι θείο δώρο στη γη. Στο 
όνομα αυτής της αλαζονείας και τρέλας έγιναν και γίνονται 
τα τραγικότερα λάθη, οι πιο αιματοβαμμένοι άδικοι πόλεμοι, 
βασανιστήρια και θυσίες, που δυστυχώς πληρώνουν οι αθώοι. 
Η απληστία για την ύλη, τη δόξα, την εξουσία, το στέμμα έχει 
αρχή, όμως δεν έχει τέλος. Όσο μεγαλύτερη δύναμη και επι-
βολή αποκτά κάποιος, τόσο πιο πολύ αδειάζει η ψυχή του από 
αισθήματα και οδηγείται σταδιακά στην παράνοια.

Ο πλανήτης μας εδώ και κάποιες δεκαετίες βρίσκεται σε 
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και εκπέμπει προειδοποιητι-
κά μηνύματα, που ελάχιστοι φαίνεται να αντιλαμβάνονται 
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και αναρωτιούνται τι συμβαίνει. Η διαφορά τού να είσαι άν-
θρωπος από το να λέγεσαι άνθρωπος είναι τεράστια. Αν στη 
μικρή αυτή προσπάθειά μου να βοηθήσω αγνοηθώ, θα ξέρω 
πως εγώ τουλάχιστον το πάλεψα. Αν λοιδορηθώ, θα είναι τι-
μή, γιατί σημαίνει ότι με πρόσεξαν. Αν όμως μου απλώσουν 
το χέρι και ζητήσουν να αγγίξουν το δικό μου, τότε θα έχω 
νιώσει ότι ο λόγος που ονομάζομαι συγγραφέας έχει επιτέ-
λους αξία και υπόσταση. 

Η πένα ήταν, είναι και θα είναι μέσα στο πέρασμα των 
αιώνων η ισχυρότερη γλώσσα και η λέξη συγγραφέας δεν πρέ-
πει να προσδίδεται σε κάποιον επειδή απλώς έχει μια ευχέ-
ρεια και φαντασία στο γράψιμο ή αντιγράφει γεγονότα ζωής, 
αλλά επειδή έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τις μάζες προς 
τη γνώση και να τους κάνει καλύτερους ως ανθρώπους. Το 
θέμα δεν είναι να αγαπά ένας συγγραφέας την πένα, αλλά 
να τον αγαπήσει εκείνη. Κι αν η ίδια κρίνει πως δεν υπάρχει 
ερωτική χημεία μεταξύ τους που θα γίνει παντοτινό πάθος, 
τον αγνοεί συστηματικά κι αν επιμένει, τον γελοιοποιεί και 
στο τέλος τον καταποντίζει. Καλύτερα λοιπόν να την αφήνε-
τε να στολίζει το γραφείο σας παρά να επιδιώκετε να κατα-
κτήσετε μια ερωμένη που σας περιφρονεί. Εκεί έξω στα ρά-
φια υπάρχουν πολλά «πνευματικά σκουπίδια» που αποκα-
λούνται βιβλία και το χειρότερο είναι πως κάποιοι τάχα εκ-
δότες ή αυτο-αποκαλούμενοι κριτικοί βιβλίου ή δημοσιογρά-
φοι τα προωθούν είτε για λόγους εκμετάλλευσης ή προσω-
πικούς λόγους, είτε επειδή δεν ξέρουν τι τους γίνεται, οδη-
γώντας τους αναγνώστες σε ένα απύθμενο ψυχικό και πνευ-
ματικό άδειασμα και με την αίσθηση πως πέταξαν τα λεφτά 
τους, την ώρα τους και το μυαλό τους. 

Για μένα το να αγγίζεις ένα βιβλίο και να χάνεσαι στην 
αγκαλιά του είναι από τις πιο δυνατές μου στιγμές και το απο-
ζητώ σε καθημερινή βάση. Τυχεροί όσοι έχουν την ικανότητα 
να βιώνουν αυτό το συναίσθημα. Γιατί ο έρωτας με το βιβλίο 



ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ 19

© Χρυσηίδα Δημουλίδου, 2008, 2017
/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2017

είναι μοναδικός, παντοτινός και δυναμώνει με το πέρασμα του 
χρόνου. Και είναι λυπηρό που οι ερωτικοί Έλληνες δε διεκ-
δικούν το δικαίωμα να ονομάζονται και εραστές του βιβλίου. 

