
 

 

 

 

 

Η ορολογία των σχέσεων 

 

Τις λέξεις, τις έννοιες και τους όρους που 
ακολουθούν δεν θα βρείτε στα επίσημα λεξικά, 
τουλάχιστον με όσα εδώ αναφέρουμε. Και σε αυτό 
το κεφάλαιο συνεχίζουμε την απλή προσπάθεια να 
πούμε με άλλα λόγια τα τετριμμένα και 
χιλιοειπωμένα. 
Όλα όσα υπάρχουν παρακάτω έχουν σχέση με την 
ανθρώπινη συμπεριφορά στις διαπροσωπικές 
σχέσεις είτε αυτές αφορούν ένα μακροχρόνιο γάμο ή 
ένα απλό φλερτ λίγων ωρών. Τα περισσότερα είναι 
συνέχεια κάποιων κεφαλαίων που ήδη διαβάσατε. 
 



ΑΓΑΠΗ 

Ανήκει στις αρετές. Είναι ιδανικό, που σημαίνει δεν 
υπάρχει αλλά είναι ζητούμενο, επιθυμητό όπως η 
ειλικρίνεια, η τιμιότητα, η αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη 
και τόσα άλλα ακόμα. Τις αρετές θα τις αποκτήσουν 
οι άνθρωποι αν και όταν απαξιώσουν ή ξεπεράσουν 
την ανάγκη για κάθε υλική υπόσταση. Θυμηθείτε τον 
αρχαίο αθηναίο, τον Αριστείδη, τον επονομαζόμενο 
δίκαιο. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος και έμεινε στην 
ιστορία; Απελευθέρωσε κάποια πόλη; Απέκρουσε 
εχθρούς; Κατέστρωσε κάποιο ιδιοφυές σχέδιο; Όχι, 
απλά φάνηκε τίμιος στο αίτημα ενός συμπολίτη του. 
Μπορούσε να τον ξεγελάσει αλλά δεν δέχτηκε να 
φανεί άδικος. Αυτό σημαίνει αρετή, η πλήρης 
αδιαφορία για τα υλικά πράγματα, στα οποία επιδρά. 
Η αγάπη λοιπόν, για να υπάρχει, απαιτεί πλήρη 
απομάκρυνση από κάθε υλική υπόσταση. Είναι αρετή 

της ψυχής και γι αυτήν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα. Η 
αγάπη κάποιου εμφανίζεται, αν αναγνωρίσει 
χαρίσματα ή δυνατότητες στην ψυχή του άλλου. Αυτές 
οι αγάπες  παραμένουν όσο και τα αντίστοιχα 
χαρίσματα. Αν κάποιος λοιπόν έπαψε να σε αγαπά, 
ξεκίνησε την έρευνα από σένα. Βρες τι είναι αυτό που 
μπορεί να σταμάτησε την αγάπη του για σένα. 
Δεν μπορεί η αγάπη να έχει την έννοια της 
ανταπόδοσης, της συναλλαγής και του στενού - 

ατομικού συμφέροντος. Ούτε βέβαια να υποβιβαστεί 
στο επίπεδο της χυδαιότητας με σκοπό την όποια 
σεξουαλική ηδονή. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να 



συμβουλευτεί κανείς τους «βαθμούς αγάπης» του 
αργεντινού ψυχιάτρου Χόρχε Μπουκάι, για να 
αντιληφτεί τι είδους αγάπη δίνει και δέχεται. Από εκεί 
θα μπορέσει να καταλάβει κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες 
και ίσως να βρει την αιτία σε κάποια προβλήματα 
του. 
Ακόμα ένας σπουδαίος άνθρωπος, ο ποιητής – 

στοχαστής Φερνάντο Πεσσόα, μας πληροφορεί: 
«κανέναν δεν αγαπάμε παρά μόνο την ιδέα που εμείς 
σχηματίζουμε για τον άλλον». Αλίμονο λοιπόν στην 
ιδέα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 
 

ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ 

Θα έπρεπε να έχει μεγάλη σημασία αφού ουσιαστικά 
είναι μια περίοδος γλυκιά και ανέμελη δηλαδή χωρίς 
όσα, συνήθως, ταλαιπωρούν ένα ζευγάρι. Σε αυτήν 
την περίοδο θα έπρεπε ο κύριος σκοπός να είναι η 
γνωριμία με τον εαυτό του άλλου. Δυστυχώς, δεν είναι 
καθόλου έτσι. Η επίδειξη και ο καταναλωτισμός 
εισχώρησαν ενώ η ουσία αναχώρησε πριν την ώρα 
της, αφήνοντας αυτό το καθήκον στο γάμο. 
 

ΑΠΙΣΤΙΑ 

Είχαμε την ευκαιρία, σε προηγούμενο κεφάλαιο, να 
πούμε λίγα λόγια γι αυτό το κομφούζιο, στο οποίο 
βρίσκονται πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα, άνδρες 
και γυναίκες. Σε κάθε πράξη απιστίας υπάρχει πάντα 



μια ή περισσότερες αιτίες. Ως σώφρονες, οφείλουμε 
να τις αναζητήσουμε. Ως σοφοί, οφείλουμε να 
ανακαλύψουμε τη θεραπεία τους. Δεν είμαστε όμως 
(ακόμα) ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το πρόβλημα 
παραμένει και τα παράπονα θα συσσωρεύονται. 
 

ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

Το σώμα μας φθείρεται από την στιγμή που έρχεται σε 
επαφή με την γήινη ατμόσφαιρα δηλαδή με τη γέννησή 
μας. Επομένως, δεν μπορεί να θεωρηθεί κάτι το υγιές. 
Είναι ασθενές, εκ γενετής. Που οφείλονται λοιπόν οι 
ασθένειες; Μπορεί να μην είναι ευρέως αποδεκτό, 
αλλά όλες οι ασθένειες είναι ψυχικής προέλευσης. 
Από το απλό κρυολόγημα μέχρι την πλέον πολύπλοκη 
κυτταρική διαταραχή. Και σ’ αυτήν την περίπτωση οι 
άνθρωποι γνωρίζουμε ελάχιστα. Επόμενο είναι να 
προσπαθούμε σε λάθος πορεία. Εδώ είναι απαραίτητη 
η συμμετοχή του συντρόφου, που οφείλει – αν θέλει 
και μπορεί – να σταθεί πλάι στον ασθενή. Δεν είναι τα 
φάρμακα που θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Είναι η ψυχική στήριξη στον άλλο δηλαδή η παροχή 
ψυχικής ενέργειας. Να λάβει αυτό που του λείπει. Γι 
αυτό πολύ σωστά οι εναλλακτικές ιατρικές μέθοδοι 
μιλούν για ασθενείς και όχι για ασθένειες. Η διαφορά 
λοιπόν είναι στον καθένα μας. Και αφού σωματικά 
είμαστε ίδιοι, πού μπορεί να είμαστε διαφορετικοί; 



ΒΙΑ 

Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει βία. Τα ζωντανά 
σε αυτόν τον πλανήτη έχουν τη βία στον χαρακτήρα 
τους όπως έχουν τα υπόλοιπα όργανα στο σώμα τους. 
Είναι ένα συστατικό απαραίτητο, για να επιβιώσουν. 
Όσο ο άνθρωπος θα είναι απόγονος εκείνου του 
τριχωτού, η βία θα τον ακολουθεί παντού και με την 
πρώτη ευκαιρία θα εμφανίζεται στην επιφάνεια, για 
να αντιμετωπίσει το όποιο πρόβλημα. Μπορεί να την 
εκφράζει μια αυστηρή ματιά ή ένας μορφασμός. Είναι 
όμως και πάλι βία, εξίσου καταστρεπτική για τις 
ψυχές που την βιώνουν. Όσο περισσότερο ένας 
άνθρωπος χρησιμοποιεί το σώμα του στην άσκηση της 
βίας (λόγια, χέρια, πόδια, διάφορα βοηθήματα 
επέκτασης της σωματικής ισχύος όπως ρόπαλα, 
μαχαίρια, όπλα, ή νομικά και οικονομικά τεχνάσματα 
για την εξόντωση του αντίπαλου), τόσο περισσότερο 
ζωική μορφή λαμβάνει αυτή η βία. 
Η «μη βία» του Γκάντι έμεινε στην ιστορία. Αυτός ο 
άνθρωπος με το νου του κατατρόπωσε την 
αυτοκρατορία του τότε Ηνωμένου Βασιλείου. Φυσικά 
είχε γνωρίσει τα τρωτά της από κοντά, γι αυτό και 
πέτυχε. 
 



ΓΑΜΟΣ 

Ο πλέον μακροχρόνιος θεσμός όλων των κοινωνιών. 
Τα παλιά χρόνια, οι πλούσιοι μέσω των γάμων 
διαιώνιζαν την περιουσία τους. Οι φτωχοί, στο δικό 
τους γάμο και για μια φορά στη ζωή τους, 
προσπαθούσαν να ξεγελάσουν τον εαυτό τους, 
φερόμενοι σαν να ήταν άρχοντες. Φυσικά, σε αυτές 
τις περιπτώσεις, η μόνη περιουσία ήταν η φτώχεια 
των ανθρώπων. 
Σήμερα, για τον άνδρα, κυρίως τον νεαρό άνδρα, ο 
γάμος έχει τη σημασία της εξασφάλισης ενώ για την 
γυναίκα της δικαίωσης. Και για τους δύο είναι η πηγή 
πολλών κακών. Συγκεκριμένα, όσο πιο ερωτευμένος 
είναι ένας νεαρός άνδρας, τόσο πιο πολύ πιέζει για 
γάμο. Στην πραγματικότητα, φοβάται, πως αυτό το 
υπέροχο συναίσθημα που νιώθει, με ένα μυστήριο 
τρόπο, θα χαθεί. Δεν έχει άλλη επιλογή παρά να το 
κατοχυρώσει και μάλιστα όσο πιο γρήγορα μπορεί. Γι 
αυτό, ο γάμος για τον άνδρα είναι τρόπος 
εξασφάλισης. Αντίθετα, η γυναίκα «βλέπει» λίγο πιο 
μακριά. Η ματιά της συλλαμβάνει το στενό περίγυρό 
της, αυτόν που την παρακολουθεί. Σε αυτόν τον 
περίγυρο λοιπόν απαντάει με το γάμο της. Είναι μια 
κραυγή θριάμβου: τα κατάφερα! 
Έχουμε κλείσει μέσα μας μια και μοναδική μορφή γι 
αυτό που ευχόμαστε και αναζητάμε σαν ταίρι. Ίσως 
αυτή η μορφή να έχει αρχίσει να σχηματίζεται πριν 
από πολλά χρόνια. Είναι το παιδικό και εφηβικό μας 
όνειρο. Ξαφνικά νομίζουμε πως συναντάμε αυτήν τη 



μορφή στο πρόσωπο κάποιου ανθρώπου και έτσι 
προκύπτει ο έρωτας. 
Αυτό δικαιολογεί γιατί μας πιάνει το παράπονο μετά 
από λίγο καιρό. Η εικόνα, μέσα μας, ολοένα και 
περισσότερο απομακρύνεται από την εικόνα που το 
ταίρι μας δείχνει με το πέρασμα του χρόνου. 
Ξεθωριάζει σιγά – σιγά. 
Αύριο, ο γάμος θα είναι μια ξεπερασμένη συνήθεια. 
Όλο και λιγότεροι θα ενδίδουν σε αυτόν τον πειρασμό 
μέχρι που κάποτε αυτός θα είναι ένα ακόμα 
αποκριάτικο θέαμα. Συγκεκριμένα, όσο περισσότερο 
εκπολιτίζονται οι άνθρωποι, τόσο λιγότερο θα 
φοβούνται να ερωτεύονται. Τότε θα ερωτεύονται 
συνεχώς και απεριόριστα χωρίς να αποζητούν 
προστασία μέσα από νομικούς και κοινωνικούς 
θεσμούς. Έτσι δεν θα υπάρχει σχέση που θα θέτει 
όρια και φραγμούς. Αυτόν τον έρωτα θα περιορίζει 
μόνο η εσωτερική μόρφωση των ανθρώπων. Η δική 
τους καρδιά θα δίνει την απαραίτητη εξασφάλιση. Σε 
ένα τέτοιο μέλλον δεν θα προσπαθούμε να σώσουμε 
τη σχέση με το ταίρι μας, γιατί αυτή η σχέση δεν θα 
έχει τη σημερινή στατικότητα. Συνεχώς και από μόνη 
της θα ανανεώνει τα δομικά της στοιχεία από τα 
πλούσια αποθέματα του εσωτερικού ορυχείου, από τις 
καρδιές των ερωτευμένων. 
Σε εκείνη την εποχή, οι άνθρωποι θα έχουν 
παραιτηθεί από την προσπάθεια να μάθουν έναν 
κώδικα επικοινωνίας. Όντας συνεχώς ερωτευμένοι, 
θα βλέπουν το ταίρι τους κάθε μέρα διαφορετικά. 



