


 

ΜυαλοΜπερδέματα 

Αν έχετε διαβάσει την ιστορία  «Το ΣπΙτΙ τΩν ΟνΕιΡωΝ»  σίγουρα θα ξέρετε 

την πρωταγωνίστρια μας, την Κατερίνα.  Τώρα η Κατερίνα μας, έχει      

κλείσει τα δώδεκα της χρόνια και δεν είναι πια ένα δεκάχρονο κοριτσάκι. 

Έχουν περάσει 2 χρόνια από τότε που συμφιλιώθηκαν οι δύο βασίλισσες          

Εφιάλτιδα και η Καλονείρα,  του σπιτιού των ονείρων.  
 

Η Κατερίνα πλέον έχει πάει Γυμνάσιο και βέβαια επικρατεί χαμός σε όλα 

τα σπίτια του μυαλού της. Η εφηβεία βλέπετε έχει φέρει πολλές αλλαγές.   

Οι χαρές και οι λύπες κάνουν διαδηλώσεις έξω από το σπίτι των σκέψεων 

λόγω του ότι δεν τις ενημερώνουν για το πρόγραμμα τους. Τα όνειρα 

έχουν μπερδευτεί τελείως γιατί το τελευταίο διάστημα η Κατερίνα δεν  

κοιμάται καθόλου. Όσο για τους στόχους.... Η Κατερίνα πλέον έχει          

παραιτηθεί από τα όνειρα και τις φιλοδοξίες της.   Έχει παραιτηθεί από 

την ίδια τη ζωή. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Η οικογένειά της περνά         

δύσκολα. Οι γονείς της τσακώνονται συνεχώς με αποτέλεσμα να χωρίζουν. 

Πολλές σκέψεις βασάνιζαν το μυαλουδάκι της εδώ και ενάμιση μήνα. 
 

Βλέποντας πως η Κατερίνα έφτανε στα όρια της κατάθλιψης, οι               

βασίλισσες των πέντε σπιτιών του μυαλού αποφάσισαν επιτέλους να     

καλέσουν έκτακτο συμβούλιο. Βλέπετε ήταν όλες πολυάσχολες οπόταν 

δυσκολεύτηκαν πολύ να βρουν μια μέρα που να μην επιβαρύνει καμία το 

πρόγραμμά της. Έτσι η βασίλισσα του σπιτιού των σκέψεων η Σκεψιάνα, 

των στόχων η Στοχιλένη, των χαρών η Χαρά, των λυπών η Λυπία, και οι   

δύο βασίλισσες του σπιτιού των ονείρων η Καλονείρα και η Εφιάλτιδα 

ήταν κλεισμένες για ώρες στην αίθουσα συνεδριάσεων χωρίς                   

αποτέλεσμα. Καμία δεν μπορούσε να σκεφτεί κάποιο τρόπο για να           

βοηθήσουν τη Κατερίνα. Ξαφνικά το πρόσωπο της Χαράς φωτίστηκε. 
 

- Μα πως δεν το είχα σκεφτεί; 

- Τι; ρώτησε με απορία η Καλονείρα. 

- Να κοιτάξουμε αν υπάρχει κάποια λύση στο μεγάλο βιβλίο του     

 μυαλού. 

- Σωστά, εκεί υπάρχουν όλα όσα υπάρχουν στο μυαλό της Κατερίνας.   

 Σίγουρα θα βρούμε κάτι! είπε όλο θαυμασμό η Λυπία. 
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- Σιγά μην έχει κάτι εκεί, είπε η Εφιάλτιδα που όλο γκρίνιαζε τελευταία. 

- Δεν χάνουμε κάτι να δοκιμάσουμε, της αντιμίλησε η Καλονείρα. 

- Έχει δίκιο η Καλονείρα. Συμφωνώ! είπε η Στοχιλένη. 
 

Εν τω μεταξύ, η Σκεψιάνα, δεν είχε μιλήσει ακόμα. Κάτι σκεφτόταν με   

πολλή σοβαρότητα. Ξαφνικά το πρόσωπο της έλαμψε και είπε: 

- Νομίζω ότι τελικά δε θα χρειαστεί να κοιτάξουμε το βιβλίο! 

