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Ένα απόγευμα, το 1985, πήγα για πρώτη φορά, σε κάποιο σπίτι. Με υποδέχθηκαν στην εξώπορτα, μαζί με τις
έξη γάτες τους, που μας συνόδευσαν στο σαλόνι. Εκεί, τριγύρισαν για λίγο και μετά, έφυγαν, εκτός από μια
πυρόξανθη  γάτα,  που  κάθησε  στα  πίσω  της  πόδια,  σε  απόσταση  περίπου  ενός  μέτρου  από  μένα  και
προσήλωσε το βλέμμα της στο πρόσωπό μου.  Με κοίταζε έτσι,  για περίπου μισή ώρα. Μετά,  σηκώθηκε,
πλησίασε  αργά  και  πήδησε  στο  μπράτσο  της  πολυθρόνας  μου.  Τραβήχτηκα,  ενστικτωδώς  προς  το  άλλο
μπράτσο,  με  την  ελπίδα  πως  κάποιος  θα  έδιωχνε  τη  γάτα,  αφού  ήταν  ολοφάνερο,  πως  δεν  εκτιμούσα
ιδιαίτερα τη συμπεριφορά της. Κάτι, όμως, που δεν έγινε. Η γάτα, συνέχισε να έχει προσηλωμένα τα μάτια της
στο  πρόσωπό  μου...,  όμως,  τώρα,  από  απόσταση  αναπνοής.  Προσπαθούσα  να  διατηρώ,  σταθερά,  μια
απόσταση ασφαλείας,  μεταξύ μας,  ενώ έψαχνα να βρω πρόφαση να σηκωθώ απ'  την πολυθρόνα...  Πριν
προλάβω, η γάτα σήκωσε το πόδι της, κάπως διστακτικά, είναι η αλήθεια και προσπάθησε να το σύρει στο
μάγουλό μου! Πετάχτηκα επάνω, χωρίς προσχήματα, λέγοντας: “Μα τι κάνει αυτή; Θα με γδάρει!” 

Η οικοδέσποινα χαμογέλασε και είπε κάτι ήρεμα στη γάτα, που μέσ' στην τρομάρα μου, δεν θυμάμαι. Η γάτα
κατέβηκε απ' το μπράτσο της πολυθρόνας, ενώ εγώ, ξανακάθησα, παρακολουθώντας, για κάθε ενδεχόμενο,
με την άκρη του ματιού. Η γάτα απομακρύνθηκε αργά και ανέβηκε σε ένα κομοδίνο, στην άλλη άκρη του
σαλονιού. Κάθησε μεταξύ ενός ανθοδοχείου και μερικών ποτηριών και με γυρισμένη πλάτη, προσήλωσε το
βλέμμα της στο πρόσωπό μου…, μέσα απ' τον καθρέφτη του κομοδίνου. 

Μου φάνηκε πολύ παράξενη η επιμονή της αυτή,  αλλά δε θέλησα να τη σχολιάσω, μέχρι τη στιγμή,  που
σήκωσε το πόδι της και άρχισε να το σέρνει πάνω στον καθρέφτη. Τότε, είπα στην οικοδέσποινα: “Ξέρετε,
φοβάμαι πως η γάτα θα σας λερώσει τον καθρέφτη...”. Εκείνη γύρισε ήρεμα και είδε τη γάτα. Μετά, με κοίταξε
και μου είπε: “Παράξενο. Σπάνια κάνει κάτι τέτοιο σε κάποιον, που βλέπει για πρώτη φορά! Ξέρετε, προηγουμένως,
στην  πολυθρόνα,  θέλησε  να  σας  χαϊδέψει  και  επειδή  δεν  την  αφήσατε…,  σας  χαϊδεύει  τώρα,  μέσα  απ'  τον
καθρέφτη...”. 

Έμεινα άφωνος, με ανοιχτό στόμα! 