Δεν ξέρω αν μετά από αυτό το βιβλίο θα ξαναγράψω κά-
τι παρόμοιο, ακόμα και τώρα που πέρασαν χρόνια από την 
πρώτη του έκδοση ούτε που το σκέφτομαι, δεν είναι εύκολο, 
γι’ αυτό και μου πήρε τόσο χρόνο για να γραφτεί. Το να προ-
σπαθείς να περάσεις μηνύματα, αλήθειες και γνώσεις που κά-
ποιοι χλευάζουν, ποδοπατούν και θεωρούν γραφικές ανοη-
σίες και παλαβομάρες ειλικρινά είναι πολύ απογοητευτικό. 
Όμως από την άλλη, αν η αγάπη να θέλεις να βοηθάς τον συ-
νάνθρωπό σου ώστε να απεγκλωβιστεί από τα κλειδωμένα 
κουτιά του και να ξεκλειδώσει ως πνευματική οντότητα είναι 
ανοησία, τότε ας είμαι γραφική και ανόητη! Ο χρόνος είναι ο 
μόνος που θα δείξει αν έπραξα σωστά ή όχι. Το μόνο που εύ-
χομαι είναι να μπορέσω να ανάψω κι εγώ ένα τόσο δα κερά-
κι στη μνήμη όλων αυτών των πεφωτισμένων ανθρώπων που 
οι δάδες τους καίνε και φωτίζουν ακατάπαυστα αιώνες τώ-
ρα το Σύμπαν. Κι αν είναι τώρα βράδυ με έναστρο ουρανό, 
σηκωθείτε από τη θέση σας, πάτε στο παράθυρό σας, ανοίξ-
τε το, σηκώστε ψηλά το κεφάλι σας και κοιτάξτε τον. Αν κά-
ποια αστέρια λαμπυρίζουν περισσότερο από κάποια άλλα, εί-
ναι γιατί κρατούν αυτές τις δάδες. Γιατί αυτοί είναι οι πραγ-
ματικοί σταρ και όχι κάποια από τα καραγκιοζοποιημένα εί-
δωλα που μας προβάλλουν και επιβάλλουν η τηλεόραση και 
τα ΜΜΕ στον βωμό του εύκολου κέρδους, μεταφέροντας στη 
νεολαία μας σαθρά μηνύματα, οδηγώντας την σε ουτοπικές 
δοξασίες και κάλπικους παραδείσους. Όμως όσο υπάρχει αυ-
τός ο πλανήτης που λέγεται Γη, πάντα θα υπάρχει η ελπίδα 
και πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα τρέχουν εκεί που 
ματώνει ο πόνος, ανθίζει η έρευνα και μοσχοβολά η αλήθεια, 
προσπαθώντας να προσφέρουν. Γιατί ναι, και δόξα στον Δη-
μιουργό, υπάρχουν ακόμα αυτοί οι άνθρωποι. 
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Το βιβλίο που κρατάτε τώρα στα χέρια σας ξεκίνησε να 
γράφεται δειλά δειλά το 2005 συγχρόνως με τα μυθιστορή-
ματα που εξέδιδα. Εκδόθηκε για πρώτη φορά από τις Εκδό-
σεις Λιβάνη το 2008 μετά από μεγάλη περιπέτεια και κούραση 
με την επιμέλειά του, διότι αναγκάστηκα και ενώ είχε γίνει η 
επιμέλεια να αλλάξω επιμελήτρια διότι δεν μπορούσε να κα-
τανοήσει κάποια πράγματα και στην προσπάθειά της να τα 
διορθώσει, έγινε ζημιά. Έφαγα σχεδόν δύο μήνες να το επα-
ναφέρω στην αρχική του μορφή με τον χρόνο και την κούρα-
ση να με πιέζουν ασφυκτικά και να επιμεληθεί από την αρχή. 

Το βιβλίο, σε σύγκριση με τα μυθιστορήματά μου, κινήθη-
κε μέτρια γιατί το αναγνωστικό κοινό που τότε ήταν σε συ-
ντριπτική πλειοψηφία γυναικείο ήθελε να διαβάζει δακρύ-
βρεχτες ιστορίες έρωτα και αγάπης. Εκείνοι όμως που το 
επέλεξαν ενθουσιάστηκαν και το τίμησαν με ύμνους κριτι-
κών, λέγοντας πως μετά από αυτά που διάβασαν και έμαθαν 
ανατράπηκαν και άλλαξαν πολλά μέσα τους. Κάποιοι έπα-
θαν σοκ όταν συνειδητοποίησαν ότι οι αλήθειες που πίστευαν 
ως εκείνη τη στιγμή ήταν άθλια ψέματα, συνειδητά οργανω-
μένα από το σύστημα ώστε να αποδυναμώνονται ως πολίτες. 

Όταν αποφασίστηκε από τις Εκδόσεις Ψυχογιός η επανέκ-
δοσή του, μαζί με όλα τα παλιά βιβλία μου, γνώριζα πως με 
περίμενε πολλή δουλειά. Γι’ αυτό και το αφήσαμε τελευταίο. 
Από το 2005 και μετά είχαν αλλάξει πολλά πράγματα, όπως, 
για παράδειγμα, η εμφάνιση του facebook και των υπόλοι-
πων social media, η οικονομική κατάρρευση της χώρας μας, 
οι αλλεπάλληλες τρομοκρατικές επιθέσεις, το μεγάλο μετα-
ναστευτικό ρεύμα, η απελευθέρωση έκφρασης των ομοφυ-
λοφίλων από τα γκέτα περιθωριοποίησης και η ψήφιση νό-
μων, όπως το σύμφωνο συμβίωσης, που ως τότε ήταν αδια-
νόητα, η δημοσιοποίηση θρησκευτικών σκανδάλων και γενι-
κότερα σεξουαλικών σκανδάλων, όπως της παιδοφιλίας και 
της αιμομιξίας, που έβγαιναν πλέον στη φόρα χωρίς ντροπή 
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και φόβο να κάνει κάποιος καταγγελίες. Ήταν πράγματα 
που είχα προειδοποιήσει πως θα γίνουν και για τα οποία μί-
λησα σε μια εποχή που κανείς δεν τολμούσε να τα θίξει δη-
μόσια, όπως γίνεται σήμερα. 

