
 

 

  

 

 

 

Απόπειρα κατανόησης 

 

Αφού είδαμε τι συμβαίνει πάνω-κάτω στους 
ανθρώπους γύρω μας, πώς σκέπτονται για το 
αντίθετο φύλο και τι είναι αυτό που τους αναγκάζει 
να δρουν ανάλογα, νομίζουμε πως ήλθε η ώρα να 
δούμε και κάποια άλλα πράγματα, να πάμε λίγο πιο 

βαθιά. 
Πρόκειται για τα πιο δύσκολα κομμάτια στη ζωή 
ενός ανθρώπου, αυτά που με μεγάλη ευκολία 
θέλουμε να τα αποκαλούμε ψυχικά ή ψυχολογικά. 
Μερικά από αυτά πράγματι είναι τέτοια. Μόνο που 
όλα τα ψυχολογικά συμπτώματα είναι και σωματικά 
δηλαδή εκδηλώνονται με κάποιο τρόπο και ως 
σωματικό σύμπτωμα. Η ψυχή είναι αγνή, αμόλυντη 
και απολύτως υγιής πριν την είσοδό της σε ένα 
σώμα. Το σώμα είναι αυτό που στη διάρκεια της 
ζωής υπόκειται σε κάθε είδους αλλοιώσεις, που όλες 
οδηγούν στον τερματισμό της ζωής του. Η ψυχή 
είναι εκείνη που πρέπει να αντιμετωπίσει αυτές τις 



μεταβολές του σώματος σε μια προσπάθεια να 
διατηρηθεί σταθερή. 
Αυτό γίνεται με σχετική επιτυχία στα πρώτα χρόνια 
ενός ανθρώπου. Αλλά, δυστυχώς, για τους 
περισσότερους από εμάς, οι εξωτερικές πιέσεις 
συνεχίζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τότε 
είναι που η ψυχή αναγκάζεται να αντιδρά 
διαφορετικά. Σε μια τέτοια περίπτωση, μιλάμε για 
«άρρωστη» ψυχή. Το πιο σωστό βέβαια είναι να την 
αποκαλούμενη πιεσμένη. 
Στα επόμενα, θα ασχοληθούμε με κάποια ζητήματα 
που είναι πολύ σχετικά με το θέμα μας, τον έγγαμο 
βίο των ανθρώπων ή τους ανθρώπους σε σχέση. Τα 
όσα αναφέρουμε είναι ουσιαστικά απαλλαγμένα από 
σύγχρονους και ακατανόητους, στους πολλούς 
ανθρώπους, ιατρικούς όρους. Ούτε κάποιους 
ιδιαίτερους ψυχολογικούς όρους θελήσαμε να 
χρησιμοποιήσουμε. Σκοπός μας είναι να δώσουμε 
μια περιγραφή όσων μπορεί να συμβαίνουν, σαν μια 
ακόμα επεξήγηση των γεγονότων. Ο αναγνώστης 
είναι αυτός που καλείται να πάρει στα χέρια του, αν 
βέβαια το θελήσει, την υπόθεση και να κρατήσει τη 
μία ή την άλλη θέση για όλα αυτά. Εμείς θα 
προσπαθήσουμε να δώσουμε όσο πιο απλά γίνεται 
τη δική μας ερμηνεία. 
Αρχίζουμε με το θέμα της σωματικής επαφής. Πότε 
μιλάμε για επαφή; 



Κατ’ αρχάς, η λέξη επαφή είναι παραπλανητική. Η 
γνώμη μας είναι πως η λέξη ζευγάρωμα αποδίδει 
καλύτερα την κατάσταση σύμφωνα με την οποία δύο 
(συνήθως ετερόφυλοι) άνθρωποι αποφασίζουν να 
είναι πιο κοντά ο ένας στον άλλο. Επισημαίνουμε 
πως στη φύση, αυτό το ζευγάρωμα αφορά 
αποκλειστικά την περίοδο που μεταβιβάζεται 
γενετικό υλικό από το αρσενικό πλάσμα προς 
θηλυκό πλάσμα. Όλες οι άλλες περιπτώσεις που ένα 
ζώο παραμένει κοντά σε ένα ή περισσότερα άλλα 
ζώα αφορούν καθαρά λόγους επιβίωσης. Επιμένουμε 
λοιπόν στο ετερόφυλο της διαδικασίας. Οι 
ομοφυλοφιλικές σχέσεις, παρόλο που τις συναντάμε 
και στο ζωικό βασίλειο, δεν αποτελούν φυσική 
διεργασία, γιατί δεν συντελούν στην αναπαραγωγή. 
Είναι όμως κι αυτό ένα ιδιότυπο ζευγάρωμα, όπως 
και το ζευγάρωμα σε πολύ μεγάλη ηλικία που το sex 

δεν απασχολεί πλέον το ζευγάρι. 
Ωστόσο, η ίδια η διαδικασία του ζευγαρώματος 
παραμένει ένα μυστήριο. Το μυστήριο είναι ακόμα 
πιο σκοτεινό, όταν ο σκοπός του δεν είναι η 
γονιμοποίηση κάποιου ωαρίου για τη δημιουργία 
νέου πλάσματος. Ας δούμε πιο απλά αυτήν την 
υπόθεση εστιάζοντας σε κάτι άλλο που είμαστε ήδη 
εξοικειωμένοι. Ας αναρωτηθούμε: 
Γιατί αναζητάμε και ακούμε μουσικά έργα; Μήπως 
γιατί αυτά δημιουργούν σε μας το αίσθημα της 
ευχαρίστησης; Ή αισθανόμαστε ευχαρίστηση γιατί 
μας αρέσει η μουσική; Το ίδιο ισχύει για την 



ευχαρίστηση που νιώθουμε μπροστά στον πίνακα 
ενός ζωγράφου. Επίσης συμβαίνει, όταν από κάποιο 
ύψος κάνουμε κατάδυση νιώθοντας ευχαρίστηση, τη 
στιγμή που το σώμα μας βυθίζεται στο νερό. 
Υπάρχουν πολλά πράγματα στη ζωή που μας 
προκαλούν ευχαρίστηση. 
Τι συμβαίνει λοιπόν; Μας αρέσει η ζωγραφική και η 
κατάδυση ή απολαμβάνουμε την ηδονή που 
προέρχεται από το μέσον που λέγεται ζωγραφική ή 
κατάδυση; 
Έχουμε δει αγόρια, εννέα-δέκα ετών, να 
σκαρφαλώνουν πάνω σε κάθετους μεταλλικούς 
σωλήνες. Όταν ανέβουν σε 1-3 μέτρα ύψος, 
αφήνουν το σώμα τους να κυλήσει αργά προς τα 
κάτω έχοντας πάντα τον σωλήνα ανάμεσα στα πόδια 
τους. Η θερμότητα που προκαλείται από την τριβή 
στη περιοχή των γεννητικών οργάνων προκαλεί ένα 
πολύ ευχάριστο αίσθημα σε αυτά τα αγόρια. Είναι 
φανερό πως σε αυτήν την περίπτωση το ζητούμενο 
είναι η ηδονή και ο σωλήνας απλώς το μέσο 
παραγωγής αυτής της ηδονής. Σε καμιά περίπτωση 
δεν θα τολμούσαμε να ισχυριστούμε πως αυτά τα 
αγόρια αγαπούν τον σωλήνα. 
Επομένως, θεωρώντας και μιλώντας πάντα γενικά, 
οι άνθρωποι αναζητούν την ηδονή. Αυτό συμβαίνει 
με το φαγητό, με την παρακολούθηση αθλημάτων, 
ταινιών, με μια βόλτα στα καταστήματα κλπ. Στην 
αναζήτηση λοιπόν της ηδονής πρέπει να εντάξουμε 
και το ζευγάρωμα. Και όπως συμβαίνει με τα 



περισσότερα πράγματα στη ζωή μας, έτσι και αυτό 
δεν απαιτεί οπωσδήποτε ένα σταθερό ταίρι. Μπορεί 
κανείς να απολαύσει μια κινηματογραφική ταινία 
μόνος του, με τη σύζυγό του, το φίλο του, την 
ερωμένη του, τη γιαγιά του κοκ. Ο οποιοσδήποτε 
«σωλήνας» μπορεί επιτυχώς να προκαλέσει ηδονή. 
Στο εμπόριο της ηδονής υπάρχει πολύ μεγάλη 
ποικιλία. Δείτε πόσων ειδών και σχημάτων παγωτά 
υπάρχουν στα αντίστοιχα καταστήματα. Και στο 
ζευγάρωμα επίσης υπάρχει η αντίστοιχη τάση για 
ποικιλία. Τα ερωτικά βοηθήματα, τα εσώρουχα, τα 
περιοδικά, οι ταινίες, το λεξιλόγιο όλα αυτά 
προσπαθούν να προκαλέσουν ή να συντελέσουν σε 
ηδονή. Το ίδιο συμβαίνει και με τις στάσεις που 
λαμβάνουν τα ανθρώπινα σώματα στη διαδικασία 
του ζευγαρώματος. Ό,τι πάνω στο ανθρώπινο σώμα 
μοιάζει με πέος ή κόλπο συχνά γίνεται αποδεκτό και 
ανάλογα χρησιμοποιείται, μιλώντας σε γενικές 
πάντα γραμμές. 
Κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει την όποια στάση 
του ανθρώπινου σώματος ως ανωμαλία, αφού το 
ζητούμενο είναι η ευχαρίστηση. Το μόνο πρόβλημα 
είναι η αποδοχή όλων αυτών από τους 
συμμετέχοντες, που μπορεί να είναι δύο ή και 
περισσότεροι ή περισσότερες. Σε κάποιους χώρους 
κλειστών ερωτικών αναπαραστάσεων (μικρά 
θέατρα, κυρίως σε άλλες χώρες) χρησιμοποιούνται 
και εκπαιδευμένα ζώα, συνήθως αρσενικά 
μεγαλόσωμα σκυλιά. Την ίδια θεωρία της ηδονής 



υπηρετούν τα υπόλοιπα σύνεργα, που με μια πρώτη 
ματιά δεν έχουν καμιά απολύτως σχέση με αυτήν. 
Αναφερόμαστε σε μαστίγια, θηλιές απαγχονισμού, 
αρωματικά κεριά, φωτιστικά εφέ, λιπαντικά κτλ. 
Πού σταματάει όμως αυτή η αχαλίνωτη εμπορική 
κατανάλωση για την ευχαρίστηση; Κανείς δεν 
μπορεί να το πει. Το μέτρο της επάρκειας είναι 
διαφορετικό από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εξαρτάται 
από το μορφωτικό επίπεδο του καθενός και από τα 
κόμπλεξ που κουβαλάει μέσα του, από την παιδική 
του ηλικία. Ένας καλός τρόπος, για να βρει κάποιος 
το δικό του μέτρο είναι να προτάσσει πάντα ένα 
«γιατί». Γιατί να πάρω αυτήν την στάση; Γιατί να 
χρησιμοποιήσω αυτό το βοήθημα; Η δυσκολία 
δηλαδή το πρόβλημα παρουσιάζεται, όταν δεν 
αναρωτιόμαστε για το σκοπό που έχει κάθε πράξη 
μας. Έτσι παραμένουμε εγκλωβισμένοι σε αοριστίες 
και συνήθειες ενώ τις περισσότερες φορές απλά 
κάνουμε τα χατίρια κάποιου άλλου. Ο ιταλικός λαός 
έχει μια παροιμία που λέει πως κάτω από τον αφαλό, 
κανείς νόμος δεν ισχύει ούτε η λογική μπορεί να 
ερμηνεύσει τα πράγματα ούτε η πίστη είναι αρκετή. 
Υπάρχει βέβαια και η αντίθετη γνώμη, αυτή που 
θέλει τον άνθρωπο σε μια κατάσταση μόνιμης 
αποχής από την ηδονή. Τα αυστηρά θρησκευτικά 
σχήματα πάντα υποστήριζαν μια τέτοια κατάσταση. 
Όμως υπάρχει κάτι που έρχεται ακόμα πιο μακριά, 
πολύ πιο πίσω στο παρελθόν από οποιαδήποτε 
αρχαία θρησκεία. 



