Βασίλης Χολέβας
Παιδαγωγός - Νοµικός
Θεσσαλονίκη

"Πώς να γίνεις ήρωας στην
καθηµερινή σου ζωή"

Ο σηµερινός άνθρωπος δεν είναι ικανοποιηµένος από τη
ζωή του. Νιώθει πλήξη, µιζέρια, ανικανοποίητο, άδειος. Γενικά
αισθάνεται ότι δεν προσφέρει τίποτα σπουδαίο στην κοινωνία,
ούτε και στον εαυτό του. Του λείπει και η αυτοπεποίθηση και το
υψηλό ηθικό. Τα έχει όλα, (καταναλωτικά αγαθά), ζει καθηµερινά
τα ίδια και τα ίδια, η επόµενη µέρα είναι φωτοτυπία της
προηγούµενης. ∆ουλειά, σπίτι, ύπνος και ξανά τα ίδια. Αντίθετα
θαυµάζει όλους τους ήρωες που από µικρό παιδί διάβαζε και
µάθαινε

στο

σχολείο.

Εκείνοι

ζούσαν

δυνατές

συγκινήσεις,

δυνατές εµπειρίες που αυτός δεν έζησε ούτε θα ζήσει αλλά θα
παραµένει ένα άσηµο και αδύναµο ανθρωπάκι. Πιστεύει ότι
πρώτον δεν έχει τέτοιες ευκαιρίες για ηρωισµό που είχαν αυτοί
και δεύτερον και να τις είχε δε θα µπορούσε να κάνει αυτά τα
κατορθώµατα και άθλους που έκαναν αυτοί. ∆εν θα είχε τη
δύναµη µέσα του.
Και όµως! Μπορείς να γίνεις κανονικός ήρωας!
Πράγµατι, όλοι µπορούµε να γίνουµε ήρωες, αρκεί να
ξέρουµε το τρόπο. Οι ήρωες είτε γεννιούνται είτε γίνονται απ' τα
γεγονότα,

είτε

γίνεται

γιατί

το

επιθυµεί

πολύ.

∆εν

έχουν

δυνατότητες παραπάνω από εµάς τους απλούς ανθρώπους, ούτε
µαγικές δυνάµεις ή ανεξάντλητη αποθήκη δυνάµεων µέσα τους.
Και αυτοί απλοί άνθρωποι σαν και εµάς ήταν.

Τι είναι ήρωας
Ο ήρωας έχει ένα διαφορετικό σκεπτικό και θεώρηση της
ζωής απ' ότι εµείς. ∆ηλ. ο ηρωισµός βρίσκεται στο µυαλό. Από
το πώς σκέπτεται γίνεται ή όχι ήρωας. Ο ήρωας λοιπόν κατ'
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αρχήν δεν βλέπει µίζερη τη ζωή, αλλά σαν άπειρες ευκαιρίες να
κάνει µεγάλα και σπουδαία πράγµατα. ∆εν χρειάζεται όπως
νοµίζουν οι περισσότεροι να υπάρχει πόλεµος για να γίνεις
ήρωας. Και εν καιρώ ειρήνης µπορείς να είσαι εξ ίσου µεγάλος
ήρωας. Μάλιστα στην ειρήνη είναι πιο δύσκολο να γίνεις, γιατί τα
συναισθήµατα

δεν

παραδείγµατα

δεν

βρίσκονται
είναι

σε

φανερά

έξαρση,
στους

τα

ηρωικά

διπλανούς

σου

ανθρώπους, ώστε να τους µιµηθείς ή να επαναστατήσεις µέσα
σου για να τους µοιάσεις. Αλλά πρέπει να ξέρουµε ότι και εν
ειρήνη, η ζωή είναι ένας διαρκής πόλεµος, σκληρός και κοπιώδης
µε ήττες ή νίκες, µε καταστροφές ή θριάµβους. Οι ευκαιρίες είναι
καθηµερινές και ατέλειωτες. Από το πως αντιδράς απέναντι στις
ευκαιρίες αυτές γίνεσαι ή όχι ήρωας. Ο ήρωας λοιπόν κατ' αρχήν
δεν φοβάται τη ζωή, δε φοβάται τις δυσκολίες και τα αδιέξοδα
γιατί πιστεύει ότι µπορεί να τα νικήσει µαχόµενος σκληρά και ότι
"κάθε πρόβληµα έχει τη λύση του".
Πράγµατι για να παλέψεις ηρωικά, πρέπει να πιστεύεις σ'
αυτό, ότι δηλ. όλα τα προβλήµατα έχουν λύση και όλα τα
αδιέξοδα" έχουν έξοδο. Αν δεν το πιστέψεις αυτό, τότε γιατί να
πολεµήσεις µε αυταπάρνηση; Γιατί να τα δώσεις "όλα για όλα";
Άλλωστε τι σηµαίνει "υψηλό ηθικό;" Ακριβώς το παραπάνω, και
χαµηλό ή πεσµένο ηθικό, το γεγονός ότι πιστεύεις ότι µάλλον θα
νικηθείς και ότι είσαι αδύναµος. Στο πόλεµο δεν µετρά η
αριθµητική υπεροχή του αντιπάλου, αλλά το ψυχικό σθένος και
το υψηλό ηθικό.
Ένα