Γιατί ο εσωτερικός κόσμος σε αυτό το ταίρι θα 
στέλνει προς τα έξω συνεχώς νέες και πιο όμορφες 
εικόνες. Αυτές οι εικόνες θα τροφοδοτούν τα πάντα. 
Ο γάμος αποκτά νόημα και σημασία μόνο στις ώριμες 

και σχετικά μεγάλες ηλικίες. Εκεί οι άνθρωποι μιλούν 
για την συντροφιά, για την παρέα, αυτήν που δεν 
μπορεί να προσφέρει η λέσχη ούτε οι φίλοι ούτε 
βέβαια οποιαδήποτε άλλη ενασχόληση. Αποκαλούν το 
ταίρι τους «η συντροφιά μου» ή πολύ πιο ναζιάρικα 
«η παρεούλα μου» και σαφέστατα εννοούν κάτι πολύ 
πέρα από το sex. 

Κι όπως συμβαίνει σε πολλά πράγματα, μόλις 
αποκοπεί κάποιος από έναν γάμο, μόνον τότε μπορεί 
να κάνει τον σωστό απολογισμό του. Εκεί τελικά 
αντιλαμβάνεται, αν είχε δίκιο, αν έχασε ή αν κέρδισε. 
Εμείς πιστεύουμε πως ο σωστός άνθρωπος πάντα 
μαθαίνει και αφού μάθει καλά τότε πάντα κερδίζει. 
Δεν υπάρχει λοιπόν χασούρα. 
  

ΓΟΝΕΙΣ 

Από τη στιγμή που καθιερώθηκε ο γάμος, αυτόματα 
δημιουργήθηκε ο θεσμός των γονιών. Είναι η άλλη 
πληγή της ανθρωπότητας. Κάθε παιδί από τους γονείς 
του αποτυπώνει όλα τα κακά πρότυπα και 
τουλάχιστον ένα από αυτά θα το ακολουθήσει στα 
επόμενα χρόνια. 



Υπάρχουν σωστά και χρήσιμα πρότυπα; Πρέπει να 
υπάρχουν. Όμως γύρω μου επικρατεί τόσο μίσος, 
τόση βία, τόση κακία, που με πολύ δυσκολία θα 
δεχόμουν ένα πρότυπο γονιών. 
 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

Δυστυχώς διάφορες καθημερινές καταστάσεις μάς 
εξαναγκάζουν να δεσμευόμαστε. Μπορεί αυτό να 
είναι μια υποχρέωση ολίγων λεπτών και άλλοτε μιας 
ολόκληρης ζωής. Ανεξάρτητα όμως από τη διάρκεια 
μιας δέσμευσης εκείνο που μετράει είναι η  
αβεβαιότητα για την εξέλιξη της υποχρέωσης που 
αναλάβαμε. Ο συνειδητοποιημένος άνθρωπος πάντα 
προβληματίζεται στην ιδέα να μην είναι σε θέση να 
εκπληρώσει την υποχρέωσή του. Δεν φοβάται, δεν 
είναι δειλός ούτε αναποφάσιστος. Είναι σκεπτόμενος 
και συνεπής. Αντίθετα ο άνους δεν πτοείται και τάζει 
παντού και εύκολα τα πάντα. 
 

 

ΔΙΑΖΥΓΙΟ 

Το διαζύγιο είναι η πλήρης ίαση από έναν κακό γάμο, 
με την προϋπόθεση να μην επαναληφτεί. Δυστυχώς, 
σήμερα τα διαζύγια δεν είναι για μια μόνο φορά. Αυτό 
είναι ανησυχητικό. Στην ουσία, διαιωνίζονται τα 
κακά του πρώτου γάμου σε ένα δεύτερο γάμο με την 
απαραίτητη μεσολάβηση ενός διαζυγίου. 



Η γνώμη μας είναι πως αφού είσαι πλασμένος για 
ταίρι, πρέπει να θεωρείς το διαζύγιο σαν ένα θάνατο 
της προηγούμενης κατάστασης. Θα προχωρήσεις σε 
μια άλλη, νέα κατάσταση ή προτιμάς να παραμείνεις 
… πεθαμένος; 
 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

«Η τιμή, τιμή δεν έχει και χαρά σ(ε αυ)τον που την 
έχει». Στα αλήθεια, ποιος μπορεί να εκτιμήσει την 
αξία του; Ποιος είναι σε θέση να εκτιμήσει την αξία 
του άλλου; Η απάντηση είναι κανείς. Γι αυτό πάντα 
θα υπάρχουν πολλοί που θα παραπονιούνται πως δεν 
εκτιμήθηκαν τα όσα έκαναν, τα όσα πρόσφεραν. Θα 
τους ακούσετε να μιλούν για χαμένους κόπους. Οι 
περισσότεροι δεν αναγνωρίζουν τις προσπάθειες του 
άλλου. Ελάχιστοι, προς το τέλος, ομολογούν πως 
φάνηκαν τσιγκούνηδες, πως δεν είπαν ένα γεμάτο 
ευχαριστώ στον σύντροφο τους, σαν ανταπόδοση στην 
αξία του. 
 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Τι μαγική λέξη κι αυτή; Και πόσο ακριβοπληρωμένη 
είναι! Με αίμα, τις περισσότερες φορές. 
Το παράδοξο είναι πως όλοι την αναζητούν, όλοι την 
επικαλούνται, όλοι κόπτονται γι αυτήν. Κι όμως 
κανείς δεν την χρειάζεται και το κυριότερο κανείς δεν 
την επιθυμεί στην πραγματικότητα. Γιατί; 



Επειδή οι πολλοί δεν την γνωρίζουν σαν έννοια. 
Επειδή σχεδόν κανείς δεν την χρησιμοποιεί, πλην 
ελάχιστων. 
Στις ανθρώπινες σχέσεις την συναντάμε μόνο όταν 
κάποιος «πνίγεται» μέσα σε αυτές τις σχέσεις. Στις 
πιο προσωπικές σχέσεις έχει την έννοια «βαρέθηκα με 
σένα» ή «θέλω και κάτι άλλο». 
Κυκλοφορούν πολλές ερμηνείες για την ελευθερία 
αλλά εμείς επιλέξαμε αυτήν που λέει «Το να είσαι 
ελεύθερος σημαίνει ότι είσαι ελεύθερος από την 
επιθυμία να είσαι κάτι.» Μπορεί αυτό να έχει μέσα 
του μπόλικη βουδιστική νοοτροπία αλλά αν σκεφτείτε 
πόσα πολλά πράγματα κάνουμε για τους άλλους και 
πόσα λίγα για τον εαυτό μας, μάλλον θα συμφωνήσετε 
πως η καθημερινή συμπεριφορά μας δεν έχει κανένα 
νόημα τελικά. 
 

ΕΛΞΗ 

Είναι το γνήσιο γήινο αίσθημα που μπορεί να 
θεωρηθεί ο προπομπός της αναπαραγωγής. 
Επομένως, η έλξη πρέπει να υπάρχει, Τυχόν έλλειψη ή 
αποστροφή ίσως να αποτελεί ένδειξη σοβαρής 
δυσλειτουργίας. 
 



ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 

Είναι ένα στάδιο πριν την έλξη. Συνήθως ξεκινάει με 
κάτι άσχετο ως προς την συμβίωση αλλά σχεδόν 
πάντοτε προς αυτήν τείνει. 
Άνθρωποι που δεν θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον 
τουλάχιστον για ένα πράγμα στη ζωή τους, θα πρέπει 
να διαγράφονται από το ανθρώπινο μητρώο. 
 

ΕΡΑΣΤΗΣ 

Είναι όποιος αντικρίζει την ομορφιά της θεϊκής 
δημιουργίας. Γι αυτό κάπως χάνει τα λογικά του 
μπροστά στο πλάσμα του Θεού, για το οποίο νιώθει 
τον έρωτα του, αυτό το πολύ ισχυρό συναίσθημα. Η 
έννοια του εραστή αποδίδεται σε άνδρες. Ο 
πληθυντικός, οι εραστές, αποδίδεται και σε ζευγάρι. 
 

ΕΡΩΜΕΝΟΣ 

Είναι το πλάσμα προς το οποίο κάποιος εκδηλώνει 
τον έρωτά του. Η έννοια αποδίδεται σήμερα σε 
γυναίκα (ερωμένη) ενώ ο πληθυντικός αφορά και 
πάλι γυναίκες. 
 

ΕΡΩΤΑΣ 

Καθαρό συναίσθημα, που έχει την ανάγκη των 
αισθήσεων, για να δημιουργηθεί. Οι άνθρωποι θέλουν 



και επιμένουν να τον διακρίνουν σε σωματικό, 
εγκεφαλικό, ψυχικό, πλατωνικό κτλ. Στους 
ανθρώπους κυριαρχεί η ύλη, επομένως όλα τείνουν να 
είναι πρώτα σωματικά ή να συντελούν οπωσδήποτε 
και στην σωματική ευχαρίστηση. Στη συνέχεια μπορεί 
να είναι οτιδήποτε άλλο. 
Ωστόσο η αλήθεια είναι πως οι άνθρωποι πολύ συχνά 
μπλέκουν τα συναισθήματά τους, γιατί δεν μπορούν 
να τα διακρίνουν. Οι διαφορές που έχουμε για τον 
έρωτα οφείλονται στις βασικές διαφορές του άνδρα 
και της γυναίκας. Αυτά τα δύο πλάσματα 
χρησιμοποιούν τα ίδια ακριβώς αισθητήρια όργανα, 
άρα ερωτεύονται με την ίδια διαδικασία. Νιώθουν 
διαφορετικά, γιατί άλλα πράγματα έχουν 
προτεραιότητα στον άνδρα και άλλα στην γυναίκα. 
Αλλιώς ανατρέφεται ένας άνδρας και αλλιώς μια 
γυναίκα. Η ίδια η κοινωνία κρίνει διαφορετικά έναν 
άνδρα και διαφορετικά μια γυναίκα παρόλο που το 
γεγονός είναι ένα και το αυτό. 
 

