
 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ 

…. στην πράξη, τι γίνεται; 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ο εαυτός μου  
 

Στη ζωή μας, προχωράμε με βάση τις δυσκολίες που 
συναντάμε. Αυτές τις δυσκολίες προσπαθούμε να 
ξεπεράσουμε με την αποκλειστική χρήση του νου 
και των συσσωρευμένων γνώσεων. Δυστυχώς έχει 
παρατηρηθεί πως όταν ο άνθρωπος, γενικά, πάρει 
κάποιες γνώσεις, τότε ο εγωισμός διαστρεβλώνει την 
ουσία της ζωής. Τι μπορεί λοιπόν να συμβαίνει τότε; 
Μάς μεθάει το γεγονός ότι εμείς και μόνο εμείς 
καταφέραμε να μάθουμε, να προσλάβουμε τη 
γνώση, να έχουμε την κατάλληλη πληροφόρηση. 
Μάς συγκινεί η κολακεία όλων εκείνων που μάς 
τριγυρίζουν και μάς υμνούν. Και εμείς δεν εννοούμε 
να καταλάβουμε πως οι κόλακες γύρω μας δεν 
κάνουν τίποτα άλλο από το να τρέφονται από εμάς. 
Όλοι αυτοί εκμεταλλεύονται τη δική μας θέση σε 



γνώση και αξία. Είναι τα παράσιτα που φροντίζουν 
να μάς αποκοιμίζουν και ολοένα μάς απομυζούν. 
Σε μια τέτοια κατάσταση δεν μπορούμε να δούμε 
καθαρά πιο πέρα. Τότε είμαστε εμείς που 
δημιουργούμε προβλήματα, από το πουθενά, στους 
άλλους. Η αιτία προέρχεται από έναν ανεξήγητο 
φόβο πως θα καταρρεύσουμε. Επιστρατεύουμε, 
λοιπόν, ένα σωρό επιχειρήματα και λογικοφανή 
μέσα, για να παραμείνουμε στη θέση μας. Κάπου 
εκεί, ξεχνάμε την καρδιά και τον όμορφο κόσμο που 
μόνο εκείνη μπορεί να δημιουργήσει. Μετατρέπουμε 
τον εαυτό μας σε απατεώνα, τσαρλατάνο, 
μισάνθρωπο. Δυστυχώς κάποιοι σωστοί από το 
περιβάλλον μας δεν είναι σε θέση να μάς 
συνεφέρουν. Ίσως ακόμα και να μην το τολμούν, 
σκεπτόμενοι τις δικές μας εγωιστικές αντιδράσεις. 
Και εμείς συνεχίζουμε να είμαστε μηχανές 
παραγωγής δικαιολογιών. Εφευρίσκουμε αιτίες και 
αφορμές που δεν επιτρέπουν τάχα να κρατήσουμε 
τις υποσχέσεις μας. Χρησιμοποιούμε την «ξύλινη» 
γλώσσα τόσο συχνά πια, που ξεχνάμε να ταΐζουμε 
και τη συναισθηματική μας πλευρά. Εκεί χάνουμε 
την ανθρωπιά μας. Δυστυχώς οι άλλοι που ίσως να 
είναι λιγότερο έξυπνοι από μας ή απρόσεκτοι δεν 
μπορούν να καταλάβουν πόσο απατεώνες είμαστε 
εμείς. Τα επιχειρήματα που προβάλλουμε είναι 
αρκετά ώστε να επιτρέπουν την ανάδειξή μας σε 
αξιώματα και θέσεις εξουσίας. Αυτοί ήταν και είναι, 
ακόμα και σήμερα, όλοι οι «επάνω» σε αξιώματα 



και θέσεις εξουσίας. Συναισθηματικά είναι 
ακρωτηριασμένοι έως και ατροφικοί. Κι όμως, όλοι 
αυτοί «πουλάνε» συναισθηματισμό και επιστήμη. 
Έτσι δημιουργούν και συντηρούν «αγορές» στα 
μέτρα τους προς τις οποίες κατευθύνουν αγαθά και 
υπηρεσίες υποδούλωσης και εξευτελισμού ιδεών και 
αξιών. 
Τα αποτελέσματα φαίνονται «κατόπιν εορτής» και, 
συνήθως τότε, είναι πολύ αργά. Αλλά και τότε 
εμφανίζονται άλλοι απατεώνες που, ισχυριζόμενοι 
τα εντελώς αντίθετα, οδηγούν και πάλι το άβουλο 
και αβοήθητο πλήθος σε μια νέα ταλαιπωρία. Μετά 
από μερικές τέτοιες προσπάθειες το πλήθος είναι 
έτοιμο να υπακούσει στις πλέον σκληρές και 
δύσκολες εντολές. Σωτηρία δεν μπορεί να υπάρξει 
μέσα απ’ αυτό το πλήθος γιατί όλοι εκεί είναι πια 
αλλοτριωμένοι. Μόνο κάποιο νέο άτομο, ανυπάκουο 
και απείθαρχο, μπορεί να αποτελέσει ελπίδα 
ανατροπής των κακών. Και εκεί όμως 
καιροφυλακτεί η κάθε απατεωνιά που αποσκοπεί 
πρώτα να το αφομοιώσει. Αν δεν το καταφέρει, 
προσπαθεί να το περιθωριοποιήσει ή να το 
εξοντώσει. Η απανθρωπιά στο μεγαλείο της. 
Αυτή είναι πάνω–κάτω η κατάσταση στον πλανήτη, 
από πλευράς ποιότητας των ανθρώπινων 
πλασμάτων. Από τότε που εκείνο το αρχικά τριχωτό 
πλάσμα κατάλαβε πως μπορεί να υποκριθεί, το κάνει 
όλο και πιο τακτικά. Αν όμως παρακολουθήσουμε 



με πολλή προσοχή, θα διαπιστώσουμε πως υπάρχουν 
τέσσερις κατηγορίες ανθρώπων. 
Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται όσοι δεν 
γνωρίζουν και δεν μπορούν. 
Στη δεύτερη ανήκουν εκείνοι που γνωρίζουν αλλά 
δεν μπορούν. 
Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει όσους δεν 
γνωρίζουν αλλά μπορούν. 
Στην τελευταία κατατάσσονται μόνον όσοι 
γνωρίζουν και μπορούν.

 

Όταν λέμε «γνωρίζουν» εννοούμε πως έχουν 
αποκτήσει με κάποιον τρόπο γνώσεις. Συνήθως μέσα 
από σπουδές και εμπειρία από την ενασχόληση με το 
αντικείμενο. Αν το αντικείμενο των γνώσεών τους 
είναι πολύ περιορισμένο ή εξειδικευμένο, οι γνώσεις 
τους αχρηστεύονται πολύ γρήγορα ή καθίστανται σε 
λίγα χρόνια μερικώς χρήσιμες. 
Το «μπορούν» αναφέρεται στην καλλιέργεια του νου 
δηλαδή είναι εκείνο το χαρακτηριστικό που 
συναντούμε σε ανήσυχα πλάσματα, αυτά που 
διαρκώς αναζητούν την παραλλαγή και δεν 
εφησυχάζουν στα όποια αποτελέσματα. Δεν 
δέχονται αδιαμαρτύρητα ούτε για μεγάλο χρονικό 
διάστημα τις προτροπές και συμβουλές των άλλων. 
Με λίγα λόγια, δεν είναι τα πειθήνια όργανα τρίτων. 
Όχι μόνο προσέχουν τι μαθαίνουν αλλά το 
δοκιμάζουν με δικές τους ιδέες, το προσαρμόζουν, 