στοιχείο

κάθε

ήρωα

είναι

η

αυταπάρνηση,

η

αυτοθυσία. Ένας εγωιστής είναι αδύνατον να γίνει αληθινός
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ήρωας. Ο εγωισµός σε κάνει να σκέφτεσαι µόνο την ασφάλεια
του εαυτούλη σου, πώς θα σώσεις µόνο τον εαυτό σου και καρφί
δεν σου καίγεται για τους διπλανούς σου. Αλλά σήµερα αυτό
είναι και το µεγάλο πρόβληµα στον κόσµο µας. Γίναµε όλοι
εγωιστές και νοιαζόµαστε µόνο για τον εαυτούλη µας. Ο ήρωας
αντίθετα, όταν χρειασθεί, περιφρονεί το συµφέρον του και όταν
υπάρχει σοβαρός λόγος θυσιάζει και τη ζωή του για τους άλλους.
Ο "άλλος" για τον ήρωα δεν είναι ξένος, είναι ένας συνάνθρωπος
που όταν χρειάζεται βοήθεια θα του τη δώσει ευχαρίστως, έστω
κι' αν διατρέξει κάποιο κίνδυνο.

Ξεπέρασµα του φόβου του θανάτου
Ο

µεγαλύτερος ανασταλτικός παράγοντας για να γίνει

κάποιος ήρωας είναι ο φόβος του θανάτου. Στον πόλεµο είναι η
βασική αιτία για να είσαι δειλός. Στην ειρήνη, πάλι είναι βασικός
λόγος να µη κάνεις σπουδαία πράγµατα. Ο φόβος του θανάτου
σε κάνει δειλό ανθρωπάκι, µίζερο που αναζητεί τις πιο ασφαλείς
λύσεις, ας είναι και λάθος. Αν τρέµεις για την υγεία σου ή
αόριστα µη πάθεις κάτι, τότε θα µένεις πάντα στάσιµος. Ο
άνθρωπος απ' τη φύση του έχει µέσα του µια τάση για ηρωισµό,
που συχνά εµείς την καταπνίγουµε. "Τα νιάτα είναι πλασµένα για
τον ηρωϊσµό" λέει ο Πώλ Κλωντέλ, αλλά ισχύει για όλες τις
ηλικίες. Η επανάσταση του 1821 βρήκε τον Κολοκοτρώνη στα 5053 του. Ξεπέρασε όµως όλους τους νεώτερους. Ο θάνατος
άλλωστε δεν είναι τίποτα τραγικό, είναι η φυσική µας µετάβαση
στο ∆ηµιουργό µας. Πού είναι λοιπόν το "τροµερό;". Αφού αυτό
θα συµβεί σε όλους µας. Είναι θέµα χρόνου και ουδείς ξέφυγε
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απ'

αυτόν.

Οι

Σπαρτιάτες

θεωρούσαν

τον

ηρωικό

θάνατο

πανηγύρι, όπως και τον πόλεµο. Χίλιες φορές να ζήσεις µια
σύντοµη αλλά ηρωική ζωή, παρά µια πολύχρονη δειλή και µίζερη
ζωή.

Συνήθεια και ο ηρωισµός
Πράγµατι αν εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου να δίνει στα
προβλήµατα τις ηρωικότερες λύσεις, τότε όπως σ' όλα τα
πράγµατα, ο εγκέφαλος συνηθίζει να επιλέγει από µόνος του πια,
χωρίς προσπάθεια, την ηρωικότερη λύση σε κάθε πρόβληµά σου.
Ισχύει και εδώ ο νόµος της συνήθειας. Το ίδιο ισχύει βέβαια και
για την δειλία. Αν αρχίσεις να σκέφτεσαι δειλά και φοβικά, θα
εθιστεί ο εγκέφαλος στο να παίρνει δειλές και µίζερες αποφάσεις.
Γι’ αυτό η ηρωική αντίδραση στα προβλήµατα για τον ήρωα είναι
γρήγορη και σχετικά εύκολη υπόθεση, ενώ για τον δειλό, ισχύει
το αντίθετο.

Φόβος και φοβία
Άλλο φόβος, άλλο φοβία. Ο φόβος είναι φυσιολογική
αντίδραση σε ένα υπαρκτό κίνδυνο. Η φοβία είναι φόβος που δεν
δικαιολογείται, δεν υπάρχει υπαρκτός κίνδυνος, κι' αν υπάρχει
τέτοιος κίνδυνος, βρίσκεται µόνο στη νοσηρή µας φαντασία.
Σήµερα οι περισσότεροι άνθρωποι λόγω του άγχους έχουµε
διάφορες

φοβίες.

Αυτές

µας

κάνουν

δειλά

και

φοβικά

ανθρωπάκια που δεν πρόκειται έτσι να κάνουµε κάτι σπουδαίο ή
επαναστατικό, αφού θα αναχαιτίζουν κάθε ηρωική απόφασή µας,
οδηγώντας

µας

µόνο

σε

συντηρητικές
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λύσεις.

