
 

 

 

 

 Στις μέρες μας, οι θετικοί παράγοντες όσο πάνε 

και λιγοστεύουν. Μάθαμε να  

είμαστε δυστυχισμένοι , μας μάθανε να δεχόμαστε 

την ήττα μας.    Σκοπός του  

βιβλίου αυτού είναι να γίνει η αιτία να ξεκινήσετε 

τη ζωή σας όπως εσείς  

φαντάζεστε. «Ακόμα και αν δεν  

καταφέρετε να φτάσετε στον Ουρανό,  

τουλάχιστον θα είστε ανάμεσα στα υπόλοιπα 

αστέρια»    

Το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού διανέμεται 

δωρεάν.  

 

  

 

Εγώ ο 

Αποτυχημένος  

Του Ψυχολόγου                              

Αντωνίου Καλέντζη   
www.antonioskalentzis.eu     www.psychologized.eu 
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1   Εγώ ο Αποτυχημένος... ή μήπως όχι;   

  

 Η εικόνα που βρίσκεται σε αυτό το κείμενο, είναι το 

αποτέλεσμα της δομής αυτών των κυττάρων , που 

λειτουργούν τόσο αρμόνικά μεταξύ τους για να υπάρχει 

ένα αποτέλεσμα.  

  Το δε όνομα της επικεφαλίδας , αντιπροσωπεύει το 

πότε θα στρέψω το κεφάλι μου προς μια κατεύθυνση . 

Είναι ο μυστικός ηχητικός κωδικός , που ακούγοντάς 

τον,  καταλαβαίνω ότι κάποιος αναφέρεται σε εμένα.  

   

  Έχουμε δηλαδή δυο δεδομένα , που αν τα προσθέσουμε μαζί , βγάζει σε ένα μοναδικό 

αποτέλεσμα, σε μια μοναδική ύπαρξη. Τόσο μοναδική , όσο μοναδικός είναι ο κάθε 

άνθρωπος σε αυτή τη Γη. Όσο μοναδικοί ήταν οι προγόνοι μας, όσο μοναδικό είναι το κάθε 

ζώο ή φυτό.   

  

  Ίσως κάποιος να μου πει:  

  

  «Καλά πόσο μοναδικό μπορεί να είναι ένα μυρμήγκι; Αν σταθείς μπροστά σε μια φωλιά ,  

όλα φαίνονται ίδια. Μήπως μπορείς να θυμηθείς τι διαφορά είχαν όλα τα μυρμήγκια που 

είδες στη ζωή σου; Μήπως μπορείς να θυμηθείς αν υπήρξε κάτι που το έκανε τόσο 

ξεχωριστό καθένα από αυτά; Σίγουρα όχι!»  

  

  Κρύβονται τόσες πολλές αλήθειες σε τόσες πολλές ερωτήσεις που οδηγούν την ίδια 

αφορμή . Το ότι όλα είναι ίδια και τίποτα δε διαφέρει, πως είναι δυνατόν να μπορείς να 

ξεχωρίσεις κάποια ζώα που είναι ολόιδια ; Άντε να ξεχωρίσεις ένα πιο μεγάλο μυρμήγκι , με 

ένα πιο μικρό ή ένα φτερωτό . Οι μύγες όμως; Κάθε φορά που σκοτώνεις μια, νομίζεις ότι 

αναστήθηκε και είναι πιο πέρα, αυτή η ίδια μύγα.  

  

  Ξεχνάμε όμως μια πολύ μικρή λεπτομέρεια , που δίνει την απάντηση σε αυτά τα 

ερωτήματα. Τα μυρμήγκια μεταξύ τους μπορούν και ξεχωρίζει το ένα το άλλο, καθώς και οι 

μύγες… καθώς και οποιοδήποτε άλλο έμβιο ον, μπορεί και ξεχωρίζει ποιος απόγονος ή 

πρόγονος είναι συγγενικός . Ξεχωρίσατε ποτέ δυο μικρά κουταβάκια και μετά από χρόνια 

να τα σμίξετε; Θα δείτε να μυρίζει το ένα το άλλο και μετά να παίζουν και να είναι το ένα 

δίπλα στο άλλο, σαν να μην χώρισαν ποτέ, σαν να ζούσαν πάντα μαζί.   