Έπρεπε λοιπόν το βιβλίο, και ιδιαίτερα κάποια κεφάλαια, 
να ξαναγραφεί και να στηριχτεί σε σημερινά δεδομένα. Και 
το έκανα συμπληρώνοντας και αφαιρώντας κείμενα. Μου πή-
ρε πολύ χρόνο, θα μπορούσα να το αφήσω ως έχει και σε αυ-
τό το διάστημα να γράψω ένα μυθιστόρημα, που θα μου έδι-
νε πολύ περισσότερα κέρδη, όμως δεν το έκανα, δεν το σκέ-
φτηκα καν. Θεωρώ πως αυτό το βιβλίο είναι το κορυφαίο 
μου, επομένως έπρεπε να δώσω μεγάλη προσοχή γιατί μι-
λούσε για πολύ σοβαρά θέματα, πολλά εκ των οποίων βασί-
ζονταν σε ιστορικά γεγονότα. Και με χαρά διαπίστωσα πως 
δεν αναθεώρησα τίποτε από το τότε σκεπτικό μου, αντίθετα 
επιβεβαιώθηκα πόσο δίκιο είχα. Ζούμε πλέον σε μια κοινω-
νία μηδενισμού, με τη νεολαία να ζει στην κυριολεξία στον 
δικό της κόσμο, μη αντιλαμβανόμενη σοβαρά πράγματα που 
καθορίζουν το μέλλον της και που με μαθηματική ακρίβεια 
θα την οδηγήσουν σε αδιέξοδο ή στην κατάθλιψη ή τη μόνι-
μη επιθετικότητα ή ακόμη και την αυτοκτονία. Μηδενιστής 
σημαίνει δε σκέφτομαι, δεν αντιδρώ, δεν επαναστατώ, δεν 
έχω γνώμη, δεν εξελίσσομαι πνευματικά και συναισθηματι-
κά, ακολουθώ τη μάζα ως ερίφιο που αν πέσει στον γκρεμό, 
θα πέσω κι εγώ. 

Όμως τώρα χαλαρώστε κι ας κάνουμε μαζί αυτό το ταξί-
δι που έχει προορισμό τη γνώση, την απελευθέρωση του Εγώ 
μας και τον επαναπροσδιορισμό μας ως ανθρώπινες υπο-
στάσεις. 

Χρυσηίδα δημουλίδου
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1

Το «τρίτο μάτι»

Μία από τις πιο ανόητες ερωτήσεις που μου έχουν κάνει κα-
τά καιρούς είναι η εξής:

«Α, ώστε είστε συγγραφέας; Ώστε έτσι, ε; Και τι έχετε 
σπου δάσει;»

«Χμ, ξέρετε, δεν πρόλαβα να σπουδάσω, με το που τέλειω-
σα το σχολείο, λίγους μήνες μετά άρχισα να εργάζομαι ως αε-
ροσυνοδός. Βιοποριστικοί οι λόγοι, βλέπετε…»

Με κοιτούν κατάπληκτοι και με ελαφριά δόση περιφρό-
νησης.

«Αεροσυνοδός; Μπα! Και πώς γράφετε;»

Έλα ντε. Πώς γράφω η έρμη ασπούδαστη αεροσυνοδός; 
Αρχικά, κάθε φορά που είχα να απαντήσω σε παρόμοια ερώ-
τηση, ένιωθα άβολα και πολύ άσχημα, λες και είχα κλέψει κά-
τι πολύτιμο από το σπίτι κάποιου που με φιλοξένησε, με πε-
ριποιήθηκε και τώρα με ρωτούσε κατάπληκτος γιατί το έκα-
να. Προβληματίστηκα πραγματικά, σε σημείο που όταν έλε-
γα πως είμαι αεροσυνοδός δεν έλεγα πως είμαι και συγγρα-
φέας κι όταν έλεγα πως είμαι συγγραφέας, έκρυβα ότι είμαι 
και αεροσυνοδός. 

Τελικά αεροσυνοδός σήμαινε μόνο μια χαριτωμένη φα-



24 ΧΡΥΣΗΙΔΑ ΔΗΜΟΥΛΙΔΟΥ

© Χρυσηίδα Δημουλίδου, 2008, 2017
/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2017

τσούλα και καλό on air service,* ανίκανη να σκεφτεί, να εκ-
φραστεί, να πλάσει ιστορίες και το χειρότερο να περάσει μη-
νύματα; Ή μήπως σήμαινε ότι απλώς ήμουν κάποια ηλίθια; 
Και καλά εγώ, όλοι αυτοί που αγόραζαν τα βιβλία μου και 
τα έκαναν best sellers ήταν κι αυτοί ηλίθιοι; 

Άλλαξα την απάντηση.
«Ξέρετε, είμαι αεροσυνοδός και παράλληλα φοιτώ στο καλύ-

τερο πανεπιστήμιο του κόσμου και είμαι ακόμα  σπουδάστρια».
Με κοίταζαν τώρα με θαυμασμό.
«Αλήθεια; Σε ποιο πανεπιστήμιο φοιτάτε;»
«Στο πανεπιστήμιο της ζωής».
«Της ζωής;»
«Ναι, της ζωής, των εμπειριών και της επίκτητης γνώσης».
«Δηλαδή;»
«Δηλαδή τρία πουλάκια κάθονταν και πλέκανε πουλόβερ». 