Οι

φοβίες

ξεπερνιούνται µε το να µη αποφεύγουµε αυτό που φοβόµαστε,
αλλά να ερχόµαστε σ' επαφή και σύγκρουση µε ό,τι µας φοβίζει.
Έτσι εξοικειώνεται το άτοµο µε τη φοβία και βλέπει ότι δεν
υπάρχει πράγµατι κίνδυνος ή ότι η πιθανότητα να υλοποιηθεί µια
φοβία είναι σπανιότατο. Στην αρχή είναι δύσκολο να έρθει
πρόσωπο µε πρόσωπο µε τη φοβία, αλλά σιγά σιγά συνηθίζει και
στο τέλος την ξεπερνά τελείως, σε σηµείο να ντρέπεται που
φοβόταν κάτι τόσο "αστείο". Σήµερα οι άνθρωποι που πάρα
πολλοί

πάσχουν

από

αγχώδη

νεύρωση,

βασανίζονται

από

ποικίλες "αστείες" φοβίες. Γιγαντοποιούν µέσα τους την φοβία
και καθώς οι φοβίες γεννούν άλλες φοβίες, γίνεται όλο και πιο
δειλό ανθρωπάκι έως πανικοβληµένο χωρίς κανένα πραγµατικό
λόγο.

Οι ιστορικοί ήρωες και οι σηµερινοί ήρωες.
Ο ήρωας της ιστορίας του Σχολείου, διακινδύνευε µε τόλµη
τη ζωή του προκειµένου να χαρίσει την ελευθερία στο λαό του.
∆εν

πολεµούσε

µόνο

στο

σχετικά

ασφαλές

ταµπούρι

ή

χαράκωµα. Έβγαινε απ΄ αυτό, έκανε επίθεση, χιµούσε στον
εχθρό και πολλές φορές πολεµούσε σώµα µε σώµα. Ο σηµερινός
ήρωας

κάνει

Εµφανίζεται

το
το

ίδιο

ακριβώς

πρόβληµα

στην
εχθρός)

(ο

καθηµερινή
και

το

του

ζωή.

πολεµάει

µε

λυσσώδη αντίσταση (το χαράκωµα) και όταν κρίνει ότι πρέπει,
επιτίθεται σ΄αυτό (λυσσώδη έφοδο). Βλέπετε καµµία διαφορά
στους δύο ήρωες ; στον κίνδυνο θα µου πείτε. Μα και στην
ειρήνη η επίθεση στο πρόβληµα και η οριστική λύση του
απαιτούν κινδύνους. Το ρίσκο που δείχνουµε στην εν ειρήνη

5

µάχη δεν είναι κίνδυνος ; Όταν παίρνουµε µια απόφαση τολµηρή
για να λύσουµε ένα πρόβληµα, είναι αυτό πάντα ακίνδυνο ; Το
ρίσκο εξ ορισµού ενέχει µέσα του τον κίνδυνο. Είµαστε ποτέ
100% σίγουροι ότι πήραµε τη σωστή απόφαση ; ∆εν νοµίζω.
Όταν όµως ο άνθρωπος προτιµά να αφήσει άλυτο το πρόβληµα
και να µην πάρει καµµιά απόφαση, από «σωφροσύνης», µη
υλοποιηθεί ο κίνδυνος αυτός δεν είναι δειλία ; Το ίδιο δεν κάνει
και ο δειλός στη µάχη ; κρύβεται συνέχεια στο χαράκωµά του. Τι
κερδίζει ; τίποτα, µόνο τη µιζέρια του.
Τι χάνει ; Τη λύση στο πρόβληµα. Είναι ένα συντηρητικό
άτολµο και άβουλο άτοµο. Εννοείται ότι αν υπάρχουν αρκετές
πιθανότητες να χάσουµε, τότε δεν ρισκάρουµε. Θέλουµε «τόλµη
µε σωφροσύνη», αλλιώς περνάµε τα σύνορα του ήρωα και πάµε
στην αφροσύνη. Τόλµη µε αφροσύνη ό,τι χειρότερο. Η σώφρων
όµως τόλµη, µόνο σε νίκες οδηγεί. «Ο τολµών νικά», είναι το
έµβληµα των δυνάµεων των ΛΟΚ. Μια παροιµία λέει : η τύχη
βοηθάει τους τολµηρούς.
Να επισηµάνουµε εδώ και κάτι περίεργο : η τόλµη, ο
κίνδυνος, δηµιουργούν ένα σύστηµα βιοχηµικών αντιδράσεων
εκκρίνει το άτοµο «ενδορφίνες», δηλαδή ουσίες µε ίδια σχεδόν
χηµική δοµή µε τη µορφίνη. Αυτό δηµιουργεί µια ευφορία, «η
ευφορία της αδρεναλίνης» όπως τη λένε. Γι΄αυτό και πολλοί
άνθρωποι

ασχολούνται µε επικίνδυνα σπορ, (εξτριµ σπορ),

δηλαδή ακραία σπορ, µόνο και µόνο για να νιώσουν την «ηδονή
του κινδύνου», την ευφορία της αδρεναλίνης.
Αδρεναλίνη

ως

γνωστόν

είναι

ουσία

που

εγχύνει

ο

οργανισµός, όταν κινδυνεύει το άτοµο, η οποία ευαισθητοποιεί
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όλες τις αισθήσεις, προκαλεί ταχυκαρδία ώστε το άτοµο να
ανταπεξέλθει στον κίνδυνο» και έτσι κάποιοι προκαλούν µόνοι
τους όλα αυτά, µε ακραία και πραγµατικά επικίνδυνα σπορ. Τι
ντροπή για το δειλό ! Άλλοι προκαλούν τον πραγµατικό κίνδυνο
(καλώς ή κακώς) για να νιώσουν λίγη ηδονή κι άλλοι τον τρέµουν
και

τον

αποφεύγουν

για

να

µη

νιώσουν

άσχηµα.