Ερωτικά βοηθήματα 

Οτιδήποτε δεν ανήκει στα καθαρά γεννητικά όργανα, 

όπως τα περιγράφει η ιατρική και η βιολογία, αλλά 
συμμετέχει ή συνεργάζεται με τα γεννητικά όργανα, 
είναι ερωτικό βοήθημα. 
Σε αυτήν λοιπόν την κατηγορία ανήκει: το χέρι, το 
δάχτυλο χεριού ή ποδιού, η γλώσσα του στόματος, ο 
δονητής, η γλύφτρα, το προφυλακτικό, το λιπαντικό 



αλλά και το εικονογραφημένο περιοδικό όπως και η 
video παραγωγή. 
Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά το λεξιλόγιο του 
ερωτισμού, θα διαπιστώσουμε πως το ρήμα «παίζω» 
έχει ισχυρή παρουσία σε όλα αυτά. Μια άλλη, πιο 
εξευγενισμένη φράση, είναι: «κάνω έρωτα στον εαυτό 
μου». Έχει όμως και πάλι την έννοια του παιχνιδιού. 
Στο παιχνίδι μπορεί να συμμετέχουν ένας ή και 
περισσότεροι όπως και στα υπόλοιπα γνωστά 
παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Η τεχνολογία 
έχει προσφέρει και σε αυτόν τον τομέα. Δεν είναι 
μόνο τα άλλα παιχνίδια που έχουν έναν πραγματικό 
παίχτη και τον υπολογιστή. Και εδώ μπορεί να 
υπάρχει ο πραγματικός παίχτης και ο … άλλος, ο 
virtual ή ο on-line παίχτης. 
Θυμηθείτε,  και στο χρηματιστήριο οι άνθρωποι 
«παίζουν». Δεν ακούσαμε κανένα να λέει «επενδύω». 
Όσο λοιπόν πρόκειται για παιχνίδι, κανείς δεν πρέπει 
να παίρνει στα σοβαρά την ερωτική υπόθεση. Όπως 
και τα μικρά παιδιά, θα τσακωθούν πολλές φορές και 
πάλι θα βρεθούν να ξαναπαίζουν μαζί. Οι διαφωνίες 
δεν έχουν νόημα (όπως και στην ανήλικη ζωή) κι ας 
είναι ενήλικες οι παίχτες. 
Μόλις αυτά τα ερωτικά βοηθήματα γίνουν 
απαραίτητα, τότε μια διαφορετική κατάσταση αρχίζει 
να διαμορφώνεται. Μόλις δηλαδή το παιχνίδι γίνεται 
υποκατάστατο της ίδια της πράξης. Αν η ευχαρίστηση 
απαιτεί βοήθεια, τότε υπάρχει πρόβλημα. 



Ερωτικά λόγια 

Υπάρχουν πολλών ειδών τέτοια λόγια. Κάθε φορά που 
συμβαίνει μια ερωτική πράξη ακούγονται κάποιοι 
ήχοι. Αν αυτοί οι ήχοι δεν σχηματίζουν σωστές λέξεις, 
τότε βγαίνουν από το στόμα ενός ζώου. Αν είναι μόνο 
λέξεις χωρίς ρήμα, υποκείμενο και αντικείμενο, τότε 
βγαίνουν από το στόμα ενός υποβαθμισμένου 
ανθρώπου. Αν όμως σχηματίζουν έστω μια 
υποτυπώδη πρόταση, τότε έχουμε ένα πιο 
ανεπτυγμένο άνθρωπο. 
Εκείνο που αξίζει να συγκρατήσετε είναι η περίπτωση 
τα όσα ακούγονται να δρουν σαν ναρκωτικό στο άλλο 
ταίρι του ζευγαριού. Τότε έχουμε ένα πολύ ευφυές 
ζευγάρωμα. 
 

 ΘΑΝΑΤΟΣ 

Δεν υπάρχει λαός που στα βάθη της μυθολογίας του 
να μην υμνεί μεγαλεία και ηρωισμούς. Το ίδιο 
συμβαίνει και με τους προγόνους κάθε λαού. Ο 
θάνατος θεωρείται ένα πέρασμα από το εδώ στο εκεί. 
Στο ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα, ο ιερέας 
προσεύχεται, ενώπιον της σωρού του νεκρού, να 
εντάξει ο Θεός τον «εκλιπόντα» σε τόπο χλοερό, όπου 
δεν υπάρχει θλίψη, πόνος και στεναγμός. Όλοι 
καταλαβαίνουμε, ποιος είναι αυτός ο τόπος. 
Αυτό όμως είναι μια ευχή. Θα εκπληρωθεί; 
Προφανώς θα υπάρχουν όροι, κάποιοι περιορισμοί. 



Είναι δυνατόν όλοι να είναι άξιοι ενός τέτοιου 
προορισμού; Η κοινή λογική λέει όχι. Το ίδιο δόγμα 
παροτρύνει κάθε πιστό να είναι αρεστός στο θεό, για 
να δικαιωθεί κάποτε τον άγιο τόπο του. 
Και όσοι δεν είμαστε έτοιμοι; Όσοι δεν πληρούμε τις 
προϋποθέσεις; Τι να υποθέσουμε; Πως υπάρχει ένα 
parking ψυχών; Πως εκεί περιμένει ο θανών μέχρι να 
αποθάνουν όλοι και τότε, την ημέρα της τελικής 
κρίσης, κάποιοι θα καταλάβουν θέση στον καλό 
εκείνο τόπο; 
Πόσο πρέπει να εμπιστευτούμε τον Πλάτωνα, που 
μιλά για εκπεσούσες ψυχές, οι οποίες συνεχώς κάνουν 
προσπάθειες ανύψωσης; Πώς να ερμηνεύσουμε αυτό 
το «συνεχώς»; Μήπως με πολλαπλές ζωές; Σε μια 
τέτοια περίπτωση, μήπως ο θάνατος είναι το τέλος 
μιας πράξης στο έργο «ζωή» αλλά δεν είναι το τέλος 
της παράστασης; 
 

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ της ΣΧΕΣΗΣ 

Δεν είναι αληθής αυτός ο υπότιτλος παρά τα όσα ακούγονται ή 
γράφονται. Μια σχέση δεν πεθαίνει, δεν περιέχει θάνατο, δεν 
την ακουμπά ο θάνατος. Είναι ζωντανή με μια ζωή που όλως 
περιέργως είναι ίση με τη ζωή των ανθρώπων που συμμετείχαν 
κάποτε σε αυτήν τη σχέση. 

Μα τότε, γιατί αυτές οι σχέσεις δεν είναι πάντοτε παρούσες; 
Γιατί απλά έπεσαν σε αδράνεια. Κοιμούνται. Ακριβέστερα τις 
κοίμισαν οι ίδιοι οι άνθρωποι που κάποτε τις δημιούργησαν. 
Δεν αποκλείεται μια σχέση να ενεργοποιηθεί ξανά με τους 
ίδιους ανθρώπους. 



Η καρδιά πάντα συμβουλεύεται τη μνήμη και εκείνη ακούραστα 
πάντα της σιγοψιθυρίζει μόνο γλυκές αναμνήσεις. Τι απέγιναν 
άραγε όλες εκείνες οι κακές στιγμές που κοίμισαν τότε τη 
σχέση; «Ουδείς εκών κακός» μας παραγγέλνει ο Σωκράτης ο 
Αθηναίος. Αυτό σημαίνει πως γίνεσαι κακός αλλά δεν είσαι από 
τη φύση σου. 

 

ΘΥΜΟΣ 

Είναι μια πολύ παράξενη όσο και αλλόκοτη 
κατάσταση. Δυστυχώς αφορά μόνον τους ανθρώπους. 
Δεν είναι το ίδιο με την εκδίκηση, γιατί ο θυμός είναι 
ο πατέρας της εκδίκησης. Αυτός απλά την γεννάει. 
Συχνά γίνεται σύγχυση του θυμού με το παράπονο και 
είναι πολλοί εκείνοι που δεν είναι σε θέση να τα 
ξεχωρίσουν. Θυμός είναι το ανέβασμα του θωρακικού 
διαφράγματος που πιέζει τα σπλάχνα μας προς τα 
πάνω λες και το σώμα εκβιάζει πεισματικά το λογικό 
μας να πάρει απόφαση, να δώσει απάντηση. 
Παράπονο είναι εκείνο το συναίσθημα που παραμένει 
αδρανές και βουβό λες και θέλει να μην δοθεί 
απάντηση στα όσα συμβαίνουν ή νομίζουμε πως 
συμβαίνουν. 
Ο θυμός είναι αφηνιασμένο άλογο. Του πρέπει 
χαλινάρι και αναβάτης αποφασισμένος να τον 
κρατήσει στο δρόμο. Το παράπονο πρέπει να βρει 
διέξοδο και να βγει από το λάκκο της αμφίβολης 
αδυναμίας. Του πρέπουν τέτοιες διέξοδοι και παρέες 
λογικές με θέληση και δύναμη για αναγνώριση και 
εξηγήσεις. 



Στον θυμό «τα δόντια πρέπει να συγκρατούν τη 
γλώσσα». Στο παράπονο η γλώσσα πρέπει να το 
διευκολύνει, για να ακουστεί. 
 

ΚΤΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ας ξεκινήσουμε αυτό το κομμάτι με ένα παράδοξο 
εμπόριο. Φανταστείτε πως μια μέρα σας χτυπούν την 
πόρτα και κάποιος θέλει να σας πουλήσει ένα σακούλι 
με χώμα. Σας πληροφορεί πως το πουλάει 5 euros το 
τετραγωνικό μέτρο (είπαμε παράδοξος τρόπος 
εμπορίου). 
Την επόμενη μέρα ένας άλλος θέλει να σας πουλήσει 
χώμα προς 20.000 euros το τετραγωνικό μέτρο. Τον 
ρωτάτε, γιατί είναι τόσο ακριβό και αυτός απαντάει 
πως προέρχεται από το Ψυχικό (μία ακριβή περιοχή 
στην Αττική). 
Μπορεί να σας φαίνεται αλλόκοτο κάτι τέτοιο αλλά 
δυστυχώς αυτό γίνεται καθημερινά για πάρα πολλά 
χρόνια. Οι άνθρωποι αγοράζουν εκτάσεις Γης (που 
περιέχουν χώμα, πέτρες, διάφορα φυτά κτλ). Δέχονται 
πως η ίδια η έκταση μπορεί να έχει διαφορετική τιμή 
αγοράς. Αγοράζουν λοιπόν Γη και γίνονται κτηματίες. 
Έχουν πλέον την κατοχή, την κυριότητα. Ας μην 
ασχοληθούμε με το ερώτημα σε ποιον πραγματικά 
ανήκει η Γη. 
Από εδώ ξεκίνησαν τα πάντα. Οι άνθρωποι 
απέκτησαν τη συνήθεια να γίνονται κύριοι, 



κατακτητές σχεδόν των πάντων. Εκδηλώνουν μάλιστα 
τόσο έντονα αυτή την κτητική τους διάθεση, που 
πολλές φορές απευθύνονται σε δικαστήρια για την 
επίλυση σχετικών απαιτήσεων. 
Δυστυχώς, δεν σταμάτησαν μόνον στα άψυχα. Η 
κτητικότητα των περισσότερων ανθρώπων, όχι όμως 
όλων, επεκτείνεται και στα έμψυχα. Όποιος μπαίνει 
σε μια συμβίωση με τη νοοτροπία του κτήτορα 
ουσιαστικά δυναμιτίζει τη σχέση του. Κάποτε θα έχει 
μόνο ερείπια από αυτήν τη σχέση. 
 

ΛΟΓΟΣ 

Φιλοσοφικά, λόγος είναι η ουσία. Από εκεί 
προέρχεται ο λογισμός και η λογική. 
Στα παλιά χρόνια, λόγος ήταν το ηθικό συμβόλαιο 
που έπρεπε να εκπληρωθεί. 
Σήμερα, λόγος είναι μια αόριστη δήλωση για την 
πρόθεση δύο ανθρώπων να συμβιώσουν μελλοντικά. 
Έχει κυρίως εορταστικό χαρακτήρα αλλά η κοινωνία 
πλέον δεν του δίνει σημασία. Ίσως γιατί δεν νιώθουν 
οι άνθρωποι πως πρέπει να τηρούν τέτοιες ηθικές 
υποχρεώσεις. 
 