Δεν έβγαζα άκρη. Στην αρχή εκνευριζόμουν, θύμωνα, γινό-
μουν είρωνας. Μετά σκέφτηκα ότι ο εκνευρισμός, η ειρωνεία, 
μα κυρίως ο θυμός ήταν ενδείξεις ανθρώπου που δεν έχει ωρι-
μάσει ή μάλλον που δε σκέφτεται σοφά. Και μπορεί να μην εί-
χα την απαίτηση να με αποκαλούν σοφή, ήθελα όμως να σκέ-
φτομαι ώριμα. Μπορείς να κακιώσεις και να θυμώσεις με κά-
ποιον που δε βλέπει πού πατάει επειδή είναι τυφλός; Όχι φυ-
σικά. Πώς λοιπόν να θυμώσω, αφού την ερώτηση μου την έκα-
ναν τυφλοί άνθρωποι;

«Άκουσα καλά; Τυφλοί είπατε;»
«Πολύ καλά ακούσατε, ναι, τυφλοί».
«Μα έχουν μάτια οι άνθρωποι αυτοί και βλέπουν».
«Δυστυχώς, αγαπημένοι μου, η συντριπτική πλειοψηφία 

* Σερβίρισμα στον αέρα.
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των ανθρώπων αυτού του ωραίου πλανήτη που λέγεται Γη 
είναι τυφλοί. Και όταν λέω τυφλοί, εννοώ ότι βλέπουν μόνο 
με τα μάτια τους».

«Μα με τι άλλο θα δουν; Έχουμε κι άλλα μάτια πέρα από 
τα δύο που ξέρουμε;»

«Εκεί θέλω να καταλήξω».
«Δε μου λέτε να μάθω;»
«Αν θέλετε να μάθετε, αυτό σημαίνει πως έχετε κάνει ένα 

βήμα προς την αλήθεια. Μπορεί να αποδεχτείτε αυτά που θα 
σας πω, όμως ίσως και να τα απορρίψετε. Το ζητούμενο εί-
ναι να ερευνήσετε κι άλλες πηγές πριν πάρετε την οριστική 
σας απόφαση».

«Θα το κάνω κι αυτό».
Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Η ύλη και η διάσταση είναι 

δύο παντελώς διαφορετικά πράγματα. 
Η ύλη έχει σχήμα, όγκο, χρώμα, οσμή, γεύση και κυρίως 

είναι ορατή, δηλαδή αντιληπτή από δύο όργανα που ονομά-
ζονται οφθαλμοί. Εν ολίγοις γίνεται αντιληπτή και από τις πέ-
ντε αισθήσεις μας. Οπωσδήποτε οι οφθαλμοί είναι ένα πολύ 
χρήσιμο εργαλείο, απαραίτητο για την εκτέλεση των καθη-
μερινών αναγκών του ανθρώπου. 

Η διάσταση δεν έχει σχήμα, δεν έχει όγκο, χρώμα ή οσμή 
και κυρίως δεν είναι ορατή με τους οφθαλμούς. Δε γίνεται 
αντιληπτή από τις πέντε αισθήσεις. Κι όμως υπάρχουν κάποιοι 
άνθρωποι που μπορούν να την αντιληφθούν, να την αγγίξουν, 
να τη νιώσουν. Και φυσικά όχι με τα βιολογικά τους μάτια, 
αλλά με κάποιο άλλο μάτι, το λεγόμενο τρίτο μάτι ή κυκλώ-
πειο ή μετωπιαίο ή της διανόησης ή της ενόρασης ή της ψυχής 
ή της γνώσης ή της σοφίας ή της αυτογνωσίας. Τέλος πάντων, 
επειδή αυτό το μάτι έχει πολλά ονόματα, θα επιλέξω την ορο-
λογία τρίτο μάτι. Το τρίτο αυτό μάτι βρίσκεται στο ύψος του 
κέντρου του μετώπου, πίσω από το κούτελό μας και ανάμεσα 
από τα δύο όργανα της όρασής μας και στο ύψος των φρυδιών. 
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Ο άνθρωπος το πρώτο πράγμα που κάνει μόλις έρχεται στον 
κόσμο είναι να ανοίξει διάπλατα τους οφθαλμούς του έκπλη-
κτος από αυτά που αντικρίζει, μετά να ουρλιάξει από τον πό-
νο στην προσπάθειά του να αναπνεύσει και μετά να κινήσει τα 
μέλη του στην προσπάθεια να ενεργοποιηθεί η μυοσκελετική 
διάστασή του. Στην ουσία είναι ανήμπορος, στο έλεος των με-
γάλων, που ενώ υποδέχονται, τουλάχιστον οι περισσότεροι, με 
χαρά την άφιξή του, στην πορεία θα κάνουν τα πάντα για να 
τον τυφλώσουν, κάτι φυσικά που διδάχτηκαν και οι ίδιοι από 
τους γονείς τους καθώς λέει και η σοφή παροιμία: «Με όποιο 
δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις».