το βελτιώνουν. Η ανθρωπότητα έφτασε μέχρι το 
1900 μΧ στηριζόμενη αποκλειστικά και μόνο σε 
τέτοιες καταστάσεις δηλαδή σε ανθρώπους που 
«μπορούσαν» και επιπλέον δοκίμαζαν. 
Βέβαια για όλους υπάρχει θέση και μάλιστα κάθε 
κατηγορία ανθρώπων έχει να επιτελέσει ένα χρήσιμο 
συνολικά έργο για την κοινωνία γενικά. Πιο 
αναλυτικά: 
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν εκείνοι που δεν 
πρέπει να τους αφήσει κανείς χωρίς στενή 
παρακολούθηση και επιτήρηση. Χρειάζεται ένας 
επικεφαλής που θα λέει κάθε στιγμή τι να κάνουν, 
με τι να το κάνουν και πώς να το κάνουν. Οι 
άνθρωποι αυτής της κατηγορίας είναι ολιγαρκείς και 
δεν δημιουργούν προβλήματα στους άλλους. 
Απαιτούν λίγη χαλάρωση μετά από μιας μέρας 
έντονη προσπάθεια. Στην πλειοψηφία τους είναι 
χειρώνακτες και δεν έχουν μεγάλη σχέση με όνειρα 
και επιδιώξεις. Δεν τους απασχολεί πολύ το αύριο. 
Πρόκειται για τους ανθρώπους που όλα τα θεωρούν 
δεδομένα και προκαθορισμένα, γι αυτό και δεν 
προσπαθούν να αλλάξουν κάτι ριζικά. Δεν 
πιστεύουν πως μπορεί κάτι να αλλάξει σημαντικά σε 
αυτούς. Πιστεύουν όμως σε ένα μεγαλόπνοο θεϊκό 
σχέδιο που αν υπακούσουν, κάποτε θα απολαύσουν 
την θεϊκή εύνοια. 
Στη δεύτερη κατηγορία τα πράγματα είναι κάπως 
ενοχλητικά. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν αποκτήσει 
γνώση ή κάποια κατάρτιση, συνήθως επιφανειακή, 



μάλλον μέσα από κάποιες σπουδές αλλά έχουν 
μείνει στάσιμοι, σε αυτήν την κατάσταση. 
Ασχολούνται περισσότερο με την ιστορία της 
υπόθεσης και τους αρέσει να αναμασούν τα ίδια 
σχόλια. Θα τους συναντήσετε σε ουρές αναμονής 
κυρίως έξω από ιατρεία. Εκεί απασχολούν τους 
άλλους με ιστορικές αναδρομές, προσπαθώντας να 
ξεχαστούν από τα δικά τους κακά χάλια. Είναι σκέτη 
απελπισία. Μιλούν μεγαλόφωνα, ελπίζοντας να τους 
ακούσει το μέσα τους. Πάντα επεμβαίνουν και 
διακόπτουν τον άλλο, για να συνεχίσουν τη δική 
τους αγόρευση. Είναι ανίκανοι να προσαρμοστούν 
σε κάτι ωφέλιμο και πρακτικό. Έχουν έτοιμη την 
απάντηση του τύπου «αυτό δεν γίνεται» ή «δεν 
έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό» ή «δεν είναι ώρα 
για τέτοια πράγματα τώρα». Δεν νιώθουν ωραία με 
τον εαυτό τους και δυστυχώς συχνά επηρεάζουν 
τους άλλους γύρω τους με την κακοκεφιά τους. 
Συνήθως αντιμετωπίζουν τα διάφορα εμπόδια με 
επιθετικότητα, που δεν αντέχει σε κριτική. Τα 
τηλεοπτικά παράθυρα, στα υποτιθέμενα πολιτικά 
θέματα, φιλοξενούν κάμποσους από δαύτους. 
Στην τρίτη κατηγορία συναντάμε συμπαθέστατους 
ανθρώπους που το χαμόγελο στα χείλη τους είναι 
σχεδόν μόνιμο. Στα όποια προβλήματα, δεν 
εκφέρουν αμέσως γνώμη, τουλάχιστον πριν οι ίδιοι 
ρίξουν μια ματιά, ώστε να κατατοπιστούν. Είναι 
πολύ χρήσιμοι μόνο και μόνο επειδή φιλότιμα 
προσπαθούν να βοηθήσουν. Πάντα θα ακούσεις από 



τα χείλη τους «κάνουμε ότι μπορούμε» ή «το 
βολέψαμε για την ώρα» αλλά ποτέ δεν θα τους 
ακούσεις να εκφράζουν τελεσίδικες αποφάσεις και 
να αποφαίνονται με περισπούδαστο ύφος. Έχουν 
επίγνωση της προσωρινής κατάστασης και των 
ανθρώπινων ατελειών μέσα από μια απροσδιόριστη 
φιλοσοφική διάθεση. Είναι σχεδόν ευχαριστημένοι 
με όσα έχουν και δεν προσπαθούν υπερβολικά για τα 
αδύνατα. Ίσως γιατί έχουν επίγνωση των 
δυνατοτήτων τους. 
Τέλος έχουμε την «καλή ψαριά», την τέταρτη 
κατηγορία, που έμαθε μέσα από σωστή εκπαίδευση 
ή κατάρτιση. Συνήθως αυτά τα δύο συμβαδίζουν. Το 
χαρακτηριστικό τους είναι πως κάθε μέρα 
αφομοιώνουν πολύ εύκολα νέες γνώσεις που τους 

επιτρέπουν να ανακαλύπτουν τα χρήσιμα ακόμα και 
μέσα από τις πλέον άχρηστες πληροφορίες. Είναι 
επιμελώς περίεργοι τύποι, δεν αφήνουν τίποτα που 
να μην το επεξεργαστούν. Δεν υπάρχουν γι αυτούς 
αδιάφορα πεδία και αντικείμενα. Επιπλέον έχουν 
καλλιεργήσει τις ικανότητες και δεξιότητές τους σε 
τέτοιο βαθμό, που συχνά έχεις την εντύπωση πως με 
ότι ασχοληθούν, θα το καταφέρουν σε ικανοποιητικό 
επίπεδο. 
Πληθυσμιακά, ο πολύς κόσμος ανήκει στην δεύτερη 
κατηγορία. Μέχρι πριν ογδόντα χρόνια, η πρώτη 
κατηγορία είχε τα πρωτεία. Η έντονη όμως και 
υποχρεωτική εκπαίδευση από τις αρχές του 20ου 
αιώνα άλλαξε τα πράγματα και ο πολύς κόσμος κάτι 



πλέον ξέρει. Ουσιαστικά όμως, δεν μπορεί. Τα 
πράγματα μάλλον θα αλλάξουν και πάλι. Ίσως σε 
άλλα πενήντα χρόνια να υπάρχει πλειοψηφία σε 
αυτούς που δεν θα ξέρουν πολλά αλλά θα μπορούν 
περισσότερα. 
Καθίζηση υπέστη η τρίτη κατηγορία. Στο παρελθόν 
συνήθως οι άνθρωποι μάθαιναν εμπειρικά. Και αυτό 
έχει αλλάξει, με την κατάρτιση σε επαγγελματικές 
γνώσεις στα τελευταία χρόνια. 
Η τέταρτη κατηγορία διατηρείται πληθυσμιακά 
σχεδόν σταθερή, στα ίδια χαμηλά επίπεδα, αφού 
είναι αρκετά δύσκολο να ασχολείται κανείς με τόσα 
πολλά και διαφορετικά. Πιθανώς το ίδιο να συμβεί 
και στο επόμενο χρονικό διάστημα. 
Δεν είναι δουλειά μας να ασχοληθούμε εδώ με το 
θέμα της απόκτησης γνώσεων και ικανοτήτων ούτε 
βέβαια να υποδείξουμε τρόπους βελτίωσης. Το θέμα 
μας είναι να μάθουμε τι συμβαίνει με τις ανθρώπινες 
σχέσεις από την άποψη των γνώσεων και δεξιοτήτων 
των ανθρώπων. 
Άρα, το πρώτο που πρέπει να αναρωτηθεί ένας 
άνδρας και μια γυναίκα, στην ηλικία των περίπου 20 
ετών, είναι σε ποια κατηγορία ανθρώπων ανήκει. 
Αυτή η διαπίστωση είναι πολύ σημαντική γιατί 
αμέσως αποκαλύπτονται οι αδυναμίες του και 
εμμέσως μπορεί να καταλάβει γιατί κάποια 
πράγματα δεν τον απασχολούν ή δεν τα καταφέρνει 
καλά σε αυτά. 