ΝΟΥΣ 

Εντελώς κοινότυπα μπορούμε να ισχυριστούμε πως 
είναι κάθε τι που δίνει την ιδιαιτερότητα, το ύφος του 
δημιουργού ή του χρήστη στις μέρες μας. 
Με μια πιο σοβαρή ματιά,, έχουμε το σώμα (ή αλλιώς 
το υλικό, το φθαρτό), την ψυχή (το άυλο, το άφθαρτο) 
και τον νου. 
Δεν πιστεύουμε πως υπάρχει κάποιος που να μπορεί 
να χαρακτηρίσει το νου. Εμείς, μέσα από ένα 
παράδειγμα, με καθαρά ανθρώπινες ιδιότητες, θα 
προσπαθήσουμε να τον προσεγγίσουμε. 
Φανταστείτε μια αρχαία γαλέρα. Έχει τους κωπηλάτες 
της. Αυτοί είναι το (ανθρώπινο) σώμα. Οι 
δραστηριότητες των κωπηλατών «δίνουν» κίνηση στο 
σκάφος. Υπάρχει όμως κάποιος που χειρίζεται το 
τύμπανο και με το ρυθμό που δίνει, οι κωπηλάτες 
συντονίζουν τις κινήσεις τους. Αυτός είναι η ψυχή του 
σκάφους. Λίγο πιο πέρα, υπάρχει ο κυβερνήτης, Είναι 
αυτός που λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες του 
πληρώματος, την αντοχή του σκάφους, τις 
μετεωρολογικές συνθήκες και φυσικά τον προορισμό 
του σκάφους. Αυτός είναι ο νους του σκάφους. 
Με τον θάνατο μόνον η ύλη αποσπάται από αυτήν την 
τριάδα. Κάτι ακούγεται για την ψυχή. Τίποτα δεν 
ακούγεται για τον νου. Προφανώς είναι πέρα από τα 
σημερινά ανθρώπινα όρια, το να εικάσουμε περί του 
νου. 



Καταθέτουμε την άποψή μας, πάλι μέσα από ένα 
παράδειγμα με ανθρωπίνως νοητά σημεία. 
Φανταστείτε ένα σύγχρονο πλοίο στην ανοιχτή 
θάλασσα. Το σκάφος (το υλικό) είναι το σώμα. Το 
πλήρωμα είναι η ψυχή (ανώτερο υλικό). Το πλήρωμα 
χρειάζεται βοήθεια, για να κατευθύνει το σκάφος με 
ασφάλεια στον προορισμό του. Κάπου υπάρχει ένας 
φάρος. Αυτός ο φάρος είναι στοιχείο ενός ξεχωριστού 
και ανώτερου συστήματος. Σε μια στιγμή, το πλοίο 
(σκάφος και πλήρωμα) δέχεται την αναλαμπή του 
φάρου. Τώρα γνωρίζει κάτι ή μπορεί να βρει τη θέση 
του, μπορεί να εκτελέσει πορεία. Δεν καθοδηγεί ο 
φάρος, δεν επιτάσσει, δεν επεμβαίνει στην πορεία του 
σκάφους. Ο φάρος εδώ είναι ο νους. Το πλήρωμα 
κάνει χρήση του νου, της πληροφορίας που του 
δίνεται και που έρχεται από ένα άλλο σύστημα, πέρα 
από το σκάφος. Άρα, σε κάθε ψυχή, που βρίσκεται 
μέσα σε ένα σώμα, δίνεται μια ή περισσότερες τέτοιες 
αναλαμπές. Αυτές οι αναλαμπές φαίνεται πως δεν 
είναι ίδιες σε όλους μας. Πόσα, άραγε, διαφορετικά 
πράγματα υπάρχουν μέσα σε αυτό το άγνωστο 
πλάσμα, τον άνθρωπο, που μας κάνουν να φερόμαστε 
διαφορετικά; 
 

ΟΙΚΕΙΟΤΗΤΑ 

Σχεδόν όλες οι παρεξηγήσεις έχουν συμβεί λόγω 
παρεκτροπής των κανόνων της οικειότητας. Τι είναι 
αυτή η οικειότητα στους ανθρώπους; 



Είναι η πολύ καλή γνωριμία μεταξύ τους που 
επιτρέπει κάθε είδους συναλλαγή να διεξάγεται άνετα 
και χωρίς πολλές τυπικές διαδικασίες. 
Αυτό μπορεί να συμβαίνει στο εμπόριο ή στις 
διοικητικές υπηρεσίες. Πόσο λειτουργική μπορεί να 
είναι μια οικειότητα ανάμεσα στο ζευγάρι; 
Οι παρατηρήσεις δείχνουν πως κάποτε συμβαίνουν 
γεγονότα που ποδοπατούν την όποια οικειότητα η 
οποία αυτόματα και αμέσως μετατρέπεται σε 
καχυποψία, μπορεί και σε μίσος. 
Γιατί να συμβαίνει κάτι τέτοιο; Μα γιατί τα 
αισθήματα και τα συναισθήματα του καθενός είναι 
εντελώς διαφορετικά. Σχηματίζονται με τον ίδιο 
τρόπο ως αισθήσεις αλλά συμπληρώνονται από 
διαφορετικά στοιχεία, από αυτά που έχουμε μέσα μας, 
από την παιδική ηλικία. Έτσι προκύπτουν τα 
διαφορετικά πράγματα στη συμπεριφορά μας, αυτά 
που κοινά λέμε συναισθήματα. Εκεί είναι που ο άλλος 
εκπλήσσεται και νιώθει αποκομμένος. 
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Τις τελευταίες δεκαετίες, διάφοροι κήρυκες από 
βήματος ή μέσα από τις σελίδες της έντυπης & της 
ηλεκτρονικής μορφής μάς βομβαρδίζουν για τα δεινά 
που υφίσταται η οικογένεια ως θεσμός. Λαλίλαστοι 
όλοι αυτοί όσο και επιλεκτικά αφελείς. Γιατί; 



Γιατί θέλουν να μην βλέπουν την ουσία αλλά να 
χρησιμοποιούν για ιδιοτελείς σκοπούς και 
αποσπασματικά τα «κακά» και επιπλέον να απειλούν 
– ως άλλοι προφήτες – με περισσότερο κακό. 
Για να δούμε όμως πως έχουν τα πράγματα. Πότε 
δημιουργήθηκε η οικογένεια; Ας δούμε σαν 
κινηματογραφική ταινία, στα πολύ πίσω χρόνια, τις 
μικρές ομάδες ανθρώπων να περιπλανούνται σε 
αναζήτησης τροφής και ενός ασφαλούς νυκτερινού 
καταφυγίου. Μέσα σε αυτές τις ομάδες υπάρχουν 
δεσμοί που σχηματίζονται από προσωπικές 
προτιμήσεις, ας πούμε τα αρχικά ζευγάρια. Αυτά τα 
ζευγάρια δεν είναι καθόλου σταθερά καθώς 
αστάθμητοι και απρόβλεπτοι παράγοντες συντελούν 
πολύ συχνά στο να χαθεί η ζωή κάποιου ανθρώπου. 
Τα ζευγάρια ανασχηματίζονται ενώ τα παιδιά που 
προκύπτουν απλά περιφέρονται μαζί με τα ενήλικα 
μέλη της ομάδας. Ο καθένας προστατεύει τον εαυτό 
του όπως μπορεί και σιγά – σιγά συνειδητοποιούν την 
ομαδική προσπάθεια στο να αποκρούσουν έναν εχθρό 
ή μια άλλη ομάδα ανθρώπων. Ο θάνατος, η απώλεια 
είναι σχεδόν καθημερινή υπόθεση. Ωστόσο η ομάδα 
προχωρεί υπακούοντας στα απλά ένστικτα της 
επιβίωσης. Δεν χρειάζεται φαντασία, για να 
αντιληφτεί κάποιος σήμερα αυτήν την κατάσταση. Ας 
ρίξει μια ματιά στο ζωικό βασίλειο. Τα πράγματα 
εξακολουθούν να δείχνουν το δικό μας μακρινό 
παρελθόν. 



Στους ανθρώπους όμως υπάρχει εξέλιξη. Αυτή η 
πρώιμη νομαδική ζωή κάποτε τερματίζεται και 
αρχίζει, για τους περισσότερους, η μόνιμη κατοικία 
μαζί με την εκμετάλλευση της γης σε φυτά και ζώα. 
Τότε αλλάζει και η ομάδα η οποία σπάει – δεν 
χρειάζεται πλέον – και εμφανίζεται η πιο αυστηρή 
μορφή του ζευγαριού, των παιδιών τους και των 
υπηρετών τους στη συνέχεια. Οι βιβλικές περιγραφές 
αναφέρονται ακριβώς σε αυτές τις πρώιμες μορφές 
οικογένειας και μικρο-κοινωνίας, γύρω από πηγές 
νερού ή οάσεις με ενασχόληση σε σπαρτά και μερικά 
ζώα. 
Εδώ όμως υπάρχει και η διαφορά. Η οικογένεια τώρα 
αποτελείται από τον πατέρα – αφέντη, τη σύζυγο και 
σε πολλές περιπτώσεις τις συζύγους με τα παιδιά τους. 
Τα παιδιά ενηλικιώνονται αλλά παραμένουν με τις 
δικές τους οικογένειες κοντά στους γονείς κυρίως για 
λόγους υπεράσπισης της γης τους. Η ευημερία αυτών 
των οικογενειών δημιουργεί το εμπόριο, τη 
μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών και φυσικά τώρα 
εκλείπουν οι αρχικές ανάγκες για προστασία και 
περιφρούρηση. Οι οικογένειες των παιδιών μπορούν 
να ανεξαρτητοποιηθούν. 
Αυτό γίνεται σε κάθε κοινωνία που αναπτύσσεται 
οικονομικά. Τα μέλη της ζητούν ολοένα και 
περισσότερη ατομικότητα. Αντίθετα, όπου οι 
κοινωνίες μαραζώνουν οικονομικά, παρατηρείται η 
επιστροφή σε πολυπληθείς οικογένειες. Αυτήν την 
περίοδο και στην Ελλάδα τα παιδιά δεν φεύγουν πια 



από την οικογένεια, αφού τα εισοδήματα τους 
κυριολεκτικά εκμηδενίστηκαν. Υπάρχουν μάλιστα 
αρκετές οικογένειες που λαμβάνουν βοήθεια – όπου 
αυτή είναι δυνατή – από τους γονείς του ζευγαριού. 
Είναι η οικονομική κατάσταση που επιτάσσει το 
σχηματισμό νέας μορφής ανθρώπινης ομάδας. 
Όσοι λοιπόν «κόπτονται» για την οικογένεια που 
διαρκώς «διαλύεται», «αποσυντίθεται», «χάνεται» 
και αναλώνονται μόνο σε αριθμούς και στατιστικές 
γάμων και διαζυγίων, είναι απλώς ανιστόρητοι. 
Για τους άλλους, που θέλουν την οικογένεια κάτι σαν 
σχολείο ηθικής, ας μας απαντήσουν γιατί τόσα χρόνια 
που είχαμε ισχυρούς δεσμούς με την οικογένεια 
βασιλεύει η αδικία και η βία στον κόσμο; Υποκρισία 
και εδώ!  
 

ΠΑΙΔΙ 
Αν σκεφτείτε, πως όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, 
εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχουν ένα και μοναδικό 
σκοπό, αυτόν της αναπαραγωγής, θα μπορέσετε να 
καταλάβετε πως όλα τα υπόλοιπα είναι άσχετα και 
ανόητα. 
Φυσικά, αναπαραγωγή δεν υπάρχει χωρίς παιδιά. 
Αυτός είναι ο σκοπός και προορισμός κάθε ανθρώπου 
πάνω στη Γη διαχρονικά: να προσφέρει στη 
δημιουργία ανθρώπινων σωμάτων κατά το 
«αυξάνεστε και πληθύνεστε». Αυτά τα ανθρώπινα 



σώματα είναι οι ταξιδιωτικοί σάκοι των ψυχών. Με 
αυτά ταξιδεύουν εκείνες και προσπαθούν να 
διορθώσουν τα κακώς κείμενα, η κάθε μια τα δικά 
της. 
Η φύση και η διαδικασία της αναπαραγωγής σταματά, 
μόλις αποκτηθεί ένα παιδί. Εμείς, οι άνθρωποι, 
δυστυχώς συνεχίζουμε. Προσπαθούμε να δώσουμε το 
πιο φανταχτερό, το πιο πλούσιο και το πιο 
επιτηδευμένο στο «παιδί» μας. Αυτό μας κάνει 
άπληστους, άδικους και αρκετές φορές άτιμους. Ο 
καθένας και η καθεμία κόπτεται για ένα παιδί. 
Θλιβερό! Κανονικά όλα τα παιδιά ανήκουν σε όλους 
μας και όλοι μας αυτά πρέπει να υπηρετούμε. 
 