Πόσο

διαφέρουµε οι άνθρωποι µεταξύ µας ! Όταν λοιπόν νιώθει φοβία
για κάτι το άτοµο, ας θυµάται ότι άλλοι πληρώνουν πανάκριβα τα
εξτριµ σπορ για να νιώσουν φόβο κι αυτός τον έχει δωρεάν. Ας
µην αποφύγει λοιπόν τη φοβία αλλά ας συγκρουσθεί µαζί της
σκληρά για να τη νικήσει.
Εδώ επιτρέψτε µου µια παρένθεση. Είπα στην αρχή ότι ο
άνθρωπος

πλάσθηκε

για

ηρωισµό

και

µαραζώνει

µε

την

«υπερασφάλεια», να λοιπόν η εξήγηση γιατί σ΄ όλο τον κόσµο
ανθίζει το φαινόµενο των εξτριµ σπορ. Ικανοποιούν οι άνθρωποι
αυτή

την

ανάγκη

να

νιώσουν

και

να

γίνουν

ήρωες.

Να

σηµειώσουµε ακόµη εδώ ότι µέχρι σήµερα έχουν σκοτωθεί
πολλοί αθλητές ακραίων σπορ (ορειβάτες, αλπινιστές, ουράνιο
σκι, αλεξιπτωτιστές ελεύθερης πτώσης, πτώση από πολύ υψηλές
γέφυρες ή γερανούς δεµένοι µε λαστιχένιο σκοινί, ράφτιγκ, κ.λ.π.
κ.λ.π.
Πρόσφατα στον πόλεµο της Βοσνίας και του Κοσόβου,
έγραψαν

οι

εφηµερίδες

ότι

Ιταλοί

«µαχητές

του

Σαββατοκύριακου», πήγαιναν κάθε Σαββατοκύριακο στο µέτωπο
ντυµένοι στρατιώτες για να πολεµήσουν τους Σέρβους. Σκοπός
τους

να

νιώσουν

λίγη

«ηδονή

ηρωισµούς»,

άσχετα

αν

ο

ηρωισµός είναι κάτι πολύ διαφορετικό και βαθύ. Ο πειρατής π.χ.
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που

ορµά

στο

καράβι

για

να

το

ληστέψει

και

σκοτώνει

ανθρώπους, ποτέ κι από κανένα δε θεωρήθηκε ήρωας. Ο ήρωας
αγωνίζεται µόνο για ευγενείς σκοπούς, αλλιώς είναι τυχοδιώκτης,
κακούργος, εγκληµατίας κ.λ.π. Το ίδιο συµβαίνει και στην ειρήνη.
Αν κάποιος π.χ. εργατικότατος και «πετυχηµένος» δικηγόρος
αθωώνει µεγαλεµπόρους ναρκωτικών ή σαν σύµβουλος εταιρίας
αρπάζει σπίτια φτωχών ανθρώπων αντί πινακίου φακής, έστω κι
αν δηµιουργεί στη ζωή του διάφορα πράγµατα µε τα µατωµένα
αυτά χρήµατα, δεν µπορεί να θεωρηθεί ήρωας. Περισσότερο
µοιάζει τον πειρατή που γεµίζει µε λάφυρα το νησί καταφύγιό
του. Ούτε είναι ηρωική η τόλµη του παράνοµου αρχιλογιστή που
κλέβει την εταιρία του. Είναι η τόλµη του «κακού».

Ευκαιρίες για καθηµερινές ηρωικές πράξεις σήµερα στην
ειρήνη
Είναι πολλές πράγµατι. Ο εργαζόµενος που ξυπνά στις 3 ή
4 το πρωί για να πάει στη δουλειά του χωρίς να δυσανασχετεί
και νικά την υπνηλία και δεν βάζει το ρολόι να ξαναχτυπήσει µισή
ώρα αργότερα, είναι ήρωας. Μοιάζει µε την πρωινή έφοδο εν
καιρώ

πολέµου.

Ο

ίδιος

αρχίζοντας

µε

κέφι

και

όχι

µε

κατεβασµένα µούτρα πρωί-πρωί την εργασία του κάνει ηρωική
πράξη. Γιατί ξεπερνά τον εαυτό του.
Η συνεχής επιµέλεια στην εργασία του και η προσπάθεια
και αγωνία του να καταφέρει το καλύτερο στη δουλειά του είναι
ηρωική πράξη.
∆ιότι ενώ µπορεί να τεµπελιάσει, να λουφάρει, να κάνει
µέτρια δουλειά και µάλιστα χωρίς να τον υποψιασθεί το αφεντικό,
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προτιµά το δύσκολο δρόµο του µόχθου και πόνου. Η άρνηση του
∆ικηγόρου ν΄ αθωώσει τον µεγαλέµπορο ηρωίνης είναι πράξη
εποποιίας.