Η σταδιακή τύφλωση ενός νέου ανθρώπου αρχίζει από το 
σπίτι, συνήθως από τους ίδιους τους γονείς, συνεχίζεται στο 
σχολείο από τους δασκάλους και μετά από τους φίλους, τους 
συντρόφους, τους συνεργάτες ή τους συναδέλφους. Στην αρ-
χή της νιότης όλα φαίνονται ευοίωνα, ρόδινα, μαγικά, καθώς 
η ζωή ξεδιπλώνει τα μυστικά της και μας καλεί να τα αποκωδι-
κοποιήσουμε. Αργότερα ο έρωτας, το σεξ, τα λεφτά, οι κοινω-
νικές εκδηλώσεις, η δουλειά μας, οι οικογενειακές υποχρεώ-
σεις απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μας και η 
ζωή μοιάζει με νεράκι που έχει μπει στο αυλάκι της. Και κά-
που εκεί στη μέση του κύκλου της ζωής, τη λεγόμενη κλιμακτή-
ριο, αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε τι δεν πάει καλά. Ξαφνικά 
όλα εκείνα που μέχρι χθες μας έδιναν χαρά τώρα μας αφή-
νουν αδιάφορους. Η δουλειά μας, που δόξα τω Θεώ μας απο-
φέρει καλά λεφτά, δε μας δίνει πια ικανοποίηση, ο σύντρο-
φός μας μας φαίνεται άοσμος, άχρωμος και κυρίως αόρατος, 
τα παιδιά μάς έχουν φορτώσει με του κόσμου τα προβλήμα-
τα, οι φίλοι μας δεν είναι πια τόσο κοντά μας, τα υλικά αγαθά 
που με τόσο μόχθο αποκτήσαμε και στόλιζαν τη ζωή μας μας 
είναι αδιάφορα. Όσο για τον έρωτα… αυτή είναι μια πονεμένη 
ιστορία. Κυρίως όμως ο εαυτός μας. Κοιτάζουμε στον καθρέ-
φτη και το μόνο που αντικρίζουμε είναι ένα κουρασμένο πρό-
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σωπο, αδιάφορο και κυρίως σκυθρωπό. Πού πήγε το χαμόγε-
λο; Πού κρύφτηκε η λάμψη, η χαρά της ζωής; Γιατί δε νιώθου-
με ικανοποιημένοι, ευτυχισμένοι, ξέγνοιαστοι;

Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν δίπλα μας και κάποιοι άλ-
λοι άνθρωποι, που σε αυτή την καμπή της ζωής αρχίζουν και 
αισθάνονται όλο και καλύτερα, χαμογελάνε με τους προβλη-
ματισμούς των άλλων γιατί τους φαίνονται αναίτιοι, νιώθουν 
ότι η ζωή τους είναι γεμάτη, βρίσκουν αμέσως απαντήσεις στα 
όποια προβλήματά τους και κυρίως αρχίζουν να αδιαφορούν 
γι’ αυτό που λέγεται ύλη. Είναι τόσο διαφορετικοί από το σύ-
νολο, που μας κάνουν να αναρωτιόμαστε αν είναι ηλίθιοι ή 
είμαστε εμείς ηλίθιοι. Κι όταν τους ρωτάς τι είναι πιο σημα-
ντικό στη ζωή τους, απαντούν πως τους αρκεί που είναι υγιείς 
και πως νιώθουν μέσα τους αγάπη για όλους.

Αγάπη; Τι πάει να πει αυτό; Όλοι αγαπάμε.
Κι όμως η αγάπη που πιστεύουμε οι περισσότεροι πως νιώ-

θουμε μέσα μας για τους άλλους είναι πολύ διαφορετική από 
την πραγματική της έννοια. 

Τι σημαίνει λοιπόν αγάπη; Σημαίνει πολλά, όμως ας ανα-
φέρουμε τα πιο βασικά:

• Αγάπη σημαίνει βάζω πάντα τον εαυτό μου δεύτερο.
• Αγάπη σημαίνει πάντα δίνω.
• Αγάπη σημαίνει δε βάζω όρια.
• Αγάπη σημαίνει ότι είμαι πάντα εκεί.
• Αγάπη σημαίνει ότι θέλω να σε βλέπω ευτυχισμένο.
• Αγάπη σημαίνει ότι σε αφήνω ελεύθερο να κάνεις αυ-

τό που σου αρέσει.
• Αγάπη σημαίνει ότι θέλω να παίρνω πάνω μου τον 

πόνο σου για να γελάς εσύ.
• Αγάπη σημαίνει ότι δεν αρνούμαι ποτέ να σου απλώ-

σω το χέρι.
• Αγάπη σημαίνει μπορώ να συγχωρώ. 
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Πόσοι από μας μπορούν να το κάνουν αυτό; Δεν είναι και 
τόσο εύκολο, ειδικά να μπορείς να συγχωρείς. Η συγχώρε-
ση είναι η βάση της αγάπης κι αν μπορείς να το κάνεις αυτό, 
μπορείς να κάνεις κι όλα τα υπόλοιπα. 

Ένα δείγμα καθαρής αγάπης είναι η γονική, ειδικά η μη-
τρική, όμως και πάλι αυτό δεν ισχύει σε όλες τις οικογένειες. 
Όχι πως και οι πατεράδες δεν αγαπούν το ίδιο τα παιδιά τους, 
αντίθετα, μερικές φορές περισσότερο, όμως η αγάπη της μά-
νας είναι ισχυρή από μόνη της, ίσως γιατί ο ομφάλιος λώρος 
στην ουσία δεν κόβεται ποτέ. Πότε όμως αγαπάμε πραγμα-
τικά; 

Αγαπάμε πραγματικά τα παιδιά μας όταν τα δεχόμαστε 
όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε να είναι. 

Αγάπη νιώθουμε για τους φίλους καρδιάς. Τους δεχόμα-
στε με τα πάθη τους και τα λάθη τους χαμογελώντας, χωρίς 
να δυσανασχετούμε λεπτό. 

Αγάπη νιώθουμε για τους γονείς, για τα αδέρφια μας, όταν 
όμως η οικογένεια είναι δεμένη και χωρίς να υπάρχουν διε-
νέξεις. 

Αγάπη νιώθουμε για τον σύντροφό μας όταν μας αρέσει 
να τον βλέπουμε ευτυχισμένο και όχι όταν μας κάνει εκεί-
νος ευτυχισμένους. 

Αγάπη πραγματική μπορεί να νιώσουμε για κάποιο ζώο, 
που να μην τελειώσει ούτε με τον θάνατό του.