  

  

  Εμείς , εν αντιθέσει με τα ζώα, αν μας χωρίσουν με κάποιον συγγενή μας , είναι σχεδόν 

ακατόρθωτο να καταλάβουμε την συγγένεια, ακόμα και αν έχουμε πολλές ομοιότητες και 

χαρακτηριστικά στην εξωτερική εμφάνιση .  
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2   Εγώ ο Αποτυχημένος... ή μήπως όχι;   

  

  Έχει παρατηρηθεί , ότι πολλές φορές μέσα μας νιώθουμε ότι κάτι δεν πάει καλά και 

τρέφουμε ελπίδες για κάτι που δεν είχαμε ποτέ κάποιο ερέθισμα , ή για κάτι που ποτέ δεν 

μας είπε κάποιος. Θυμηθείτε πόσες ιστορίες ξέρουμε με παιδιά που έχουν υιοθετηθεί και 

ξαφνικά στο μέλλον νιώθουν ελλιπείς  και ψάχνουν να βρουν τους πραγματικούς 

βιολογικούς τους γονείς.  

  

  Πόσο διαφέρουμε όμως από τα ζώα ; Επιστημονικά , ακολουθώντας το Δαρβινικό πρότυπο 

που λέει ότι είμαστε απόγονοι των πιθήκων, όλα αιτιολογούνται , είμαστε ζώα. Νιώθετε 

όμως ότι αυτό το πρότυπο , που φαντάζει τόσο απόλυτα τεκμηριωμένο , να είναι η 

απάντηση στο τι είμαστε πραγματικά ;  

  

  Θα μπορούσε … όμως όχι ! Σαφώς υπάρχει σεβασμός στους συν-ταξιδιώτες στο 

διαστημόπλοιο που λέγεται Γη, όμως κάτι μέσα μου μου λέει ότι η πραγματικότητα να είναι 

διαφορετική, μια αλήθεια που δεν μου απάντησε ο Δαρβίνος.  

  

  Ανήσυχο πνεύμα , μηδενιστής , ακατάδεκτος, όλα μαζί και κάτι παραπάνω, ίσως να είναι 

τα κοσμητικά επίθετα και ταμπέλες που θα μου έβαζαν και δεν τους ρίχνω άδικο, 

προφανώς το αξίζω.  

  

 Η άποψη της πλειοψηφίας  , ορίζει μια πραγματικότητα . Αν κάτι δεν ακολουθεί της νόρμες 

μιας κοινωνίας, αντιμετωπίζεται ως κακό , άρρωστο, τρελό , που πρέπει να εκδιωχθεί. Στην 

καλύτερη περίπτωση να εξοστρακιστεί , μιας και υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι 

θανάτωσαν μεγάλες προσωπικότητες είτε «επειδή τόλμησαν να μιλήσουν για ισότητα» , 

είτε «επειδή κάνανε θαύματα Σαββάτο», είτε ακόμα «επειδή στήριξαν τους αδυνάτους».  

  

  Προφανώς σας έρχονται τα ονόματα αυτών που φωτογράφισα , ας μην σταθούμε σε αυτό 

όμως, αλλά στην ουσία της κίνησης αυτής .   

  

  Όλα γυρίζουν σύμφωνα με την πλειοψηφία ή τον όχλο και αυτά θεωρούνται ελευθερία. 

Πόσοι θα τολμούσαν να στηρίξουν την άποψή τους μπροστά σε κάποιους που θα κάνουν τα 

πάντα να τον φιμώσουν;   

  

    Στις μέρες μας , εν έτη 2015, στην παγκόσμια πραγματικότητα , το κυριότερο συναίσθημα 

που επικρατεί, είναι το άγχος . Σίγουρα το άγχος το βιώνουμε όλοι , αφού επιλέγουμε να 

βάζουμε στόχους και επιθυμούμε να είμαστε μέλη της σύγχρονης κοινωνίας, όμως άγχος 

βιώνει και ένα παιδί ή ένα μωρό.  
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3   Εγώ ο Αποτυχημένος... ή μήπως όχι;   

   Δεν έχει 

σημασία τι είναι αυτό που σε κάνει να αγχωθείς, μπορεί ένα παιδί να αγχωθεί και να 

στεναχωρηθεί που δεν είδε την αγαπημένου εκπομπή στην τηλεόραση ή επειδή του έπεσε 

το γλυκό του στο πάτωμα. Ένας μεγαλύτερος θα γελάσει και θα πει «Δεν γίνεται να αγχωθεί 

το παιδί γι’ αυτό το χαζό πράγμα, εδώ παλεύουμε καθημερινά για επιβίωση, για την τροφή, 

για το αύριο…»  

  

  Ο κάθε άνθρωπος βιώνει το άγχος , όπως και άλλα συναισθήματα, με την ίδια ένταση, σε 

όλες τις ηλικίες. Το μόνο που αλλάζει είναι ο λόγος που αγχώθηκαν. Αλήθεια, ποιος μπορεί 

να κρίνει τι θεωρεί άλλος σημαντικό και άξιο να αγχωθεί; Ποιος έχει  το δικαίωμα να 

στερήσει σε κάποιον να είναι μοναδικός σε αυτόν τον κόσμο ;   

  

 Αν όταν ο άνθρωπος των σπηλαίων φοβόταν να ανάψει τη πρώτη φωτιά επειδή το λέγαν οι 

υπόλοιποι, θα είχαμε τώρα φωτιά ; Αν ο άλλος φοβόταν να πετάξει… ο άλλος φοβόταν να 

ταξιδέψει στην επίπεδη Γη… Σίγουρα θα  ζούσαμε σε άλλη πραγματικότητα, καλύτερη, ή 

χειρότερη δεν μπορούμε να κρίνουμε.  

  

  Έχουμε όμως προσωπικότητες , που νίκησαν τον φόβο τους, νίκησαν το άγχος, νίκησαν την 

άποψη της πλειοψηφίας … και δοκίμασα τα όριά τους.   

  

  Προσωπικότητες που ήταν διατεθειμένες να  θυσιάσουν ότι είχαν κατακτήσει μέχρι τότε, 

με τόσο κόπο , ακόμα και την ίδια τους τη ζωή. Πόσοι άραγε να είναι οι αφανείς αυτοί 

γενναίοι που ανακάλυψαν τόσα μικρά, για να έχουμε ένα τόσο σπουδαίο πολιτισμό ;  

  

  Ένα τόσο σπουδαίο πολιτισμό με μια θλιβερή ταμπέλα… Ο πολιτισμός του Άγχους.  

  

  Τίποτα δεν έχει αξία, το άγχος είναι το καρκίνωμα του κάθε τι κάνουμε ή αισθανόμαστε σε 

αυτή τη ζωή .  Άγχος να φας, άγχος να βρεις δουλειά, άγχος να μεγαλώσεις, άγχος να βρεις 

ταίρι, άγχος να μη γεράσεις, άγχος να επιβιώσεις , άγχος να ζήσεις, άγχος για το αύριο, 

άγχος γι αυτά που είπες και έκανες , άγχος για να… διασκεδάσεις και να είσαι χαρούμενος.  

  

    

   Στις μέρες μας όλα «Πρέπει» να γίνουν όπως «Πρέπει» , γιατί αν δεν γίνουν όπως 

«Πρέπει» , δε μπορείς να κάνεις τίποτα.  

  

   Μόλις διάβασα την πρόταση που έγραψα από επάνω ακριβώς και πραγματικά με άγχωσε, 

πόσο απέχει από την πραγματικότητά μας όμως ;  Φανταστείτε τώρα όλα αυτά τα πρέπει 

να τα λέμε σε ένα μικρό παιδί. Έναν εκκολαπτόμενο ενήλικα , που τώρα μαθαίνει να 
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4   Εγώ ο Αποτυχημένος... ή μήπως όχι;   

διαχειρίζεται πράγματα, τη γλώσσα , τα συναισθήματά του. Αν για εμάς τους ενήλικες είναι 

αδύνατο να κοιμηθούμε το βράδυ επειδή έχουμε άγχος, ένας ανήλικος το βιώνει ακόμα πιο 

άσχημα και έντονα.  

  

  Προφανώς αναρωτιέστε τι σχέση έχουν όλα αυτά μεταξύ τους. Σαφώς και όλα είναι 

διαφορετικά δεδομένα που οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα.  

  

  Τι είσαι για την κοινωνία αν δεν καταφέρεις τους στόχους που η ίδια κοινωνία έχει θέσει;   

    

  «Αποτυχημένος»  

  

  Αρκετά σκληρή λέξη , που μπορεί να μην έχει αναστρέψιμα αποτελέσματα. Πολλές φορές 

η αποτυχία είναι κάτι μόνιμο , που πολλοί την αποδέχονται ως κάτι φυσιολογικό. Κάποιοι 

άλλοι την περιμέναν πριν ξεκινήσουν την προσπάθεια.  «Γιατί να προσπαθήσω , αφού θα 

αποτύχω» ,  

«Όχι δε παίζω μαζί σου σκάκι, είσαι καλύτερη , θα χάσω»  

«Τι ωραίο σπίτι, τι ωραίο αμάξι, κρίμα που ποτέ δε θα έχω ένα από αυτά»  

«Τι ωραία ζωή που κάνει αυτός ο διάσημος, εγώ είμαι άνεργος , σε ένα σπίτι κλεισμένος και 

δεν βλέπω ποτέ να καταφέρνω κάτι»  

«Η ζωή μου δεν έχει καμία αξία, έφτασα 30-40 χρονών και δεν κατάφερα τίποτα, όλοι μου 

οι κόποι πήγανε χαμένοι»  

  

  Αυτές και άλλες πολλές φράσεις είναι αυτά που θα ακούσει κάποιος επί καθημερινής 

βάσεως , αν περπατήσει στον δρόμο ή συνομιλήσει με κάποιον άλλον.  

  

  Δεν λέω, ίσως έχουν δίκιο και παραδόθηκαν. Είναι αποτυχημένοι… ή μήπως όχι ;  

 Όταν ήμουν μικρός το μόνο που ήθελα ήταν να παίξω ποδόσφαιρο. Ήμουν μέτριος , αλλά 

το αγαπούσα πάρα πολύ αυτό. Δεν ήμουν από ποδοσφαιρική οικογένεια, ούτε από «τζάκι 

ποδοσφαιριστών» , όμως το μεράκι μου και η βοήθεια από σωστούς 

προπονητέςπαιδαγωγούς , με βοήθησαν να εξελιχθώ . Η Μικτή ομάδα του Νομού Αχαίας 

με επέλεξε να αγωνισθώ στους καλύτερους ποδοσφαιριστές του Νομού, καθώς και ομάδα 

Β εθνικής κατηγορίας με επέλεξε να παίξω γι αυτήν. Δεν κατάφερα όμως να γίνω 

επαγγελματίας ποτέ, δεν είχα αυτό το κάτι , ήμουν ένας αποτυχημένος .  

   

  Το 2010 παράλληλα με τις σπουδές μου στην Αγγλία έπαιξα στην Μικτή Βόρειας Αγγλίας 

καθώς και ήμουν στους 24 ποδοσφαιριστές της Αγγλίας , που θα παίζανε στο παγκόσμιο 
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5   Εγώ ο Αποτυχημένος... ή μήπως όχι;   

πρωτάθλημα πανεπιστημίων . Ο αποτυχημένος στην Ελλάδα , ήταν ένα βήμα πρωτού 

φορέσει το εθνόσημο μιας χώρας με ποδοσφαιρική παράδοση.  

  
 Όταν έδωσα πανελλήνιες , για προσωπικούς λόγους είχα παραδοθεί. Όχι απλά δεν έγραψα 

καλά, αλλά υπήρξαν και μαθήματα που έδινα λευκή κόλλα . Το μυαλό μου ήταν 

παραδομένο στο κενό, μου είχε περάσει η ιδέα ότι ήμουν αποτυχημένος και δε θα 

καταφέρω ποτέ να κάνω κάτι στη ζωή μου.  

  

  Τελείωσα την Ψυχολογία από ιδιωτικό πανεπιστήμιο και η απόγνωσή μου  ότι ποτέ δε θα 

καταφέρω να κάνω κάτι στη ζωή μου ήταν μεγάλη, μιας και το πανεπιστήμιο που τελείωνα 

ήταν ιδιωτικό. Ήμουν περίγελος και με κοιτούσαν υποτιμητικά που δεν κατάφερα να 

επιτύχω όπως αυτοί. Έσκυβα το κεφάλι και πολλές φορές ντρεπόμουν να πω τι σπούδασα, 

προτιμούσα να λέω ότι είμαι ένας σερβιτόρος, ήμουν ένας αποτυχημένος .  

  

 Το 2008 τον Νοέμβριο έστειλα ένα email παραθέτοντας στα Αγγλικά την πτυχιακή μου στο 

πανεπιστήμιο του Harvard, ΗΠΑ. Το θέμα που είχα κάνει έρευνα λεγόταν «Ίαση της  



  

Αντώνιος Καλέντζης     

   www.antonioskalentzis.eu | www.psychologized.eu  | psychologized@gmail.com   

6   Εγώ ο Αποτυχημένος... ή μήπως όχι;   

Κατάθλιψης με ηχητικά κύματα» . Σε 10 μέρες μέσα βρισκόμουν στην Βοστόνη στο 

Πανεπιστήμιο του Harvard και συζητούσα το μέλλον μου και πως θα μπορούσα να ενταχθώ 

στο πανεπιστήμιο ως φοιτητής. Ο αποτυχημένος στην Ελλάδα , ήταν ένα βήμα πρωτού γίνει 

φοιτητής στο καλύτερο πανεπιστήμιο του κόσμου και τα κατάφερε. Είναι φοιτητής της 

Ιατρικής του Harvard στο τμήμα δια Βίου Μάθησης.  

  
  Σε μια κοινωνία που φαινομενικά δεν κατάφερα τίποτα και ήμουν ένας ακόμα «κρίμα 

αυτό το παιδί να πάει χαμένο» , δεν παραδόθηκα. Δεν με βοήθησε κανείς να αλλάξω τη 

ζωή μου , παρά μόνο όταν…. Πίστεψα ότι δεν θα συνεχίσω να είμαι ο αποτυχημένος .  

  

 Άρχισα να κάνω πράγματα που δεν έκαναν οι άλλοι, να διαφέρω.   

 Άρχισα να παρατηρώ τι κάνουν οι επιτυχημένοι και να «κλέβω» τα θετικά και 

ηθικά στοιχεία που θα με βοηθούσαν να εξελιχθώ .  

 Άρχισα πλέον να κοιμάμαι το βράδυ και να μη με πλακώνει το άγχος της αποτυχίας.  

 Ανυπομονούσα να έρθει το αύριο, για να γίνω καλύτερος και να προσπαθήσω 

ξανά.  

  

  Μην αφήνεις τους άλλους να σου βάζουν όρια, στη ζωή σου δε βάζει όρια κανείς .  

Ονειρέψου, βάλε στόχους και προσπάθησε. Ένα δένδρο για να ανθίσει και να φάς τον 

καρπό του κάποτε θέλει 2 πράγματα:  

1. Να το φανταστείς πως θα είναι και τι φρούτο θες να φας.  

2. Να το φυτέψεις , να το ποτίζεις , αν το φροντίζεις και να προσπαθείς κάθε μέρα.  
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7   Εγώ ο Αποτυχημένος... ή μήπως όχι;   

  

 Μην ξεχνάς ένα πολύ σημαντικό παράγοντα όμως, ακόμα και 20 φορές να προσπαθήσεις 

για κάτι , ακόμα και αν αποτύχεις 20 φορές παταγωδώς …. Την 21 πρώτη φορά, θα είσαι 

τόσο καλός σε αυτό, τόσο σίγουρος, που όχι απλά θα τα καταφέρεις, αλλά θα είσαι και ο 

καλύτερος σε αυτό !!!   

  

  

  

 Στο λέω με σιγουριά εγώ ο …                                                        

Αποτυχημένος ….  
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8   Εγώ ο Αποτυχημένος... ή μήπως όχι;   

 

 

Διαβάστε ακόμα τα βιβλία μου : 
 

 

 

Το Fantashire ξεκίνησα να το γράφω τον 

Νοέμβριο του 2013, όταν κατοικούσα 

στην Αγγλία . Το όνομα του βιβλίου είναι 

Fantashire και είναι δικός μου 

συνδυασμός λέξεων "Fantashy" και 

κατάληξη "shire" που έχουν αρκετές 

περιοχές της Αγγλίας (εκεί ήμουν όταν 

ξεκίνησα να γράφω). 

 

Το βιβλίο περιέχει δικές του πρωτότυπες 

ζωγραφιές , από εικόνες που είχα 

φανταστεί γι αυτόν τον κόσμο που 

παρουσιάζεται. Εκδόθηκε τις 10 

Φεβρουαρίου 2017 από τις «Εκδόσεις 

Αρναούτη». Επίσης γίνεται προσπάθεια 

για μετατροπή σε σενάριο και ήδη 

λαμβάνει καλές κριτικές στο εξωτερικό . 

 

Tι να περιμένουμε από το Fantashire και 

αυτό το βιβλίο; - www.fantashire.com  

 

Που μπορώ να το προμηθευτώ ; - 

http://antonioskalentzis.eu/product/fantashire/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fantashire.com/
http://antonioskalentzis.eu/product/fantashire/
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9   Εγώ ο Αποτυχημένος... ή μήπως όχι;   

Για να 

Για να είμαστε ειλικρινής, είναι πολύ 

δύσκολο να μιλήσει κάποιος για ένα 

θέμα, αν  ο συνομιλητής δεν έχει το 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο να καταλάβει τι 

θες να πεις. 

 

 Φανταστείτε τώρα εμείς οι Ψυχολόγοι,  

που χρησιμοποιούμε δύσκολους όρους 

για να περιγράψουμε ένα πρόβλημα 

Ψυχικής Υγείας, σε ένα άτομο που δεν 

γνωρίζει τίποτα από  Ψυχολογικούς 

όρους ... 

 

 Αυτός είναι ο λόγος που δημιούργησα το 

Psychologized , που η ελληνική του 

μετάφραση είναι «Ψυχολογοποίηση». 

 

 Η έννοια της λέξης "Psychologized" είναι  

να μετατρέπει κάποιος το οτιδήποτε σε 

κομμάτι της Ψυχολογίας. Αυτή είναι η 

βασική ιδέα μου, αυτό είναι 

Psychologized, το μέρος που τα πάντα είναι κομμάτι της Ψυχολογίας. 

 

 Η ψυχική υγεία είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, παγκοσμίως. Είναι γεγονός όμως ,ότι 

πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να πάνε σε έναν ψυχολόγο. 

Υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις που δεν επισκέπτονται λόγω ταμπού. 

 

 Τα άρθρα μου επιθυμώ να  δίνουν την αίσθηση της κινητήριας φωνής που ο καθένας 

χρειάζεται πραγματικά να ακούσει.  

 

 Ένας ακόμα λόγος που ξεκίνησα την αρθρογραφία , είναι  πως οι ιστοσελίδες που διάβαζα 

στα ελληνικά , μου φαινόντουσαν πολύ δυσνόητες . Έτσι προσπάθησαν να δημιουργήσω 

ένα ύφος που μοναδικό που θα μου άρεσε εμένα αρχικά. 

 

 Το βιβλίο εκδόθηκε τον Μάιο του 2016 από τονεκδοτικό οίκο "Εκδόσεις Αρναούτης" . 

 

Που μπορώ να το προμηθευτώ ; 

http://antonioskalentzis.eu/product/%CF%80%CF%89%CF%82-

%CE%B5%CE%AF%CF%83%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AC/  

http://antonioskalentzis.eu/product/%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CF%83%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AC/
http://antonioskalentzis.eu/product/%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CF%83%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AC/