 - Χα, για να δείτε όλες πως είχα δίκαιο, είπε όλο περηφάνια η             

 Εφιάλτιδα. 

 - Δεν εννοώ αυτό, απάντησε η Σκεψιάνα, κόβοντας αμέσως τη φόρα 

 της Εφιάλτιδας. 

 - Τι εννοείς δηλαδή; ρώτησε η Χαρά. 

 - Ίσως να μπορούμε να βρούμε κάτι στο μεγάλο βιβλίο του μυαλού 

 αλλά σκέφτηκα κάτι άλλο.  Πριν πολλά χρόνια τα σπίτια του μυαλού 

 δεν ήταν πέντε αλλά έξι. Εκτός απ’ τα δικά μας, υπήρχε ακόμα ένα 

 σπίτι στο οποίο κατοικούσε μια αξιόλογη κυρία, η Αισιοδοξία. 

 - Και τώρα που είναι; ρώτησε όλο περιέργεια η Λυπία 

 - Μία μέρα αποφάσισε να πάει να ζήσει σ’ ένα πιο ήρεμο μέρος του 

 μυαλού. 

 - Και σε τι μπορεί να μας βοηθήσει αυτή η Ευδοξία; ρώτησε με 

 άσχημο τρόπο η Εφιάλτιδα.  

 - Καταρχήν τη λένε Αισιοδοξία. Αλήθεια δεν ξέρετε τι σημαίνει αυτό; 

- Όχι, απάντησαν όλες μαζί.  

 - Ωραία έχουμε πολλή δουλειά... είπε μέσα από τα χείλη της η          

 Σκεψιάνα.         

 - Άντε πες μας, είπε η Καλονείρα.  

- Αισιοδοξία είναι να προσδοκεί κανείς έντονα ότι όλα θα πάνε καλά 

 στη ζωή, ασχέτως των εμποδίων και των απογοητεύσεων που      

 μπορεί να αντιμετωπίζει. Η αισιοδοξία είναι η στάση που έχουν οι 

 άνθρωποι που τους εμποδίζει να πέσουν σε απάθεια, απελπισία ή  

 κατάθλιψη όταν αντιμετωπίζουν μια δυσκολία και μετατρέπουν τα         
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εμπόδια, τις απογοητεύσεις, τις αποτυχίες, σε ελπίδα ότι όλα μπορούν να 

διορθωθούν προς το καλύτερο. *  

Χωρίς αισιοδοξία δεν μπορεί να επιτευχθεί κανένας στόχος και σε κάποια 

στιγμή μπορεί και να μην έχει καθόλου στόχους ένα άτομο που δεν       

διακατέχεται από αισιοδοξία. Αισιοδοξία, συνώνυμο της ελπίδας.           

Αισιοδοξία, αυτό έχει χάσει η Κατερίνα μας και είναι σε αυτά τα χάλια.» 

 - Και πως θα τη βρούμε; ρώτησε η Στοχιλένη γεμάτη ανησυχία,     

 αφού άρχισε να φοβάται ότι θα αναγκαζόταν να μείνει                   

 φυλακισμένη  στο σπίτι της,  λόγω του ότι η Κατερίνα πολύ          

 σύντομα δε θα είχε καθόλου στόχους στη ζωή της. 

 - Μισό λεπτό, είπε η Σκεψιάνα καθώς έβγαζε ένα περίεργο μηχανάκι 

 από την όμορφη μαύρη τσάντα της.  

 - Τι είναι αυτό; ρώτησαν όλες μαζί.  

 - GPS Συναισθημάτων.  Βρίσκει όλα τα συναισθήματα, είπε καθώς 

 πληκτρολογούσε το όνομα “ΑΙ-ΣΙ-Ο-ΔΟ-ΞΙ-Α”. 

- Ενδιαφέρον! είπε η Χαρά με γουρλωμένα τα μάτια.  

 - Το βρήκα!  Είναι μόλις 3 ωρίτσες από εδώ με το αμάξι μου. 

-  Έχεις αμάξι; ρώτησε η Λυπία. 

 - Ναι, ένα από το 2007.  