ΠΝΕΥΜΑ 

Και αυτή η έννοια δεν είναι ξεκάθαρη. Πνεύμα ο 
Θεός, αναφωνούν τα θρησκευτικά δόγματα. Άρα, 
είναι κάτι πάνω από τα ανθρώπινα, σώμα, ψυχή, 
νους. 
Το κακό είναι πως πολλοί θέλουν αυτό το πνεύμα να 
έχει κατηγορίες και βαθμίδες. Έτσι θα ακούσετε για 
ανώτερα και κατώτερα πνεύματα. Κάποια από αυτά 
θεωρούνται πονηρά και κάποια άλλα αγνά. Κάποια 
επιβουλεύονται τον άνθρωπο και άλλα προσπαθούν 
να τον βοηθήσουν. 
Αν προσπαθήσετε να βρείτε την άκρη ανάμεσα από 
αρχαγγέλους, αγγέλους, δαίμονες, νάνους, νεράιδες, 



τρίτωνες, καλικάντζαρους, μοίρες κτλ χαρά στο 
κουράγιο σας. Η δική μας γνώμη είναι να τα 
παρατήσετε και να κοιτάξετε το δικό σας ανθρώπινο 
σύστημα, αυτό που έχει ορατό σώμα, αόρατη ψυχή 
και απροσδιόριστο νου. 
Μάθετε το σώμα σας. Αφουγκραστείτε το ρυθμό του, 
μην το βασανίζετε, μην το ταλαιπωρείτε και μην το 
σπρώχνετε στα άκρα, σε οριακές καταστάσεις. Δεν 
είναι παντός καιρού. Έχει συγκεκριμένα όρια που 
πρέπει να γίνουν σεβαστά. 
Προσπαθήστε να δώσετε στην ψυχή σας ανάλογη 
τροφή. Αυτή η καημένη χρειάζεται λίγη φροντίδα αλλά 
ανταποδίδει αμέσως πολλαπλάσια. Μην την 
περιφέρετε σε χαμηλής ποιότητας συνάξεις. Μην την 
αναγκάζετε να βλέπει και να ακούει ανούσια 
πράγματα. Γεμίστε την με χρώματα και ήχους. 
Χαρίστε της περισσότερη φύση. 
Ο νους, ευτυχώς, δεν χρειάζεται περιποιήσεις, είναι 
από μόνος του αυτάρκης. Ίσως γιατί δεν εξαρτάται 
ούτε από το σώμα ούτε από την ψυχή. Είναι πέρα από 
αυτά. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να τον 
χρησιμοποιείτε τακτικά. Πριν λοιπόν αποφασίσετε 
κάτι, δώστε το στο νου σας και ζητήστε του να δει 
τυχόν λάθη. Ακούστε τις ερωτήσεις του που περιέχουν 
πάντα πολλά «γιατί;». Αν εσείς μπορείτε να απαντάτε 
σε αυτά τα «γιατί», όλα θα είναι πολύ καλύτερα. Όπου 
οι δικές σας γνώσεις δεν επαρκούν, μην διστάζετε να 
μαθαίνετε από άλλους. 



ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 

Σύμφωνα με τον αστικό κώδικα δηλαδή το νόμο, 
προσωπικότητα είναι το σύνολο των αξιών του κάθε 
ανθρώπου που έχει (και δικαιούται) σωματική, 

ψυχική, πνευματική και κοινωνική ατομικότητα. 
Ποιος στα αλήθεια καταλαβαίνει όλα αυτά; Είμαστε 
σίγουροι πως αυτές οι έννοιες είναι πολύ μακριά από 
κάθε λογική σκέψη. Δεν μπορούμε να τις 
προσδιορίσουμε σε μετρήσιμα μεγέθη ώστε όλοι να 
αναφερόμαστε στα ίδια πράγματα. 
Για το σώμα έχουμε σχεδόν καθημερινά καταιγισμό 
ανακοινώσεων για νέα γονίδια, ερμηνείες 
μηχανισμών για τις ασθένειες, νέα φάρμακα, νέες 
συστάσεις και προτροπές υγιεινής ζωής. 
Για τη ψυχή οι ανακοινώσεις δεν είναι απλά νέες 
αλλά και πολλαπλά αντικρουόμενες με άλλες που 
βγήκαν στη δημοσιότητα μόλις πριν λίγα έτη. 
Η πνευματική κατάσταση αναφέρεται συνήθως σε 
σπουδές, εργασία και απασχόληση του νου. Αυτό από 
μόνο του είναι αντίθετο με τις τωρινές συνθήκες 
εντατικής εργασίας στις οποίες οι τεχνολογικές 
εφαρμογές αντί να ελευθερώνουν το πνεύμα το 
καθηλώνουν σε απαράδεκτες ρουτίνες. 
Τέλος η κοινωνικότητα είναι κάτι που χαρακτηρίζεται 
από μεγάλη ποικιλία αλλά και απαράδεκτες συνήθειες 
που προσβάλλουν την ανθρώπινη ύπαρξη. 



Δυστυχώς ούτε οι νόμοι μας μπορούν να μας 
προφυλάξουν γι αυτό και οι τόσες ταλαιπωρίες.  
 

ΣΕΞ 

Σκοπός του είναι η γονιμοποίηση ενός ωαρίου. 
Πληρώνει σε νόμισμα ηδονής. 
Εδώ εισέρχεται η ανθρώπινη σκοπιμότητα που θέλει 
οπωσδήποτε το sex μέσο ευχαρίστησης. Τις 
περισσότερες φορές, ένας άνδρας ή και μία γυναίκα 
δέχεται τόσες πιέσεις για το sex, που είναι απορίας 
άξιο πώς δεν έχουμε περισσότερους άρρωστους 
ανθρώπους. Αυτή η πίεση είναι εντελώς ανόητη. Το 
χαρακτηριστικό της πλειοψηφίας των ανθρώπων – 

ακόμα και σήμερα – είναι πως δεν μπορούν να 
μιλήσουν για το sex όπως θα μιλούσαν για οτιδήποτε 
άλλο. Βέβαια υπάρχει μια τάση που προσπαθεί να το 
ξεπεράσει – και το έχει καταφέρει σε κάποιες 
κοινωνίες στις οποίες όμως τώρα διαπιστώνουμε πως 
οι άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να μιλήσουν για 
αγάπη. 
Ακόμα μια φορά, επικρατεί η αλόγιστη ανθρώπινη 
πλεονεξία. Και έτσι το sex γίνεται συχνά όπλο 
επίτευξης σκοπών αλλά και τιμωρίας. Και άλλες 
ανοησίες δηλαδή. Πώς πρέπει να αντιδρούμε λοιπόν; 
«Πάν μέτρον, άνθρωπος». Εκεί είναι το μυστικό. Οι 
άνθρωποι δεν έχουν ακόμα κάτι το κοινό σαν μέτρο 
εκτίμησης των καταστάσεων. Ο καθένας έχει δικά του 
μέτρα και σταθμά. Γι αυτό και αντιδρούν τόσο 



διαφορετικά. Διαφορετικές είναι και οι εκτιμήσεις για 
τις συνέπειες. Πώς να βγάλει κανείς άκρη; 
 

Το θέμα «sex» δεν εξαντλείται ούτε μέσα από μια 12τομη 
εγκυκλοπαίδεια. Είναι το πιο παλιό θέμα στην ανθρωπότητα και 
έχει γίνει αναφορά γι αυτό, γραπτή ή και προφορική, σε πολλές 
ανθρώπινες κοινωνίες, φιλοσοφίες και πολιτισμούς. Επειδή 
πρόκειται για τεχνική – όπως και όλα τα υπόλοιπα πάνω σε 
αυτόν τον πλανήτη – είναι κάτι που μπορεί να διδαχτεί. Από 
όλα όσα μέχρι σήμερα έπεσαν στην αντίληψη μας νομίζουμε 
πως η θεωρία του ΤΑΟ είναι η πλέον πλήρης στην τεχνική του 
sex, τουλάχιστον για τον άνδρα. Στη δυτική κοινωνία το sex για 
έναν άνδρα τερματίζει με την εκσπερμάτωση. Οπότε είναι 
αναγκαία η ξεκούραση, για να αναλάβει δυνάμεις ο οργανισμός. 
Εδώ φαίνεται καθαρά πως το sex συντελεί στο να σκορπά ένας 
άνδρας κάτι από τη δική του ενέργεια. 

Στις ανατολικές όμως κοινωνίες το sex στον άνδρα θεωρείται 
μέσο αναζωογόνησης και αναγέννησης, οπότε ο οργανισμός 
αναλαμβάνει δυνάμεις μέσα από το sex. Το να συγκρατεί κανείς 
το σπέρμα του, όσο μπορεί, αναγκάζει αυτή τη ζωοποιό δύναμη 
να παραμένει μέσα στο ίδιο το σώμα που την παρήγαγε. Έτσι 
πλημμυρίζει ολόκληρο από δύναμη. Στο Ισλάμ πάντως 
αναφέρεται η διαδικασία του sex ως η ανάπαυση του πολεμιστή. 

Με την έννοια sex = φύλο συχνά έχουμε και μια αλλοίωση της 
συμπεριφοράς από το πρότυπο γυναίκα – άνδρας. Έτσι για μια 
ανδροπρεπή γυναίκα, που δεν κρύβει τη σεξουαλική της 
ιδιαιτερότητα, τα γυναικεία χαρακτηριστικά υπάρχουν αλλά δεν 
είναι αυτά με τα οποία θα αποφασίσει. Όταν πρόκειται να πάρει 
αποφάσεις, τότε λειτουργεί σαν άνδρας. 

Το αντίθετο συναντάμε σε έναν θηλυπρεπή άνδρα, που με κάθε 
τρόπο προσπαθεί σε όλα να προσδώσει τη γυναικεία του κρυφή 
υπόσταση. Ο τύπος γκέι είναι πιο ειλικρινής. Σκέπτεται και δρα 



ως άνδρας και μόνο στη σεξουαλική του συμπεριφορά 
διαφοροποιείται. 

Τελικά το σεξουαλικό θέμα είναι θέμα παιδείας και κουλτούρας 
του ιδίου του ατόμου και του περιβάλλοντός του. 

 

ΣΥΓΓΕΝΗΣ 

Στην πραγματικότητα ούτε αυτό υπάρχει. Στη φύση η 
μόνη συγγένεια που μπορεί να αποδοθεί, είναι αυτή 
που αφορά τα μέλη μιας αγέλης ζώων. Γιατί οι 
άνθρωποι θέλουν να έχουν διαβαθμισμένες και 
διακριτές σχέσεις μεταξύ τους; Η απάντηση έχει να 
κάνει με ανθρώπινα συμφέροντα. Η συγγένεια, 
γενικώς, διακρίνεται για την ελαστικότητά της. 
Μπορεί κανείς να την αγνοεί ή να την χρησιμοποιεί 
κατά τις προσδοκίες και τις ανάγκες του. 
 