Επίσης διαπιστώνει σε τι υστερεί και πώς θα το 
αποκτήσει είτε προσπαθώντας με ατομικές δυνάμεις 
να το προσεγγίσει είτε συνεργαζόμενος με ένα άλλο 
πρόσωπο μέσα από τη συμβίωση. Το να ξέρει κανείς 
που «πονάει» είναι πολύ βολικό για δύο λόγους. 
Πρώτον, επειδή καλύπτει τις ανάγκες του με τον 
άλλον στο πλάι του, χωρίς να αλλάξει κάτι στον 
εαυτό του. Δεύτερον, συνειδητοποιεί αυτό που του 
λείπει. Έτσι σέβεται το ταίρι του κι αυτό που 
προσφέρεται, στον κοινό τους βίο. Αυτό το 
τελευταίο είναι πολύ σημαντικό γιατί, δυστυχώς, 
από την έρευνά μας διαπιστώσαμε κάποιες 
προσπάθειες απαξίωσης από τον έναν για τις 
ικανότητες ή τις γνώσεις του άλλου. Προφανώς δεν 
έχει γίνει αυτό που πιο πάνω προαναφέραμε δηλαδή 
δεν συνειδητοποίησε ο ένας, αυτός που προβαίνει σε 
προσβολές, αυτό που του λείπει. Το θεωρεί 
αυτονόητο πως ο άλλος πρέπει να το προσφέρει. 
Ξεχνάει πως συμβίωση πάνω από όλα σημαίνει 
συμμετοχή, κατάθεση προσωπικών αξιών σε κοινό 
σκοπό και όχι οικειοποίηση. 
Πιστεύουμε πως το να γνωρίζει ο ένας επαρκώς την 
θέση του ως προς τον άλλο είναι ουσιαστικό και 
πρέπει να προηγείται κάθε άλλης προσπάθειας κατά 
τη διαδικασία της γνωριμίας. Είναι και πάλι το 
σωκρατικό «γνώθι σ’ αυτόν». Μόνον όταν γνωρίζω 
ποιος είμαι και τι μπορώ από μόνος μου να κάνω, 
τότε γνωρίζω αυτόματα τι είναι αυτό που μου λείπει. 



Φτάσαμε λοιπόν και στο επίμαχο σημείο. Τώρα που 
γνωρίζω τι μου λείπει, τώρα μπορώ να ξεκινήσω την 
έρευνα για το ποιος το έχει. Καλά είναι τα όμορφα 
μάτια, τα εκφραστικά χαμόγελα, οι χαριτωμένες 
κινήσεις, το ετοιμόλογο, η ακεραιότητα του 
χαρακτήρα αλλά όλα αυτά δεν επαρκούν. Δεν είναι 
όσα εγώ προσωπικά χρειάζομαι. Αλλού πρέπει να 
εστιάσω την προσοχή μου. 
Είναι σοβαρό σφάλμα να αποφασίσω τη συμβίωση 
με έναν άνθρωπο της ίδιας με εμένα κατηγορίας. Αν 
αυτό συμβεί, τότε μάλλον οι φόβοι με έχουν πάρει 
από κάτω. Μόνο μια τεράστια εσωτερική 
ανασφάλεια μπορεί να με οδηγήσει σε ένα τέτοιο 
εγχείρημα. Οι όμοιοι δεν αποτελούν λύση, γιατί η 
ανάγκη για το «παραπάνω» δεν θα αργήσει να 
χτυπήσει την πόρτα τους. Τότε και οι δύο θα 
διαπιστώσουν πόσο ανήμποροι είναι γι αυτό. 
Τολμάμε να πούμε πως η συμβίωση είναι 
«συντεχνία», με την έννοια της διαφορετικής 
συμμετοχής του κάθε εταίρου ώστε να επιτευχθεί το 
καλύτερο, από ότι ο καθένας μόνος του θα 
πετύχαινε. Η λαϊκή ρήση απαιτεί «κοντά στο νου και 
η γνώση» που σημαίνει εκεί που υπάρχει η 
ικανότητα, ας υπάρχει και η δύναμη της γνώσης. 
Αυτό πολύ απλά οδηγεί σε πάντρεμα, 
αλληλοσυμπλήρωση νου και γνώσης. Μόνο που δεν 
πρέπει να γίνει με ύπουλο τρόπο αλλά να δηλωθεί 
από την αρχή με κάθε επισημότητα και ευθύνη. Δεν 
μπορούμε να αρκεστούμε σε διάλογους του τύπου: 



- Θόδωρε, είσαι ωραίος άνδρας και κάθε τι 
πάνω σου αρέσει. 

Θα μπορούσε να είναι: 
- Θόδωρε, μου αρέσει ο τρόπος που τα 

καταφέρνεις στα μηχανολογικά προβλήματα. 

Εναλλακτικά, μπορούμε να πούμε: 
- Θόδωρε, τα επιχειρήματά σου μου προξενούν 

κατάπληξη. Εγώ δεν έχω μάλλον τόσες 
γνώσεις, για να κάνω κάτι τέτοιο. 

Επίσης το: 
- Μαρία, σε θαυμάζω. Όλα πάνω σου μου λένε 

πως πρέπει να είσαι καταπληκτική γυναίκα 

Θα μπορούσε να ήταν διατυπωμένο ως: 
- Πόσο όμορφα ξέρεις να ντύνεσαι Μαρία! 

Μάλλον είσαι προχωρημένη σε αυτό το θέμα. 
Να υποθέσω ταλέντο ή και γνώσεις; 

Επομένως, το να θαυμάζουμε κάποιον άνθρωπο για 
κάποιο χαρακτηριστικό του, δεν είναι το μόνο που 
πρέπει να κάνουμε. Πρώτα από όλα πρέπει να 
διαπιστώσουμε πως πράγματι υπάρχει αυτό το 
χαρακτηριστικό και δεν είναι κάτι το επιτηδευμένο, 
το προσωρινό. Στη συνέχεια πρέπει να 
αναρωτηθούμε, αν ο θαυμασμός μας είναι 
καλλιτεχνικού τύπου ή πραγματικά αναγνωρίσαμε 



μια ιδιότητα που λείπει από εμάς και θα θέλαμε να 
έχουμε. Αυτό ίσως να είναι ένα καλό σημείο που 
οδηγεί προς τη συμβίωση. Μήπως όμως υπάρχουν 
άλλες δικές μας ελλείψεις, που αυτός ο άνθρωπος 
δεν μπορεί καλύψει; 
Το θέμα απαιτεί επίμονη και σχολαστική 
εξερεύνηση. Αυτό θα πει πως συγκρατούμε τα 
αισθήματα και τα συναισθήματα. Δεν τα αφήνουμε 
να οργιάσουν ελεύθερα να παρασύρουν το μυαλό 
μας. Αφήνουμε όμως τη λογική μας να ερευνήσει με 
αργό αλλά συγκεκριμένο τρόπο τις ανάγκες μας, 
γιατί ανάγκες καλύπτει μια (αναγκαστική) 
συμβίωση. 
Ας υποθέσουμε πως βρήκαμε το ταίρι μας. Τελείωσε 
το πρώτο μέρος της έρευνας και πρέπει τώρα να 
αρχίσει το δεύτερο, που είναι περισσότερο 
κοπιαστικό. Είμαι εγώ αυτό που λείπει από το 
υποψήφιο ταίρι μου; Θα μπορούσα να είμαι «το 
άλλο του μισό»; 
Σε καμιά περίπτωση δεν «ριχνόμαστε με τα μούτρα» 
να κατακτήσουμε και να δεσμεύσουμε αυτό που 
βρήκαμε και πιστεύουμε πως πληροί τα όσα 
αναζητάμε. Δεν αρχίζουμε τα «καμακώματα» ούτε 
τις «στενές πολιορκίες». Τι κάνω λοιπόν; Πλησιάζω 
το υποψήφιο ταίρι μου και με τρόπο ανακοινώνω τις 
προθέσεις μου. Τι μπορεί να συμβεί, μετά από κάτι 
τέτοιο; 