Έτσι ξεκίνησαν το επόμενο πρωί για το σπίτι της Αισιοδοξίας. Η  διαδρομή 

δεν ήταν και τόσο καλή μιας και η Εφιάλτιδα είχε μούτρα, η Χαρά           

γελούσε με κάτι αστεία βιντεάκια που έβλεπε στο YouTube, η Λυπία 

έκλαιγε όπως πάντα, η  Στοχιλένη έλεγε μεγαλόφωνα το πως φανταζόταν 

ότι θα έμοιαζε η Αισιοδοξία, η Καλονείρα κοιμόταν και ροχάλιζε και η  

Σκεψιάνα έκανε υπομονή. Όταν πλέον το μηχανάκι είπε τη                       

χαρακτηριστική φράση «φτάσατε στον προορισμό σας», αντίκρισαν   

μπροστά τους ένα μεγάλο μουχλιασμένο κατάμαυρο σπίτι. Τα παράθυρα 

ήταν σκουριασμένα και τα κεραμίδια σπασμένα. Ο δε κήπος ανύπαρκτος. 

Μόνο αγριόχορτα με  αγκάθια έβλεπες στην αυλή.  

 - Έχει περίεργο γούστο η Αισιοδοξία, είπε η Χαρά. 

- Πολύ περίεργο. Συνήθως η Αισιοδοξία προτιμά το άσπρο και το 

 ροζ, είπε η Σκεψιάνα προβληματισμένη.        
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Πριν καλά καλά τελειώσει όμως τη φράση της η Σκεψιάνα, η πόρτα του  

σπιτιού άνοιξε συνοδευόμενη με ένα ανατριχιαστικό θόρυβο λόγω της 

σκουριάς που είχε. Όλες οι βασίλισσες έκαναν ένα βήμα πίσω. Πίσω από 

την πόρτα βρισκόταν μία γερασμένη και ταλαιπωρημένη κυρία με ένα  

μαύρο φόρεμα και κοντά μαλλιά. 

- Συγγνώμη, ψάχνουμε την Αισιοδοξία, είπε στην κυρία η πιο τολμηρή 

 από όλες, η Στοχιλένη. 

- Περάστε μέσα να μιλήσουμε, τους είπε.  

Μπήκαν στο σπίτι και κάθισαν επιφυλακτικά σε δύο παλιούς καναπέδες. 

 - Λοιπόν που είναι η κυρία Αισιοδοξία; ρώτησε η Χαρά, που της     

 είχαν κοπεί για λίγο τα γέλια. 

 - Εδώ! είπε, δείχνοντας την καρδιά της.  Δεν μπορεί να βγει... 

- Γιατί; ρώτησε όλο απορία η Καλονείρα 

 - Διότι είναι αχρείαστη πλέον στο μυαλό της Κατερίνας. Οι σκέψεις 

 και τα συναισθήματα της είναι μόνο αρνητικά.  Νιώθει μόνο         

 απελπισία για αυτό και βρίσκομαι εγώ εδώ αντί η Αισιοδοξία. 

 - Και ποια είσαι εσύ; ρώτησε η Εφιάλτιδα 

- Ονομάζομαι Απαισιοδοξία. 

 - Ε, βγάλε την εσύ, αφού είναι μέσα σου, είπε με αφέλεια η Καλονείρα. 

- Δεν μπορώ.... Μόνο όταν βρει την Αισιοδοξία της ξανά η Κατερίνα 

 μπορεί να επιστρέψει. Δεν μπορούμε να είμαστε και οι δύο, όπως 

 ακριβώς οι δύο βασίλισσες των ονείρων. 

- Μπορούμε να τη βοηθήσουμε εμείς; ρώτησε με τη σειρά της η     

 Χαρά. 

- Όχι! Αλλά μπορεί να τη βοηθήσει κάποιος ειδικός ή η δασκάλα της. 

 Κάποιος τέλος πάντων άνθρωπος που θα τη βοηθήσει στο να μην 

 τα βλέπει όλα τόσο μαύρα.  Που θα την καθοδηγήσει στο πώς να 

 μπορεί να δέχεται ότι τα πράγματα και οι καταστάσεις δεν έρχονται 

 πάντα όπως εμείς θα θέλαμε και να μπορεί να συνεχίζει προς τους 

 στόχους της υπό οποιεσδήποτε συνθήκες με ελπίδα.  Στην            

 κατάσταση που έχει φτάσει τώρα η Κατερίνα, χρειάζεται άμεσα 

 βοήθεια από κάποιον.»  
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- Σε ευχαριστούμε! είπαν όλες μαζί καθώς έφευγαν   απογοητευμένες.  

Όμως μέσα τους ένιωθαν πως κάτι θα γίνει και όλα θα γίνουν όπως πριν. 

Σίγουρα ποτέ δεν θα άφηναν τη δική τους αισιοδοξία να μεταμορφωθεί 

σε μια γερασμένη και ταλαιπωρημένη κυρία εν ονόματι Απαισιοδοξία.   
 

Οι μέρες περνούσαν και η Κατερίνα γινόταν όλο και χειρότερα. Ένα πρωί, 

καθώς οι βασίλισσες έπιναν το καφεδάκι τους και απολάμβαναν τα        

ολόφρεσκα μπισκότα κανέλας που τους είχε δωρίσει η κυρία                   

Απαισιοδοξία, άκουσαν  το κτύπημα μιας πόρτας.  Αμέσως άνοιξαν τις  

κεντρικές τηλεοράσεις από τις οποίες έβλεπαν ότι έβλεπε καθημερινά η 

Κατερίνα. Βέβαια άνοιξαν και τα ηχεία από τα οποία άκουγαν με ακρίβεια 

τι άκουγε η Κατερίνα όλη μέρα. Ήταν η μαμά της η οποία άνοιξε την    

πόρτα του δωματίου της Κατερίνας και προχώρησε δειλά   δειλά στο     

δωμάτιο.  

 - Καλημέρα Κατερινάκι μου! 

 - Μην με λες έτσι είμαι μεγάλη πλέον, απάντησε κοφτά η Κατερίνα.  

 - Καλά όπως θες, είπε η μαμά, καθώς κυλούσε ένα δάκρυ στο     

 πρόσωπο της.  

- Μαμά κλαις; Νόμιζα πως οι μεγάλοι δεν κλαίνε. 

 - Όχι κορίτσι μου... Δεν υπάρχει άνθρωπος, όπου και να ψάξεις, που 

 να μην έχει κλάψει ποτέ του ......... Αλήθεια εσύ πως αισθάνεσαι; 

 - Γιατί ρωτάς; 

- Γιατί σε βλέπω πως βασανίζεσαι με όλο αυτό που συμβαίνει στην       

 οικογένειά μας.  Δεν κοιμάσαι... Δεν τρως... Μου τηλεφωνούν από 

 το σχολείο οι δασκάλες σου και  μου λένε πως ανησυχούν για      

 εσένα, όπως κι εγώ...  Τσακώνεσαι συνεχώς με τον αδελφό σου... 

 Τα έχεις παρατήσει όλα.  Έχεις παραιτηθεί από τη ζωή σου και από 

 όλους σου τους στόχους.  Το χαμόγελο σου έχει σβήσει πλέον από 

 το υπέροχο προσωπάκι σου.  Σ’ αγαπάω και νοιάζομαι για σένα. 

 Θέλω να σε βοηθήσω. 

- Δεν μπορείς, κάνεις δεν μπορεί. 

- Θες να πάμε σε μια καλή μου φίλη;» 
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- Εγώ είμαι χάλια και εσύ θες να πας για καφέ με τη φίλη σου;      

 Ωραία μάνα είσαι, είπε, μετανιώνοντας αμέσως για το τελευταίο 

 που είχε πει.  

 - Μα για εσένα θα πάμε, απάντησε προσπαθώντας να αγνοήσει  την 

 άσχημη συμπεριφορά της κόρης της.  

 - Και τι θα κάνω εγώ με τη φίλη σου; 

 - Θα μιλήσετε και θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. 

 - Πώς; 

  Είναι ένα άτομο το οποίο βοηθάει τα παιδιά να νιώσουν καλύτερα 

 αν κάτι βασανίζει το μυαλό και τη ψυχούλα τους. Θα σε βοηθήσει 

 να ξαλαφρώσεις και να ξεδιαλύνεις τις σκέψεις σου έτσι ώστε να 

 τα ξεμπερδέψεις όλα αυτά που έχεις στο μυαλό σου. Λέγεται      

 παιδοψυχολόγος. 