ΣΥΖΥΓΟΣ 

Ίσως η μόνη έννοια – όρος που αποδίδει την 
πραγματικότητα. Σημαίνει «μαζί στο ζυγό», στα ίδια 
βάσανα, στις ίδιες συνθήκες. Ζυγός σημαίνει έργο, 
δουλειά που πρέπει να γίνει. Ε, αυτό δεν είναι 
ευχάριστο. Άρα το «μαζί» έχει την έννοια της 
αλληλοβοήθειας. 
Ζυγός και ευχαρίστηση, δεν πάνε λοιπόν μαζί. Εδώ, 
ξεκάθαρα προβάλλει ο ρόλος κάθε μέλους σε ένα 
ζευγάρι γιατί αυτοί οι ρόλοι δεν είναι ίδιοι. 
Προορισμός τους είναι να τραβήξουν μαζί το ζόρι, σε 



αυτό που ωραιοποιημένα αποκαλούμε έγγαμη ζωή. Τι 
ψάχνουμε από εκεί και πέρα; 
 

ΣΧΕΣΗ 

Υπάρχει η περίπτωση της μιας και μοναδικής σχέσης, 
αυτής που θέλει έναν άνδρα σε σχέση με μια γυναίκα. 
Υπάρχει όμως και η άλλη περίπτωση, που θέλει έναν 
άνδρα σε σχέση με περισσότερες από μια γυναίκες 
ταυτόχρονα. Το ίδιο ισχύει και για μια γυναίκα που 
σχετίζεται την ίδια περίοδο με περισσότερους άνδρες. 
Η μοναδικότητα σε μια σχέση δεν έχει από μόνη κάτι 
το παράδοξο. Είναι μια προσπάθεια να επιζήσουν και 
τα δύο μέλη χωρίς πολλά τραύματα, τραύματα που 
όλα οφείλονται στο ζυγό που υπηρετούν. Τα 
περισσότερα από αυτά τα συναντήσαμε στις ιστορίες 
των προηγούμενων σελίδων αυτού του βιβλίου. 
Στην άλλη περίπτωση, των πολλαπλών ή παράλληλων 
σχέσεων, δεν θα εξετάσουμε την ηθική του θέματος. 
Προφανώς, τα συμμετέχοντα μέλη σε μια τέτοια 
κατάσταση έχουν κάπως χαλαρές τις ηθικές τους 
αξίες. Δεν εξετάζουμε επίσης, αν κάτι τέτοιο μπορεί 
να έχει άλλες οικονομικές ή νομικές συνέπειες. Ο 
καθένας πρέπει να είναι σε θέση να προστατεύει τα 
συμφέροντά του. 
Εμείς θα πούμε πως, όσο περισσότερες αυτές οι 
σχέσεις, τόσο καλύτερα εξυπηρετείται η φύση στο 
πρόγραμμά της για απογόνους. 



Μα αυτές οι σχέσεις δεν δίνουν πάντα παιδιά! Έχετε 
δίκιο. Τις περισσότερες φορές, δεν δίνουν γεννήσεις. 
Υπάρχουν μόνο και μόνο για την ευχαρίστηση από το 
sex. Άρα οι πολλαπλές σχέσεις δημιουργούνται για 
πολλαπλές ηδονές. Ποιος όμως μπορεί να είναι ο 
λόγος που μια μοναδική σχέση δεν δίνει πολλαπλές 
ηδονές; Σε αυτό το ερώτημα οφείλουμε απάντηση. 
Και η απάντηση αυτή είναι ορατή. Κάποιος δεν 
αισθάνεται τη σιγουριά με ένα σεξουαλικό ταίρι γιατί 
μέσα του αυτός ο άνθρωπος έχει πολλαπλά 
προβλήματα, δυστυχώς άλυτα για πολύ καιρό γι αυτό 
και τον ταλαιπωρούν. Ο τρόπος που χειρίζεται αυτά 
τα προβλήματα δεν είναι ικανοποιητικός και πιστεύει 
πως το μοναδικό του ταίρι πολύ σύντομα θα 
καταλάβει τι συμβαίνει και οπωσδήποτε θα αλλάξει 
συμπεριφορά. Τη μοναξιά φοβάται, την απομόνωση 
και την απόρριψη. Γι αυτό προσπαθεί να μην … 
«ξεμείνει από καύσιμα». 
 

Η ΣΧΕΣΗ με τον ΘΑΝΑΤΟ 

Ούτε αυτός ο υπότιτλος είναι αληθής. Δεν υπάρχει σχέση με τον 
θάνατο για τον απλούστατο λόγο ότι η κατάσταση του θανάτου 
(σαν διαδικασία) δεν διαρκεί τόσο ώστε να υπάρξει ο 
απαραίτητος χρόνος να δημιουργηθεί σχέση μαζί του. 

Ωστόσο πολλοί άνθρωποι – σχεδόν όλοι, τον περισσότερο 
καιρό – σκέπτονται τόσο πολύ αυτήν τη σχέση. Δεν είναι 
παράξενο, αν υποθέσουμε πως τελικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι 
γνωρίζουν πως κάποτε θα συναντήσουν το θάνατο και πρέπει 
από τώρα (που είναι ζωντανοί ή εκτός της δικαιοδοσίας του 
θανάτου) να πάρουν θέση σε αυτήν τη σχέση μαζί του. 



Δυστυχώς, ζώντας κάτω από τέτοιες σκέψεις ξεχνούν ή 
παραβλέπουν τις σχέσεις με τη ζωή και τους ζωντανούς. 

 

ΥΠΟΣΧΕΣΗ 

Ασφαλώς μια υπόσχεση είναι πάντοτε το ίδιο είτε 
πρόκειται για μια σχέση ή για οτιδήποτε άλλο. Το αν 
θα τηρηθεί μια υπόσχεση, είναι κάτι διαφορετικό. 
Αυτό οφείλεται στην ανθρώπινη ανικανότητα να 
διακρίνει το μέλλον της. Νομίζουμε, πιστεύουμε, 
ελπίζουμε πως θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε 
την υπόσχεση που δίνουμε. 
Το πρόβλημα είναι καθαρά σε αυτόν που δέχεται 
υποσχέσεις. Αν όλοι όσοι δέχονται υποσχέσεις, 
απαιτήσουν ποινικές ρήτρες, είμαστε βέβαιοι πως στο 
μέλλον οι άνθρωποι θα υπόσχονται λιγότερο. 
 

ΦΙΛΙΑ 

Αμφιβάλλουμε, αν αυτή η έννοια είναι υπαρκτή. 
Τουλάχιστον μεταξύ ανθρώπων, δεν υπάρχουν 
τεκμήρια φιλίας πλην, ελάχιστων, ιστορικών 
αναφορών. Όπως του Δάμωνα και του Φιντία. 
Και όμως μιλάμε συνέχεια για φίλους και φιλίες. 
Ευσεβείς πόθοι! Ξεχνάμε αυτό που ο Διογένης (ο 
κυνικός) είπε για τους φίλους, πως όλα μεταξύ τους 
πρέπει να είναι κοινά. Οι άνθρωποι όμως δεν θέλουν 
τα κοινά ενώ μοχθούν για τα προσωπικά τους, τα 
ατομικά. 



Ιδανικό λοιπόν η φιλία. Αρετή και ίσως να είναι η 
συνισταμένη όλων των άλλων αρετών. Θέλουμε να 
είναι αυτό που προσφέρει ένας (τέλειος) άνθρωπος σε 
ένα άλλον. 
Να το δούμε αναλυτικά όμως και να αποδείξουμε το 
παράδοξο της υπόθεσης. 
Ποιον θεωρούμε τέλειο άνθρωπο; Προφανώς, αυτόν 
που έχει όλες τις αρετές (ειλικρίνεια, τιμιότητα, 
δικαιοσύνη κτλ). Πράγματι, ένας τέτοιος άνθρωπος 
είναι σε θέση να προσφέρει σε κάποιον άλλο όλα αυτά 
τα υπέροχα χαρακτηριστικά. Μη μας πείτε, πως 
θέλετε ο φίλος σας να είναι άδικος ή ψεύτης; Δεν 
υπάρχει κανείς που να επιθυμεί τη φιλία ενός τέτοιου 
ανθρώπου. 
Σε ποιον θα προσφέρει ένας τέτοιος, τέλειος, 
άνθρωπος τη φιλία του; Σε έναν που στερείται αυτών 
των αρετών; Γιατί όμως ένας τέλειος να θεωρείται 
φίλος ενός π.χ. άτιμου; Μήπως τον τιμά η φιλία με 
έναν άδικο; Σίγουρα όχι. 
Τότε, πρέπει να υποθέσουμε, πως ένας τέλειος 
άνθρωπος θα προσφέρει τη φιλία του σε ένα επίσης 
τέλειο άνθρωπο. Και εμείς ρωτάμε; Γιατί; Ποιος, 
πλήρης αρετών, χρειάζεται τις αρετές ενός άλλου; 
Τότε, προς τι η αναζήτηση φίλων; Ε, δεν είναι και το 
μοναδικό ανέφικτο που επιχειρούμε εμείς οι 
άνθρωποι. Συμπληρωματικά προσπαθούμε να 
δράσουμε. Τα κενά μας προσπαθούμε να 
αναπληρώσουμε, με τις δυνάμεις του άλλου. Του 



συνάνθρωπου, του συνεργάτη, του συμμαθητή, του 
συνάδελφου και τέλος του συντρόφου. Αυτό είναι 
αξιέπαινο, αρκεί να παραδεχόμαστε (πως έχουμε 
κενά) και να τολμάμε την αναζήτηση του άλλου, 
έχοντας υπόψη πάντα αυτές ακριβώς τις ελλείψεις. Τι 
νόημα έχει να αποφασίζουμε με άλλα κριτήρια; Οι 
ανάγκες όχι μόνο δεν θα καλυφτούν αλλά θα 
παρουσιαστούν και επιπλέον προβλήματα απ’ αυτήν 
τη συνεργασία μαζί του. 
Αφού λοιπόν, δεν υπάρχουν διαθέσιμες αρετές, ας 
βολευτεί ο καθένας και η καθεμιά από εμάς με ότι 
καλύτερο διατίθεται. Ας μην λησμονάμε όμως πως 
μπορεί να υπάρχει κάπου κάτι καλύτερο. Αν όχι 
σήμερα, ίσως αύριο. Αν όχι εδώ, ίσως πιο πέρα. Καλό 
είναι να ψάχνουμε και να μην εφησυχάζουμε. Να 
θυμόμαστε όμως πολύ καλά, πως το σημερινό ταίρι 
μας έχει ακριβώς τις ίδιες ανάγκες και τα ίδια 
δικαιώματα. Μπορεί και αυτό να ψάχνει μια χαρά, 
όπως και εμείς. 
Μήπως τελικά, αντί όλοι μας να ψαχνόμαστε δεξιά 
και αριστερά, είναι πιο βολικό να βελτιωνόμαστε; 
Και πώς μπορεί να γίνει αυτή η αυτό-βελτίωση σε μια 
σχέση; Κατά τη γνώμη μας, δεν θα πετύχει η αυτό-

βελτίωση, αν δεν καταφέρουμε να εξαφανίσουμε την 
τάση μας για παρατηρήσεις. Αν έχουμε αρκετή 
υπομονή, ώστε να περιμένουμε κάπως περισσότερο 
από ότι συνηθίζαμε μέχρι χτες, τότε θα μάθουμε να 
μην εθελοτυφλούμε. Δεν είναι ανάγκη να έχουμε 
πάντα γνώμη για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Ούτε 



μας αναγκάζει κάτι να απαντάμε αμέσως σε τυχόν 
παρατηρήσεις που κάνει το ταίρι μας. Αρκετά έτρεξε 
όλον αυτόν τον καιρό το όχημα μας. Καιρός να 
μάθουμε τη χρήση του φρένου. Πιο αργά λοιπόν, να 
απολαμβάνουμε και το ταξίδι! 
 