Είναι το θέμα της ψυχής. Ποιος την δημιούργησε; 
Γιατί την δημιούργησε; Ποιος είναι ο σκοπός της; 
Από τι αποτελείται; 
Δεν υπάρχουν απαντήσεις, επικρατεί άγνοια. Μόνο 
κάποιοι άνθρωποι προσπάθησαν να μας πουν μερικά 
πράγματα για την ψυχή του ανθρώπου. Από αυτούς 
λοιπόν προέρχονται τα παρακάτω. 
Η ψυχή δεν έχει καμιά σχέση με το σώμα, απλά το 
καταλαμβάνει, για να κάνει το ταξίδι της. Ένα ακόμα 
ταξίδι από τα πάρα πολλά που πρέπει να κάνει στην 
προσπάθειά της να βελτιωθεί και να καταστεί άξια 
μιας άλλης μεταχείρισης. Όλες λοιπόν οι ψυχές είναι 
αναγκασμένες (αν το θέλετε «υποχρεωμένες ή και 
τιμωρημένες») να ταξιδεύουν, να συμμετέχουν, να 
συγκρίνουν, να αξιολογούν, να αποφασίζουν και να 
πράττουν (προσοχή εδώ! οι ψυχές δεν δημιουργούν 
έργο με τη συνήθη έννοια του όρου που έχει να κάνει 
με την υλική υπόσταση των έργων). Αυτές οι πράξεις 
είναι που κρίνονται και ανάλογα η κάθε ψυχή 
προάγεται ή συνεχίζει τα ταξίδια της. 
Όλες λοιπόν οι ψυχές έχουν χάσει κάτι από πολύ 
παλιά (ας μην μας απασχολήσει εδώ γιατί έχασαν και 
ποιος φταίει γι αυτό). Τι έχασαν; Φαίνεται πως 
έχασαν κάτι καλό. Τον τόπο τους, έναν τόπο χωρίς 
έγνοιες, βάσανα και προβλήματα. Τον παράδεισο. 
Φανταζόμαστε, ο καθένας θα συμφωνήσει μαζί μας, 
ένας τέτοιος τόπος μόνο ευχαρίστηση μπορεί να 
προσφέρει. 



Αυτή η ευχαρίστηση είναι πλέον το νόημα κάθε 
ψυχής, γι αυτό θέλει οπωσδήποτε να φτάσει εκεί που 
κάποτε ήταν. Η ευχαρίστηση λοιπόν είναι μέσα της – 

ως ανάμνηση - και την αναζητά συνεχώς, στο κάθε 
ταξίδι της μέσα από ένα σώμα. Προσπαθεί δηλαδή να 
απολαύσει όσο περισσότερο και για όσο μεγαλύτερο 
χρόνο ότι συναντά μπροστά της, σε όλες τις 
καταστάσεις που συμμετέχει. Αυτή η ανάγκη για 
ευχαρίστηση, μέσα από τις καθημερινές ενέργειες, 
είναι έμφυτη σε κάθε άνθρωπο. 
Τα φτωχά παιδιά την νιώθουν σαν κινητήρια δύναμη 
που τα ωθεί με μεγαλύτερη ένταση να γίνουν 
πετυχημένοι ενήλικες. Να ξεφύγουν από μια άχαρη 
οικονομική κατάσταση. Αντίθετα, όσα παιδιά 
μεγαλώνουν μέσα σε αφθονία αγαθών δεν έχουν την 
ίδια έντονη επιθυμία για αλλαγή στη ζωή τους. Οι 
περισσότεροι, αν όχι όλοι, από όσους απέκτησαν δόξα 
και φήμη στο ανθρώπινο στερέωμα προέρχονται, στην 
πλειοψηφία τους, από οικογένειες άπορες ή είχαν 
προβλήματα γενικά, στη νεανική ηλικία τους. 
Η ευχαρίστηση είναι λοιπόν μέσα μας και την 
αναζητάμε παντού, επομένως και στο ζευγάρωμα. 
Απλά εδώ, η φύση έκρυψε καλά τη διαδικασία της 
αναπαραγωγής, μια διαδικασία που παράγει συνεχώς 
ανθρώπινα σώματα, για να βρίσκουν οι ψυχές το 
απαραίτητο κατάλυμα σε κάθε ταξίδι. 
Γιατί οι φτωχοί άνθρωποι έχουν τις πλέον πολυμελείς 
οικογένειες; Είναι αυτή η εσωτερική δύναμη που 



έλκει τους ανθρώπους προς την ευχαρίστηση μέσα 
από το σώμα τους. 
Γιατί τα μικρά παιδιά χαϊδεύουν την περιοχή των 
ατελών ακόμα γεννητικών τους οργάνων; Και σε 
αυτήν την περίπτωση το παιδί αναζητά την 
ευχαρίστηση, για τον ίδιο λόγο. 
Τι σημαίνει «το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σαρξ 
ασθενεί» που λέγεται για τους ηλικιωμένους 
ανθρώπους; Πάλι η εξήγηση είναι η ίδια. Η ανάμνηση 
της ευχαρίστησης. Μια ανάμνηση που έχει αναφορά 
στα προηγούμενα χρόνια. 
 

Το δεύτερο θέμα μας αφορά τον οργασμό ενός 
ανθρώπινου σώματος. Και αυτό το θέμα είναι από τα 
ανεξερεύνητα. Δεν γνωρίζουμε τη σαφή λειτουργία 
του ανθρώπινου εγκέφαλου και γι αυτό δεν είμαστε 
σε θέση να καταλάβουμε πότε και με ποιον τρόπο 
συμβαίνει αυτό που λέμε οργασμός. Υπάρχουν 
άνθρωποι που βιώνουν οργασμό με αφορμή ένα και 
μόνο βλέμμα και άλλοι που ποτέ δεν ένιωσαν έναν 
οργασμό. 
Κατά τη γνώμη μας, ο οργασμός συμβαίνει τη 
στιγμή που αισθάνεσαι να κόβεται η ανάσα σου, να 
μην υπακούουν τα πόδια σου, να μην ελέγχεις τα 
χέρια σου και να μην μπορείς εύκολα να αρθρώσεις 
λόγο ενώ ταυτόχρονα βρίσκεσαι σε κατάσταση 
μέθης και απολαμβάνεις - στην πράξη ή στη 
φαντασίωσή σου - το ταίρι σου. Ασφαλώς υπάρχουν 



αδένες που ενεργοποιούνται, τμήματα του σώματος 
που σφίγγουν ή χαλαρώνουν, διογκώνονται, 
υγραίνονται κτλ. Όλα αυτά θα τα βρείτε με 
αναλυτική περιγραφή σε κάποια ειδικά έντυπα. 
Όμως εμείς πιστεύουμε πως τα περισσότερα από 
αυτά είναι υποθέσεις. Δεν έχουν διαπιστωθεί 
επιστημονικά ενώ τα πιο πολλά από αυτά τα 
συμπεράσματα έχουν εξαχθεί μέσα από 
ερωτηματολόγια στατιστικής μορφής. 
Ο οργασμός είναι μια εντελώς προσωπική 
κατάσταση, που ο καθένας μας βιώνει. Μάλιστα δεν 
είναι η ίδια για κάθε επόμενη φορά ακόμα και με τον 
ίδιο ερωτικό σύντροφο. Το περιβάλλον, σε κάθε 
άνθρωπο, παίζει το δικό του ρόλο. Όταν όμως 
αρχίσει η διαδικασία του οργασμού, ακόμα και αν 
αλλάξει το περιβάλλον, ο οργασμός συνεχίζει 
απρόσκοπτα για μερικές στιγμές ακόμα. Αυτό 
επιβεβαιώνει πως, η επικοινωνία με τις καταστάσεις 
γύρω μας, κάπως ατονεί κατά τη διάρκεια του 
οργασμού. Ακριβώς γιατί δεν έχει κοινά και σταθερά 
χαρακτηριστικά, κάποιοι μιλούν για εγκεφαλική 
διέγερση ή ψυχολογική κατάσταση. 
 Παρατηρούμε γενικά πως οι γυναίκες δεν τα πάνε 
καλά σε πρακτικά θέματα, τουλάχιστον τόσο καλά 
όσο ένας τυπικός μέσος άνδρας. Τα καταφέρνουν 
όμως μια χαρά σε άλλα που είναι λίγο πιο πέρα από 
τα ορατά, κάπου στη φαντασία τους. Αυτό ίσως 
εξηγεί το γιατί συχνά αποδίδουμε μια εξαιρετική 
εγκεφαλική διαδικασία στο θέμα του γυναικείου 



οργασμού. Βέβαια μια γυναίκα μπορεί με κάποια 
εξάσκηση να φτάσει σε οργασμό ανεξάρτητα με 
ποιον έχει εκείνη τη στιγμή ζευγαρώσει και 
ανεξάρτητα από τη στάση του σώματος. 
Ο οργασμός είναι η πλέον ηδονική στιγμή σε ένα 
γυναικείο ανθρώπινο σώμα. Θα μπορούσαμε να 
πούμε πως είναι η απολαβή, το κέρδος από τη 
συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία. Αντίστοιχο 
είναι αυτό που αισθάνεται ένα ανδρικό ανθρώπινο 
σώμα τη στιγμή της εκσπερμάτωσης. 
Βέβαια υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που 
καταφέρνουν να φτάσουν σε οργασμό ή 
εκσπερμάτωση χωρίς να συμβεί ζευγάρωμα. Εκεί 
επιδρούν έντονα οι αναμνήσεις των ανθρώπων από 
τέτοια γεγονότα, αυτό που συχνά ακούμε να 
αποκαλείται «φαντασίωση». Ειδικά κατά τη διάρκεια 
του ύπνου που το κουρασμένο σώμα χαλαρώνει, κάτι 
άλλο φαίνεται πως ξεφαντώνει. 
 

Το τρίτο μας θέμα έχει να κάνει με τον ψυχισμό 

ενός ανθρώπινου οργανισμού. Ο όρος δεν είναι 
απόλυτα σαφής. Έχουμε την εντύπωση πως με τον 
όρο ψυχισμό οι ειδικοί πρέπει να εννοούν τη μη 
σωματική κατάσταση ενός ανθρώπου. Αυτό δεν μας 
υποχρεώνει οπωσδήποτε να αναφερόμαστε στην 
ψυχή του. Μπορεί κάλλιστα να είναι το μυαλό του 
που τον οδηγεί σε αποφάσεις και συμπεράσματα 
πέρα από τα συμβαίνοντα στον υλικό κόσμο. Αυτή η 



κατάσταση ενός ατόμου είναι τελικά το ζητούμενο 
σε ολόκληρη τη διαδικασία της ζωής. Όλα τα 
υπόλοιπα πλάσματα πάνω στη Γη έχουν μειωμένα 
χαρακτηριστικά σε σχέση με το ανθρώπινο πλάσμα. 
Τα ζώα νιώθουν τις βασικές μόνο ανάγκες τους, για 
την επιβίωση, και δρουν ανάλογα. Το ίδιο κάνουν 
και με τους κινδύνους που αντιλαμβάνονται. 
Ο άνθρωπος δυστυχώς έχει τους φόβους του, που 
δεν είναι τίποτα άλλο παρά η έλλειψη σε γνώσεις. 
Αυτό το χαρακτηριστικό τον οδηγεί σε καταστάσεις 
ανεκδιήγητες έως και επικίνδυνες γι αυτόν τον ίδιο ή 
και τους άλλους στο περιβάλλον του. Δεν γνωρίζει 
αλλά νομίζει, φαντάζεται, υποψιάζεται. Η 
αποκατάσταση των πραγμάτων στη σωστή τους 
θέση είναι από μόνο του ένα πελώριο θέμα. Γι αυτό 
έχουμε την εκπαίδευση σε πολύ μικρή ηλικία. 
Ακόμα και στα νήπια έχουμε ή προσπαθούμε να 
έχουμε παιχνίδια που έμμεσα εκπαιδεύουν. Η 
εκπαίδευση είναι ένα ακόμα ζητούμενο και, ως 
αντικείμενο, θα είναι πάντα υπό διερεύνηση. 
Το κακό ξεκινάει και δυστυχώς πολλαπλασιάζεται 
με τους φοβισμένους γονείς που μεταδίδουν τον δικό 
τους φόβο και στα παιδιά τους. Δεδομένου ότι η 
κρίσιμη ηλικία 2-5 έτη σε κάθε άνθρωπο καθορίζει 
ουσιαστικά την μετέπειτα ζωή του σε συμπεριφορά 
με τους άλλους ανθρώπους, καταλαβαίνουμε πόσο 
κακό κάνουν οι «ανεκπαίδευτοι» γονείς. Η 
οποιαδήποτε υποστήριξη, μετά την κακή επίδραση 



