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Το κοράκι και η παράνοια 
 
 
Στην περασσά Νόαχ η Τορά διηγείται την περίφημη ιστορία της πλημμύρας που 

κατέστρεψε τη γη και το πώς ο Νώε και η οικογένειά του επέζησαν μέσα στην 

Κιβωτό μαζί με κάθε είδος ζώων. Διαβάζουμε ότι, μετά τον κατακλυσμό, ο Νώε 

έστειλε ένα κοράκι έξω από την κιβωτό για να διαπιστώσει αν η γη είχε στεγνώσει 

και είχε γίνει πάλι κατοικήσιμη. Περιέργως όμως, το κοράκι πέταγε συνεχώς 

γύρω από την κιβωτό, και τελικά δεν επέστρεψε ποτέ στον Νώε. Ο Νώε τότε 

αποφάσισε να στείλει ένα περιστέρι, το οποίο πέταξε έξω από την κιβωτό και στη 

συνέχεια επέστρεψε στον Νώε, που σήμαινε ότι το νερό κάλυπτε ακόμα όλη τη γη. 

Όταν ο Νώε έστειλε το περιστέρι για δεύτερη φορά, αυτό επέστρεψε με ένα κλαδί 

ελιάς, δείχνοντας έτσι ότι ο κόσμος ήταν πλέον κατοικήσιμος. 
 
Ο μεγάλος σχολιαστής της Τορά Ρασσί κάνει σε αυτό το σημείο ένα ενδιαφέρον 

σχόλιο, που εξηγεί γιατί το κοράκι περικύκλωνε πετώντας την κιβωτό, αντί να 

εκπληρώσει την αποστολή για την οποία αφέθηκε εκτός της κιβωτού. 
 

Γράφει λοιπόν ότι το κοράκι 

υποψιάστηκε ότι ο Νώε το έστειλε 

έξω από την κιβωτό επειδή αυτός 

επιθυμούσε να πλησιάσει το ταίρι 

του, το θηλυκό κοράκι! Το κοράκι 

ήταν αποφασισμένο να μην επιτρέψει 

στον Νώε να πραγματοποιήσει αυτή 

του την επιθυμία και γι' αυτό πέταγε 

συνεχώς γύρω από την κιβωτό, 

παρακολουθώντας την, για να 

εξασφαλίσει ότι ο Νώε δεν θα έκανε 

καμία προσπάθεια να πλησιάσει το 

θηλυκό κοράκι.   
Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε 

αυτό το παράξενο γεγονός; Τί μπορεί 

να έκανε το κοράκι να πιστεύει ότι ο 

Νώε επιθυμεί το δικό του ταίρι; 

Μήπως οι άνθρωποι επιθυμούν 

σχέσεις με τα πουλιά; Ποια λογική 

υπάρχει στην υπόνοια που είχε το 

κοράκι;  
Πολύ συχνά, όταν οι σοφοί μας ραββίνοι αναφέρονται σε φαινομενικά παράδοξες 

υποθέσεις, όπως η παραπάνω, επιθυμούν στην ουσία να κάνουν μια λεπτή 

παρατήρηση για εμάς τους ανθρώπους. Παράλληλα με την άμεση διδασκαλία 

τους, που ορίζει ρητά τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε, σε πολλές 

περιπτώσεις - όπως στην παραπάνω - επιχειρούν να μας διδάξουν με τρόπο 

έμμεσο, μέσω παραβολών.  
Όταν λοιπόν οι ραββίνοι αναφέρονται στο κοράκι στην κιβωτό, δεν περιγράφουν 

πραγματικά το κοράκι και τη συμπεριφορά του αλλά εμάς τους ίδιους και 



συγκεκριμένα την τάση πολλών ανθρώπων να γίνονται παρανοϊκοί, να 

υποψιάζονται ότι οι άλλοι συνωμοτούν εναντίον τους και να φαντάζονται 

απίστευτες ιστορίες και καταστάσεις. 
 