Μπορεί το άλλο πρόσωπο να μην έχει ακόμα 
σκεφτεί αυτό το θέμα, να μην το απασχολεί η 
συμβίωση. Είναι πολύ πιθανόν να έχει άλλες 
προτεραιότητες αυτήν την εποχή. Θα ήταν τεράστιο 
λάθος να το πείσω πως πρέπει να ανταποκριθεί στα 
όσα εγώ επιθυμώ, απαρνούμενο τα όποια δικά του 
σχέδια. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε μόλις έχω 
δημιουργήσει κάποιον κυκλώνα που κάποτε θα τον 
βρω γιγαντωμένο μπροστά μου. Είναι πολύ νωρίς να 
εκτιμήσω, αν θα είναι απλά ενοχλητικός για λίγο ή 
θα τα καταστρέψει όλα κάποια στιγμή στο μέλλον. 
Μπορεί όμως να είναι έτοιμο το άλλο πρόσωπο για 
μια συμβίωση μαζί μου. Σε μια τέτοια περίπτωση 
πρέπει οπωσδήποτε να μάθω για τις δικές του 
ελλείψεις. Εκεί μπορεί να φανερωθούν «πράγματα 
και θαύματα», απαιτήσεις που δυστυχώς δεν μπορώ 
να καλύψω. Δεν πρέπει να υποκύψω στο «με αγάπη 
και κατανόηση θα τα βρούμε όλα και τελικά θα τα 
πάμε μια χαρά οι δύο μας». Δεν υπάρχει μεγαλύτερη 
ανοησία από αυτό. Η αγάπη και η κατανόηση είναι 
καταστάσεις του εσωτερικού εγώ. Σε καμιά 
περίπτωση δεν αποτελούν εργαλεία γνώσης και 
ικανότητας. Καμιά αγάπη του πατέρα προς το 
ιατρικό επάγγελμα δεν είναι ικανή να κάνει το γιο 
του γιατρό. Ούτε η κατανόηση μιας μητέρας θα 
οδηγήσει την κόρη της να αποκτήσει υδραυλικές 
ικανότητες. 
Είναι δύσκολο να μιλήσω με ειλικρίνεια στο 
υποψήφιο ταίρι μου. Ως άνθρωπος γενικά 



υποκρίνομαι ή κρύβω τα πραγματικά αίτια, γιατί 
ένας φόβος με έχει κυριεύσει από πολύ παλιά. Δεν 
εμπιστεύομαι γενικά τον άλλον άνθρωπο. Εκεί, 
λοιπόν, είναι το κουμπί όλης της υπόθεσης. Αυτό 
θέλει το χρόνο του και αρκετή επιδεξιότητα να 
κάνεις τον άλλον να εκφραστεί, να σου ανοίξει το 
ΕΓΩ του. Πρώτα πρέπει να εξασφαλιστούν όλες 
εκείνες οι προϋποθέσεις που «θα σπάσουν τον 
πάγο». Τότε τα στόματα θα μιλήσουν απλά και θα 
βγουν από τα φυλλοκάρδια του καθενός όλα εκείνα 
τα απαραίτητα συστατικά που θα κάνουν και τους 
δύο να αποφασίσουν τη συμβίωση. Εκεί είναι η 
δυσκολία. Κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες 
ανθρώπων έχει το δικό της τρόπο να εκφραστεί σε 
αυτό το θέμα. Αλλά ο σκοπός πρέπει να είναι 
απόλυτα κοινός. Το ταίριασμα είναι το ζητούμενο. 
Σε αυτό το ταίριασμα φαίνεται πως συντελεί και η 
περίπτωση της συγκατοίκησης ως ένα ακόμα μέσο 
προσέγγισης δύο ανθρώπων. Αυτό το θέμα 
χρειάζεται πολλή ανάλυση. Ας προσπαθήσουμε να 
δούμε σύντομα κάποια σημεία του. 
Σίγουρα έχετε ακούσει ή έχετε συναντήσει κάποιους 
που απαιτούν την συγκατοίκηση πριν αποφασίσουν 
κάτι πιο μόνιμο. Τι είναι όμως η συγκατοίκηση και 
από τι υποτίθεται πως θα μάς απαλλάξει; 
Στην πραγματικότητα, σαν άνθρωπος έχω ένα 
σοβαρό εσωτερικό προβληματισμό: πώς θα εκλάβει 
ο υποψήφιος σύντροφός μου αυτό που θα σκεφτώ; 
Τι θα καταλάβει για μένα, αν πω ή κάνω κάτι που σε 



μένα φαίνεται σωστό, ωραίο, λογικό, καλό, 
συμφέρον κτλ αλλά σε αυτόν φαίνεται άδικο, κουτό, 
ανήθικο, κακό, άσχημο ή ασύμφορο; 
Αυτόν τον εσωτερικό φόβο καλλιέργησαν σε μας οι 
γονείς, οι δάσκαλοι, το τότε περιβάλλον μας. Είναι η 
αποστροφή των άλλων από το πρόσωπό μας, όταν 
κάναμε κάτι που δεν τους ευχαριστούσε. Είναι η 
στέρηση της αγάπης τους. Αυτό είναι που 
φοβόμαστε μήπως συμβεί και με τον σύντροφό μας. 
Οι αξίες που μάς πότισαν για τα πράγματα της ζωής 
μπορεί να μην ακουμπούν το σύντροφό μας. Ίσως γι 
αυτό η παροιμία θέλει «παπούτσι από τον τόπο σου 
και ας είναι και μπαλωμένο» δηλαδή καλύτερα να 
μπλέξω με ένα πρόσωπο που πάνω – κάνω έχει 
γαλουχηθεί όπως και εγώ. 
Φοβόμαστε λοιπόν την απόρριψη από τον άλλον, σε 
όλα όσα εμείς πιστεύουμε. Και αντί να συζητήσουμε 
μαζί του τις ιδέες και τα πιστεύω μας, προσπαθούμε 
με κάθε τρόπο να ανακαλύψουμε τις ιδέες και τα 
πιστεύω του άλλου. Αυτός είναι ο λόγος που 
αποφασίζουμε μια συγκατοίκηση. Φοβόμαστε να 
αντιμετωπίσουμε αυτήν τη διαφορετικότητά μας. 
Φοβόμαστε την αποστροφή του άλλου, την στέρηση 
της αγάπης του, την απόρριψη τελικά. Καθόλου δεν 
μάς νοιάζει για την δεκτικότητα, που σημαίνει να 
τον δεχτώ και να με δεχτεί, να αναγνωρίσω τα 
θετικά του σημεία και αυτός τα δικά μου. Να 
ασχοληθούμε και οι δύο μας μόνο με ό,τι όμορφο 
έχουμε πάνω μας. 



Η δεκτικότητα είναι ουσιαστικά ένα εγκάρδιο 
καλωσόρισμα εκείνου, που έρχεται να ανταμώσει 
εμένα και αυτό που υπάρχει μέσα μου και αποζητά 

τη συμπλήρωση του. Όταν κάποιος γίνεται δεκτός 
από έναν άλλον, αυτό δεν σημαίνει πως κάποιος 
οπωσδήποτε προσκολλάται σε έναν άλλο. Δεν έχει 
σχέση μια τέτοια πράξη με την προσωρινή 
συνεύρεση. Δεν χάνεται κανενός η προσωπικότητα 
ούτε βέβαια η ατομικότητα. Δεν σημαίνει παράδοση 
ούτε πάλι παραίτηση. Οπωσδήποτε δεν είναι πράξη 
αδιαφορίας. Αντίθετα, όσοι είναι εκπαιδευμένοι να 
δέχονται, αναγνωρίζουν εύκολα, αν από την άλλη 
πλευρά υπάρχει ειλικρινές ενδιαφέρον. Αυτοί οι 
άνθρωποι είναι σε θέση να διακρίνουν την τυχόν 
απελπισία του άλλου, αυτήν που τον αναγκάζει να 
προσκολλάται αλλά και να παραμένει εξοργιστικά 
αδρανής στον κοινό σκοπό. 
Κάτω από το καθεστώς του φόβου της απόρριψης, 
δεν σκεπτόμαστε την αγάπη, αυτό το ανιδιοτελές 
ενδιαφέρον για τα προβλήματα του άλλου, που τόσο 
συχνά παρεξηγείται. Αγαπώ δεν σημαίνει πως είμαι 
σε διαδικασία ελεημοσύνης ούτε δρω εξ ανάγκης. Η 
αγάπη λογίζεται με «το ξόδεμα της καρδιάς». Είναι 
το γιατρικό που απλώνω στην πληγή του άλλου. Δεν 
το σπαταλώ ούτε το δίνω ασυλλόγιστα. Είναι 
πολύτιμο αγαθό. Ο «ανεβασμένος» άνθρωπος έχει 
από μόνος του επαρκή αποθέματα αγάπης. Σε αυτόν 
δεν μπορώ να προσφέρω αγάπη, δεν την χρειάζεται. 