Θα

κέρδιζε

εκατοµµύρια

και

τώρα

τα

χάνει.

Ο

χειρούργος που του προσφέρει ο ίδιος ο φτωχός ασθενής
«φακελάκι»

και

δεν

δέχεται

είναι

πράξη

εποποιίας.

Χάνει

εκατοµµύρια τον µήνα για να µείνει άνθρωπος. Γιατί τελικά αυτό
συµβαίνει σήµερα : για να παραµείνεις άνθρωπος σ΄ένα κόσµο
γενικής διαφθοράς και όπου όλες οι αξίες καταρρέουν, εσύ
παλεύεις να µείνεις αδιάφθορος, αλλά αυτό σου κοστίζει ακριβά.
Οι

πράξεις

αυτές

είναι

πράξεις

αυτοθυσίας

και

αυταπάρνησης. Χρειάζεται λοιπόν πόλεµος για να γίνεις ήρωας ;
Ο ασθενής που µαθαίνει ότι έχει καρκίνο και θα πεθάνει σε 6
µήνες, αλλά δεν το βάζει κάτω και προσπαθεί να εκµεταλλευθεί
αυτούς τους 6 µήνες χωρίς κλάψες και κατάθλιψη τι διαφέρει από
τον Κολοκοτρώνη, τον Αθανάσιο ∆ιάκο, τους Σπαρτιάτες του
Λεωνίδα ; Ο έγγαµος εργαζόµενος που του «ρίχνεται» η κοπέλα
του διπλανού γραφείου και λέει όχι, η δύναµη που διαθέτει δεν
είναι ισάξια του Παπαφλέσσα ; Ο κουλουρτζής στο πεζοδρόµιο
που δουλεύει στο κρύο και στη βροχή για να θρέψει τα παιδιά
του και να µη προσχωρήσει στην παρανοµία για εύκολα χρήµατα,
δεν είναι πολεµιστής που θυσιάζεται για να ζήσουν καλύτερα οι
άλλοι ; Αντίθετα, για ποιο ηρωισµό, αυτοθυσία και παρόµοιες
αρετές

θα

αναφέρουµε

για

τους

ατέλειωτους

εγκληµατίες,

κλέφτες, απατεώνες που ζουν σε βάρος της κοινωνίας ; ∆ιάλεξαν
τον εύκολο δρόµο, το εύκολο χρήµα. Το ίδιο ισχύει και για την
ιερόδουλη που διάλεξε το δρόµο της λιποταξίας, όποιους λόγους
και αν επικαλείται.
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Πολλές φορές κάθισα στο πεζοδρόµιο να δω τους «ήρωες
της

σκαλωσιάς».

Ανθρώπους

απλούς,

σουβατζήδες

πατώντας πάνω σε µία µόνο σανίδα στον 6
κορώνα

γράµµατα

τη

ζωή

τους.

Μια

ο

που

όροφο παίζουν

στραβοπατηµασιά

και

τελείωσαν όλα. Κι όµως συνεχίζουν πιστοί στο καθήκον. ∆εν
διαφέρουν από τους ακροβάτες του τσίρκου, µάλιστα αυτοί δεν
έχουν δίχτυ ασφαλείας να τους περιµένει στον α΄ όροφο όπως
τους ακροβάτες του «salto mortale». Ειλικρινά, θαυµάζω αυτούς
τους

ανθρώπους

του

vivere

pericolosamente

(του

ζην

επικινδύνως), όσο θαυµάζω και τους ήρωες του 1821.
Βλέπω καθηµερινά ήρωες συναδέλφους δασκάλους, που
ενώ εκτέλεσαν το τυπικό καθήκον τους, να προχωράνε πιο πέρα,
να µαθαίνουν στα παιδιά σηµαντικά πράγµατα της ζωής που δεν
είναι υποχρεωµένοι, αλλά το κάνουν για το καλό των παιδιών, να
τους προφυλάξουν από τους σύγχρονους κινδύνους κι ας είναι
κατάκοποι οι ίδιοι από την εντατική εργασία τους. ∆εν χρειάζεται
να πας σε επικίνδυνα ποτάµια να κάνεις ράφτιγκ ή να πέσεις µε
ελεύθερη πτώση και ταχύτητα 3000 χλµ. ανά ώρα, για να χύσεις
αδρεναλίνη.

Και

αυτό

το

«ηρωικό

µεράκι»