Για παράδειγμα, μια γυναίκα μπαίνει στην αίθουσα μιας εκδήλωσης και βλέπει δυο 

φίλες της να μιλούν ψιθυρίζοντας η μία στην άλλη και να χαχανίζουν. Όταν και 

εκείνες τη βλέπουν, σταματούν τη συνομιλία τους. Αμέσως η γυναίκα καταλήγει 

στο συμπέρασμα ότι μιλούσαν γι 'αυτήν. Σκέψεις αρχίζουν να πετούν γύρω από 

το κεφάλι της, καθώς προσπαθεί να καθορίσει τι είδους αρνητικά σχόλια έκαναν 

γι' αυτήν. Αυτόματα, η φιλική της σχέση μαζί τους έχει χαθεί. 
  
Οι σοφοί μας μάς αποκαλύπτουν τον παραλογισμό αυτού του 

είδους σκέψης μέσα από την ιστορία της καχυποψίας που 

διακατείχε το κοράκι. Ενώ ο Νώε έστειλε το κοράκι σε μια 

ξεκάθαρη και πολύ συγκεκριμένη αποστολή, αυτό αμέσως 

άρχισε να συνθέτει ευφάνταστα σενάρια και παρανοϊκές θεωρίες 

συνωμοσίας. Η συμπεριφορά του αυτή δεν διαφέρει καθόλου 

από την παράνοια που μαστίζει πολλούς από εμάς, την τάση μας 

δηλαδή να γινόμαστε αδικαιολόγητα και ολοένα και περισσότερο 

ύποπτοι για τους ανθρώπους γύρω μας. 
 
Για να ξεπεραστεί αυτή η τάση, είναι σημαντικό να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα 

τις ρίζες της. Η παράνοια είναι ριζωμένη στην αλαζονεία και στο 

παραφουσκωμένο εγώ μας. Οι άνθρωποι γίνονται παρανοϊκοί όταν βλέπουν τους 

εαυτούς τους σαν να κατέχουν το κέντρο του κόσμου, σαν τον άξονα γύρω από 

τον οποίο περιστρέφεται. Όταν διακατέχομαι από την αντίληψη αυτή, 

αναπόφευκτα θεωρώ ότι ό,τι συμβαίνει γύρω μου σχετίζεται αναγκαστικά με 

μένα, έχει σημείο αναφοράς εμένα. Έτσι, αν δύο γνωστοί μου μιλούν μεταξύ 

τους, η συζήτησή τους αναφέρεται υποχρεωτικά σε μένα ή τουλάχιστον και σε 

μένα. Η προσοχή όλων είναι στραμμένη στο πώς θα επωφεληθούν από μένα, 

ενδεχομένως βλάπτοντάς με. Και, επειδή η προσοχή όλων επικεντρώνεται σε 

μένα, κάθε μειονέκτημα, κάθε λάθος μου γίνεται αμέσως αντιληπτό και καταλήγει 

να γίνει το κύριο θέμα συζήτησης για όλη την παρέα. 
 

Το καλύτερο αντίδοτο στην παράνοια είναι να θυμόμαστε ότι ο καθένας μας 

αποτελεί ένα πολύ μικρό μέρος του σύμπαντος. Δεν είμαστε στο κέντρο της 

προσοχής των άλλων. Οι άνθρωποι είναι απασχολημένοι με τη δική τους ζωή και 

έχουν πολλά, πολλά άλλα πράγματα για να ανησυχούν για το πώς φαινόμαστε, τι 

λέμε, τι κάνουμε και πώς θα μας βλάψουν. 
 
Διατηρώντας μια ισορροπία και γνωρίζοντας τη θέση που καταλαμβάνουμε και 

μας ανήκει στον κόσμο αυτό, έχοντας σωστή συνείδηση του ποιοί είμαστε και 

ποιοί δεν είμαστε, μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτήν την καταστροφική τάση της 

καχυποψίας. Δεν έχουμε αληθινά λόγο να υποθέσουμε ότι είμαστε το θέμα για το 

οποίο βασικά και αποκλειστικά συνομιλούν και συνωμοτούν οι άλλοι γύρω μας - 

όχι περισσότερο τουλάχιστον από τους λόγους που είχε το κοράκι να υποθέσει ότι 

ο Νώε επιθυμούσε τη σύντροφό του, το θηλυκό κοράκι! 
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