Μπορώ όμως να του δώσω απλόχερα σεβασμό, 

αναγνώριση και εκτίμηση γι αυτό που είναι. 
Μήπως πάλι μας ενδιαφέρει η συντροφικότητα σε 
μια σχέση συγκατοίκησης; Με τον όρο αυτό 
εννοούμε τη διαδικασία μέσα από την οποία θα 
δείξει ο ένας στον άλλο όσα βλάπτουν την κοινή 
τους πορεία. Είναι αυτές οι πολύωρες συσκέψεις για 
όσα τους απασχολούν. Η απόφαση εκτός του ότι 
πρέπει να είναι κοινή, πρέπει να είναι και 
εκτελέσιμη. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει με τις 
χαρούμενες στιγμές. Συντροφεύουν ο ένας τον άλλο 
και μαζί στραγγίζουν το ποτήρι της χαράς. 
Κι όμως! Πιο πολύ μάς νοιάζουν οι διαφορές μας. 
Μας ενδιαφέρει επίσης το μέτρο σύγκρισης αυτών 
των διαφορών. Εξαντλούμαστε στην προσπάθεια να 
τις ελαττώσουμε, πότε με απειλές και πότε με 
επιμονή μέχρι να φέρουμε τον άλλον στα «νερά» 
μας. Μπορεί να έχουμε δίκιο σε μια περίπτωση, 
μπορεί να έχουμε επιχειρήματα, μπορεί στα όσα 
επιμένουμε να είναι πραγματικά για το κοινό 
συμφέρον. Τι νόημα όμως έχει να κάνουμε τη ζωή 
μας ένα διαρκή αγώνα εξαφάνισης του 
διαφορετικού; Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να 
φαινόμαστε όμοιοι; Τι νόημα έχει να αγαπούμε τους 
όμοιους με μας; Αυτό κάνουν και οι οπαδοί μιας 
αθλητικής ομάδας. Αγαπούν την ομάδα τους και 
μισούν οτιδήποτε έχει να κάνει με άλλες ομάδες. 
Πού είναι η ανωτερότητα της αγάπης μέσα στις 
προσωπικές σχέσεις δύο διαφορετικών ανθρώπων; 



Όταν λοιπόν δεν μπορείς να πλησιάσεις πραγματικά 
τον άλλο ή – το χειρότερο – υποκρίνεσαι πως 
παραμένεις κοντά του, τότε αναζητάς ή δέχεσαι τη 
συγκατοίκηση. Κάνεις πως τον δέχεσαι αλλά πάντα 
έχεις το νου σου στην πίσω πόρτα. Γνωρίζεις πως 
αυτό δεν είναι ούτε σωστό ούτε τίμιο αλλά το 
δέχεσαι. Και σε αυτήν την περίπτωση, απλά 
καταχωνιάζεις το φόβο της απόρριψης και 
προσπαθείς να αισθάνεσαι δικαιωμένος, που 
συντηρείς μια τέτοια σχέση. Πολλές φορές μάλιστα, 
το διατυμπανίζεις, σαν να πέτυχες κάτι το σπουδαίο. 
Ιδίως στα μάτια των τρίτων. Δεν αισθάνεσαι όμως 
ευχαριστημένος με αυτήν τη σχέση. Απαιτείται 
γενναιότητα, για να φανερώσεις το μέσα σου και να 
φέρεις στο φως τα στραβά που κάποτε σου έμαθαν. 
Μετά χρειάζεται τεράστια τόλμη κι από τους δύο 
συντρόφους, για να προχωρήσουν σε σύγκριση, να 
αναγνωρίσουν λάθη και υποκρισίες. Στο τέλος 
πρέπει να ξεχειλίσουν και οι δύο τους από παιδική 
αθωότητα, για να ενωθούν τα αντίθετα και να 
αφομοιωθούν τα πιστεύω τους σε ένα ενιαίο και 
αδιάσπαστο σύνολο. Αυτό που θα τους χαρακτηρίζει 
σαν ζευγάρι. Αυτό σημαίνει ένωση και μέσα από 
μια τέτοια διαδικασία επέρχεται η ολοκλήρωση. 

Και τώρα το ερώτημα: πώς πρακτικά θα πετύχω 
αυτήν την ολοκλήρωση; Υπάρχουν τρία σπουδαία 
πράγματα. που αφορούν τον εαυτό μου και πρέπει 
εγώ να εξετάσω. 



● η εκτίμηση 

δηλαδή κατά πόσο είμαι σε θέση να αναγνωρίσω και 
να βαθμολογήσω τις αξίες μου, τις ικανότητές μου, 
τις δεξιότητές μου, τις γνώσεις μου. 
● η ηθική απολαβή και ικανοποίηση 

δηλαδή κατά πόσο μπορώ να αποσπώ ηθική 
δικαίωση και ικανοποίηση από τις σχέσεις μου με 
τους άλλους ανθρώπους. Σχέσεις που δεν μπορούν 
να προσφέρουν ηθική απολαβή και ικανοποίηση 
είναι κούφιες. 
● η ευτυχία 

είναι εκείνο το συναίσθημα που με βεβαιώνει ότι 
βρίσκομαι στο σωστό μονοπάτι, αυτό που μου 
προσφέρει την ηδονή του να ζω, να είμαι σε σχέση 
με τους άλλους δίπλα μου, μια σχέση ηθικής 
ικανοποίησης. 
● η ολοκλήρωση 

η αδιάλειπτη διαδικασία με την οποία εκτιμώ τις 
καταστάσεις που με αφορούν, επιλέγω αυτές που 
τελικά μού παρέχουν ηθική ικανοποίηση και σε κάθε 
στιγμή με κάνουν να νιώθω ευτυχισμένος. 
Ας θυμηθούμε, ο ολοκληρωμένος άνθρωπος δεν 
επηρεάζεται από τις εξωτερικές καταστάσεις, 
ακριβώς γιατί έχει το πλεονέκτημα να εκτιμά τα 
πάντα γύρω του και να παραμένει κοντά μόνο σε 
όσα προσφέρουν ηθική ικανοποίηση και 
δημιουργούν το συναίσθημα της ευτυχίας. Ο 



πραγματικά «ειρηνικός» πολεμιστής αδιαφορεί για 
την υπάρχουσα κατάσταση (Dan Millman). 

Όλα αυτά μοιάζουν με ένα πίνακα ζωγραφικής. Το 
κύριο θέμα, αυτό που είναι τονισμένο, είναι ο εαυτός 
μου. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του πίνακα οδηγούν 
το βλέμμα του θεατή στο κύριο θέμα. Αυτά τα 
υπόλοιπα στοιχεία είναι απαραίτητα γιατί 
ουσιαστικά οριοθετούν τον ορίζοντα και το βάθος 
της απεικόνισης του εαυτού μου. Αυτά όμως τα 
στοιχεία δεν έρχονται σε αντιπαράθεση μαζί μου, 
γιατί πέρασαν από το κόσκινο της εκτίμησης. 
Μπορεί να είναι αντίθετα, διαφορετικά αλλά με την 
εξακριβωμένη από μένα αξία τους συντελούν τώρα 
στη δική μου ικανοποίηση, στη δική μου ευτυχία και 
στη δική μου ολοκλήρωση. 
Εξυπακούεται, κάθε τι που δεν έχει τη δική μου 
εκτίμηση δεν μπορεί να συμβάλλει ούτε σε 
ικανοποίηση ούτε σε ευτυχία ούτε βέβαια σε 
ολοκλήρωση. Εδώ χρειάζεται το θάρρος να 
απορρίψω όσα δεν χαίρουν της δικής μου εκτίμησης 
χωρίς να ασχοληθώ με αισθήματα και 
συναισθήματα. Αν κάποιος προσπαθήσει και 
εξασκηθεί με ένα οικείο του πρόσωπο ή έστω με μια 
κατάσταση και να δώσει ακριβή εκτίμηση, τότε θα 
μάθει τον τρόπο να αναγνωρίζει σε πρόσωπα και σε 
πράγματα την αξία τους. Θα μάθει να κινείται με 
άνεση ανάμεσα σε όμορφα και άσχημα. Τίποτα δεν 
θα τον ανησυχεί, γιατί θα έχει πια τον τρόπο να 
επεξεργάζεται τα εξωτερικά του ερεθίσματα. Δεν θα 