Όταν όμως η αγάπη αρχίζει να μπερδεύεται με κάποια 
άλλα συναισθήματα και κυρίως ένστικτα, τότε υπάρχει νο-
θεία, αλλοιώνεται και χαλάει η συνταγή. Πολλοί κάνουν το 
μεγάλο λάθος μπερδεύοντας τον έρωτα με την αγάπη. Δύο 
εντελώς διαφορετικά πράγματα, γιατί το ένα έχει να κάνει 
με το αγνό συναίσθημα και το άλλο με το σεξουαλικό ένστι-
κτο. Δεν ήρθε όμως ακόμα η ώρα για να το αναλύσουμε αυ-
τό τώρα, ας συνεχίσουμε με την όραση. 
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Η κλιμακτήριος είναι το πρώτο καμπανάκι που μας χτυπά 
ο Ύψιστος και μας προειδοποιεί πως ουδείς αθάνατος. Εκεί-
νος βέβαια προειδοποιεί, όμως κάποιοι, εκτός από τυφλοί, 
είναι και κουφοί. Δεν το βλέπουν, δεν το ακούν. Και συνε-
χίζουν την πορεία της ζωής τους μέσα σε σύννεφα αιθαλο-
μίχλης που όλο και πυκνώνουν, πιστεύοντας ακράδαντα πως 
είναι ευτυχισμένοι επειδή είναι επαγγελματικά ή κοινωνικά 
επιτυχημένοι ή πλούσιοι ή διάσημοι ή όμορφοι ή ταλαντού-
χοι ή αξιόλογοι ή άρχοντες και βασιλιάδες. 

Κοιτάζονται καθημερινά στον καθρέφτη της ματαιοδο-
ξίας τους και λουσμένοι από το Εγώ τους νιώθουν πως όλα 
βαίνουν καλώς. «Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, πες μου ποιος 
είναι ο πιο όμορφος, ο πιο επιτυχημένος, ο βασιλιάς αυτού 
του κόσμου;»

«Εσύ, μόνον εσύ», απαντά ο καθρέφτης κι εκείνοι χαμογε-
λούν ακόμη πιο πλατιά. Και ξάφνου, ένα ωραίο πρωινό, ο κα-
θρέφτης τους θολώνει και δεν μπορούν να δουν καθαρά το εί-
δωλό τους. Κι όσο κι αν προσπαθούν να τον καθαρίσουν, εκεί-
νος γίνεται ακόμη πιο θαμπός, δεν μπορούν πια να δουν το υπέ-
ροχο είδωλό τους. Αναρωτιούνται, γιατί θόλωσε το τοπίο; Τι 
συμβαίνει; Ξεκινούν να ρωτούν φίλους, ακόμη και ειδικούς, 
πολλοί αρχίζουν να χαπακώνονται ή να κατεβάζουν τόνους 
αλκοόλ ή να πετάνε άσκοπα λεφτά –κυρίως οι γυναίκες–, ψω-
νίζοντας με μανία ό,τι υπάρχει σε ράφια καταστημάτων ή του 
διαδικτύου, μετατρέποντας τα σπίτια τους σε αποθήκες, ή να 
τζογάρουν ή να αναλώνονται πάνω σε κρεβάτια με έρωτες της 
μιας νύχτας ή να έχουν κάνει κολλητό τους τον πλαστικό χει-
ρουργό, ψάχνοντας τη λύση σε ένα πρόβλημα που ενώ υπάρχει 
είναι αόρατο. Μα αφού υπάρχει, γιατί δεν μπορούν να το δουν 
και να το απομακρύνουν ή να το πετάξουν από τη ζωή τους; 

Διότι πολύ απλά είναι τυφλοί. 
Νομίζουν πως βλέπουν.
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Και ενώ ο καιρός περνά, η κατάσταση επιδεινώνεται. Εν τω 
μεταξύ τα παιδιά μεγαλώνουν και φεύγουν από το σπίτι, κά-
ποιες φορές και ο σύντροφος γιατί βαρέθηκε ή τον χάνουν, και 
κάπου εκεί βαράει το δεύτερο καμπανάκι. Και αυτή τη φορά το 
ακούν. Τι είναι αυτό; Τάχα το σχολικό κουδούνι; Ή μήπως το 
κουδούνι του δικαστή; Του δικαστή; Ποιου δικαστή. Κι όμως…

Η ζωή, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει σαν σχολείο και κα-
ταλήγει δικαστήριο. Και, όπως η Θέμις που κρατά ζυγαριά, 
ζυγίζει.

«Τι δώσατε;»
«Τόσα».
«Τι πήρατε;»
«Τόσα».
«Για να τα ζυγίσουμε. Λυπούμαι πολύ, όμως δεν υπάρχει 

ισορροπία. Δώσατε πολύ λιγότερα από αυτά που εισπράξατε».
«Δεν είναι δυνατόν, κύριε δικαστά, είμαι σίγουρος ότι έδω-

σα περισσότερα».
«Πλανηθήκατε, αγαπητέ. Νομίζατε ότι δίνατε. Στην ου-

σία δίνατε μόνο όταν είχατε να λάβετε (δούναι εστί λαβείν) 
και μάλιστα εις διπλούν. Κοινώς υπήρξατε υπολογιστής και 
παρτάκιας».

«Παρτάκιας εγώ, κύριε δικαστά μου; Εγώ που στερήθη-
κα τα πάντα για την οικογένειά μου; Ξέρετε πόσα μου στοί-
χιζαν καθημερινά η γυναίκα μου και τα παιδιά μου; Ό,τι μου 
ζητούσαν το είχαν, τίποτε δεν τους έλειπε».