ΦΟΒΟΣ 

Μπορεί να είναι σε μια από τις τελευταίες θέσεις 
(αλφαβητικά) σε αυτήν την προσπάθεια να 
παρουσιάσουμε συνοπτικά μια ορολογία των 
σχέσεων, αλλά σας διαβεβαιώνουμε πως δεν είναι 
καθόλου τελευταίος σαν παράγοντας στη ζωή των 
ανθρώπων. 
Τι είναι όμως ο φόβος στην πραγματικότητα, αν 
θεωρήσουμε πως οι άνθρωποι ζούνε και ταυτόχρονα 
συναισθάνονται τα γεγονότα που οι ίδιοι προκαλούν; 
Φόβος δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχουν τα 
περισσότερα από αυτά που καθημερινά μας 
απασχολούν. Για να γίνουμε πιο κατανοητοί, δεν 
υπάρχει αυτός ο δυϊσμός, η κατάσταση του άσπρου – 

μαύρου, του καλού – κακού, του αγαθού – δαιμόνιου 
και όσα ακόμα έχουμε εφεύρει, για να κρατάμε 
υπόδουλους τους άλλους και να εξουσιάζουμε πάνω 
τους για καθαρά ιδιοτελείς και προσωπικούς λόγους. 
Ίσως σας ξενίσει αυτή η θέση αλλά πριν προλάβει 
μέσα σας να φυτρώσει η αντίθεση, σκεφτείτε: Ποιο 
είναι το αντίθετο της θερμοκρασίας; Όσο και να 
προσπαθήσετε, δεν πρόκειται να βρείτε κάτι. Κι όμως, 



ονομάζουμε καύσωνα τους +40 βαθμούς κελσίου ενώ 
ονομάζουμε δριμύ ψύχος τους – 40. Και τα δύο είναι 
άσχημα δηλαδή ανεπιθύμητες καταστάσεις. Υπάρχουν 
όμως και τα δύο πάνω στη Γη όπως υπάρχουν 
άνθρωποι που ζούνε σε τέτοιες συνθήκες. Πολύ 
σωστά λένε οι Σουηδοί «δεν υπάρχει κρύο αλλά ζεστά 
ρούχα». Πού είναι λοιπόν το κακό ή το καλό; 
Κάποιοι άνθρωποι έμαθαν και μπορούν να χειριστούν 
και το + και το – σε μια κατάσταση. Έμαθαν σημαίνει 
απέκτησαν εκείνες τις γνώσεις που τους επιτρέπουν να 
ζούνε. 
Έτσι, ο φόβος ορίζεται ως η άγνοια, η έλλειψη της 
γνώσης. Γι αυτήν τη γνώση κάποιοι ξεσηκώθηκαν 
ενάντια στο Θεό τους. Από τότε τούς κατατρέχει ο 
φόβος που όπως φαίνεται μεταβιβάστηκε και στους 
απογόνους τους, σε εμάς τους δυστυχείς. 
Φυσικά το τι είναι γνώση, ποιος την έχει, με ποιον 
τρόπο μπορεί να την πάρει ο καθένας είναι θέματα 
ενός άλλου βιβλίου. Γιατί γνώση σημαίνει αθανασία 
και αυτό δεν το έχει ο άνθρωπος. Μπορεί να 
προσπαθούμε φιλότιμα να συγκεντρώνουμε κόκκους 
άμμου αλλά παραλία δεν πρόκειται να 
δημιουργήσουμε με τέτοιες (σημερινές) συνθήκες. 
Πολλές φορές, πολλά προβλήματα είναι ανύπαρκτα. 
Είναι όμως υπαρκτός ένας φόβος που μας πείθει πως 
μπορεί αυτά τα προβλήματα να γίνουν υπαρκτά. Μια 
τέτοια σκέψη κυριολεκτικά μπορεί να «μπλοκάρει» 
κάθε διάθεση και να ακυρώσει κάθε φιλότιμη 
προσπάθεια. Σαν παραδείγματα αναφέρουμε την 



αγωνία μιας μητέρας για τους κινδύνους που 
«μπορεί» να αντιμετωπίσει το έφηβο παιδί της. Το 
ίδιο συμβαίνει με την επερχόμενη αποτυχία που 
«βλέπει» ο μαθητής στις εξετάσεις. 
Δυστυχώς η δυτικού τύπου καθημερινότητα 
δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις. Είναι ένας ακόμα 
τρόπος επιβολής των λίγων στους πολλούς. 
 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ καταστάσεις 

Να διευκρινίσουμε πως η ψυχολογία δεν είναι ούτε 
ποτέ θα γίνει ανθρώπινη επιστήμη. Μπορεί κάποτε να 
καταφέρουμε να μάθουμε το μηχανισμό που 
δημιουργεί ένα γεωλογικό σεισμό αλλά ποτέ δεν θα 
καταφέρουμε να καταλάβουμε το μηχανισμό ενός … 
ψυχικού σεισμού. Γιατί; 
Γιατί δεν μπορεί κανείς να «πιάσει» στα χέρια του μια 
ψυχή ούτε να πάρει δείγματα ψυχής σε κάποιο 
εργαστήριο, για να τα μελετήσει. Δεν υπάρχει 
κατάλληλο μικροσκόπιο ούτε πρόγραμμα εξομοίωσης, 
για να βοηθήσει σε αυτήν την περίπτωση. Ούτε έχουμε 
τη δυνατότητα να στείλουμε μικρο-κάψουλα, το 
αντίστοιχο ενός διαστημικού οχήματος. Πού να την 
στείλουμε; 
Είναι λοιπόν χαμένος κόπος; Όχι, απλά δεν είναι 
ακόμα οι συνθήκες τέτοιες, για να επιτρέψουν 
ανοίγματα και σε αυτόν τον τομέα. Μέχρι τότε όμως 
μπορούμε να συζητάμε και να αποφαινόμαστε. Στη 



συνέχεια κάποιοι άλλοι θα αντικρούουν και θα δίνουν 
την «άλλη» ερμηνεία. 
Στην ψυχολογία υπάρχουν σήμερα τόσες πολλές 
σχολές και απόψεις όσο σε καμιά άλλη από τις 
γνωστές επιστήμες. Επικρατεί ένα χάος όπως και στο 
«είναι» ενός διαταραγμένου ανθρώπου. Στο χάος δεν 
ισχύουν οι κλασικοί νόμοι ούτε μπορεί κανείς να 
κάνει προβλέψεις. 
Στις ιστορίες που σας παρουσιάσαμε δεν 
συμπεριλάβαμε κάποιες άλλες που είχαν έστω υποψία 
από διαταραχή που δεν είχε σαφέστατη σωματική 
προέλευση. Έτσι υποθέσεις που χαρακτηρίζονται 
σήμερα ως παρανοϊκές όπως η παθητική 
επιθετικότητα, η βία, οι διάφορες φοβίες και άλλες 
προτιμήσαμε να μην τις αναφέρουμε. Τι νόημα έχει να 
σκαλίζεις έναν κήπο που δεν γνωρίζεις κάτι από τη 
σύσταση του χώματος, τους σπόρους και τις συνθήκες 
των φυτών. Έτσι δεν βοηθάς τους άλλους αλλά 
μάλλον τους στέλνεις σε λάθος κατεύθυνση. 
 

Οι ψυχολογικά ασθενείς 

Κανονικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτήν την 
έκφραση για δύο σημαντικούς λόγους. 
Α) Δεν υπάρχει κανείς που να είναι ψυχολογικά υγιής 
αφού μόνο με υλιστικές απόψεις αποφαινόμαστε περί 
υγείας. Για να το καταλάβετε, δείτε προσεκτικά τι 
θεωρούμε υγιές σε μια μικροβιολογική εξέταση. 



Μέσοι όροι είναι αυτό που αποκαλούμε υγεία. Άρα, με 
τι να συγκρίνεις; Ποια συμπεριφορά μπορεί να 
θεωρείται κανονική; Ποια απόκλιση πρέπει να μας 
ανησυχήσει; 
Β) Η ψυχή δεν ασθενεί. Δεν μπορεί να ασθενεί. Σε μια 
αντίθετη περίπτωση, ίσως θα πρέπει να δεχτούμε και 
τον θάνατο της ψυχής ή έστω μια χρόνια ανίατη 
κατάσταση. 
Τότε, τι άλλο μπορεί να είναι ασθενές πέρα και εκτός 
του σώματος; Νομίζουμε πως το μυαλό, όχι ο 
εγκέφαλος ούτε ο νους. Με την έννοια «μυαλό» 
αναφερόμαστε στον όγκο των γνώσεων που 
αποκτούνται – ανεξάρτητα της μεθόδου που ο κάθε 
άνθρωπος χρησιμοποιεί - μέσα από τα αισθητήρια 
όργανα και μόνον από αυτά. Δυστυχώς ξεφεύγει από 
το σκοπό του βιβλίου αυτή η υπόθεση. 
Θέλοντας όμως να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη 
ακρίβεια τη μη σωματική ασθένεια ισχυριζόμαστε ότι 
πάσχει ο άνθρωπος που δεν είναι ήρεμος και 
ευχαριστημένος δηλαδή αυτός που τελικά δεν 
κατάφερε να φτάσει σε μια κατάσταση επίγειου 
παράδεισου με τα δικά του μέσα και τις δικές του 
προσπάθειες. Παραμένει ένας «κακός» άνθρωπος 
που ο θεός τον σημαδεύει με κάτι (προφανώς την 
κακή συμπεριφορά), για να ξεχωρίζει από τους 
άλλους, σύμφωνα με μια ελληνική παροιμία. 
Πρόσφατα βγήκε στο διαδίκτυο μια μελέτη ενός 
γερμανού γιατρού σχετικά με τον καρκίνο. Οι 



παρατηρήσεις του έχουν αξία, αν πράγματι το σώμα 
αμύνεται και σε αυτήν την προσπάθειά του δημιουργεί 
κάποια υπερανθεκτικά κύτταρα, τα λεγόμενα 
καρκινικά. Δεν θα ασχοληθούμε εδώ κατά πόσο αυτό 
ισχύει. Θέλουμε όμως να βάλουμε στο τραπέζι της 
συζήτησης το ακόλουθο: μπορεί αυτό το άλλο (το μη 
σώμα) να αμύνεται (μέσω του σώματος) και σ’ αυτήν 
την προσπάθεια να δημιουργεί ανθεκτικές 
καταστάσεις; Μήπως τελικά το να ξεφεύγει κανείς, 
έστω και περιστασιακά, από τον κοινό μέσο όρο, 
είναι μια μέθοδος άμυνας; 
Μήπως τελικά ο «τρελός» φοβάται; Μήπως αυτός ο 
φόβος του είναι η γνώση των κινδύνων που οι 
«άλλοι» δεν μπορούν, έστω και περιστασιακά, να 
αντιληφτούν; 
 

Η Συνείδηση 

Πάρα πολλές φορές έχουνε ακούσει αυτόν τον ειδικό 
όρο. Τι ακριβώς σημαίνει συνείδηση; Ετυμολογικά, 
πρόκειται για την είδηση, το μαντάτο, το νέο, την 
πληροφορία και κάτι ακόμα, που δεν διευκρινίζεται. 
Τελικά η ψυχολογία είναι η επιστήμη της απόκρυψης, 
γι αυτό ο καθένας ερμηνεύει τα φαινόμενα όπως 
αυτός νομίζει. Γι αυτό ίσως αλλάζουν τόσο γρήγορα 
οι απόψεις περί υγιούς ψυχολογικής συμπεριφοράς. 
Ο όρος συνείδηση έχει υποστεί τόση μεταβολή που 
σήμερα φτάσαμε στο σημείο να υπερβάλλουμε, όταν 
μιλάμε για συνειδητό και υποσυνείδητο. Ίσως κάπου 



στο μέλλον να εισάγουμε και την έννοια υπέρ-

συνειδητό. Όλα αυτά είναι προσπάθειες να 
ερμηνεύσουμε κάτι που δεν έχουμε ιδέα από τι 
αποτελείται, πού κατασκευάστηκε και πώς λειτουργεί. 
Αυτό που μάλλον καταφέραμε να μάθουμε είναι πως 
κάποιο τριχωτό ενός μακρινού παρελθόντος 
επιλέχτηκε να διαφοροποιηθεί ως προς την εξέλιξή 
του. Πιθανόν σήμερα να έχει επιτευχθεί ένα μεγάλο 
μέρος αυτής της εξέλιξης, οπωσδήποτε όμως η 
προσπάθεια συνεχίζεται. Έτσι υπάρχουμε εμείς, ως 
ένα ενδιάμεσο στάδιο, που πρέπει να συνεχίσουμε 
αφήνοντας πίσω μας οριστικά εκείνο το ζώο – 

πλάσμα μέχρι να λάβουμε μια άλλη μορφή, που 
σήμερα δεν είναι ακόμα διακριτή.  
 