του

∆ασκάλου

ανεβάζει την αδρεναλίνη του γιατί του αφήνει µια ικανοποίηση,
µια ευφορία ότι ξεπερνά τον εαυτό του. Άλλωστε το είπα και
πριν: είναι πιο δύσκολο να είσαι ήρωας στην ειρήνη ενώ στον
πόλεµο τα συναισθήµατα είναι σε ευαισθησία και έξαρση και πιο
εύκολα παίζεις τη ζωή σου «κορώνα - γράµµατα». Γυρίζει ο
εργαζόµενος κατάκοπος από την εργασία του και αντιµετωπίζει
σφοδρή γκρίνια από τη γυναίκα του. Όµως δεν χάνει την
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ψυχραιµία του. Αντιµετωπίζει ήρεµα και ευγενικά τη σύζυγό του
και προσπαθεί µε διάλογο να της εξηγήσει.
Γνωρίζετε πόσο ηρωισµό χρειάζεται το παραπάνω ;
Κάποτε έφεραν στον Μ. Αλέξανδρο κάποιον που έκανε ένα
έγκληµα. Ο Μ. Αλέξανδρος του λέει : πριν λίγο εκπολιόρκησα την
οχυρωµένη Τύρο, έργο πολύ δύσκολο. Τώρα όµως πρέπει να
συγχωρήσω εσένα, πράγµα πολύ πιο δύσκολο.
Γυρίζει ο εργαζόµενος σπίτι του νωρίτερα και συλλαµβάνει
στο κρεβάτι τη σύζυγό του µε ένα κοινό φίλο τους. ∆ιατηρεί την
ψυχραιµία του, δεν δέρνει κανένα, δεν αρπάζει την κυνηγετική
καραµπίνα που είναι κρεµασµένη δίπλα του, τους αφήνει να
τελειώσουν αυτό που άρχισαν λέγοντας απλώς : αύριο που θα
έχω ηρεµήσει θέλω να συζητήσουµε γι΄αυτό το τροµερό που
συνέβη. Πέστε µου, ο ηρωισµός αυτού του ανθρώπου, που
ξεπέρασε τον εαυτό του και τις ανθρώπινες αδυναµίες, διαφέρει
σε τίποτα από τον ηρωισµό των 300 του Λεωνίδα στο στενό των
Θερµοπυλών ; Εγώ λέω όχι !!! Σε τίποτα δε διαφέρει. ∆εν έχει
σηµασία αν δεν αντιµετώπισε τα βέλη και τα σπαθιά των
Περσών. Τα βέλη που δέχθηκε στην ψυχή του ήταν πολύ
χειρότερα. Αυτός ο άνθρωπος µπορεί µε την ανώτερη αυτή
συµπεριφορά να κερδίσει και τη γυναίκα του, να διατηρήσει και
την οικογένεια µε τα παιδιά του σε ισορροπία. Πόσοι και πόσοι
όµως

άνθρωποι,

όταν

βρέθηκαν

σε

παρόµοια

περίπτωση,

πιάσανε την καραµπίνα, τους πυροβόλησαν, βρέθηκαν 20 χρόνια
φυλακή, κατέστρεψαν και τα παιδιά τους. Γιατί ; από δειλία. ∆εν
είχαν

τη

γενναιότητα,

την

εσωτερική

ψυχική

δύναµη

να

αντιµετωπίσουν το γεγονός. Άσχετα, βέβαια, αν αυτοί είπαν
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αργότερα ότι σκότωσαν για να προστατεύσουν τον ανδρισµό
τους!!!...
Προσπαθώ να φέρω ακραία παραδείγµατα ηρωισµού στην
καθηµερινότητα της ειρήνης, ώστε να φανεί καθαρά αυτό που
θέλω να στείλω σαν µήνυµα : ότι εν ειρήνη ο ηρωισµός είναι πιο
δύσκολος και µετράει διπλά και ακόµη ότι η καθηµερινότητα είναι
γεµάτη από ευκαιρίες για να επιδείξουµε ηρωισµό, γενναιότητα,
αυτοθυσία, αυταπάρνηση, κ.λ.π. Προσπαθώ ακόµα να στείλω
σαν µήνυµα ό,τι και στην ειρήνη ζωή µας, υπάρχει «εγκατάλειψη
θέσης», «λιποταξία ενώ πλησιάζει ο εχθρός», «ύπνος εν ώρα
σκοπιάς», «αυτοτραυµατισµός» για να απαλλαγούµε από το
µέτωπο και να γυρίσουµε στα µετόπισθεν κ.λ.π. Μ΄ αρέσει να
διαβάζω ιστορία, για να βλέπω και να συνειδητοποιώ τους
αγώνες που έδωσαν οι ήρωες και ανάλογους αγώνες να δώσω
στη ζωή µου για προβλήµατα που όλοι µας αντιµετωπίζουµε σε
καιρό ειρήνης. Πόσο άδικο λοιπόν έχουν όσοι πιστεύουν ότι
τώρα στην ειρήνη χάνουν την ευκαιρία για ηρωικές εµπειρίες και
έντονες συγκινήσεις. Γεµάτη είναι η ζωή απ΄ αυτές, αρκεί να
διαλέξεις εσύ των ηρωικό δρόµο ή την ηρωική λύση για να ζήσεις
ανάλογες εµπειρίες και συναισθήµατα. Άλλωστε πιστεύω ότι ο
Θεός γι΄αυτό µας αφήνει 80-90 χρόνια στη ζωή της Γης, για να
γεµίσουµε
κατακτήσεις

το

σάκο

και

να

µας

µε

ηρωισµούς,

πετύχουµε

υψηλούς

αρετές,
στόχους.