των γονιών, δεν έχει πάντα θετικά αποτελέσματα. 
Και χρόνος πολύς απαιτείται αλλά και έξοδα. 
Αυτός ο περίεργος μη σωματικός κόσμος «χτίζεται» 
στην περίοδο 2-5 έτη δηλαδή τότε που ο καθένας μας 
είναι νήπιο. Εκεί ολοκληρώνεται βιολογικά το γήινο 
πλάσμα μέσα μας, που είναι το ζώο δηλαδή το 
καθαρά σωματικό κομμάτι μας. Συγκεκριμένα έχει 
σχηματιστεί βιολογικά σε μεγάλο βαθμό το σώμα μας 
και αρχίζει μια προσπάθεια να επικοινωνήσει με το 
περιβάλλον, δίνοντας (κυρίως ερωτήσεις) και 
παίρνοντας (κυρίως απαντήσεις). Η επικοινωνία είναι 
σε στοιχειώδη μορφή αλλά είναι επαρκής για το 
νήπιο. Υπάρχει όμως ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Το 
νήπιο επεξεργάζεται κάθε απάντηση που δέχεται και 
την καταχωρεί. Είναι λοιπόν έργο των μεγαλύτερων 
να δώσουν σωστές απαντήσεις σε ένα νήπιο και 
κυρίως αληθινές. Δεν είναι σωστό να δέχεται ένα 
νήπιο λάθος απαντήσεις, γιατί έτσι η βάση δεδομένων 
που χτίζει είναι κάτι το άχρηστο. Πολύ σύντομα θα 
βρεθεί με λανθασμένα στοιχεία στην πραγματική ζωή 
του. Κάπως έτσι «απέτυχε» η εκπαιδευτική μέθοδος 
Μοντεσόρι. 
Η άλλη μεγάλη αλλαγή αφορά το αναπαραγωγικό 
κομμάτι της ζωής μας. Το νήπιο απαιτεί και 
προσπαθεί να πάρει απαντήσεις γι αυτήν την ιδιαίτερη 
περιοχή που του προξενεί εντελώς διαφορετικό 
αίσθημα από κάθε άλλη περιοχή του σώματος. Αν και 
τα γεννητικά όργανα δεν έχουν ολοκληρωθεί, ώστε να 
ανταποκριθούν στην αναπαραγωγική διαδικασία, 



ωστόσο είναι εκεί και είναι αδύνατο να μην τα 
αισθανθεί. Εντύπωση επίσης προκαλεί σε ένα παιδί το 
διαφορετικό σχήμα των αρσενικών και θηλυκών 
οργάνων. Κανένα άλλο εξωτερικό κομμάτι του 
σώματος δεν έχει τέτοιες διαφορές, σε αυτή την 
ηλικία. 
Από την πολύ μικρή ηλικία λοιπόν αρχίζουμε να 
διακρίνουμε τα κύρια σημεία του σώματος. Από τότε 
ουσιαστικά πρέπει να αρχίζει η εκπαίδευση σχετικά με 
το σώμα μας και το σκοπό που εξυπηρετεί. Μια τέτοια 
εκπαίδευση δεν καλύπτεται με μαθηματικές εξισώσεις 
ούτε με επιμελημένες ιστορικές αναφορές. Πολύ 
σωστά ο παιδο-ψυχίατρος Ματθαίος Γιωσάφατ 
προτείνει τα «μαθήματα Ζωής». Σε αυτό το θέμα, 
δυστυχώς, είμαστε ακόμα πολύ πίσω. 
 

Ας δούμε τώρα το τέταρτο θέμα μας. Αυτό που 
αφορά τις αισθήσεις, τα αισθήματα και τα 
συναισθήματα. Και εδώ τα πράγματα δεν είναι 
καθόλου ξεκάθαρα για τους περισσότερους. Οι 
νεότερες νευροβιολογικές ανακοινώσεις δέχονται 
τον εγκέφαλο ως το μόνο όργανο που λαμβάνει 
δεδομένα (κάθε είδους και μορφής παραστάσεις), τα 
επεξεργάζεται και, ανάλογα με τις γνώσεις που έχει 
αποκτήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, προβαίνει σε 
συγκρίσεις, αξιολογήσεις, καταχωρήσεις ή και 
τροποποιήσεις. 



Οτιδήποτε εισάγεται στον εγκέφαλό μας, από τα 
πέντε αισθητήρια όργανα (μάτι, αυτί, μύτη, γλώσσα, 
δέρμα), αποτελεί μια αίσθηση ή ένα αισθησιακό ή 
καλύτερα αισθητηριακό δεδομένο ή ερέθισμα και ο 
εγκέφαλος αμέσως αρχίζει να το επεξεργάζεται. 
Κατά την επεξεργασία αυτών των δεδομένων 
προκύπτει ένα αίσθημα δηλαδή μια κατάσταση 
εντελώς προσωπική. Ίσως και ανεπανάληπτη. 
Συνήθως έχει τη μορφή της ευχαρίστησης ή της 
δυσαρέσκειας, της χαράς ή της λύπης, της 
ανησυχίας, της νοσταλγίας, του φόβου, του μίσους, 
του πανικού, της χαιρεκακίας, της εκδίκησης, της 
αμηχανίας κτλ. 
Σε συνδυασμό με τις γνώσεις μας, ένα αίσθημα 
μεταβάλλεται σε συναίσθημα, μέσα από μια άλλη 
εσωτερική διαδικασία στην οποία εμπλέκεται το 
παρελθόν μας και οι προσωπικές μας εμπειρίες. Έχει 
παρατηρηθεί πως τα συναισθήματα είναι τα πλέον 
πρόχειρα αποτελέσματα του εγκέφαλου και πάντοτε 
αφορούν εμάς και κάποιον άλλον δίπλα μας ή 
κάποιον που έχουμε στο μυαλό μας, αυτόν που 
σκεφτόμαστε. Ένας εκπαιδευμένος εγκέφαλος δεν 
προχωρά εύκολα σε συναισθήματα γιατί οι γνώσεις 
που έχει αποκομίσει του επιτρέπουν να κατανοήσει 
μηχανισμούς και καταστάσεις που συμβαίνουν 
εκείνη τη στιγμή. Αντίθετα κάθε μειωμένης 
αντίληψης εγκέφαλος προβαίνει αμέσως σε απόδοση 
συναισθήματος και μάλιστα με πολύ μεγάλη ευκολία 
και προχειρότητα. Φαίνεται πως ο εγκέφαλός έχει 



την τάση να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε τι που 
πέφτει στην αντίληψή μας μέσα από μια αίσθηση. 
Δηλαδή για κάθε ερέθισμα που δέχεται  δημιουργεί 
κάτι άλλο και το δίνει προς τα έξω. Για παράδειγμα, 
όταν βλέπω μια όμορφη γυναίκα, στον εγκέφαλο 
μου φτάνει ένα οπτικό ερέθισμα. Ο εγκέφαλος μου 
δημιουργεί μια αίσθηση, την αίσθηση του ωραίου. 
Σε αυτήν τη δημιουργία συντελούν οι εσωτερικές 
εικόνες περί ωραίου, που είναι ήδη αποθηκευμένες 
μέσα μου. Αμέσως μού δίνει, σαν απάντηση στο 
οπτικό ερέθισμα, ένα αίσθημα. Είναι η κατάσταση 
που με κάνει να αισθάνομαι καλά με την εικόνα της 
όμορφης γυναίκας που μόλις είδα. Αυτή η ιδιαίτερη 
κατάσταση δημιουργεί το συναίσθημα, π.χ. να 
αισθανθώ μια έλξη ή και ερωτική διάθεση γι αυτήν 
την γυναίκα. 
Εκφράζοντας τα συναισθήματά μας, επικοινωνούμε 
σε μια γλώσσα πλουσιότερη από τον καθαρό απλό 
προφορικό ή γραπτό λόγο. Οι τέχνες είναι οι μήτρες 
εκείνες που δέχονται αισθήματα και παράγουν 
συναισθήματα. Κάθε έργο τέχνης δεν είναι παρά ένα 
συναίσθημα που έχει καταλάβει εξ ολοκλήρου τον 
καλλιτέχνη και προσπαθεί να το εξωτερικεύσει μέσα 
από την τέχνη του. Μην ανησυχείτε αν δεν 
αισθάνεστε κάτι ακούγοντας μια μουσική σύνθεση ή 
κοιτώντας έναν πίνακα ζωγραφικής. Απλά δεν 
συμπίπτει το συναίσθημά σας με αυτό του συνθέτη ή 
του ζωγράφου. 



Όταν συμβαίνουν πολλά και συχνά συναισθήματα, 
τότε αυτά δρουν ως τροχοπέδη. Αυτό έχει 
παρατηρηθεί σε ανθρώπους μειωμένου μορφωτικού 
επιπέδου όπως και σε εκείνους που αδυνατούν να 
αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους. Τα σφάλματα, στα 
οποία επιπίπτουν τα συναισθηματικά άτομα, είναι 
πολλά και, σε μερικές περιπτώσεις, σοβαρά. Τέτοια 
άτομα, σχεδόν πάντα, γίνονται αντικείμενο 
εκμετάλλευσης των άλλων είτε από σκοπό είτε από 
άγνοια γι αυτά τα συναισθήματα. 
Όταν ένας άνθρωπος εκφράζει ένα αίσθημα ή ένα 
συναίσθημα, τότε είναι δυνατόν να προκύψει ένα 
πρόβλημα. Είναι η στιγμή που έρχονται στην 
επιφάνεια οι διαφορές μεταξύ των ανθρώπων. 

- Γιατί εγώ καταλαβαίνω έτσι τα πράγματα και 
εσύ αλλιώς; 

- Γιατί εγώ νιώθω έτσι και για το ίδιο πράγμα 
εσύ νιώθεις κάπως αλλιώς; 

- Γιατί εγώ αισθάνομαι τόσο δυνατό πόθο για 
σένα ενώ εσύ αδιαφορείς για μένα; 

Ποιος μπορεί εδώ να απαντήσει σε ποιον; Κάποιος 
πρέπει να τους ενημερώσει, τι είναι τελικά αυτό που 
δημιουργείται από τις αισθήσεις τους. Όταν μερικοί 
άνθρωποι βλέπουν το ίδιο αντικείμενο ταυτόχρονα με 
κάποιους άλλους, οι περισσότεροι μπορούν να το 
περιγράψουν περίπου με τα ίδια λόγια. Αλλά αυτή η 
περιγραφή αφορά τα πολύ γενικά χαρακτηριστικά σε 
σχήμα, όγκο, χρώμα κτλ. Για παράδειγμα, στη δύση ο 



Ήλιος φαίνεται κοκκινωπός και στρογγυλός. Αυτά 
είναι τα γενικά αισθητηριακά χαρακτηριστικά, που 
βλέπει ο καθένας από εμάς. Στην επεξεργασία όμως 
αυτών των δεδομένων τα πράγματα είναι πολύ 
διαφορετικά. Η αίσθηση του ηλιοβασιλέματος είναι 
διαφορετική στον καθένα μας. Και το συναίσθημα 
που προκαλεί το ίδιο αισθητηριακό γεγονός κάνει 
τους ανθρώπους διαφορετικούς. Σίγουρα δεν θα 
βρεθούν δύο άνθρωποι που συναισθάνονται ακριβώς 
το ίδιο σε ένα ηλιοβασίλεμα μπροστά στην καλντέρα 
της Σαντορίνης. 
Η διαφορά οφείλεται στην επεξεργασία. Ο εγκέφαλος 
του ενός είναι πολύ διαφορετικός κατά την 
επεξεργασία δεδομένων από οποιονδήποτε άλλο 
εγκέφαλο. Είναι αδύνατο λοιπόν να διακρίνουμε σε 
ένα ζευγάρι τα ίδια αισθήματα και συναισθήματα. 
Αυτό δεν πρέπει να μας διαφεύγει και κυρίως να μην 
παραπονιόμαστε για διαφορετική συμπεριφορά. 
Άλλωστε διαφορετική συμπεριφορά δεν σημαίνει 
μικρότερη ανταπόκριση σε συναισθήματα. Καλό είναι 
πάντως στα συναισθήματα να επιβάλλουμε σιγή ή 
αδράνεια. Δεν γίνεται λόγος να τα περιορίσουμε, αφού 
δεν είμαστε σε θέση να περιορίσουμε τη δράση στα 
αισθητήρια όργανά μας. 
 