είναι πλέον έρμαιο τυχαίων ή επιφανειακών 
συναισθημάτων. Τότε πραγματικά οι σχέσεις του με 
άλλους ανθρώπους αποκτούν ενδιαφέρον. Πώς είναι 
δυνατόν τότε να νιώσει κανείς μόνος, ξεκομμένος 
και έρημος; Είναι πια μέσα σε όλα και όλα έχουν μια 
ωραία σχέση μαζί του. 
Προσοχή, μπορεί και εγώ να είμαι ένα αντικείμενο 
σε μια σχέση και να έχω μια αντίστοιχη εκτίμηση 
από έναν άλλον άνθρωπο. Αυτός ο άλλος μπορεί να 
με έχει εκτιμήσει κάπως χαμηλά σε βαθμολογία. Δεν 
θυμώνω μαζί του. Δεν ξεσηκώνω τον κόσμο με τα 
παράπονά μου. Σκέπτομαι, τι μπορεί να είναι αυτό 

που τον έκανε να με βαθμολογήσει έτσι; Αν δεν 
μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό του, τότε πρέπει να 
τολμήσω να τον ρωτήσω. Αν πραγματικά είμαι γι 
αυτόν ένα πρόσωπο χαμηλής αξίας, να η ευκαιρία 
μου, τώρα έχω να κάνω κάτι γι αυτό. Να βρω τις 
αιτίες που με εμποδίζουν να ανέβω βαθμολογικά, αν 
πιστεύω πως αυτός ο άνθρωπος εξακολουθεί να με 
ελκύει και επιπλέον επιθυμώ ακόμα να έχω μια 
ωραία σχέση μαζί του. Αν πάλι, παρόλα όσα θα 
κάνω, αυτός προτιμάει κάποιον άλλον από εμένα, 
τότε πρέπει να δεχτώ πως υστερώ. Σε αυτήν την 
περίπτωση έχω δύο επιλογές: γίνομαι καλύτερος από 
τον ανταγωνιστή μου ή στρέφω το ενδιαφέρον μου 
κάπου αλλού. Και τα δύο θα μου δώσουν την 
ευκαιρία να γίνω καλύτερος, οπωσδήποτε όμως δεν 
θα με οδηγήσουν στην τρικυμισμένη θάλασσα του 
εγωισμού, της αντεκδίκησης ή στο βάλτο του 



ψυχικού μαρασμού και της απομόνωσης. Στη 
χειρότερη περίπτωση, θα έχω ακόμα ένα έργο να 
επιτελέσω. Κάτι που αφορά εμένα και τη βελτίωσή 
μου. Τουλάχιστον οι κόποι μου στο μέλλον θα έχουν 
βρει ένα σκοπό, ένα νόημα. Η ζωή μου, η ζωή όλων 
μας, πρέπει να έχει νόημα, αλλιώς δεν είναι ζωή. 
Έχει εκφυλιστεί σε απλή διαβίωση δηλαδή το νόημά 
της εξαντλείται στα μέσα που συντελούν στο βίο 
(φαγητό, ύπνος, αναπαραγωγή). Η επιβίωση όμως 
θέτει πάνω στον απλό βίο κάτι άλλο. Είναι το νόημα 
του να βιώσω, ο σκοπός της ζωής, η απάντηση στο 
«γιατί ζω». Μόλις γίνει αντιληπτό αυτό, τότε αρχίσει 
η αναβίωση, η προσπάθεια να αποκατασταθούν τα 
πάντα στο βίο, απομακρύνοντας λαθεμένες απόψεις 
και κακώς κείμενα, με σκοπό να παρουσιαστεί μια 
άλλη μορφή. Είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που 
επιχειρούμε σε μια παλιά εικόνα, σε ένα παλιό 
έπιπλο ή σε μια παλιά οικοδομή, ώστε να 
αποκαλυφτούν στο τέλος γνήσιες αξίες. 
Συνοψίζοντας, θα αναφερθούμε με παραδείγματα 
στα παραπάνω, αλλά προσοχή, σε καμιά περίπτωση 
δεν αποτελούν προτροπή για εφαρμογή. 
Ας υποθέσουμε πως ο Νίκος είναι γιατρός και 
ανήκει στην τέταρτη κατηγορία. Έχει σοβαρές 
σπουδές και τα καταφέρνει σε πολλά καθημερινά 
πράγματα. Είναι ένας άνθρωπος μορφωμένος που 
δεν μπορείς να τον ξεγελάσεις υπερτιμολογώντας, 
για παράδειγμα, τη δαπάνη μιας περίφραξης. Είναι 
σε θέση να σε ελέγχει. 



Αν ο Νίκος επιθυμεί μια ήσυχη οικογενειακή ζωή, 
χωρίς εξάρσεις γιατί θέλει να είναι αφοσιωμένος στα 
δικά του ενδιαφέροντα, είναι πιθανόν να προτιμήσει 
για ταίρι του τη Νίνα. Μια γυναίκα από την πρώτη 
κατηγορία, που δεν θα ξέρει πολλά και δεν θα τα 
καταφέρνει σε πολλά. Καθόλου δεν τον πειράζει μια 
τέτοια κατάσταση, γιατί άνετα αυτός καλύπτει τα 
δικά της κενά. Αυτό θα ήταν μια έξυπνη κίνηση εκ 
μέρους του για μια επιθυμητή και απροβλημάτιστη 
συμβίωση. Μα γιατρός με κομμώτρια; Πέστε ότι 
θέλετε, ο Νίκος νιώθει μια χαρά. «Μπορείτε και να 
σκάσετε από το κακό σας». 
Εξίσου πετυχημένη μπορεί να θεωρηθεί η κίνηση 
της Νίνας, που, εκτός από το θαυμασμό των γύρω 
της για τον γάμο της με γιατρό, δεν θα ανακατεύεται 
σε καθημερινές ή έκτακτες και απρόσμενες 
σκοτούρες. Άλλο που δεν θέλει. 
Αν όμως ο συγκεκριμένος Νίκος θέλει κάτι άλλο, 
ίσως διακοσμητικές ικανότητες ή κάποιες άλλες 
καλλιτεχνικές ιδιότητες από το ταίρι του; Αν είναι 
τύπος που θέλει να κυκλοφορεί με κάποια που να 
έχει τη δική της κοινωνική θέση και οντότητα; Ε, 
τότε είναι φανερό πως πρέπει να αλλάξει κατηγορία. 
Μάλλον θα αναζητήσει το ταίρι του από την τρίτη 
κατηγορία. 
Κι αν πάλι αυτός αναζητά πνευματική και υλική 
καταξίωση και στο γάμο του; Τότε είναι φανερό πως 
η τέταρτη κατηγορία είναι μονόδρομος γι αυτόν. 



Επειδή οι περιπτώσεις είναι χιλιάδες και εξίσου 
πολλές είναι οι ιδιαιτερότητες του καθενός και της 
καθεμιάς, η υπόθεση της επιλογής συντρόφου δεν 
είναι μια εύκολη διαδικασία. Δεν μπορεί να 
περιγραφεί μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου. 
Πάντως είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό το ότι 
συναντά κανείς στο διαδίκτυο ανάλογες ιστο-σελίδες 
που προτρέπουν τα μέλη τους να συμπληρώσουν 
ένα, τυπικό αλλά ουσιαστικό ως προς το σκοπό της 
γνωριμίας, ερωτηματολόγιο που θα ακολουθεί το 
προφίλ τους. Δεν έχει εξακριβωθεί πόσα από αυτά 
που γράφονται είναι αληθή. Πάντως είναι κάτι 
μπροστά στο «τίποτα» του χτες. 
Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, πρέπει να 
αναφέρουμε πως κάθε άνθρωπος που ζει σε μια 
μεγάλη πόλη, σαν κι αυτές που γνωρίζουμε, δεν 
είναι κάθε μέρα ο ίδιος από ψυχολογική άποψη. Όλο 
και κάτι συμβαίνει που τον εκτρέπει από το 
συνηθισμένο χαρακτήρα του, έστω για ελάχιστο 
χρονικό διάστημα. Όλες αυτές οι ενοχλήσεις είναι 
δυνατόν να οδηγήσουν έναν άνθρωπο σε 
λανθασμένες επιλογές. 
Άρα, το «ποιος είμαι» είναι σε κάποιο βαθμό θέμα 
του «ποιος επιτρέπουν οι άλλοι να είμαι», το 
περιβάλλον μου. Στατιστικά πρέπει λοιπόν να 
κινηθεί κανείς, με το μέσο όρο των επιθυμιών και 
των αναγκών του. Πραγματικά δύσκολο αυτό το 
έργο γι αυτό και ο έγγαμος βίος καταντά αβίωτος 
στις περισσότερες των περιπτώσεων. 



 

 

 

 

 

Στην πράξη 

 

Αν σας ενδιαφέρει το θέμα των ανθρώπινων 
σχέσεων και αν αναγνωρίζετε πως μια δική σας 
σχέση δεν είναι στα καλύτερά της, τότε σίγουρα θα 
έχετε ανακαλύψει ένα από τα βιβλία αυτό-

βελτίωσης, από αυτά που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε 
βιτρίνα βιβλιοπωλείου. 
Αυτά τα βιβλία είναι γραμμένα από ανθρώπους που 
προσπαθούν να πουν μια γνώμη. Οι συγγραφείς τους 
πιστεύουν πως υπάρχουν τρόποι να βελτιώσει 
κάποιος τις σχέσεις του, αλλά πάντα μέσα από έναν 
κύκλο που συμμετέχουν και άλλοι ομοιοπαθείς ή 
αναφέρονται και οι δικές τους περιπτώσεις. Τα 
βιβλία αυτά συχνά είναι το κάλεσμα σε σεμινάρια, 
οπότε το πράγμα παίρνει και άλλη μορφή. 
Τι θα εξυπηρετούσε λοιπόν, αν και αυτό το βιβλίο 
ήταν γραμμένο σε τέτοιο στυλ; Εννοούμε, ένα βιβλίο 
που σε κάθε του σελίδα θα σας υποδείκνυε τον έναν 
ή τον άλλο τρόπο, ως παιχνίδι ή ως κανόνα 



προσαρμογής. Φυσικά, δεν θα ήταν παράξενο, αν 
περιείχε και ένα είδος αυτό-διάγνωσης και αυτο-

ελέγχου των προσπαθειών σας. 
Όλα αυτά θα ήταν χρήσιμα. Το γεγονός όμως ότι 
υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια βιβλία και συνεχίζουν 
να εκδίδονται άλλα, μας οδηγεί στη σκέψη πως η 
ανάγκη βελτίωσης των ανθρώπινων σχέσεων, 
παραμένει ανεκπλήρωτη. Ωστόσο αυτά τα βιβλία 
πουλάνε, που απλά σημαίνει πως ο κόσμος 
εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό. 
Πώς λοιπόν και δεν έχει βρεθεί ακόμα ο τρόπος να 
αντιμετωπίσει κανείς επιτυχώς τις σχέσεις του; Στο 
δεύτερο μέρος, σε αυτό το βιβλίο, προσπαθήσαμε να 
περιγράψουμε τι μπορεί να είναι ο άνθρωπος και πιο 
ειδικά τι μπορεί να είναι μια γυναίκα και ένας 
άνδρας. Στη συνέχεια, προσπαθήσαμε να πούμε δύο 
λόγια για το πώς μια γυναίκα και ένας άνδρας 
μπορεί να ονειρεύονται τη ζωή τους. 
Κάπου εκεί, έγινε επίσης μια προσπάθεια να 
ερμηνεύσουμε και άλλα θέματα που άπτονται του 
συναισθηματικού μας κόσμου. Τώρα όμως ήρθε η 
ώρα της πράξης. Αρκετά με τις θεωρίες. Το ερώτημα 
που προβάλλει έντονα και απαιτεί λύση είναι: τι 
κάνω, εγώ προσωπικά, με τις δικές μου σχέσεις; Πώς 
μπορώ να τις βελτιώσω; 
Γι αυτό το σκοπό, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε 

κάτι πιο συγκεκριμένο και πρακτικό. 
 



Βήμα πρώτο, το σημαντικό. 
Παίρνω μια λευκή σελίδα χαρτί. Την ονομάζω 
σελίδα Α. Νοητά, διακρίνω τρεις στήλες, σε αυτήν 
τη σελίδα. 
Στην πρώτη στήλη θα γράψω το όνομα του 
ανθρώπου που μαζί του έχω κάποια – οποιαδήποτε – 

σχέση. Σε αυτήν λοιπόν την πρώτη στήλη θα 
υπάρχουν ονόματα όπως: 
Νίκος 

Μαρία 

Παναγιώτης 

Νικολέτα 

Εύη 

Μαρίνος 

 

Ένα όνομα σε κάθε σειρά. Γράφω τα ονόματα όλων 
των ανθρώπων με τους οποίους έρχομαι σε επαφή 
είτε καθημερινά είτε λιγότερο συχνά. Δεν έχει 
σημασία, αν πρόκειται για έναν γείτονα, έναν 
συνάδελφο, ένα φίλο ή έναν ερωτικό σύντροφο του 
σήμερα ή του χτες. 
Στη δεύτερη στήλη, δίπλα σε κάθε όνομα, γράφω τη 
λέξη που προσδιορίζει αυτή τη σχέση. Δηλαδή 
γράφω γείτονας, συνάδελφος, προμηθευτής, πελάτης, 
φίλος, ερωτικός σύντροφος κτλ. 
Κάπως έτσι θα μοιάζει τώρα η σελίδα μου, πριν 
συμπληρώσω την τρίτη στήλη. 
 



Μαριάννα / Συνάδελφος 

Μιχάλης / Προϊστάμενος 

Σοφία / Συγκάτοικος 

Μαρκέλλα / Γειτόνισσα 

 

Πριν όμως συμπληρώσω την τρίτη στήλη, πρέπει να 
σκεφτώ με πολλή προσοχή. Οφείλω, στον εαυτό 
μου, να εξετάσω κάθε σχέση μου και να σκεφτώ, 
αμερόληπτα, προσπαθώντας να προσδιορίσω και να 
χαρακτηρίσω τη σχέση αυτή. Πρέπει να θυμόμαστε, 
πως τις περισσότερες φορές συγχέουμε τις επιθυμίες 
μας με αυτά που πραγματικά συμβαίνουν. Είναι 
σημαντικό τώρα να αποτυπώσουμε την ωμή 
πραγματικότητα. Κανέναν δεν παραλείπουμε ούτε 
τους πρώην ερωτικούς μας συντρόφους. Η 
πιθανότητα να τους συναντήσουμε κάποια στιγμή 
και πάλι μπροστά μας δεν είναι καθόλου μικρή. Όλα 
μπορούν να συμβούν. Το μέλλον δεν είναι ξεκάθαρο 
σε κανέναν από εμάς τους ανθρώπους. Ούτε βέβαια 
θα παραλείψουμε κάποιους συγγενείς, έστω και αν 
έχουμε να τους συναντήσουμε πολλά χρόνια ή αυτά 
που μας συνδέουν πλέον, τις περισσότερες φορές, 
είναι τυπικά κοινωνικά γεγονότα. 
Στην τρίτη στήλη τώρα πρέπει να γράψω το 
χαρακτηρισμό της κάθε σχέσης μου δηλαδή πρέπει 
να αποδώσω, σε κάθε μία από αυτές τις σχέσεις, 
έναν χαρακτηρισμό. Στο προηγούμενο παράδειγμα 
συμπληρώνω:  
 



Μαριάννα / Συνάδελφος / καλή 

Μιχάλης / Προϊστάμενος / αδιάφορη 

Σοφία / Συγκάτοικος / κακή 

Μαρκέλλα / Γειτόνισσα /καλή 

 

Με άλλα λόγια, χρησιμοποιώ μόνο αυτές τις τρεις 
λέξεις καλή – κακή – αδιάφορη, για να περιγράψω 
κάθε μία από αυτές τις σχέσεις μου.  
Με τη λέξη καλή, εννοώ πως η σχέση προκαλεί, σε 
μένα προσωπικά, ευχαρίστηση. Δεν με απασχολεί, αν 
το πρόσωπο με το οποίο σχετίζομαι έχει διαφορετική 
γνώμη. 
Με τη λέξη κακή, εννοώ πως η σχέση αυτή μου 
προκαλεί δυσαρέσκεια δηλαδή δεν με ευχαριστεί. Δεν 
με απασχολεί, αν το πρόσωπο με το οποίο 
σχετίζομαι έχει διαφορετική γνώμη. 
Φυσικά, η λέξη αδιάφορη σημαίνει ούτε το ένα ούτε 
το άλλο. Ούτε και εδώ με απασχολεί, αν το πρόσωπο 
με το οποίο σχετίζομαι έχει διαφορετική γνώμη. 
Τελείωσε ήδη το πρώτο βήμα. Αν έγινε αμερόληπτα, 
τότε έχω κάνει ένα σημαντικό μέρος, για τη 
συνέχεια. 
 

Βήμα δεύτερο, το ουσιαστικό. 
Τώρα θα χρειαστώ τρεις νέες σελίδες. Στην πρώτη, 
από αυτές τις σελίδες, θα γράψω, στην κορυφή, 
ΚΑΚΗ ΣΧΕΣΗ και θα την ονομάζω σελίδα Β. Σε 



αυτή τη σελίδα, μεταφέρω όλα τα ονόματα και την 
περιγραφή της σχέσης από τη σελίδα Α, που έχουν 
τον χαρακτηρισμό ΚΑΚΗ. Δηλαδή τις στήλες 1 και 
2 της σελίδας Α. 
Στην επόμενη σελίδα, που θα ονομάζω σελίδα Γ, 
μεταφέρω όλα τα ονόματα και την περιγραφή της 
σχέσης από τη σελίδα Α, που έχουν τον 
χαρακτηρισμό ΑΔΙΑΦΟΡΗ. 
Στην επόμενη σελίδα, που θα την ονομάζω σελίδα Δ, 

μεταφέρω όλα τα ονόματα και την περιγραφή της 
σχέσης από τη σελίδα Α, που έχουν τον 
χαρακτηρισμό ΚΑΛΗ. 
Τώρα είμαι έτοιμος. Έχω πλέον στα χέρια μου 
ολόκληρη την κατάσταση. Αν θέλω, μπορώ να 
προχωρήσω. Εξαρτάται από μένα αποκλειστικά, τι 
θα κάνω με αυτές τις σχέσεις μου. 
Βήμα τρίτο, το επώδυνο. 
Συμφέρον μου είναι να μεγιστοποιήσω τις καλές 
σχέσεις. Πρώτη μου δουλειά είναι, να μετατρέψω 
κάθε κακή ή αδιάφορη σχέση σε καλή. Από πού με 
συμφέρει να αρχίσω; 
Με συμφέρει να ξεκινήσω από τις κακές σχέσεις. 
Γιατί; Μα γιατί θα ξεκαθαρίσω μαζί τους μια ώρα 
νωρίτερα. Ή θα διορθωθεί μια τέτοια κακή σχέση ή 
ας πάψει να είναι η σχέση, που με συμπεριλαμβάνει 
αλλά δεν μου προκαλεί ευχαρίστηση. Και οι δύο 
περιπτώσεις με ωφελούν. Η πρώτη γιατί αυξάνει τις 



ευχάριστες σχέσεις, η δεύτερη γιατί μειώνει τις 
άσχημες. Δεν με συμφέρει να εμπλέκομαι σε κακές 
σχέσεις. Σε τίποτα δεν με βοηθούν. 
Μόλις τελειώσω με τις κακές σχέσεις, θα κάνω το 
ίδιο με τις άλλες, τις αδιάφορες σχέσεις. Και αυτές 
θα εξελιχτούν σε καλές ή σε μη σχέσεις. Οι 
τελευταίες, ακόμα και αν δεν βελτιωθούν, δεν με 
απασχολούν με την έννοια ότι δεν μου προκαλούν 
σοβαρό πρόβλημα. 
Πώς θα πετύχω να μετατρέψω μια κακή σχέση σε 
καλή; Δεν είναι εύκολο, ειδικά αν δεν έχω 
κατανοήσει τα βασικά. 
- Πιστεύω πως όλοι οι άνθρωποι είμαστε το ίδιο; 
Έχουμε τις ίδιες ανάγκες; Έχουμε, σχεδόν όλοι μας 
την ίδια συμπεριφορά; 
- Πιστεύω πως οι Χριστιανοί ή οι Δυτικοί ή οι Άσπροι 
είναι καλύτεροι από τους υπόλοιπους; 
- Πιστεύω στη δαρβινική θεωρία εξέλιξης των ειδών 
και μέσα από αυτή προσπαθώ να δω και τον 
άνθρωπο ως σύνολο; 
Δεν χρειάζεται να προχωρήσω παρακάτω. Ό,τι και 
αν κάνω, θα αποτύχω. Δεν πρόκειται να βελτιώσω 
το παραμικρό στις σχέσεις μου και στη ζωή μου 
γενικότερα, αν πιστεύω όσα μου έχουν διδάξει ως 
τώρα. Πρέπει να δω τα πράγματα αλλιώς, αυτή τη 
φορά. 



Αλλιώς, σημαίνει να καταλάβω πρώτα από όλα τι 
είναι ο άνθρωπος. Μετά να δω με πολλή προσοχή τι 
είναι ένας άνθρωπος ως γυναίκα και τι είναι ένας 
άνθρωπος ως άνδρας. Πώς σκέπτεται κάθε τύπος 
ανθρώπου σε κάθε στάδιο της ηλικίας του; Τι 
ονειρεύεται; 
Μέσα από τις ιστορίες, που σας διηγηθήκαμε, 
αναδύθηκαν κάποιες συμπεριφορές. Εξηγούνται 
αυτές οι συμπεριφορές, με όσα διαβάσατε σε αυτό 
το βιβλίο; Μήπως παραμένουν, σε σας, κάποια 
μελανά σημεία; Οι αντίστοιχες δικές σας ιστορίες, 
και όσες άλλες έχετε ακούσει, εξηγούνται επαρκώς; 
Είναι κατανοητά όσα συμβαίνουν γύρω σας με βάση 
τις θεωρίες περί ανθρώπου που μόλις διαβάσατε; Αν 
δεν εξηγούνται επαρκώς, τότε χάσατε χρόνο 
διαβάζοντας αυτό το βιβλίο. Αυτό μας λυπεί. Δεν 
ήταν στις προθέσεις μας να σάς δυσαρεστήσουμε. 
Αν όμως κάπως αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν τα 
πράγματα, τότε μάλλον είσαστε σε θέση να 
βελτιώσετε μερικά από αυτά. Αν θέλετε να 
βελτιώσετε κάθε κακή ή αδιάφορη σχέση, πρέπει 
τώρα να κάνετε την πιο σπουδαία εργασία στη ζωή 
σας. 
Θα χρειαστούν ίσως περισσότερες από μια σελίδες, 
πάνω στις οποίες θα αποτυπώσετε λάθη ή 
παραλείψεις, δικές σας ή του προσώπου με το οποίο 
σχετίζεστε. Εξετάστε πρώτα στα δικά σας κακά 
σημεία. Θα χρειαστείτε αρκετό θάρρος, να 
παρουσιάσετε στον εαυτό σας τα δικά σας λάθη. 



Επιστρατεύστε όλες τις καλές σας δυνάμεις, για να 
κρίνετε τα λάθη του άλλου προσώπου. Μην ξεχνάτε 
όμως ούτε για ένα δευτερόλεπτο, τι είναι άνθρωπος, 
γυναίκα ή άνδρας. Μην προσπαθήσετε να κρίνετε με 
τα μέχρι σήμερα δεδομένα. Δείτε αλλιώς, αυτήν την 
φορά, τα πράγματα. 
Όταν θα έχετε τελειώσει με αυτόν τον απολογισμό, η 
μισή δουλειά θα έχει ήδη γίνει. Η συνέχεια είναι 
θέμα τακτικής δηλαδή να βρείτε τον κατάλληλο 
χρόνο, τόπο και ευκαιρία, για μια συνάντηση με το 
άλλο πρόσωπο. Σκοπός σας, σε αυτήν τη 
συνάντηση, είναι να ανατρέξετε στα γρήγορα την 
ιστορία σας μαζί του. Προσοχή όμως, να μην δώσετε 
έμφαση στην περιγραφή των γεγονότων. Αντίθετα, 
να περιγράψετε με άνεση χρόνου τα άσχημα που 
εσείς διαπράξατε και να τονίσετε τη συμπεριφορά 
του άλλου που σας ενόχλησε. Μην αναφέρετε τη 
λέξη «λάθη». