
Ο Ψευταράς 
 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
Το χεις ΄το χεις το ταλέντο 
Δεν σου κάνω κομπλιμέντο (λαϊκό άσμα) 
 

Ο ψευταράς είναι αυτός που συστηματικά και σκόπιμα λέει ψέματα. Σε 
όλους και στα πάντα Έχει ταλέντο στο να πλάθει ιστορίες και υπολογίζει στις 
αντιδράσεις και τις επιπτώσεις αυτών των ψεμάτων.Σκιαγραφεί ένα σενάριο μέσα 
στο μυαλό του και βάση αυτού προβλέπει τις αντιδράσεις των άλλων. Έχει 
ποταπούς σκοπούς και είναι αδίστακτος. Το κάνει εκ του ασφαλούς επειδή πιστεύει 
ότι δεν θα τον καταλάβεις και δεν θα τον πιάσεις. Δεν είσαι τόσο έξυπνος όσο είναι 
αυτός! Χειραγωγεί τους άλλους αλλά με τον εαυτό του είναι ειλικρινής .Δεν του λέει 
καθόλου ψέματα. Έχει μία αδελφική σχέση με τον μυθομανή επειδή πλάθει με την 
ίδια άνεση ιστορίες όμως τω κάνει για να σε παγιδέψει Είναι πονηρός και ανήθικος 
και εκμεταλλεύεται στο έπακρον την αφέλεια και την αγνοια των άλλων. Μιλάει 
άνετα και με ύφος πολύ σοβαρό σου εκμυστηρεύεται το ψέμα του που είναι 
εύκολα πιστευτός. Πείθεσαι από την καθαρή ματιά και από την σίγουρη φωνή, 
παγιδεύεσαι καταντώντας παιχνίδι στα χέρια του και πολύ αργά ,πλέον , 
καταλαβαίνεις ότι δεν τηρεί τις υποσχέσεις του. Το καλύτερο παράδειγμα του 
ψευταρά είναι ο πολιτικός. 
 

Ο μυθομανής σε παραμυθιάζει, σου λέει τον μύθο του για να τον 
συμπαθήσεις και αποσκοπεί στο να καταλάβεις πόσο σπουδαίος είναι! Ψοφάει να 
το παίξει σπουδαίος έστω και για μία φορά όταν σε πιάσει σον ιστό της 
φαντασίωσης του Ματαιόδοξος που μπερδεύεται ανάμεσα στο πραγματικό και το 
φανταστικό. Παρασύρεται εύκολα από το παραμύθι και λέει ψέματα και στον εαυτό 
του επειδή ονειρεύεται με ανοικτά μάτια ότι είναι κάποιος άλλος. Βάζει πάντα 
σάλτσα στις διηγήσεις του και περιγράφει ,με τον πιο δραματικό τρόπο, τα 
συναισθήματα του. Ψεύδεται ασυστόλως για να δικαιολογήσει τον εαυτό του και 
να «ξεγλιστρήσει» όταν στριμωχτεί . Ο μύθος, το ψέμα, η υπερβολή είναι μερικές 
φορές αναπόφευκτο κομμάτι της κοινωνικής ζωής που όταν γίνεται συστηματικά 
μπορεί να γίνει επώδυνο τόσο για τον εαυτό του αλλά και για τους άλλους. Θα του 
συγχωρέσεις το ψέμα. 
 

Τους ψευταράδες της καθημερινότητας μας τους αναγνωρίζουμε και τους 
αποφεύγουμε μετά από το πάθημά μας. Με τους πολιτικούς μας τι γίνεται; Παρότι 
,κατά καιρούς ,πολλοί πολιτικοί μας απέκτησαν το επίθετο του ψευταρά αφού 
έκαναν δηλώσεις που αναιρέθηκαν σε λίγο χρονικό διάστημα(Β.Βενιζέλος- δεν θα 
υποβληθούν καινούργιοι φόροι, Α.Σαμαράς:δεν θα ψηφίσω νέα μέτρα. 
Γ.Παπανδρέου : λεφτά υπάρχουν)παραμένουν εκεί που είναι. 

 