Και φτάσαμε στο πέμπτο και τελευταίο θέμα αυτού 
του κεφαλαίου που είναι ο οργασμός ως 
συναίσθημα. Υποθέτουμε πως τα προηγούμενα 



πολύ σύντομα θέματα θα μας βοηθήσουν κάπως να 
εξετάσουμε τώρα κι αυτό το θέμα. 
Πρώτα από όλα, έχουμε το συναίσθημα που 
αναδεικνύεται μέσα από πολυδαίδαλες διαδικασίες, 
στην πλειονότητά τους άγνωστες στην ανθρώπινη 
διάνοια. Τα οπτικά και λοιπά ερεθίσματα που 
ανιχνεύονται από τα αισθητήρια όργανα βοηθούν να 
αρχίσει ο εγκέφαλος την προετοιμασία του ερωτικού 
ενθουσιασμού. Ας μας επιτραπεί να ονομάσουμε, 
έτσι αυτό το υπέροχο κατά τα άλλα γεγονός. 
Μετά, υπάρχει η απαίτηση για ηδονή δηλαδή το 
συστατικό που πηγάζει από την ανάγκη και τη 
θέληση για τη διατήρηση στη ζωή. Μια ζωή όμως 
γεμάτη, πλήρη. Με νόημα, με σκοπό και όχι μια 
άχαρη ζωή μόνο με δυσκολίες και τα γνωστά 
καθημερινά προβλήματα. 
Σε όλα αυτά προσθέτουμε και τον οργασμό. Ένα 
καινούριο, για μας άγνωστο και ακαταλαβίστικο 
πρόγραμμα με ουσιαστικές συνέπειες για ολόκληρο 
τον οργανισμό σε σωματικό και μη επίπεδο. Δεν 
έχουμε ιδέα τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα 
για το σώμα μας που αδιαμφισβήτητα είναι ο φορέας 
της ψυχής μας. Δυστυχώς τα διάφορα ταμπού, τα 
οποία μας βομβαρδίζουν από τα πρώτα μας χρόνια 
είναι αυτά που μας αποπροσανατολίζουν. 
Χρειαζόμαστε πολύ καθαρές σκέψεις, για να 
εστιάσουμε σε αυτές τις λεπτές λειτουργίες του 
εγκέφαλου. 



Και επειδή ο εγκέφαλος του ενός ανθρώπου δεν έχει 
καμιά ομοιότητα - ως προς την επεξεργασία των 
δεδομένων - με οποιονδήποτε άλλο ανθρώπινο 
εγκέφαλο, καταλαβαίνετε πως κανείς δεν μπορεί να 
φωτίσει περισσότερο κανέναν άλλο. Εκτός από τον 
εαυτό του. Ο οργασμός λοιπόν είναι ένα καθαρά 
προσωπικό γεγονός που συμβαίνει μετά από πολλές 
και ποικίλες διεργασίες και κάτω από περίπλοκες 
καταστάσεις που αφορούν τη σχέση που έχουμε 
κάθε στιγμή με το άτομο που μας ενδιαφέρει και με 
τον εαυτό μας. 
Δεδομένου ότι σε μια σχέση μπαίνουμε με 
προϋποθέσεις και κάτω από αυστηρά δικές μας 
ανάγκες και ελλείψεις, δεν είναι καθόλου εύκολο να 
περιγράψουμε έναν οργασμό. Πόσο μάλλον να τον 
προκαλέσουμε με βάση οδηγίες και συμβουλές. Κι 
όμως, υπάρχουν εκείνοι οι άνθρωποι που διδάσκουν 
άλλους πώς να πετύχουν τον οργασμό. Ιδιαίτερα σε 
γυναίκες. Τι συμβαίνει αλήθεια εδώ; Συμβαίνει αυτό 
που αναφέραμε στην αρχή. Αυτοί που εκπαιδεύονται 
νομίζουν, υποψιάζονται πως το κατάλαβαν. Το ίδιο 
συμβαίνει, όταν νιώσουν κάτι μέσα σε μια ερωτική 
επαφή, σε ένα ζευγάρωμα. 
Ένας παππούς μας είπε:  

- Ήμουν σε ηλικία 13 ετών όταν μου συνέβη 
για πρώτη φορά να εκσπερματίσω. Θυμάμαι 
ήταν καλοκαίρι και η μητέρα μου είχε ένα 
ατύχημα στην αυλή του σπιτιού μας. 
Προσπαθώντας να ξεμπλέξει τα κλαδιά ενός 



λουλουδιού από το συρματόπλεγμα, 
τρυπήθηκε από ένα κομμάτι σκουριασμένο 
σύρμα. Ο πατέρας μου την πήγε στο 
νοσοκομείο φοβούμενος τον τέτανο. Έμεινα 
μόνος στο σπίτι με την υπηρέτριά μας. Ήταν 
μια όμορφη κοπέλα 21 ετών που ο άνδρας της 
χάθηκε σε κάποιο ναυάγιο. Είχε ανάγκη από 
χρήματα και ερχόταν συχνά στο σπίτι μας, για 
να βοηθήσει τη μητέρα μου σε διάφορες 
εργασίες του σπιτιού μας. 
Ανησυχούσα για τη μητέρα μου. Εκείνη το 
κατάλαβε και προσπάθησε να με ηρεμήσει. 
Σκέφτηκε λοιπόν να με κάνει να νιώσω 
όμορφα με το κορμί της. Προφανώς 
μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, αλλά μάλλον 
θα είχε τους δικούς της λόγους. 
Ήμουν μέσα της όταν αισθάνθηκα την 
ανάγκη να ουρήσω και έκανα προσπάθησα να 
φύγω από πάνω της. «Πού πας;» μου είπε 
απορημένη. Της εξήγησα ότι ήθελα να πάω 
στην τουαλέτα, για να ουρήσω. 
«Βρε χαζέ, δεν είναι κατούρημα αυτό που 
νιώθεις πως θα κάνεις. Άλλο πράγμα είναι. 
Άστο μέσα μου, έτσι πρέπει, για να μην 
πάθεις τίποτα κακό.» 

Το κακό για μένα ήταν πως τότε δεν ήξερα 

τίποτα γι αυτά τα πράγματα και το χειρότερο 
δεν μπορούσα να ρωτήσω κανένα. Μέχρι που 



ενηλικιώθηκα είχα την εντύπωση πως τα 
ούρα είχαν κάποια σχέση με το sex. 

Αργότερα, παντρεμένος πια, πάντα πήγαινα 
στην τουαλέτα να ουρήσω πριν κάνω έρωτα 
με τη γυναίκα μου. Και αμέσως μετά, πάλι 
στην τουαλέτα έτρεχα. Μέχρι που κάποια 
στιγμή η γυναίκα μου με συμβούλευσε να 
κοιτάξω το σάκχαρο μου, για τα τόσα πολλά 
ούρα που είχα. Τόσο ήξερε και αυτή! 

 

Είναι βέβαια σε όλους γνωστό πως στο αντικείμενο 
«έρωτας» επικρατεί ακόμα ο πιο σκοτεινός 
μεσαίωνας. Και είναι άξιο απορίας που τόσα πολλά 
περιοδικά και ιστοσελίδες έχουν σε εβδομαδιαία βάση 
τόσες και τόσες συμβουλές γύρω από το sex και τους 
πετυχημένους εραστές. Το θλιβερό είναι πως πολλοί 
αναγνώστες πιστεύουν όλα αυτά τα κόλπα και 
προσπαθούν φιλότιμα να τα εφαρμόσουν. Ε, με τέτοια 
ενημέρωση, δεν είναι καθόλου παράξενο πως η καλή 
συμβίωση δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ. Κανένα 
συναίσθημα δεν μπορεί να την διατηρήσει ζωντανή 
και κανένα δημοσιογραφικό τρικ δεν είναι ικανό να 
ανατρέψει παθολογικές καταστάσεις άγνοιας αρκετών 
χρόνων. 
Είναι λοιπόν μια χαμένη υπόθεση; Τα πιο τραγικά 
λάθη γίνονται σε περιόδους πανικού. Τι είναι όμως ο 
πανικός για τους ανθρώπους; Μια αιφνίδια αλλαγή 
γνωστών σε μας καταστάσεων με άλλες, που σε αυτές 



επικρατεί ο φόβος για τα χειρότερα. Κι ο φόβος, όλοι 
το γνωρίζουμε, είναι το αντίθετο της γνώσης. Με 
γνώση λοιπόν και με σωστά επιχειρήματα είμαστε 
υποχρεωμένοι να προσεγγίσουμε και το θέμα της 
ομαλής, της σωστής, της αρμονικής συμβίωσης δύο 
ανθρώπων. 
Τι μας συμβαίνει, όμως, όταν αποφασίζουμε μια 
κοινή συμβίωση με το αντίθετο φύλο; Η συμβίωση 
μπορεί να διαρκέσει από μερικά λεπτά της ώρας ή 
μπορεί να είναι μια μόνιμη, χρονικά, κατάσταση. Οι 
αισθήσεις φυσικά έχουν κι εδώ τον πρώτο λόγο. Μέσα 
από τα αισθητήριά μας θα εισέλθουν τα πρώτα 
δεδομένα στον εγκέφαλό μας. 
Όλα αυτά τα δεδομένα είναι εντελώς πλασματικά. 
Αυτά λοιπόν προκαλούν τα πρώτα αισθήματα που 
συνήθως περιγράφουμε με τις λέξεις: συμπάθεια, 
ενδιαφέρον, έλξη, πόθος, έρωτας, αγάπη κτλ. 
Ήδη βάλαμε πολλούς όρους στο τραπέζι και όπως ο 
καθένας αντιλαμβάνεται δεν θα είναι ένα εύκολο για 
εξέταση θέμα. Θα προσπαθήσουμε όμως με απλό 
τρόπο να βρούμε την άκρη σε αυτό το κουβάρι, να 
φτάσουμε δηλαδή κάπου. 
Τι είναι αυτό που ονομάζουμε συμπάθεια; Είναι ένα 
αίσθημα που νιώθουμε μόνο για ανθρώπους, για ζώα 
αλλά και για φυτά. Δεν αφορά τα άψυχα πράγματα. 
Τα ζώα μάς προκαλούν να αισθανθούμε συμπάθεια 
ακριβώς επειδή τα θεωρούμε προσφιλή σε μας 
έμψυχα αντικείμενα. Δεν συμπαθούμε ένα σκυλί που 



δεν υπακούει στις εντολές μας ούτε ένα φυτό που κάθε 
τόσο μας αναγκάζει να ασχολούμαστε μαζί του. Και 
τα δύο θεωρούνται μπελάδες. Συμπαθές είναι λοιπόν 
το απροβλημάτιστο, με κάποια χαρακτηριστικά που 
μάλλον μας αρέσουν. 
Οι γονείς δεν συμπαθούν τα παιδιά τους, γιατί πάντα 
τα παιδιά συνοδεύονται από προβλήματα. Άλλα 
πράγματα αισθάνονται γι αυτά αλλά όχι συμπάθεια. 
Τα συμπαθούν όμως οι κάπως μακρινοί θείοι που 
συνήθως δεν υφίστανται αυτά τα προβλήματα. Το ίδιο 
μπορεί να πει κανείς για τα γειτονόπουλά του. Ποτέ 
όμως η συμπάθεια από μόνη της δεν ανοίγει τις 
πόρτες για κάτι άλλο. Είναι ένα μάλλον ασθενές και 
εντελώς ακίνδυνο αίσθημα. 
Πότε δείχνουμε ενδιαφέρον για κάτι; Προφανώς όταν 
με αυτό ικανοποιούνται οι βασικές μας ανάγκες ή 
πρόκειται για κάτι που θα μας οδηγήσει στην 
ευχαρίστηση. Αν μου χρειάζεται, για παράδειγμα, ένα 
μικρό σε διαστάσεις αυτοκίνητο, που θα καταναλώνει 
ελάχιστα, θα ανταποκρίνεται στις νομοθετημένες 
απαιτήσεις για ρύπους και θα χωράει μερικές 
σακούλες με τρόφιμα, αυτό μου κινεί το ενδιαφέρον. 
Αν πάλι χρειάζομαι ένα ταξιδιάρικο αυτοκίνητο, τότε 
ενδιαφέρομαι για ένα που θα διαθέτει μεγάλη 
ιπποδύναμη, ισχυρή παθητική ασφάλεια και άνεση 
στα καθίσματά του. Αν είμαι φανατικός οπαδός του 
κυνηγιού, δεν ενδιαφέρομαι για κάτι άλλο, παρά μόνο 
για ένα αυτοκίνητο τύπου τζιπ. 



Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι ένα αίσθημα. Δεν 
προέρχεται από κάποιο όργανο του σώματος. Απλά οι 
αισθήσεις μας είναι αυτές που μεταβιβάζουν στον 
εγκέφαλο ερεθίσματα και εκείνος το δημιουργεί, σαν 
απόρροια των αναγκών μου. Για παράδειγμα, οι 
ανάγκες για μια επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα 
σε κάποιον τομέα, μάς δημιουργούν ένα αντίστοιχο 
ενδιαφέρον για σπουδές σε συγκεκριμένη σχολή. 
Μπορούμε να πούμε κάτι αντίστοιχο για ένα πρόσωπο 
του αντίθετου φύλου; Μάλλον μπορούμε, αν και σε 
έναν άνθρωπο, ενδιαφέρον συνήθως νιώθουμε για 
κάποιες ιδιότητες που διαθέτει. Έτσι οι διακοσμητικές 
ικανότητες μπορεί να κάνουν μια γυναίκα 
ενδιαφέρουσα. Η επιτυχής αντιμετώπιση των 
οικιακών μικρο-επισκευών κατατάσσουν έναν άνδρα 
στα ενδιαφέροντα πρόσωπα. Ο τρόπος που συμμετέχει 
κανείς σε παρέες ίσως να γίνει η αιτία οι άλλοι να τον 
κατατάξουν στα ενδιαφέροντά τους. 
Πάντως οι περισσότερες ικανότητες των ανθρώπων 
διαφαίνεται να είναι αποτέλεσμα συνεχών 
ενασχολήσεων με το αντίστοιχο αντικείμενο ή μπορεί 
και να προέρχονται από αντίστοιχες σπουδές. Όσο 
περνάει ο χρόνος, όλο και περισσότεροι άνθρωποι 
σπουδάζουν. Επομένως στα επόμενα χρόνια θα 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκείνες που θα κάνουν όλο 
και περισσότερους ανθρώπους ενδιαφέροντες. 
Σειρά τώρα έχει η έλξη. Εδώ τα πράγματα 
σοβαρεύουν αρκετά. Όταν έλκεσαι από κάτι, συνήθως 
δεν ελέγχεις την κατάσταση. Στην πραγματικότητα η 



έλξη είναι ένα διαστρεβλωμένο και μεγεθυσμένο 
ενδιαφέρον που περιέχει αρκετή παθογένεια. Σπάνια 
λέμε πως μας έλκει ένα αντικείμενο, όχι πως δεν 
συμβαίνει αλλά σε μια τέτοια περίπτωση μάλλον 
γίνεται λάθος στο λεκτικό χαρακτηρισμό. 
Η έλξη αφορά τα πρόσωπα, τους ανθρώπους. Έχει τη 
βάση της στην ευχαρίστηση. Είναι αυτή η εσωτερική 
ηδονή που μας γεμίζει, όταν είμαστε κοντά στο 
πρόσωπο, για το οποίο αισθανόμαστε έλξη. Έλκονται 
ομώνυμα και ετερώνυμα άτομα για κάποια 
χαρίσματα. Αυτά τα χαρίσματα είναι πολύ εμφανή 
όπως η ομορφιά του προσώπου και η χάρη στις 
κινήσεις του σώματος. Είναι λοιπόν μια επιφανειακή 
διαδικασία που αφορά κυρίως το σώμα ή τον τρόπο 
που κάποιος εκφράζεται ή γράφει. Όταν, όμως, η έλξη 
παραμένει, τότε αυτό που τελικά μάς έλκει είναι και 
κάποια άλλα χαρίσματα. Αυτά είναι συνήθως τα μη 
σωματικά χαρίσματα. Τέτοια χαρίσματα δημιουργούν 
τις υγιείς παρέες, που τα μέλη τους αποβλέπουν σε 
ιδιαίτερους δεσμούς και απολαύσεις. Τις περισσότερες 
φορές η έλξη μετατρέπεται σε φιλία. Η φιλία βέβαια 
είναι από μόνη της ένα από τα πλέον σύνθετα 
αντικείμενα συζήτησης. Είναι πολύ απαιτητικό 
αίσθημα έλξης και αρκετά δύσκολο να διατηρηθεί. 
Δεν θα το εξετάσουμε αναλυτικά εδώ, γιατί δεν 
αποτελεί το θέμα του παρόντος βιβλίου. Θα βρείτε 
όμως λίγα πράγματα γι αυτήν στο τελευταίο κεφάλαιο. 
Φυσικό είναι μια πολύ στενή διαπροσωπική έλξη να 
εξελιχτεί σε συμβίωση και, γιατί όχι, δύο από τα μέλη 



της να αποτελέσουν ουσιαστικά και ζευγάρι. Το 
χαρακτηριστικό της έλξης είναι πως πάντα δημιουργεί 
μια ατμόσφαιρα χαρούμενη, φιλική, ευχάριστη, 
ικανοποιητική. Επομένως, σε μια κατάσταση έλξης 
είναι πρωτίστως η ευχαρίστηση που μας οδηγεί παρά 
η ικανοποίηση μιας βασικής ανάγκης. 
Η συμβίωση δύο ανθρώπων, που κάποτε ξεκίνησε με 
ένα δυνατό αίσθημα έλξης, συνήθως είναι 
μακροβιότερη. Σπάνια οι άνθρωποι χάνουν τα 
χαρίσματά τους και επομένως συνεχίζουν να 
προξενούν αυτό το υπέροχο αίσθημα στους άλλους. 
Αν μάλιστα η έλξη είναι αμοιβαία και ισοδύναμη 
(παρόλο που δεν μπορεί κανείς να εκτιμήσει την έλξη 
με κάποια μέτρηση), τότε έχουμε τα μακροχρόνια 
ευτυχισμένα ζευγάρια. 
Ο Πόθος, όμως, είναι κάτι άλλο. Δεν συμβαίνει μετά 
από πολυδαίδαλες εγκεφαλικές διεργασίες αλλά είναι 
καθαρά μια παρέμβαση της φύσης στο πολύ 
απαιτητικό πρόγραμμα της αναπαραγωγής. Εδώ τα 
μόνα χαρίσματα που επιπλέουν είναι τα καθαρά 
σωματικά, αυτά που διεθνώς χαρακτηρίζονται 
σεξουαλικά. Ολόκληρη η βιομηχανία ένδυσης, 
αρωμάτων και διάφορων συμπληρωμάτων ομορφιάς 
(όπως οι τσάντες, τα κασκόλ, τα φουλάρια, τα 
καπέλα, τα χτενίσματα, τα βαψίματα κτλ) συντελούν 
σε αυτόν το σκοπό. Ο καθένας και η καθεμία μπορεί 
να μεταβληθεί σε αντικείμενο πόθου, αρκεί να 
διαθέσει ένα χρηματικό ποσό. Ακόμα και κάπως 



κακοσχηματισμένα ή γερασμένα κορμιά μπορούν να 
ανανεωθούν και να αλλάξει η εμφάνισή τους. 
Το να είναι κάποιο πρόσωπο αντικείμενο πόθου για 
ένα άλλο πρόσωπο, έχει τη χάρη του. Τουλάχιστον 
συντελεί σε μια αυτό-εκτίμηση και πιθανώς αυτό να 
αποτελέσει προσόν, για να ξεκινήσει μια συμβίωση. 
Αν θα διαρκέσει αυτή η συμβίωση, είναι ένα εντελώς 
διαφορετικό θέμα. 
Ο πόθος λοιπόν είναι τα προεόρτια στη διαδικασία 
αναπαραγωγής και η φύση εδώ έχει τον πρώτο λόγο. 
Τα όμορφα μάλλον θεωρούνται και υγιή, οπότε 
αποτελούν αιτία διαιώνισης του ανθρώπινου γένους. 
Στην πραγματικότητα σχεδόν όλα τα θηλαστικά του 
πλανήτη νιώθουν αυτόν το πόθο και σχεδόν πάντα 
αυτός ο πόθος εξαντλείται στην ερωτική ικανοποίηση. 
Υπάρχει μόνο μία διαφορά ανάμεσα στα λοιπά ζώα 
και στον άνθρωπο. Ο ζωικός πόθος έχει να κάνει 
αποκλειστικά με την οσμή μιας ουσίας που εκκρίνεται 
κάπου εκεί στα θηλυκά γεννητικά όργανα του ζώου. 
Στον άνθρωπο όμως πολλά άλλα παίζουν αυτόν το 
ρόλο. Τα μάτια, τα αυτιά, η μύτη και, πάνω από όλα, 
η επαφή. Η γεύση είναι μάλλον ριγμένη σε αυτό το 
πρώτο στάδιο. Αν στο μέλλον, βρεθεί κάποιο 
παρασκεύασμα, που θα μπορεί να ελέγχει τον 
ανθρώπινο ερωτικό πόθο, τότε θα μπορούμε να 
μιλάμε για ένα αποτελεσματικό όπλο στον έλεγχο του 
πληθυσμού και για μία σαφέστατη μείωση των 
ερωτικών εγκλημάτων. 



Για τον έρωτα τι να πει κανείς; Πώς να αναλύσει 
αυτόν τον ανίκητο πολεμιστή που κάνει τις τρυφερές 
νεανικές (και όχι μόνο) καρδιές να πάλλονται αλλιώς; 
Πάλι πρέπει να δανειστούμε τις γνώμες σοφών 
ανθρώπων οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ ισχυρίζονται 
πως είναι ένας Θεός. Μικρός σε ευθύνες και μπόι 
αλλά ευέλικτος, πανέξυπνος και άγρυπνος. 
Ενδιαφέρεται για όλους τους ανθρώπους. Σαν καλό 
πειραχτήρι που είναι, κανείς δεν ξεφεύγει από τον 
στόχο του. 
Μια άλλη εκδοχή τον θέλει να είναι παράθυρο, που 
μέσα από αυτό μπορεί κανείς να αντικρίσει τον 
δημιουργό του. Εννοείται εδώ, πως το πρόσωπο για 
το οποίο αισθανόμαστε έρωτα, είναι ένα δείγμα 
θεϊκής θέασης. Και όπως είναι φυσικό, αυτός που 
βλέπει το Θεό μάλλον τα χάνει. Κάπως έτσι γίνεται 
και ο ερωτευμένος «βγαίνει» από τα λογικά του. Σε 
μια τέτοια περίπτωση δεν αποκλείεται να αποπειραθεί 
να δαγκώσει ακόμα και μεταλλικά αντικείμενα. 
Μάταια του συνιστούν γνωστοί και φίλοι να συνέλθει. 
Αυτός άλλα βλέπει και άλλα ακούει. Σε αυτά τα άλλα 
είναι απορροφημένος και αποφασισμένος να ενδώσει. 
Ένας άνδρας και μια γυναίκα, που είναι ερωτευμένοι 
ο ένας με τον άλλο, συμπεριφέρονται σαν νάνοι. Όλα 
γύρω τους μοιάζουν ξαφνικά να αποκτούν ένα 
μεγαλείο. Τα πάντα, εντελώς ανεξήγητα, φαίνεται πως 
εξελίσσονται σε υπέροχη και μεγαλειώδη κατάσταση. 
Ο θαυμασμός των ερωτευμένων για τα πάντα 
ξεχύνεται από κάθε σωματικό τους πόρο.  



Αυτή είναι η επίδραση του έρωτα πάνω στον 
άνθρωπο. Τον κάνει να τα βλέπει όλα τέλεια ή έστω 
με μικρές, ασήμαντες και οπωσδήποτε ανεκτές 
ατέλειες. Σε ένα τέτοιο λοιπόν περιβάλλον ο 
ερωτευμένος άνθρωπος παραδίνεται γρήγορα, εύκολα 
και πολύ υπάκουα εκτελεί τις διαταγές της φύσης, 
αυτές που τόσο αποκαλυπτικά περιέχονται στο 
βιβλικό «αυξάνεστε και πληθύνεστε». 
Ένας απαλός έρωτας δρα όπως ένα ενισχυτικό και 
τονωτικό παρασκεύασμα. Αμβλύνει το νου, 
ξεκουράζει το σώμα, δυναμώνει τους μύες, τονώνει το 
κυκλοφοριακό σύστημα. Επιμηκύνει τη ζωή, καθιστά 
εργατικότερο το άτομο και γενικώς όλα βρίσκονται 
μέσα σε ένα κλίμα χαρούμενης και ευεργετικής 
διάθεσης. 
Ένας δυνατός έρωτας γίνεται πάντα αντιληπτός, ενώ 
μερικές φορές συμβαίνει να είναι και ενοχλητικός έως 
και επικίνδυνος. 
Για έναν παράφορο έρωτα, ίσως κάποιος και να 
παρανομήσει ενώ ένας άλογος έρωτας δεν 
αποκλείεται να φτάσει σε σημείο να έχει και θύματα. 
Πολλές είναι, λοιπόν, οι διαβαθμίσεις ενός έρωτα και 
δυστυχώς δεν κάνει φανερό πάντα το λάβαρό του. 
Μόνον, όταν είναι πολύ αργά. Η συγγραφέας Σίλβια 
Ντέι ονόμασε ένα βιβλίο της οι αποχρώσεις του 
έρωτα, είναι αποχρώσεις του κόκκινου και αυτό 
λέει πολλά. Το κόκκινο είναι το χρώμα της βίας, της 
επίθεσης, του αίματος και γενικά όλων εκείνων των 



χαρακτηριστικών που εκδηλώνονται με πολύ μεγάλη 
ένταση και χωρίς πολλή σκέψη. Γι αυτό ο 
ερωτευμένος δεν μπορεί να θεωρείται αξιόπιστο 
πρόσωπο. Ο έρωτας όμως είναι απαραίτητος όσο και 
ο πόθος. Ειδικά σε κοινωνίες χαμηλού μορφωτικού 
επιπέδου, εκεί που οι άνθρωποι έτσι και αλλιώς δεν 
μπορούν να βασιστούν σε χαρίσματα είτε γιατί δεν 
υπάρχουν είτε γιατί δεν είναι σε θέση να τα 
εκτιμήσουν. 
Η ισχυρή πλειοψηφία των ζευγαριών στην υφήλιο έχει 
σχηματιστεί κάτω από μια ερωτική διάθεση. Η σχεδόν 
άμεση γονιμοποίηση του θηλυκού «κλειδώνει» το 
ζευγάρωμα. Πόσο διαρκεί μια τέτοια κατάσταση; 
Συνήθως ελάχιστα. Όσο διαρκεί η νεότητα στο 
ανθρώπινο κορμί. Μετά έρχεται η συνήθεια, ο φόβος 
της αποκάλυψης μιας παράνομης σχέσης ή και η 
αδυναμία πρόσβασης σε κάποιο άλλο ταίρι. Αυτές 
είναι οι πιθανές και συχνότερες αιτίες που το ζευγάρι 
συνεχίζει την κοινή του πορεία. Όμως κάθε τόσο όλο 
και κάτι συμβαίνει, για να μας φανερώσει πως μόνο 
καλή συμβίωση δεν πρέπει να θεωρείται αυτή η 
περίπτωση. Η ερωτική διάθεση του ενός για τον 
άλλον ατονεί συνεχώς μέχρι που εξαφανίζεται και 
μόνο στις φαντασιώσεις του καθενός υπάρχει ερωτική 
συνέχεια. 
Μπορεί να διατηρηθεί ο έρωτας; Η απάντηση είναι, 
κατηγορηματικά, όχι. Πρόκειται για ένα ακόμα 
συναίσθημα. Δεν έχει επιχειρήματα. Απλά στηρίζεται 
σε καθαρές αισθητηριακές αναφορές. Βεβαίως, 



υπάρχουν κι εκείνοι οι άνθρωποι που, με την 
απαραίτητη χρηματική άνεση, μπορούν να 
αναβάλλουν ή να καθυστερούν την ολική κατάρρευση 
μιας παλιάς ερωτικής σχέσης που τώρα πια έχει 
εξελιχτεί σε κακή συμβίωση. Με τα λεφτά τους λοιπόν 
δημιουργούν κίβδηλα ερωτικά συναισθήματα, που 
υποτίθεται βρίσκουν ανταπόκριση στο ταίρι τους. 
Μιλάμε για όσους είναι σε θέση να φροντίζουν την 
εξωτερική παρουσία τους. Είναι όλα αυτά τα τυπικά 
ζευγάρια, που φροντίζουν τόσο την παρουσία τους 
ώστε να προκαλούν ερωτικά ακόμα ο ένας τον άλλον. 

Φαίνονται αλλά δεν είναι ερωτευμένα. Εκείνο, όμως, 
που μπορεί να αντικαταστήσει τον έρωτα, είναι η 
αγάπη. 
Και τι είναι αγάπη; Πολλοί έχουν αυτήν την τσίχλα 
στο στόμα τους και την αναμασούν αλλά σχεδόν 
κανείς δεν συμφωνεί με τον διπλανό του. Αν λάβουμε 
υπόψη μας την επίσημη ιστορία του Ιησού του 
Ναζωραίου στο ζωτικό χώρο του τότε εβραϊκού 
κέντρου, για δύο πράγματα μπορούμε να είμαστε 
σίγουροι. Πρώτον, ο Χριστιανισμός είναι η 
φυσιολογική συνέχεια του εβραϊκού νόμου (το είπε 
ξεκάθαρα στην επί του όρους ομιλία του «δεν ήλθα να 
τον καταλύσω αλλά να τον συμπληρώσω»). Δεύτερον, 
δεν έδωσε τον ορισμό της αγάπης ούτε παρέπεμψε 
στον εβραϊκό νόμο. Έδωσε όμως ένα σαφές μήνυμα 
«να αγαπάτε τους εχθρούς σας όπως τον εαυτό σας». 
Ασφαλώς κάθε άνθρωπος αγαπά τον εαυτό του 
δηλαδή τον φροντίζει ώστε να είναι πάντα 



ευχαριστημένος, κάτι που, όπως λίγο πριν είπαμε, έχει 
από παλιά σχέση με την ψυχή. Μπορούμε όμως να 
θεωρήσουμε πως μέσα στα πλαίσια μιας συμβίωσης 
υπάρχουν εχθροί; Δηλωμένοι όχι. Αλλά οι ιστορίες, 
των προηγούμενων κεφαλαίων, έδειξαν πολύ καθαρά 
πως οι πράξεις του ενός ως προς τον άλλον μάλλον 
εχθροπραξίες θυμίζουν. Ορθώς λοιπόν και πολύ 
έξυπνα ο Ναζωραίος μίλησε για εχθρούς. Ήξερε πολύ 
καλά τι έλεγε. 
Με βάση λοιπόν τη χριστιανική αυτή εντολή θα 
προσπαθήσουμε να αναλύσουμε και αυτό το θέμα. 
Πότε είναι ένας άνθρωπος ευχαριστημένος; Όταν έχει 
εξασφαλίσει τα βασικά, δεν πεινάει, δεν κρυώνει και 
κάπου διαβιώνει με σχετική άνεση. Άρα έχει 
εξασφαλίσει κάποια έσοδα ή έναν τρόπο που του 
επιτρέπει να συντηρείται. Επομένως έχει εργασία που 
δεν μπορεί να είναι δουλεία, γιατί τότε δεν υπάρχει η 
ευχαρίστηση την οποία υποθέσαμε πως επιθυμεί. 
Άρα, από την εργασία του απολαμβάνει, εκτός από τις 
υλικές απολαβές, και ηθική ικανοποίηση. Για να έχει 
όμως κάποιος μια τέτοια εργασία, μάλλον έχει τα 
απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες. Είναι φυσικό 
να υποθέσουμε πως έκανε κάποιες σχετικές σπουδές ή 
απέκτησε την επιθυμητή εμπειρία. Αυτό είναι ακόμα 
μια καλή και ευχάριστη κατάσταση. 
Είναι επίσης φυσικό να υποθέσουμε πως αυτός ο 
άνθρωπος θα είναι ευχαριστημένος και με το ταίρι 
του όπως και με τα παιδιά του. Και σε αυτήν την 



περίπτωση θα κάνει τα πάντα, για να αντλεί συνεχώς 
ευχαρίστηση. 
Ας ονομάσουμε όλα αυτά «φροντίδα». Άρα κάθε 
άνθρωπος πρέπει να φροντίζει ώστε ο ίδιος και όσα 
τον αφορούν (πρόσωπα και πράγματα) να είναι σε μια 
καλή και ευχάριστη κατάσταση. Όλοι όμως 
γνωρίζουμε πως αυτό δεν γίνεται, τουλάχιστον δεν 
διαρκεί για πάντα. Τις περισσότερες φορές 
παρουσιάζονται προβλήματα ή αντίξοες συνθήκες που 
αναγκάζουν τον άνθρωπο να προσπαθεί περισσότερο, 
για να διατηρήσει την ευχάριστη κατάσταση ή τον 
αναγκάζουν να παραιτείται από κάποια στοιχεία που 
συντελούν στην ευχαρίστησή του. 
Ο άνθρωπός μας, σε μια τέτοια περίπτωση, έχει 
πρόβλημα. Μικρό ή μεγάλο δεν ενδιαφέρει. Εδώ 
λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, χρειάζεται η συνδρομή 
του διπλανού ο οποίος καλείται να επιδείξει 
ενδιαφέρον γι αυτά τα προβλήματα του συνανθρώπου 
του. Παραπάνω είπαμε κάτι για το ενδιαφέρον. Δεν 
αναφερόμαστε στο ίδιο ενδιαφέρον που μας 
κινητοποιεί για την απόκτηση αγαθών. Δεν πρόκειται 
για εμάς τους ίδιους και τις βασικές μας ανάγκες αλλά 
για το συνάνθρωπό μας, το ταίρι μας. Γι αυτό ας το 
ονομάσουμε ανιδιοτελές ενδιαφέρον. 
Αν υποθέσουμε λοιπόν πως ο άνθρωπός μας είναι 
ασθενής, τότε ενδιαφερόμαστε για την υγεία του 
ανεξάρτητα αν μπορούμε να προσφέρουμε κάτι το 
ουσιαστικό σε αυτόν. Το ίδιο ανιδιοτελές ενδιαφέρον 
δείχνουμε για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει. 



Αυτό είναι λοιπόν η αγάπη, αυτή που «ου ζητεί τα 
εαυτής». 
Μέσα σε μια συμβίωση κάποτε παρουσιάζονται 
εκείνα τα προβλήματα που καταβάλλουν τον έναν. 
Κυρίως αυτά τα προβλήματα έχουν σχέση με την υγεία 
ή το επάγγελμα. Δεν αναφερόμαστε σε συμπεριφορές ή 
σε εγωιστικές αντιπαραθέσεις και αντιπαλότητες. Σε 
τέτοια λοιπόν προβλήματα, η αγάπη έχει ένα 
εκπληκτικά ευρύ πεδίο εφαρμογής. Όταν ο ένας 
ενδιαφέρεται για τα προβλήματα του άλλου, αυτό 
μπορεί να καλύψει την όποια έλλειψη έρωτα που 
τυχόν βιώνει το ζευγάρι. Αντίθετα η έλλειψη αυτού 
του ενδιαφέροντος δηλαδή η έλλειψη της αγάπης 
ισοδυναμεί με την εισβολή κάθε κακού στη σχέση του 
ζευγαριού. Λέγεται πως, όταν η φτώχεια έφτασε στη 
πόρτα, η αγάπη πήδηξε από το παράθυρο. Όπου 
φτώχεια μπορούμε άνετα να σκεφτούμε όλα τα κακά 
του κόσμου. 
Να λοιπόν πως μπορεί το δόγμα του χριστιανισμού να 
βοηθήσει ένα ζευγάρι. Φυσικά η αγάπη που μόλις 
τολμήσαμε να επιχειρηματολογήσουμε γι αυτήν ισχύει 
και για τα παιδιά μας, τα πεθερικά μας, τον κουνιάδο 
μας, τους οικογενειακούς μας φίλους και γνωστούς, 
τους συναδέλφους μας και όλο τον κόσμο γενικά. Για 
να το διδάξει αυτό ο Ιησούς, θα πει πως, το να 
αγαπάς, δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα. 
Τι είναι όμως εύκολο για τους ανθρώπους; Εύκολο 
είναι να λυπούνται τον άλλον και μάλιστα να νιώθουν 
ευχαρίστηση για την άσχημη κατάσταση του άλλου. 