 - Χμ…. Αν και δε νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει, ας πάμε για να 

 μην λες. 

 - Ωραία, πάω να πάρω τηλέφωνο να κλείσουμε ένα ραντεβού 

 άμεσα.  

Τις πρώτες 2 φορές η Κατερίνα ήταν επιφυλακτική απέναντι στην Αγνή 

(έτσι λεγόταν η παιδοψυχολόγος).  Η Αγνή ήταν μια ψηλή κοπέλα με    

μακριά μαύρα μαλλιά και πολύ γλυκό πρόσωπο.  Σιγά σιγά λοιπόν, η  

Αγνή κατάφερε να κάνει την Κατερίνα να την αισθάνεται σαν φίλη της 

και έτσι κάθε φορά η Κατερίνα ανοιγόταν όλο και πιο πολύ σ’ αυτήν.  

Κάθε φορά που κάτι την βασάνιζε την επισκεπτόταν. Έτσι η Κατερίνα 

άρχισε να βρίσκει τον παλιό της εαυτό. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε 

να βοηθήσει και τον μικρό της αδελφό να μη χάσει και αυτός την              

αισιοδοξία του. Τώρα που είπα αισιοδοξία καιρός να επιστρέψουμε στις 

βασίλισσες μας οι οποίες ήταν όλο χαρά. Για να καταλάβετε μέχρι και η 

Εφιάλτιδα ήταν χαρούμενη. Είχαν όμως όλες την επιθυμία να               

επισκεφθούν τις φίλες τους. Τέλος πάντων μετά από πολύωρη διαδρομή 

έφτασαν και πάλι στο σπίτι των δύο κυρίων. Αλλά τώρα ήταν εντελώς 

διαφορετικό. Ήταν ροζ με άσπρα παράθυρα. Παντού είχε λουλούδια και 

μοσχοβολούσε άρωμα  λεβάντας. Ακούγονταν μουσικές παντού.       

Ξαφνικά είδαν το παράθυρο να ανοίγει και να βγαίνει από μέσα μια νέα 

κοπέλα με μακριές πλεξούδες και γαλάζια ματιά.  
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- ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ! φώναξε η Σκεψιάνα που την αναγνώρισε αμέσως. 

 - Τι κάνετε εδώ; ρώτησε με ενθουσιασμό η Αισιοδοξία. 

 - Ήρθαμε να σε βρούμε γιατί την προηγούμενη φορά ήταν εδώ η 

 Απαισιοδοξία. Μας είπε τόσα πολλά η Σκεψιάνα για σένα και      

 θέλαμε πολύ να σε γνωρίσουμε, είπε η Στοχιλένη. 

Κάθισαν στον υπέροχο κήπο του σπιτιού και άρχισαν να κουβεντιάζουν. 

 - Άκουγα τα πάντα από την καρδιά της αδελφής μου. Όπως  τη       

 συζήτησή σας μαζί της, τους καυγάδες της Κατερίνας με τον         

 αδελφό της, όπως και τη συζήτηση της Κατερίνας μας με τη μαμά 

 της, είπε η Αισιοδοξία. 

-  Δεν ήταν υπέροχη η συζήτηση που έκαναν; ρώτησε η Καλονείρα. 

 - Καλά, δεν την λες και υπέροχη, αλλά όπως φάνηκε καμία φορά η 

 λύση έρχεται από εκεί που δεν το φανταζόμαστε και το μόνο που 

 πρέπει να κάνουμε είναι υπομονή και να έχουμε ελπίδα.  Όπως  

 εξάλλου κάνατε κι εσείς. Ενώ ξέρατε ότι δεν μπορούσατε εσείς να 

 βοηθήσετε την Κατερίνα δε χάσατε στιγμή την αισιοδοξία σας και 

 ένα πρωί, ενώ πίνατε το καφεδάκι σας, απρόσμενα έγινε η            

 συζήτηση της Κατερίνας με τη μαμά της και από εκεί άρχισαν όλα 

 να φτιάχνουν σιγά σιγά.  Βέβαια αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει    

 πάντα να καθόμαστε και να περιμένουμε να αλλάξουν τα         

 πράγματα ως δια μαγείας.  Σε κάποιες περιπτώσεις  πρέπει να 

 προσπαθούμε κι εμείς οι ίδιοι για να αλλάξουν κάποιες                 

 καταστάσεις προς το καλύτερο και με αυτόν τον τρόπο να βοηθάμε 

 και τον εαυτό μας. 

 Έτσι κάθισαν και τα έλεγαν για ώρες. Σε κάποια στιγμή όμως οι            

βασίλισσες των πέντε σπιτιών του μυαλού έπρεπε να επιστρέψουν στα 

σπίτια τους. Η Χαρά όμως πήρε το θάρρος και έκανε μια εισήγηση στη 

Αισιοδοξία. 

- Με τις υπόλοιπες βασίλισσες σκεφτήκαμε να σε ρωτήσουμε αν    

 θέλεις να έρθεις να μείνεις μαζί μας; 

- Θα το ήθελα, έχω βαρεθεί μόνη. Θα ήθελα να βρεθώ και πάλι 

 στην όμορφη γειτονιά σας.  Μα πώς όμως; Αν θυμάμαι καλά δεν 
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υπάρχει χώρος για να χτίσουμε άλλο ένα σπίτι, αφού εκεί που ήταν  το 

δικό  μου είναι τώρα η αίθουσα συνεδριάσεων. 

- Όσο γι’ αυτό, έχουμε να σου εισηγηθούμε κάτι, απάντησε η Λυπία 

 η οποία σταμάτησε να κλαίει για λίγο.  Εφόσον μπορούν να                       

 συγκατοικήσουν η Εφιάλτιδα και η Καλονείρα, τότε μπορώ κι εγώ 

 με τη Χαρά.  Με αυτόν τον τρόπο θα μείνει ελεύθερο ένα σπίτι για 

 εσένα.  Φτάνει να αντέξω τα συνεχή γέλια της χαράς και αυτή με τη 

 σειρά της τα δικά μου κλάματα. 

Η Αισιοδοξία γύρισε προς το μέρος της Χαράς για να επιβεβαιώσει ότι 

όντως ήταν και αυτή σύμφωνη με αυτήν την εισήγηση.  Η Χαρά, φυσικά, 

ως συνήθως είχε ένα χαμόγελο μέχρι τα’ αυτιά αλλά της έγνεψε κιόλας 

ότι είναι όλα εντάξει και από την ίδια. 

- Ωραία, ας το δοκιμάσουμε τότε. Χαίρομαι πάρα πολύ και ελπίζω 

 να είστε εντάξει οι δύο σας, είπε η Αισιοδοξία με το χαμόγελο 

 έντονα ζωγραφισμένο στο πρόσωπό της. 

Όλες οι βασίλισσες δέχτηκαν με χαρά την Αισιοδοξία στη γειτονιά τους.  

Φυσικά κάποιες μέρες του χρόνου ερχότανε και η Απαισιοδοξία, αλλά 

δεν έμενε για πολύ λόγω του ότι η Κατερίνα με τη βοήθεια της Αγνής της 

(έτσι την αποκαλούσε πλέον) μπορούσε πια να διαχειριστεί καλύτερα τις 

σκέψεις και τα συναισθήματά της.  Μπορούσε, σχεδόν πάντα, να         

συγχρονίσει τα συναισθήματα και τις σκέψεις προς μία θετική              

κατεύθυνση…….. Αν πάλι καμιά φορά τα μπέρδευε στο μυαλό της, η    

Αγνή με τις συμβουλές της ήταν δίπλα της για να τα ξεμπερδέψουν όλα, 

μαζί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Κατερίνα πλέον ήξερε ότι τίποτα και 

καμία κατάσταση δεν πρέπει να μας καταβάλει τόσο πολύ που να        

χάνουμε την αισιοδοξία μας και τελικά τον ίδιο μας τον εαυτό. 

 

* Τ ε Λ ο Σ * 

 
 

        

                                                                  * Πηγή: https://el.wikiquote.org/wiki 
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