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                                             ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ  

 

                            Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου 

 

                                           ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Είναι πολλά τα γεγονότα που γίνονται γύρω µας, πράξεις ανθρώπων, που 

υποβάλλονται από εσωτερικά γεγονότα του ανθρώπου. Καµµιά φορά, γεγονότα 

φυσικά, ίσως εξηγούνται από υποκειµενικές καταστάσεις. Αυτά που θα σας διηγηθώ, 

τα έζησα και πράξεις ανθρώπων, θεωρητικές ανατάσεις και φυσικά γεγονότα µου 

υπενθύµισαν ότι µπήκα σε µία απαγορευµένη περιοχή. 

 

                                          ΤΟ «Ι∆ΙΟΝ» 

 

      Πολλοί από σας θα πήραν το έργο µου το «ίδιον», πολλοί θα διαβάσατε µερικά σε 

αυτή την εφηµερίδα, άλλοι θα παραβρέθηκαν στην ανακοίνωση που έκανα στο 

συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών , τον Φεβρουάριο του 2006. 

     Η πρωτοδιόριστη καθηγήτριά µας ,φιλόλογος, το 1968 στην πρώτη Γυµνασίου, 

µας είπε: «Παιδιά ο άνθρωπος πρέπει να έχει σκοπούς στην ζωή του, οι ανώτεροι 

σκοποί είναι τα ιδανικά, βάλτε ένα- δύο ιδανικά στην ζωή σας». Εγώ το πρώτο µου 

ιδανικό, η επίτευξη της απόλυτης αλήθειας.  

     Το ιδανικό αυτό το πλήρωσα ακριβά στην ζωή µου , η κατάληψη και αλλαγή της 

Φυσικής µου στοίχισε πολλές φορές την υγεία µου.  

     Η ίσως ώριµη σκέψη µου , οδηγήθηκε στην διατύπωση της εργασίας «το ίδιον». 

Πολλές φορές, επειδή ήµουν γνώστης των λαθεµένων θεωριών της Φυσικής, 

σκέφτηκα ότι και η δική µου είναι µία θεωρία. Όµως µία θεωρία που για να φθάσω σε 

αυτή έχυσα αίµα, γνώρισα τα ηλεκτροσόκ του ψυχιατρείου, γνώρισα πολλές φορές 

ενέσεις που ισοδυναµούν µε ηλεκτροσόκ. Όµως το ιδανικό τα επισκίαζε όλα! 

     Στα χέρια µου η θεωρία του «ίδιον» έφθασε σε ζηλευτά επίπεδα και η σκέψη µου 

χάϊδευε τα επικίνδυνα επίπεδα… 

 

 

 

 



 2

                                        Η ΠΡΟ∆ΟΣΙΑ 

 

     Όπως αντιλαµβάνεστε για να υπάρχει ψυχική ισορροπία στον άνθρωπο που 

ακροβατούσε στις παρυφές των Ολυµπίων ιδεών, χρειάζονταν ένας καλός ψυχίατρος 

και ίσως αυτό να µην το καταλάβετε, έπρεπε να ήταν και καλός άνθρωπος! Αυτός 

βρέθηκε το 1986 και συµπαραστάθηκε αποφασιστικά στην ζωή µου, ο Κώστας 

Παρτσάλης. Όµως συµπαραστάθηκαν και δύο φίλοι από το 1980, που πολλές φορές 

µε σήκωσαν στην πλάτη τους. 

     Ήταν  τον τελευταίο χρόνο που παρεξηγήθηκα από τις ενέργειες του ενός φίλου. 

∆εν µπορεί έκανα λάθος, είπα και συνέχισα να κάνω παρέα.  

     Γνώρισα ανθρώπους που ήταν σατανιστές και ήξερα ότι η δολιότητα ήταν στο 

αίµα τους. ∆εν µπόρεσα ποτέ να πιστέψω, ότι αυτός που µε σήκωσε στην πλάτη, ο 

Χριστιανός, ο ευλαβής, ο σύµβουλος, θα χειρίζονταν δόλιες µεθόδους απέναντί µου. 

Πήρα τα κτυπήµατα απανωτά, έκοψα παρέα και µετά πήρα το κτύπηµα, την προδοσία 

και από τον άλλο. 

     Η ψυχολογική µου κατάσταση επιβαρύνθηκε, συνέτρεξαν και γεγονότα στην 

δουλειά µου και σκέφτηκα να πάρω αναρρωτική άδεια για να εκτονώσω την 

ψυχολογική µου πίεση. Εκεί στην πίεση, ένας Παλαιστίνιος γιατρός που η πατρίδα 

µου στον σπούδασε και του έδωσε δουλειά, έγινε η αιτία µε την αήθη συµπεριφορά 

του, να ακροβατήσω αλλά ευτυχώς να µην πέσω πάλι στις ενέσεις ή τα ηλεκτροσόκ.  

 

                      Η ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ Α∆ΥΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

 

     Πήρα και το φορητό µου computer στην κλινική και στο µοναχικό δωµάτιο άρχισα 

να γράφω. Έγραψα, ήταν κάτι φυσιολογικό για µένα, δεν συνειδητοποίησα τι έγραψα.  

∆ιευθυντής της κλινικής µου µίλησε µε καλοσύνη, όµως το θράσος του µυαλού που 

εισέδυε σε ακατάλυτα µυστικά , είχε γίνει.  

     Η ψυχολογική επιβάρυνση υπήρχε και την επόµενη µέρα το βράδυ φύσαγε 

δυνατός αέρας. Χτύπαγε δυνατά µία µπαλκονόπορτα, δεν µπόρεσα να την εντοπίσω 

παρά τις όσες φορές που σηκώθηκα. ∆εν έκλισα µάτι όλη την νύχτα . Το πρωί βγήκα 

από την κλινική , η επιβάρυνση ήταν µεγάλη. Εξετάζοντας την λειτουργία του 

εγκεφάλου µου τρόµαξα, είπα πλησιάζουν οι ενέσεις. Ένας Παλαιστίνιος γιατρός 

έγινε η αποκλειστική αιτία να φθάσω στα πρόθυρα.  
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     Με πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος ο λογιστής, πήγα και ήπιαµε δύο ποτηράκια. 

Συνήλθα λίγο. Την άλλη µέρα βρήκα τον Γιώργο τον καθηγητή: 

«Γιώργο , του λέω, γνωρίζεις ένα έντοµο που το αρσενικό γνωρίσει ότι όταν 

ζευγαρώσει µε το θυληκό, αυτό το τρώει και όµως ζευγαρώνει! Έτσι είµαι και εγώ». 

      

                             Η ΣΥΝΕΙ∆ΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α∆ΥΤΩΝ 

 

    Σάββατο πρωί, πήρα την εφηµερίδα µου και το computer και πήγα στο Coconut 

(καφετέρια). Αφού διάβασα την εφηµερίδα , άνοιξα τον φορητό και διάβασα την 

εργασία. Πάγωσα! Συνειδητοποίησα ότι είχα εισέλθει στα άδυτα! 

     Έρχεται ο Γιώργος ο καθηγητής, του λέω ότι είµαι καλύτερα προτού ρωτήσει. 

«Γιώργο , αυτοί θα νοµίζουν ότι ήταν πολιτικές πιέσεις, προδότες φίλοι , συνωµοσίες 

στοών ή ραδιουργίες Εβραίων, ή ίσως µερικά καιρικά φαινόµενα, θέλεις να δεις την 

αιτία;». Γύρισα το computer και διάβασε προσεκτικά την εργασία. 

 

                                             ΟΥΚ ΑΠΗΜΩΝ  

 

     «Γιώργο γνωρίζεις ότι ο ∆ιονύσιος ο Αρεοπαγίτης στο «Περί των Θείων 

Ονοµάτων» ανέφερε ότι «ο θεός ουκ απήµων ούτε άνευ δυσχερείας εστί;». «Αυτό τι 

σηµαίνει;», µε ρώτησε.  «Ο θεός µπορεί να πάθει κακό και δεν είναι εκτός 

δυσχέρειας». Ακολούθησε σιωπή. 

     « Γιώργο σε λίγο καιρό θα είµαι σε θέση να επηρεάζω, αυτό θα το επιτρέψει;» Ο 

Γιώργος θυµήθηκε την ιστορία µε το έντοµο που κατατρώγεται. 

 

                                             ΟΙ ΠΑΛΗΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

 

     Νοµίζω ότι έχω ήδη γράψει, ότι ο θεός προσπαθεί να αποκτήσει αυτοσυνείδηση 

του Είναι του και της «φύσης του». Αυτό µπορεί να το πετύχει µόνο κάτω από την 

σκέψη των φιλοσόφων , που διοικεί ο κραταιός Λόγος. Βέβαια για τη εργασία ούτε 

συζήτηση! Σβήστηκε ακαριαία και στην ίδια θέση του φορητού, γράφηκε άλλη! 

     Έχω γράψει ότι ίσως σβήσουµε ανεπιτήδειοι εραστές του θείου, ή κάτω από την 

ασπλαχνία του. ∆ύο χρόνια µετά, ενώ ανεβαίνουµε τα σκαλοπάτια της γνώσης, το 

ερώτηµα πλανάται: Όπως σάπια µυαλά της γης, προσπαθούν να ρίξουν αυτή στον 
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πυρηνικό όλεθρο, µήπως υπάρχει η αυτοκαταστροφή στον θεό; Μήπως ταπεινωµένοι 

ανίκανοι, θα περιµένουµε το τέλος, προς το οποίο  όλα οδηγούνται; 

      Σας συνιστώ να ξαναδιαβάσετε την εισαγωγή της εργασίας µου «Εκ Πυρός τα 

Πάντα Συνεστάναι». 

    

                                              ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

   Ο Γιάννης µου υπενθύµιζε τον µύθο του Προµηθέα. Αυτός έφερε την φωτιά στους 

ανθρώπους και ο ∆ίας τον τιµώρησε. Μπορεί κάποιος  να νοµίζει ότι φέρνω την 

γνώση και πληρώνω. Όµως η φωτιά του Προµηθέα ήταν η γνώση κατασκευής της 

πυρηνικής βόµβας, µε τις οποίες τόσες φορές η γη καταστράφηκε ! 

                                

 

    

 

                    