Μπορούν ακόμα να δείχνουν την ελεημοσύνη τους, εκ 
του ασφαλούς βέβαια. Όπως και να δηλώνουν 
φραστικά τη συμπαράστασή τους στον παθόντα. 
Πολλά μπορούν να κάνουν αλλά κυρίως να πουν. 
Όμως δεν μπορούν να αγαπούν. Είναι αλλόκοτο γι 
αυτούς το «ανιδιοτελές» γιατί δεν ζουν παρά σαν 
υλιστικά όντα με πολύ συγκεκριμένες υλικές 
απαιτήσεις. Επομένως το σώμα είναι αυτό που 
ουσιαστικά ρυθμίζει τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο. 
Σοφοί άνθρωποι υπάρχουν παντού αλλά δυστυχώς 
δεν επικρατούν οι σοφές σκέψεις στις καθημερινές 
ανθρώπινες συμπεριφορές. Τα κακά είναι πολύ 
περισσότερα από τα καλά. 
Εμείς δεν θα αποπειραθούμε να συμβουλεύσουμε 
προτείνοντας «λιγότερο σώμα» γιατί είναι αναγκαίο 
ως περίβλημα της ψυχής αλλά και επικίνδυνο κάτι 
τέτοιο για την συνέχιση του ανθρώπινου γένους. 
Ευχαρίστως όμως θα πούμε πως «ότι δεν είναι 
απαραίτητο, μπορεί να θεωρηθεί υπερβολή». Αν 
λοιπόν απαρνηθούμε, σε ένα έστω μικρό ποσοστό, την 
υπερβολή μας, τότε θα περισσέψει πολλή ανιδιοτέλεια 
και από αυτήν μπορεί να ντυθεί και ίσως να σταθεί 
ανάμεσά μας η αγάπη. 
Δείτε όμως τι γίνεται με τις διαφημίσεις. Υπάρχουν 
παντού. Ακόμα και στα πιο έρημα σημεία των δρόμων 
ταχείας κυκλοφορίας. Δείτε τον όγκο που 
καταλαμβάνουν και τον τρόπο που οριοθετούν τις 
διαστάσεις των προϊόντων που προβάλλουν. Δείτε 
πόσο ανορθόδοξα αλλοιώνουν τα σημαντικά προς 



όφελος όσων προβάλλουν. Για παράδειγμα, ένα 
πολυτελές περιδέραιο τονίζει μια συγκεκριμένη μάρκα 
τσιγάρων. Ποια σκέψη προσπαθεί να υποβάλλει στον 
θεατή αυτή η διαφήμιση; Τα τσιγάρα αυτά δεν είναι 
για τον καθένα αλλά γι αυτόν που μπορεί να έχει ένα 
τέτοιο περιδέραιο. Μοιραία σπέρνει το διαχωρισμό, 
ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί. Εστιάζει στη 
διαφορά και προκαλεί τον καθένα να αποκτήσει αυτά 
τα τσιγάρα τονίζοντας πως συμβαδίζουν με 
κατακτήσεις όπως αυτή του ακριβού περιδέραιου. 
Πώς να σταθεί λοιπόν η αγάπη ανάμεσα στους 
ανθρώπους, όταν σχεδόν όλοι είναι υπό την επήρεια 
μιας τουλάχιστον διαφημιστικής προβολής; Πώς να 
καθοδηγήσεις τα παιδιά στην αγάπη; Πώς να 
επιχειρηματολογήσεις γι αυτήν; 
Και πώς θέλετε να υπάρχει αγάπη ανάμεσα σε ένα 
ζευγάρι; Από πού να κρατηθεί; Ζητάμε λοιπόν το 
ακατόρθωτο ή έστω το πρακτικώς αδύνατο να 
επιζήσει. Φυσιολογικό είναι τα ζευγάρια να επιτελούν 
μόνο το ζευγάρωμα και να μην συνεχίζουν. Αυτό είναι 
απλό και μπορεί να επιβιώσει μέσα στο όλο κλίμα του 
ανταγωνισμού, της διχόνοιας και της ατομικότητας 
που βιώνουμε στις πόλεις μας. 
Έχει σημασία να τονίσουμε πως οι πόλεις μας είναι 
αυτές που υπονομεύουν εμάς, τους πολίτες. Γιατί οι 
πόλεις δεν είναι δημιούργημα ελεύθερων πολιτών 
αλλά ανθρώπινων πλασμάτων που απλά εργάζονται 
και καταναλώνουν. Αυτό σημαίνει πολίτης σήμερα. 
Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα η ανάγκη να έχουμε 



οικονομία σε νεροσωλήνες και γραμμές επικοινωνίας 
μέσα στις πόλεις. Δεν είναι ουσιαστικά αυτό που 
υπαγορεύει τη συγκέντρωση των πολλών σε 
κατακόρυφες κατοικίες, η μία πάνω από την άλλη. 
Αλλά η διαφοροποίηση και η εύκολη καθοδήγηση των 
ανθρώπων από τα μέσα προβολής, σε θέματα 
πειθαρχίας και κατανάλωσης. 
Αυτές οι πόλεις στο μέλλον θα περιέχουν 
αποκλειστικά κατοικίες για ένα άτομο. Ο καθένας θα 
έχει τη δική του κατοικία ενώ άλλα, ιδιαίτερα κτίρια 
θα στεγάζουν τους ανήλικους απογόνους αυτών των 
μοναχικών κατοίκων. Κάτι σαν τεράστια σχολεία θα 
απασχολούν και θα επιβλέπουν σε εικοσιτετράωρη 
βάση τα παιδιά των ανθρώπων. Ο έλεγχος των 
παιδιών και των μελλοντικών υπηκόων θα είναι τότε 
ακόμα πιο εύκολος. Άρα, το ζευγάρι ως προϋπόθεση 
οικογένειας θα εκλείψει και μαζί του το πρόβλημα της 
όποιας συμβίωσης. Μια πρώτη απόπειρα φάνηκε 
δειλά ως πρόταση από ένα γερμανό βουλευτή, πριν 
λίγα χρόνια. Ο βουλευτής πρότεινε γάμο με 
συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης (μίλησε για διάρκεια 
7 ετών). Δικαιολόγησε μάλιστα την πρότασή του ως 
διευκόλυνση στη νομική διαδικασία για τη διάλυση 
ενός γάμου. Αυτό ακούγεται λογικό, αν αναλογιστούμε 
πόσο υποφέρουν όσοι επιθυμούν να απαλλαγούν από 
τα δεσμά ενός αποτυχημένου αλλά επίσημου 
συντροφικού βίου. Στη συνέχεια πρότεινε να 
παρατείνεται για άλλα 7 έτη ο γάμος, που έληξε, με 
την προϋπόθεση να συμφωνούν όλα τα μέλη του. 



Φανταστείτε ένα 13χρονο παιδί να μην θέλει τον 
πατέρα του, γιατί αυτός - κατά τη γνώμη του παιδιού - 
είναι υπερβολικά αυστηρός και να απαιτεί από τη 
μητέρα τον χωρισμό. Στην πράξη, οι περισσότεροι 
γάμοι θα διαρκούν μόνο μία περίοδο ολίγων ετών. 
Μέσα σε αυτό το διάστημα θα έχει ήδη χαθεί το όποιο 
ερωτικό ενδιαφέρον ενώ σίγουρα θα έχουν κάνει την 
εμφάνισή τους τα προβλήματα. 
Το επόμενο βήμα είναι να αναρωτηθούμε γιατί θα 
πρέπει να υπάρχει ο γάμος, ως απαραίτητος 
κοινωνικός θεσμός. Ας υποθέσουμε πως μια 
ευνομούμενη πολιτεία έχει εξασφαλίσει τις 
απαιτούμενες πιστώσεις, ώστε τα παιδιά να 
ανατρέφονται από μια κρατική υπηρεσία. Αυτό στην 
ουσία απαλλάσσει τον ένα γονιό, μετά τη διάλυση 
ενός γάμου, να υπομένει το βάρος των παιδιών. Κάτι 
που σήμερα έχει τη μορφή της κοινωνικής μάστιγας 
για τις γυναίκες που αναγκάζονται να μεγαλώνουν ένα 
ή περισσότερα παιδιά μόνες τους. 
Όπως και να το κάνουμε, τα συσσωρευμένα 
προβλήματα τόσων αιώνων αλλά και οι ανεπίτρεπτες 
λύσεις που επιχειρήσαμε κατά καιρούς, μάς 
δημιούργησαν τέλματα που σήμερα εμποδίζουν 
θαρραλέα και αποφασιστικά βήματα. Οι πολύ 
προσεκτικά σχεδιασμένες οικονομικές κρίσεις που 
περίπου κάθε 40 - 50 χρόνια εμφανίζονται από το 
πουθενά συντελούν σε αυτό το σκοπό. Να τερματίσουν 
δηλαδή όλα τα υπάρχοντα συστήματα διαβίωσης και 
στη θέση τους να προβάλλουν άλλα που θα μπορούν 



αποτελεσματικά να ελέγχουν το ανθρώπινο είδος ως 
πλάσμα του πλανήτη που άλλοτε πρέπει να κυνηγηθεί 
και άλλοτε να διασωθεί. Παλαιότερα ένας μεγάλος 
πόλεμος έκανε αυτό ακριβώς. Εξόντωνε μερικά 
εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς άλλα κριτήρια. 
Δυστυχώς, οι σπουδές σε όλο τον λεγόμενο 
πολιτισμένο κόσμο, συμβάλλουν αποτελεσματικά στη 
διαστρέβλωση της αλήθειας με επιστημονικοφανή 
τρόπο. Για τα επόμενα 350 χρόνια αυτή η προσπάθεια 
θα έχει ως αντικείμενο τη μετεξέλιξη των σημερινών 
πόλεων που μερικές από αυτές σήμερα ήδη έχουν 
πληθυσμό περισσότερο από όσο έχουν συνολικά 
κάποια κράτη. Οι πόλεις αυξάνονται σε πληθυσμό και 
εθνικότητες ανθρώπων ενώ τα κράτη συνεχώς 
συρρικνώνονται σε επιφάνεια. Μετά, σειρά θα πάρει η 
υπόλοιπη έκταση του πλανήτη που θα είναι ακόμα πιο 
αραιοκατοικημένη. Ο κόσμος θα μαζευτεί σε πόλεις - 
στρατόπεδα και όλη η υπόλοιπη έκταση θα είναι για 
οικονομική εκμετάλλευση. Αυτό είναι το σχέδιο της 
παγκόσμιας οικονομικής ηγεσίας. 
Μόνο ένας Σαμψών, αλόγιστα ερωτευμένος με την 
ελευθερία της ζωής και των προσωπικών επιλογών, 
θα μπορούσε να το σταματήσει. Να που χρειαζόμαστε 
ακόμα τον έρωτα, αυτόν τον παιχνιδιάρη νεαρό, που 
όπως λένε και τα αρχαία κείμενα είναι ανίκητος στις 
μάχες. 
 



Πολλά πράγματα απασχολούν εμάς τους ανθρώπους. 
Το κακό είναι πως αυτά τα πράγματα είναι 
πανάρχαια και αιώνια. Πώς και δεν έχει δοθεί μια 
λύση σε όλα αυτά μέχρι σήμερα; Πώς γίνεται όλα 
αυτά τα προβλήματα να μην έχουν κάποια διέξοδο 
μετά από τόσα εκατομμύρια χρόνια που πέρασαν; 
Ας ξεκινήσουμε με το θέμα χρόνος. Σαν μέγεθος 
μπορούμε να το μετρήσουμε αλλά δεν μπορούμε να 
το καταστήσουμε κοινή και παγκόσμια έκφραση. 
Μια μορφή του είναι το ρολόι. Ένας μηχανισμός, 
που απλά δηλώνει την ώρα μέσα στη διάρκεια ενός 
εικοσιτετραώρου. Κάθε ώρα φανερώνει την 
απόσταση, που διανύσαμε από το σημείο που 
ξεκίνησε το πιο πρόσφατο εικοσιτετράωρο. Με 
αυτήν την έννοια ο χρόνος είναι απόσταση από ένα 
σημείο δηλαδή τόπος, περιοχή, χώρος. Αλλά στην 
ουσία τι είναι ΧΡΟΝΟΣ; 
Γνωρίζουμε πως ο χρόνος είναι σχετικός με την 
περιστροφή της Γης στον άξονά της ενώ αυτή 
ταυτόχρονα κινείται (καλύπτει απόσταση) γύρω από 
τον Ήλιο. Εδώ είναι ακόμα πιο καθαρή η αίσθηση 
της κίνησης μέσα σε έναν καθορισμένο χώρο. 
Από μια πιο φιλοσοφική άποψη, ο χρόνος δοκιμάζει 
τα πάντα. Ρέει αργά, σταγόνα – σταγόνα, όπως τα 
δάκρυα του μυθικού Κρόνου (ή μήπως Χρόνου;). 
Τότε, που οι Τιτάνες του αφαιρούσαν την εξουσία, 
για να την οικειοποιηθούν. Η εξουσία αυτή ήταν 
απόλυτη και πάνω σε όλα όσα τότε υπήρχαν. Επί 



παντός. Αλλά τι είναι αυτό το Παν που συχνά το 
αποκαλούμε και Σύμπαν; 

Το Παν ή Σύμπαν είναι όλα όσα αισθάνομαι (και όχι 
αντιλαμβάνομαι) με τον κοσμικό αλλά και με τον 
αιώνιο εαυτό μου. 