ανώτερες
Αλλιώς

πραγµατικά τι νόηµα έχει να ζούµε 80 χρόνια στη Γη ; Για ποιο
άλλο λόγο θα µας έδινε αυτή τη ζωή ο Θεός ; µόνο απλά για να
ζήσουµε ; και τι βγαίνει απ΄ αυτό ; από µια µίζερη και φτωχή σε
εποποιίες ζωή ;
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Η τόλµη του ήρωα και ως πού φθάνει
Βασικό στοιχείο του ήρωα είναι η τόλµη του. Ως πού όµως
φθάνει αυτή ; πρέπει να σταµατά κάπου ; και ποιά είναι η σχέση
τόλµης

και

σωφροσύνης

;

∆ύσκολα

ερωτήµατα,

αλλά

θα

προσπαθήσουµε να τα προσεγγίσουµε. Ναι, κάθε πράξη του
ήρωα έχει µέσα τόλµη. Και το παράδειγµα που αναφέραµε, του
συζύγου που συνέλαβε τη σύζυγό του µε τον εραστή, είχε µέσα
πολύ τόλµη. Τόλµησε να νικήσει το «αντριλίκι» µε την κακή
έννοια. Τόλµησε να κτυπήσει τον πληγωµένο εγωισµό του που
ζητούσε εκδίκηση. Γενικά, µπορούµε να πούµε ότι η τόλµη και η
αυταπάρνηση του εαυτού του είναι τα στοιχεία που κάνουν τον
ήρωα. Γι΄ αυτό δεν είµαστε όλοι ήρωες, είτε στον πόλεµο είτε
στην ειρήνη. ∆εν µπορούµε να τολµήσουµε, φοβόµαστε και δεν
µπορούµε να νικήσουµε το εγώ µας, τον εγωισµό µας. Γι΄αυτό
πάντα ήρωες θα είναι οι λίγοι.
Η τόλµη όµως για να πάρει τον τίτλο της «ηρωικής τόλµης»
και όχι της «ανόητης τόλµης», πρέπει να συµβαδίζει µε τη
σωφροσύνη. Τολµά ο ήρωας, διακινδυνεύει την υγεία του ή τη
ζωή του κ.λ.π. αλλά ξέροντας ότι έχει πολλές πιθανότητες να
νικήσει. Αν ξέρει ότι θα χάσει, δεν έχει νόηµα η τόλµη, είναι
«άφρων τόλµη». Μια διµοιρία ηρώων στον πόλεµο δεν επιτίθεται
σε εχθρική ταξιαρχία. Θα ήταν αυτοκτονία και ηλίθια τόλµη, ή
καλύτερα θράσος. Όλα έχουν ένα όριο. ∆εν είναι τόλµη να
παίζεις στο καζίνο το σπίτι σου, αφού σχεδόν σίγουρα θα το
χάσεις. Ένας µόνος αστυνοµικός δεν πρέπει να εισβάλλει σε µια
φωλιά οπλισµένων κακοποιών. Πρέπει να καλέσει ενισχύσεις
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πρώτα. Άρα και διακινδυνεύει τον ήρωα κρατάει συνεχή επαφή
µε τη λογική. Και το ρίσκο που παίρνει το παίρνει γιατί έχει
αρκετές πιθανότητες να κερδίσει.
Ο λαός συχνά αναφέρεται στην άµυαλη τόλµη των νέων
(όχι όλων βεβαίως). ∆εν την ονοµάζει ηρωική τόλµη αλλά
άµυαλη. Στο τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου οι Αµερικανοί
στα νησιά Ιβοζίµα και Οκινάουα (κοντά στην Ιαπωνία), µέτρησαν
10.000 αυτοκτονήσαντες στρατιώτες µε χαρακίρι στην Ιβοζίµα και
15.000 στην Οκινάουα. Οι Ιάπωνες το θεωρούσαν το χαρακίρι
(βύθιζαν το σπαθί στην κοιλιά τους), ηρωική πράξη. Ήταν όµως ;
όχι, ήταν πράξη απόγνωσης. Περισσότερη τόλµη για τη δική τους
ιδιόρρυθµη ψυχολογία ήθελε η παράδοση στον εχθρό παρά το
χαρακίρι. Αντίθετα, οι Ιάπωνες πιλότοι «Καµικάζι» που πέφτανε
µε

τα

αεροπλάνα

τους

γεµάτα

εκρηκτικά

στα

Αµερικανικά

αεροπλανοφόρα, ήταν ηρωική πράξη γιατί πέθαιναν για να µην
καταλάβει ο εχθρός τη χώρα τους. Ένα άλλο, λοιπόν, στοιχείο
του ηρωισµού είναι ότι έχει ένα σηµαντικό σκοπό. Τα παραπάνω
παραδείγµατα είναι παρµένα από τον πόλεµο, τα ίδια ισχύουν
όµως και για την τόλµη του ήρωα εν ειρήνη.
Η

άνεργη

σύζυγος

που

παίρνει

τα

δυο

παιδιά

και

εγκαταλείπει το σπίτι χωρίζοντας µε τον άνδρα της, δεν είναι
τολµηρή αφού ούτε δουλειά ούτε σπίτι έχει για να ζήσει τα παιδιά
της. Την οδηγεί η απόγνωση, η εκδίκηση, η ανωριµότητα, η
άγνοια των δυσκολιών της ζωής.
Εννοείται ότι µιλάµε για περίπτωση που δεν έχει σοβαρούς
λόγους να χωρίσει. Αντίθετα, αν µία κοπέλα είναι ερωτευµένη µε
ένα τυχοδιώκτη και δεν χωρίζει, τότε έχουµε έλλειψη ηρωισµού
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και

τόλµης,

γιατί

φοβάται

να

νιώσει

τα

συναισθήµατα

του

χωρισµού. ∆εν έχει αυτοπεποίθηση ότι µπορεί να ζήσει και χωρίς
τον αποτυχηµένο αυτόν άνθρωπο.