Παρατήρηση 

Αρετή σημαίνει το μέσον μεταξύ δύο υπερβολών. Όπως σε 
πολλά άλλα πράγματα έτσι και σ’ αυτό η ελληνική γλώσσα 
βοηθάει να καταλάβουμε πως ο άνθρωπος έχει ένα ευρύ πεδίο 
επιλογών. Τα άκρα αυτών των επιλογών είναι τόσο αντίθετα 
μεταξύ τους που η πλέον σωστή θέση είναι το μέσον τους. Το 
ίδιο ουσιαστικά εννοούμε με την έννοια «κοινό». Πάλι 
εννοούμε κάτι στη μέση μακριά από τα άκρα και τις 
υπερβολές τους. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Μεγάλο το θέμα του έγγαμου βίου που τις 
περισσότερες φορές, σε κάποια σημεία του, 
καταντάει … αβίωτος. Πολλές και οι απόψεις όπως 
και οι προτάσεις από τους ειδικούς αλλά κυρίως από 
τους άλλους, τους παθόντες, τους αυτόπτες 
μάρτυρες, τους θύτες και κυρίως τα θύματα. 
Γι αυτό κρίναμε σκόπιμο, οι τελευταίες σελίδες του 
βιβλίου να είναι σχετικές με το συμπέρασμα, όσα 
δηλαδή μπορεί κάποιος να συγκρατήσει από όλη 
αυτήν την ιστορία, με λίγα λόγια. 



 

 

Είπε, «θα φύγω». 

Εμείς δεν την πιστέψαμε. 
«Έτσι, άλλο δεν μπορώ να μείνω.» 

Μα εμείς την κοροϊδέψαμε. 
 

Την βλέπαμε να ξεμακραίνει. 
Θα γυρίσει, δεν μπορεί! 
Τόσο εύκολα να φεύγει; 

Μπα! Κάτι άλλο θα συμβεί! 
 

Κι όμως, έφυγε μια μέρα, 
χάθηκε απ’ τις καρδιές μας. 
Την βλέπαμε να κάνει πέρα, 
μαράζωσαν κι οι ψυχές μας. 

 

Ε, αγάπη!  
Τι θα απογίνουμε εμείς; 

 

«Κάντε εσείς μια νέα αρχή 

και εγώ, θα είμαι εκεί» 

μας απάντησε η ηχώ της 
πριν το ίχνος της χαθεί. 



Μία σχέση – η όποια σχέση - αρχίζει πάντα με αγνά 
αισθήματα και προσδοκία για μια χαρούμενη 
συμβίωση ή συνεργασία, δίπλα στο αγαπημένο 
πρόσωπο. 
Υπάρχει όμως ένας «ύπουλος» εχθρός, που 
δυστυχώς είναι πολύ καλά καμουφλαρισμένος κάτω 
από το ρούχο της οικειότητας. 
Η κοινωνική επιβίωση δεν είναι καθόλου εύκολη, 
ποτέ δεν ήταν. Καθημερινά και σε προσωπικό 
επίπεδο δεκάδες λόγοι μάς εκτρέπουν από την θέση 
ισορροπίας. Η αντίδραση μας είναι δεδομένη και 
απόλυτα φυσική – άλλωστε είμαστε ζωντανοί αλλά 
ατελείς οργανισμοί. 
Ξεφορτωνόμαστε με αφάνταστη ευκολία στο ταίρι 
μας όλα τα καθημερινά απομεινάρια των δυσκολιών 
μας, όπως αδιάφορα πετάμε τα ψίχουλα από το 
τραπέζι μας μετά το φαγητό. Χωρίς να το εννοούμε, 
χρησιμοποιούμε τον δικό μας άνθρωπο σαν να είναι 
ο σκουπιδοτενεκές των υποθέσεών μας. 
Όλες αυτές οι ενέργειες δρουν όπως η προθέρμανση 
που σε λίγο καιρό θα δώσει τη θέση της σε έναν 
αγώνα εξόντωσης και υπονόμευσης του ενός από 
τον άλλο. 

……… 

το πολύ μαζί, σκοτώνει 
το φιλί μας το παγώνει 

πάγωσε και εμάς 
………. 



 

Κανείς δεν είναι σε θέση να πει πως πρέπει να είναι 
ο γάμος, γιατί ο γάμος αναφέρεται σε μια σχέση δύο 
ανθρώπων με συνεχώς μεταβαλλόμενους εαυτούς. 
Αυτό στα μαθηματικά το λέμε «εξίσωση Α΄ βαθμού 
με δύο άγνωστους όρους». 
Χαρείτε λοιπόν το γάμο ή τη σχέση σας για όσο 
καιρό μπορείτε να είσαστε μαζί, σε ότι κοινό έχετε 
δημιουργήσει μέχρι τότε. Μην σας νοιάζει πόσο 
αυτό θα διαρκέσει. 
Σταματήστε όμως μόλις διαπιστώσετε πως οι 
σκέψεις σας υπονομεύουν τη σχέση σας. Είναι θέμα 
χρόνου να επέλθει το χάος. Τουλάχιστον αποφύγετε 
έκτροπα που θα σας χαλάσουν τη διάθεση για τη 
ζωή, γιατί η ζωή πάντα συνεχίζεται, είτε είμαστε 
έτοιμοι να την ακολουθήσουμε είτε νιώθουμε 
κουρασμένοι, γερασμένοι, ανήμποροι ή οτιδήποτε 
άλλο που δεν μοιάζει και τόσο με ζωντανό. 
Συνειδητοποιείστε πως το τέλος, σε οτιδήποτε, είναι 
τελικά μια καλή λύση. Επιτρέπει στον καθένα μας 
να «θάψει» τα κακά και να συνεχίσει με τα καλά, 
προχωρώντας δημιουργικά στο επόμενο στάδιο.  
Μην δίνετε σημασία σε υποκριτές και δημαγωγούς. 
Αυτοί μπορούν να μιλούν για μήνες π.χ. εναντίον 
του γάμου των ομοφυλοφίλων και ταυτόχρονα να 
μην τους αγγίζει η παγκόσμια φτώχεια. Ποτέ δεν 
μπαίνουν βαθιά στο θέμα, απλά μιλούν για να 
ακούνε τη φωνή τους. 



Δώστε όμως λίγο χρόνο στο μέσα σας, να βρει 
απαντήσεις για τα λάθη που έγιναν. Μάθετε να 
ρωτάτε γιατί. Μην εφησυχάζετε, μέχρι να 
απαντήσετε. Μετά μπείτε και πάλι σε σχέση. Ψάξτε 
για το ταίρι σας. 



Σημείωση 

Μέσα στο κείμενο, χρησιμοποιήσαμε μερικές από τις 
ελληνικές παροιμίες. Το βιβλίο αυτό γράφτηκε από 
έλληνα συγγραφέα και απευθύνεται κυρίως σε έλληνες 
αναγνώστες αλλά περισσότερο σε ελληνίδες. Φυσικά 
δεν αποκλείεται κανείς άλλος. 
Θεωρούμε, ακόμα, πως η ελληνική οικογένεια 
εξακολουθεί να είναι το πρώτο στάδιο εκπαίδευσης 
των νεαρών ελλήνων. Θεωρούμε επίσης πως γενικά η 
οικογένεια μπορεί να είναι ένας χρήσιμος θεσμός. Αν 
οι ενήλικες έλληνες έχουν σοβαρά προβλήματα στη 
ζωή τους και ιδίως στις σχέσεις τους με τους άλλους 
ανθρώπους γύρω τους, αυτό οφείλεται στα κακώς 
κείμενα αυτού του πρώτου σταδίου εκπαίδευσης. 
Αναλογιζόμενοι τι μπορεί να φταίει, μοιραία 
φτάνουμε στο συμπέρασμα πως η ελληνική οικογένεια 
τελικά είναι ένας κακός δάσκαλος. Η γνώμη μας είναι 
πως πρέπει να οργανωθούν μαθήματα για μέλλοντες 
γονείς. 
Όμως οι προβληματισμένοι και προβληματικοί 
ενήλικες, θα προσφέρουν μεγάλη και σπουδαία 
υπηρεσία στον εαυτό τους, αν καταφέρουν να 
απορρίψουν όλα τα κακά οικογενειακά μαθήματα που 
έλαβαν στη ζωή τους. Αυτό ίσως και να είναι μια 
πολύ σημαντική προσπάθεια αυτο-ανάλυσης. Βέβαια 
θα προκύψει ένα κενό. Με αυτό τι θα κάνουν; Ο 
καθένας αναγκαστικά θα πρέπει να το γεμίσει με κάτι. 
Ας μην κάνουν πάντως ότι συνήθως έκαναν μέχρι 



τώρα. Ας δοκιμάσουν το άλλο, αυτό που ίσως 
κορόιδευαν και αποδοκίμαζαν. 
Όπως και να το δει κανείς, η φύση έχει πάντα την 
λύση. Το πουλί που στέλνει το ερωτικό μήνυμα 
αναζητώντας το ταίρι του δεν γνωρίζει από μόνιμες 
σχέσεις, όλα είναι κάτι το εποχιακό που πρέπει να 
γίνει. Θα κάνει το ίδιο την επόμενη χρονιά και θα το 
ξανακάνει κάθε επόμενη χρονιά. Δεν το προλαβαίνει 
η ρουτίνα, γιατί δεν ασχολείται με κάτι άλλο. Εμείς οι 
άνθρωποι, δυστυχώς ασχολούμαστε με πάρα πολλά 
άλλα καθημερινά και αυτό το κάνουμε σε όλη τη ζωή 
μας. Έτσι ξεχνάμε πως η ερωτική διαδικασία είναι 
εποχιακή και προσπαθούμε να την κάνουμε μόνιμη, 
να ξεμπερδεύουμε πια με αυτόν τον μπελά μια για 
πάντα. 
Και αντί να έχουμε υπόψη μας την πραγματικότητα 
δηλαδή ποια είναι η κατάσταση, τι μας συμφέρει να 
γίνει σε κάθε περίπτωση, ασχολούμαστε με διάφορες 
καταστάσεις, όπως αυτές που μάς οδηγούν τα 
συναισθήματα και οι επιθυμίες μας, χωρίς πλάνο και 
κυρίως χωρίς τον παραμικρό έλεγχο.  
Μετά απορούμε γιατί δεν πέτυχε η συνταγή! 
Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα! 
 

 

 

 







 

 

 Σκέπτεσαι να παντρευτείς; Περιφρούρησε από 
τώρα το μεγαλύτερο όνειρο σου, ώστε να μην 
μεταβληθεί άθελά σου σε εφιάλτη. 

 Είσαστε έτοιμοι για γάμο; Συγχαρητήρια! Έχετε 
προμηθευτεί με τα απαραίτητα στο «φαρμακείο» 
σας; 

 Παντρευτήκατε πριν από 3 χρόνια. Τι λέτε; Θα 
αντέξετε; 

 Δέκα χρόνια γάμου! Μετρήστε τις πληγές σας. 
Επίθεση ή ανακωχή; 

 Κλείσατε είκοσι χρόνια παντρεμένοι!! Πόσα 
πράγματα εξακολουθούν να είναι ακόμα όρθια; 

 Σαράντα χρόνια μαζί!!! Πόση ουσία περιέχει 
αυτό; 

 Έχασα τη σχέση μου. Τώρα τι κάνω; 

 Τελικά η συμβίωση είναι πόλεμος ή τέχνη; 
Απαιτεί σκληρή προετοιμασία ή κατανόηση; 
Θέλει αντοχή ή τρόπο; Την απολαμβάνουν οι 
έξυπνοι ή οι υπομονετικοί; 

 

 

 

ISBN 978-960-93-5678-7 


	Η ορολογία των σχέσεων
	ΕΠΙΛΟΓΟΣ