Κοσμικός εαυτός είναι αυτό που λέμε ΕΓΩ. Είναι 
αυτό που ο ίδιος αποτελώ, ως διακριτό πρόσωπο, και 
ορίζομαι, σαν μοναδική ύπαρξη, στην απέραντη 
θάλασσα των κοσμικών αντικειμένων. 

Αιώνιος εαυτός είναι το ΕΓΩ, απαλλαγμένο όμως 
από τη διάκρισή του ως προς ΕΓΩ των άλλων 
ανθρώπων. Είναι με κάποιον τρόπο ένα ενοποιημένο 
και αλληλοεπιδρόν ΕΓΩ που συμπορεύεται με τα 
άλλα ΕΓΩ και πάντα σε συνεχή επίδραση με αυτά. 

Δυστυχώς ακόμα μια φορά, σχεδόν όλοι, μάς 
προτρέπουν και μάς παροτρύνουν να είμαστε 
αποκομμένοι από τους άλλους. Παντού επικρατεί 
μια έντονη διάθεση για προσωπική διάκριση. Αυτό, 
που, ωραιοποιημένο, αποκαλούμε άμιλλα. Έτσι 
γεννήθηκε ο ΕΓΩισμός. Ένα κίνημα απόκτησης και 
διατήρησης προσωπικών ιδιαιτεροτήτων. Θεσπίσαμε 
μάλιστα και βραβεία που αμείβουν όποιον 
καταφέρει να διακριθεί από τους υπόλοιπους. 
Απονέμουμε τίτλους σε χρυσό όπως και σε ασήμι. 
Κάνουμε τα πάντα, για να δημιουργούμε ανθρώπους 
που θα απασχολούνται περισσότερο με το δικό τους 
ΕΓΩ παρά με τα κοινά ανθρώπινα προβλήματα 



δηλαδή να μην συμμετέχουν με τα άλλα ΕΓΩ στην 
επίλυση κοινών προβλημάτων. 

Με τέτοιες λοιπόν πρακτικές, δεν είναι ακατανόητο 
ούτε παράξενο το γεγονός, πως δεν μάθαμε να συν-

λειτουργούμε, να συν-εργαζόμαστε, να συν-

δημιουργούμε, να συν-κατοικούμε, να συν-ζούμε 
όπως και να συν-βιώνουμε. 

Στον κοσμικό χώρο μας, ελάχιστοι άνθρωποι 
κατάφεραν «να δουν πέρα από τη μύτη τους». Να 
καταλάβουν δηλαδή τη σπουδαιότητα της 
συνύπαρξης σε όλους τους τομείς. Πολλοί λίγοι 
κατάφεραν να διαλύσουν τον εγωισμό τους. Όσοι 
όμως το πέτυχαν, συχνά χαρακτηρίστηκαν από τους 
υπόλοιπους ως ιδιαίτεροι, γραφικοί, αναίσθητοι, 
αδιάφοροι, ανάλγητοι, μοναχικοί, απόκοσμοι, 
ακοινώνητοι. Ίσως ακόμα να είπαν πως είναι 
«πειραγμένοι στο μυαλό». Είναι ένας ανοικτός 
πόλεμος που προσπαθεί με κάθε μέσο να διατηρήσει 
το ΕΓΩ αλώβητο και μοναδικό. 

Όλοι μας όμως δοκιμαζόμαστε μέσα στον πάντα 
ρέοντα χρόνο. Μέσα από αυτόν καταρρίπτονται 
παλιές θεωρίες και γεννιούνται νέες, που 
προσπαθούν να τον ερμηνεύσουν. Συχνά μια θεωρία 
κάποτε μεσουρανεί και αποσπά την προσοχή των 
περισσότερων ανθρώπων. Όλες όμως με τον καιρό 
(μετά από κάποιο χρόνο) βουλιάζουν στα βαθιά νερά 



της λησμονιάς. Εκεί που μόνο ο ιστορικός μπορεί να 
τις ανακαλύψει. 

 

Σε κάθε άνθρωπο όμως πάντα μένει η δυσαρέσκεια, 
από κάθε αποτυχημένη προσπάθεια, να ερμηνεύσει 
το περιβάλλον του, καθώς διαβαίνει το δικό του 
χρόνο. Απογοητεύεται από τις δικές του αδυναμίες, 
που δεν του επιτρέπουν να εισχωρήσει στα ενδότερα 
του ΕΓΩ και του ΕΙΝΑΙ. Έχοντας επενδύσει 
μονόπλευρα στον κοσμικό εαυτό του, δύσκολα 
εμπιστεύεται τον διπλανό του, το ταίρι του. Σχεδόν 
πάντα βιώνει το αίσθημα της ανασφάλειας, της 
προδοσίας και της εγκατάλειψης. Μιλάει για τα δικά 
του χαμένα όνειρα. Θέλει μεγάλη δύναμη, για να δει 
κανείς τα αντίστοιχα στον εγωισμό του διπλανού 
του. Είναι βαρύ το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει 
ο καθένας μας, στο δρόμο για την ενοποίηση του 
ΕΓΩ με το ΕΣΥ και το ΕΣΕΙΣ. Η ανύψωση προς το 
ΠΑΝ, προϋποθέτει την ελεύθερη και απρόσκοπτη 
κάθοδο στο ατομικό ΕΓΩ. Πρέπει να φτάσω πρώτα 
στα βάθη του ΕΓΩ μου. Να καταλάβω πρώτα το 
δικό μου ΕΙΝΑΙ. 

Η ζωή είναι ένα ατέλειωτο ταξίδι προς τα έσω. Εκεί, 
στα τρίσβαθα του ΕΓΩ, αλλοιώνονται τα γνωστά 
επιφανειακά υλικά σχήματα. Εκεί, ο κοσμικός και ο 
αιώνιος εαυτός μου διαχέονται ο ένας μέσα στον 
άλλο. Εκεί σφυρηλατείται η νέα μορφή μου. Τότε η 



λογική συναντά επιτέλους την καρδιά. Τότε η λογική 
μου είναι σε θέση να αισθάνεται και η καρδιά μου 
να αποφασίζει. Αυτή είναι η μορφή που πρέπει 
κάποτε να βγει στην επιφάνεια. Όταν αυτό συμβεί, 
οι πράξεις μου θα είναι σοφές. Τότε θα ΖΩ 
πραγματικά και όλα θα εξελίσσονται, όπως στο 
σύμπαν. Εκεί που όλα συνεχώς εξελίσσονται. Αυτό 
μάλλον πρέπει να είναι η ΩΡΙΜΑΝΣΗ του ατόμου. 
Τότε η εμπειρία θα μετουσιωθεί σε πραγματικό 
δάσκαλο και οδηγό. Τότε ο χρόνος θα χάσει κάθε 
επίδραση πάνω μου. Δεν θα τον χρειάζομαι πλέον. 
Δεν θα με (μετα)μορφώνει όπως ο «παράφορος 
γλύπτης» του ποιητή Ελύτη, γιατί θα είμαι τέλειος. 
 

Παρατήρηση 

1. Καμιά μέθοδος δεν πρέπει να θεωρούμε πως 
αποτυγχάνει. Αυτό που αποτυγχάνει είναι η σχεδίαση, 
η εφαρμογή ή – αν θέλετε – η εκτέλεση. Με αυτήν 
την έννοια η εκπαιδευτική μέθοδος Montessori δεν 
απέτυχε. Απέτυχε το υποσύστημα «εκπαίδευση με τη 
μέθοδο Montessori» μέσα στο σύστημα «καθημερινές 
ανθρώπινες δραστηριότητες» δηλαδή η δομή της 
κοινωνίας που θέλει ανταγωνισμό, διάκριση, 
κατηγοριοποίηση, αμοιβή ή ποινή, επιτυχία ή 
παραγκωνισμό για τα μέλη της. 

Ας μην ξεχνάμε, η εκπαίδευση των νεαρών μελών της 
κοινωνίας αποσκοπεί στην προσαρμογή τους σε 
υφιστάμενες δομές. Ακριβώς το ίδιο γίνεται στα 
ενήλικα μέλη της ίδιας κοινωνίας μέσα από τα ΜΜΕ 
και τις κατά παραγγελία μελέτες & έρευνες που 



πρόθυμα υπογράφουν άλλα μέλη με τη διάκριση 
«ερευνητής», «δόκτορας», «νομπελίστας» κτλ. 

2. Από όλες τις ανθρώπινες αισθήσεις η αφή είναι η 
ανώτερη, η καλύτερη και η πλέον αποδοτική. Αυτή 
μπορεί να μας δημιουργήσει τα καλύτερα και τα 
περισσότερα από τα αισθήματα που βιώνουμε. Έτσι 
μάλλον εξηγείται γιατί οι άνθρωποι έχουν πολύ 
μεγαλύτερη ανάγκη να αγγίζουν και να λαμβάνουν 
συμπληρωματικές πληροφορίες μετά το να «βλέπουν» 
και να «ακούν». Μετά το «άγγιγμα», την «επαφή» δεν 
υπάρχει κάτι άλλο τόσο απαραίτητο στον άνθρωπο. Γι 
αυτό ας είμαστε επιεικέστεροι απέναντι στην ερωτική 
επαφή γιατί από αυτήν πολλά πράγματα γίνονται 
ευκολότερα κατανοητά. 

3. Ο έρωτας είναι μια υπόθεση πολύ περίεργη. Δεν 
μοιάζει με καμιά άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα που 
αφήνει πίσω της μια κάποια εμπειρία. Δυστυχώς ο 
έρωτας δεν αφήνει τίποτα πίσω του σαν κάτι να 
σαρώνει τα πάντα αφού αυτός φύγει. Γι αυτό σε κάθε 
επόμενη φορά ο άνθρωπος αντιδρά το ίδιο αμήχανα, 
το ίδιο βιαστικά και ανυπόμονα. Πάντα σε κάνει 
πρωτάρη και τίποτα δεν σε βοηθάει να κάνεις παλιές 
πετυχημένες κινήσεις. Όλα είναι διαφορετικά, 
πρωτόγνωρα και ανεξερεύνητα. Για όλα πρέπει να 
προσπαθήσεις και παντού επικρατεί ο φόβος της 
αποτυχίας. Γιατί; 

Επειδή ο κάθε άνθρωπος την ώρα της δημιουργίας – 

αυτό γίνεται με κάθε ερωτική διάθεση και πράξη – 

είναι άδειος από οποιαδήποτε ανθρώπινη εμπειρία. Η 
δημιουργία είναι ιδιότητα θεϊκή και δεν υπάρχει στον 
άνθρωπο παρά μόνον όταν έχει καταληφτεί 
εξολοκλήρου από τον έρωτα. Γι αυτό πάντα στην 
ερωτική διαδικασία προσπαθείς να αποκτήσεις το 
άλλο σώμα, να ενωθείς με την άλλη ύπαρξη, να 



ολοκληρωθείς σε κάτι άλλο, το διαφορετικό, το 
υπέρτατο, το θεϊκό αλλά ποτέ αυτό δεν γίνεται δυνατό 
παρά για λίγες μόνο στιγμές που απεγνωσμένα θέλεις 
να τις επαναλαμβάνεις και πάντα σου αφήνουν το ίδιο 
κενό. 

Αυτός είναι ο λόγος που ο ερωτευμένος άνθρωπος 
πάντα θέλει να γεμίσει το κενό αυτό και προσπαθεί να 
μάθει τα πάντα για τον άλλον, τον έρωτά του. Από 
εκεί πηγάζει αυτή η άκρατη επιθυμία να γνωρίσει τον 
άλλον γι αυτό οι τόσες πολλές ερωτήσεις που μπορεί 
να σε πάνε πολύ πίσω, σε χρόνια παιδικά και σε 
γεγονότα που πονούν. Κι αν κάποιος από τους δύο δεν 
θέλει αυτήν την αναδρομή, τότε σύννεφα σκεπάζουν 
τον άλλον. Ο φόβος της αποκάλυψης και η αμφιβολία 
δίνουν την παρουσία τους και κάνουν τον έρωτα να 
ξεφτίζει κάτω από τη θολούρα των σκέψεων. 
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