Έλλειψη ηρωισµού στην καθηµερινότητα
Είναι λυπηρό, αλλά όλοι µας βασανιζόµαστε από πράξεις
δειλίας. ∆ειλός είναι ο άνεργος που δεν δέχεται µια δουλειά
κατώτερη του πτυχίου Ανωτάτης Σχολής που έχει, δειλός είναι ο
τεµπέλης που φοβάται τη δουλειά και την αποφεύγει ζώντας σαν
παράσιτο από τους άλλους, δειλός είναι ο επαίτης που ενώ είναι
υγιής δεν πάει να δουλέψει, δειλοί είναι οι σύζυγοι που µόλις
παντρεύτηκαν και είδαν ο ένας τα ελαττώµατα του άλλου,
τό΄βαλαν στα πόδια χωρίζοντας. ∆ειλό είναι το ζευγάρι που
φοβάται να το αντιµετωπίσει και τρέχει να βρει πάση θυσία τη
δόση του. ∆ειλός είναι ο τεµπέλης µαθητής που φοβάται να
στρωθεί στην καρέκλα να διαβάσει, δειλοί είναι και οι άνδρες και
οι γυναίκες που τρέµουν το γάµο και τις ευθύνες του, γι΄αυτό
µένουν

άγαµοι.

Άπειρα

είναι

τα

παραδείγµατα

καθηµερινής

δειλίας στη ζωή των ανθρώπων. Φυσικά έρχεται η ώρα που
µετανιώνουν όταν κάνουν απολογισµό των λαθών τους αλλά
πολλές φορές «πέταξε το πουλί».

∆ειλία µε ελαφρυντικά
Υπάρχει µόνο µία δειλία που έχει ελαφρυντικά. Όταν στην
παιδική σου ζωή, έχεις δεχθεί πολλές τραυµατικές εµπειρίες,
γίνεσαι φοβικός, άρα δειλός. Αλλά εδώ δεν φταις εσύ. Φταίνε τα
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τραύµατά σου. Αλλά και πάλι, φέρει ευθύνη το άτοµο, διότι
οφείλει σιγά σιγά ωριµάζοντας να ξεπεράσει και τα παιδικά
τραύµατα.

Βέβαια

είναι

πολύ

δύσκολο,

αλλά

αρκετοί

τα

κατάφεραν.

Η ισχυρή θέληση του ήρωα
Μια ιδιότητα που χαρακτηρίζει τους ήρωες είναι η ισχυρή
θέληση. Όταν πει κάτι το κάνει. Μπορεί να κόψει το τσιγάρο, το
αλκοόλ κ.λ.π. όταν το θελήσει. Η ισχυρή του θέληση οφείλεται
στη σιδερένια πειθαρχία που επιβάλλει στον εαυτό του και ότι
όταν θα προσπαθήσει να κόψει ένα πάθος, θα τα δώσει «όλα για
όλα». Είναι λοιπόν παράδειγµα προς µίµηση για τους άλλους.

16

Επίλογος

Σήµερα

ζούµε

σε

µια

δύσκολη

εποχή,

όπου

οι

περισσότεροι άνθρωποι είµαστε εξαρτηµένοι από κάτι, και δεν
µπορούµε
φρούτο

να
της

ελευθερωθούµε.
εποχής

µας

Τα

και

ψυχολογικά
αυτά,

τα

προβλήµατα,

αδιέξοδα

που

δηµιουργήσαµε και τα τόσα σύγχρονα προβλήµατα και µάστιγες
που µας βασανίζουν και παραµένουν άλυτα, επιβάλλουν σε
όλους

µας

να

γίνουµε

«ήρωες

εν

ειρήνη»

ή

«ήρωες

της

καθηµερινότητας». Μόνο έτσι θα νικήσουµε όλα αυτά και θα
ελευθερωθούµε. Μπορεί ο καθένας να γίνει ήρωας. Ήδη γύρω
µας υπάρχουν φανεροί ή αφανείς ήρωες που µας δίνουν το
παράδειγµα. Αφού µπορούν αυτοί, µπορούµε και εµείς. Αυτό
λείπει από το σύγχρονο άνθρωπο : ο ηρωισµός, το ξεπέρασµα
του εαυτού του, του εγωισµού του, του ατοµισµού του, της
ασθενικής

του

καταναλωτικά

θέλησης
αγαθά,

που
η

δηµιούργησε
καλοπέραση

η
και

ευµάρεια,
η

τα

έλλειψη

σκληραγωγίας. Έτσι έχουµε γίνει η γενιά των εύκολων θυµάτων.
Παγιδευόµαστε

εύκολα,

προβάλλουµε

µικρές

αντιστάσεις.

Υπάρχει η λύση : Να µπει ο ξεχασµένος ηρωισµός στη ζωή µας
και πάλι.
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