«Μα αυτό ήταν το λάθος σας, αγαπητέ. Δίνατε χρήμα-
τα και τους στερήσατε την αγάπη σας, την παρουσία σας. 
Γι’ αυτό τα παιδιά σας κατέληξαν να είναι δυστυχισμένα 
και να παίρνουν ναρκωτικά, γι’ αυτό η γυναίκα σας πήγαι-
νε σε ψυχαναλυτή και άρχισε να παίρνει τα αντικαταθλιπτι-
κά με τις χούφτες».

«Μα βοήθησα τόσους φίλους από οικονομική καταστροφή».
«Τους αποτελειώσατε, θέλετε να πείτε. Το να δανείζετε 
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χρήματα με υψηλούς τόκους κι αν δε σας τα επιστρέφουν να 
τους παίρνετε ό,τι έχουν και δεν έχουν δεν είναι βοήθεια, εί-
ναι καθαρή εκμετάλλευση».

«Μα έδινα μεροκάματο σε τόσο κόσμο».
«Και τους στύβατε σαν λεμονόκουπες, χώρια που δεν πλη-

ρώνατε το ΙΚΑ τους».
«Μα…»
«Λυπάμαι, αγαπητέ, αλλά το χάσατε το τρένο».
«Ποιο τρένο, τι σημαίνει αυτό;»
«Σημαίνει ότι είστε τυφλός και πιθανόν να παραμείνετε 

έτσι. Όπερ και σημαίνει ότι δε θα φτάσετε ποτέ στον τελικό 
σταθμό, τον σωστό σταθμό».

Κάπου εκεί κάποιοι αρχίζουν να ψυλλιάζονται και ρωτούν:
«Και πώς μπορώ να σωθώ; Υπάρχει γιατρειά;»
«Φυσικά και υπάρχει, αν προσπαθήσετε να ανοίξετε το 

τρίτο μάτι σας και επιτέλους να δείτε».
«Τρίτο μάτι; Έχω και τρίτο μάτι;»
«Βεβαίως και έχετε, εδώ πάνω στο κούτελό σας και είναι 

εσωτερικό, δε φαίνεται, θα φανεί όταν αρχίσετε να το χρη-
σιμοποιείτε».

«Και πώς θα το κάνω να ανοίξει;»
«Θα αρχίσουμε από τις δέκα εντολές, θέλετε να τις μάθετε;»
«Μα τις γνωρίζω».
«Δεν αναφέρομαι σε αυτές που διδαχτήκατε στο μάθημα των 

θρησκευτικών στο σχολείο σας. Αναφέρομαι στις καινούργιες».
«Δηλαδή υπάρχουν και νέες δέκα εντολές; Και οι παλιές;»
«Αυτές που ήδη γνωρίζετε καλά θα κάνετε να τις κρατή-

σετε μέσα σας, όμως οι καιροί άλλαξαν και προστέθηκαν κι 
άλλες δέκα. Γι’ αυτό καλό είναι να τις μάθετε και αυτές».

«Ε, τότε να ακούσω…»
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Π ού βρίσκεται ο Παράδεισος, η Εδέμ, η Γη της Επαγγελίας ή όπως 
αλλιώς ονομάζεται, που όλοι ψάχνουμε, και γιατί δεν μπορούμε να 

τον βρούμε; Ποιος ήταν ο Αδάμ και ποια η Εύα; Τους έδιωξε ο Θεός 
από τον Παράδεισο επειδή δοκίμασαν το μήλο της Γνώσης ή το μήλο 
της Άγνοιας; Μήπως τελικά ο Αδάμ πλάστηκε από το πλευρό της Εύας; 
Σας πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι ο άντρας είναι το ωραίο φύλο και η 
γυναίκα το ισχυρό; Θα σοκαριστείτε αν μάθετε ότι το αρσενικό φύλο δεν 
είναι παρά μια παραλλαγή του θηλυκού; Μήπως ο άντρας είναι «φύλο 
παροχής υπηρεσιών»; Αν ναι, τότε γιατί οι γυναίκες έζησαν επί σειρά 
αιώνων στη σκιά του; Φοβούνται πλέον οι άντρες τις γυναίκες; Μήπως 
οι άντρες τρέμουν πιο πολύ μη μείνουν στο ράφι; Πόσα ψέματα λέει η 
Εκκλησία στη γυναίκα και γιατί της αφαίρεσε το δικαίωμα της ηδονής; 
Ο Θεός υμνεί τον έρωτα ή τον απαγορεύει; Οι Έλληνες κάνουν έρωτα 
ή σεξ; Γνωρίζει ένα ζευγάρι ότι στο κρεβάτι τους είναι πάντα τρεις και 
όχι δύο; Ποιος όμως είναι ο τρίτος; 

Όλα αυτά που μας έκρυψαν, όλα αυτά που μας πόνεσαν, όλα αυτά που 
δικαιούμαστε να γνωρίζουμε, άντρες και γυναίκες. Ένα βιβλίο γραμμένο 
με απλά λόγια και αρκετό χιούμορ που λέει τα πράγματα με το όνομά 
τους. Ένα βιβλίο ζυμωμένο από τη ζωή και ψημένο από την εμπειρία, τη 
γνώση και την έρευνα, που θα σας πει μόνο αλήθειες, θα σας αφυπνίσει, 
θα σας κάνει να δείτε τη ζωή με διαφορετικό μάτι: το Τρίτο Μάτι. Ένα 
βιβλίο που σκοπό έχει να προσφέρει, να βοηθήσει για να μην υπάρχει 
τόσος πόνος. Γιατί η ζωή είναι πόνος κι όποιος δεν πονά σημαίνει πως 
δεν είναι «ζωντανός». 