Ένιωθα το ακίνητο βλέμμα της,  να με αγκαλιάζει  τρυφερά μέσ’ απ’ τον καθρέφτη και ταυτόχρονα, να με
διαπερνά, σαν να λέει, “σε καταλαβαίνω”. Ψέλλισα, πως θέλω να την πάρω στην αγκαλιά μου, να την αφήσω
να με χαϊδέψει “όσο θέλει”, αλλά μου είπαν, πως αυτό είναι μάλλον δεν γίνεται, επειδή εκείνη δεν θα θελήσει
να με ξαναπλησιάσει... 

Όταν  έφευγα  απ'  το  σπίτι,  η  πυρόξανθη  γάτα  συνέχισε  να  με  βλέπει,  με  γυρισμένη  πλάτη,  μέσ’  απ'  τον
καθρέφτη... 

Τον  πρώτο  καιρό,  όταν  σκεφτόμουν  το  περιστατικό  αυτό,  ένιωθα  συναισθήματα  συγκίνησης.  Όταν
προσπαθούσα να βρω μια λογική εξήγηση, ένιωθα άβολα, επειδή κατέληγα στο συμπέρασμα, ότι η γάτα μου
φέρθηκε σαν άνθρωπος, ενώ εγώ... 

Μετά τρία χρόνια, συνειδητοποίησα ότι, τότε, με τη γάτα, βίωσα για πρώτη φορά την “έννοια της ειρωνείας”.
Την ανώτερη μορφή επικοινωνίας. Κι αυτό, επειδή ο πνευματικά ανώτερος, αυτός που γνωρίζει την αλήθεια,
συμπεριφέρεται  με  κατανόηση  και  σεβασμό  στους  άλλους.  Δεν  προσποιείται,  δεν  προσβάλλει,  δεν
αντιτίθεται.  Η  ευτυχία  και  η  λύτρωση,  είναι  γι’  αυτόν  μια  πορεία  και  μια  ανύψωση  του  εαυτού  του,



χρησιμοποιώντας,  μόνο  την  άγνοια  και  την  αδυναμία  των  άλλων.  Αυτός,  που  ξέρει  την  αλήθεια,
συνειδητοποιεί ότι διαφέρει απ’ τον άλλο, αποκλειστικά και μόνο, στο “εν οίδα ότι ουδέν οίδα”. Όπως, π.χ. ο
γονιός, ο οποίος ξέρει την αλήθεια, ανεβαίνει αργά και υπομονετικά τις σκάλες, κρατώντας το χεράκι του
νηπίου, χρησιμοποιώντας μόνο την αδυναμία του νηπίου, παροτρύνοντάς το, στοργικά, ότι “μπορεί” να ανεβεί
τα  σκαλοπάτια.  Αυτή  είναι  η  πραγματική  “έννοια  της  ειρωνείας”,  που  χρησιμοποιείται  μόνο  από  τους
πραγματικά δυνατούς, τους γνώστες. Το νήπιο, φθάνει πάντοτε στην κορυφή της σκάλας και ο γονιός νιώθει
το αίσθημα  της  λύτρωσης,  της  απόλυτης  ικανοποίησης.  Ο γονιός  (επειδή “ξέρει”), δεν προσβάλει  και  δεν
κοροϊδεύει. Αποδέχεται την άγνοια και την αδυναμία του νηπίου και ΜΟΝΟ με αυτά, προχωρά και πετυχαίνει.
Όσο για το αδύναμο νήπιο, μόλις πετύχει τον δύσκολο στόχο, χωρίς να έχει νιώσει “αδυναμία και άγνοια”,
νιώθει τέτοια ικανοποίηση και τέτοια αισιοδοξία, που βάζει, αμέσως, νέο, δυσκολότερο στόχο... Η πυρόξανθη
γάτα δεν επηρεάστηκε απ' τη συμπεριφορά μου, όταν δεν την άφησα να με χαϊδέψει. Φέρθηκε με τη μέθοδο
των δυνατών. Χρησιμοποίησε, με μοναδικό τρόπο, την αδυναμία μου,  την άγνοιά μου, που στηρίζεται στο
φόβο  και  την προκατάληψη και  με οδήγησε στις  σκέψεις  αυτές,  ανυψώνοντάς με στο δικό της  επίπεδο.
Βέβαια, χρειάστηκα, τρία χρόνια για να το καταλάβω..., αν και δεν είμαι και τόσο σίγουρος...