Μια προσωπική έρευνα που μέσα από την εσωτερική αναζήτηση  
έγινε ανάγκη. Σίγουρα θα εκπλήξει, πιθανόν να προβληματίσει,  

ίσως ταρακουνήσει και ενδεχομένως να σοκάρει. Το ζητούμενο είναι  
να βρεθεί ο χαμένος Παράδεισος και η επιστροφή σε αυτόν.

Η ΧρυΣηΙδα δηΜουΛΙδου  
γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Σέρρες.  
Μόλις αποφοίτησε, ήρθε στην Αθήνα  

και γράφτηκε στη Σχολή Αεροσυνοδών,  
την Α.S.T. Αμέσως μετά προσελήφθη  

στην Ολυμπιακή Αεροπορία ως ιπτάμενη 
συνοδός. Παράλληλα με τη δουλειά της, 

συνεργάστηκε για κάποιο διάστημα  
ως δημοσιογράφος με το περιοδικό 
Discomoda In, κάνοντας ρεπορτάζ  
σε όλο τον κόσμο. Το 1997 εξέδωσε  

το πρώτο της βιβλίο από τις Εκδόσεις 
Λιβάνη. Από το 2009 μέχρι σήμερα 

συνεργάζεται με τις Εκδόσεις ΨυχΟΓΙΟΣ, 
όπου έχει εκδώσει συνολικά 23 έργα  

για ενηλίκους και παιδιά. Από το 2013 
ξεκίνησε συνεργασία με τις Εκδόσεις 

Διάπλαση για την έκδοση παραμυθιών.  
Όλα της τα βιβλία έχουν γίνει μπεστ σέλερ. 

Ακούραστη, αστείρευτη και αγιάτρευτα 
ερωτευμένη με την πένα, όπως δηλώνει  

η ίδια, ζει πλέον για να γράφει. 

 Για το βιβλίο της Μην ΠυροβοΛεΙΤε 
 Τη νυφη πήρε το Πρώτο Βραβείο 
Αναγνωστικού Κοινού στην Κύπρο,  

ενώ παράλληλα ήταν υποψήφια για το ίδιο 
βραβείο και στην Ελλάδα. Για τρεις συνεχόμενες 

χρονιές ήταν υποψήφια για το βραβείο 
«Συγγραφέας της χρονιάς» του περιοδικού  

Life & Style. Το 2004 βραβεύτηκε από  
το ΠΟΛΚΕΟΑ, το Πολιτιστικό Κέντρο 

Εργαζομένων της Ολυμπιακής Αεροπορίας.  
Το 2011 βραβεύτηκε από τη γενέτειρά της, τις 
Σέρρες, για την προσφορά της στα γράμματα. 
Τον Ιανουάριο του 2014, βραβεύτηκε από το 
λογοτεχνικό τμήμα της πρώην Ολυμπιακής 

Αεροπορίας. Το βιβλίο της Το ΣΤαυροδροΜΙ 
Των ΨυΧων μεταφράστηκε στα αγγλικά και 
Τα δακρυα Του Θεου στα βραζιλιάνικα και 
τα τσέχικα, ενώ Το κεΛαρΙ ΤηΣ νΤροΠηΣ 

κυκλοφόρησε στα τουρκικά. Έχει 
παρακολουθήσει μαθήματα σεναρίου και 
σεμινάρια φιλοσοφίας, γράφει σενάρια και 

στίχους και το 2014 έγραψε τα τρία πρώτα της 
θεατρικά έργα: Για ένα μπουκάλι φθηνό κρασί, 
Ποτέ δεν είναι αργά για την αγάπη και Εννέα 

χρόνια σιωπής. Άνθρωπος προσιτός και 
ιδιαίτερα κοινωνικός, έχει ταξιδέψει σε όλο  

τον κόσμο και της αρέσει πολύ το διάβασμα και 
η έρευνα. Είναι φανατική φιλόζωη και οικολόγος, 

 και θεωρεί ότι τα παιδιά είναι η μοναδική 
ελπίδα για ένα ειρηνικό αύριο, αρκεί να 

γαλουχηθούν σωστά. Μότο της: σπίτι χωρίς 
βιβλία, δωμάτιο δίχως παράθυρα. επιθυμία της:  
να τα προλαβαίνει όλα. Στόχος της: να γράφει 

βιβλία που θα αγαπηθούν. Όνειρό της: να 
υπάρξει αγάπη και δικαιωμένοι άνθρωποι.  
ευχή της: να υπάρχουν ευτυχισμένα και 

χαρούμενα παιδιά. ουτοπία της: να μπορούσε 
να γυρίσει πίσω τον χρόνο και να πετάξει  

ξανά με στολή, με τα φτερά της Ολυμπιακής, 
δίπλα στους παλιούς συναδέλφους της…

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τη συγγραφέα μέσω 
των σελίδων της στο facebook, ΧρυΣηΙδα 

δηΜουΛΙδου /Chrysiida Dimoulidou /  
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

dimoulidouch@ath.forthnet.gr

6η ΧΙΛΙΑΔΑ

Εμπλουτισμένη επανέκδοση του βιβλίου ΣΟΥΙΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ


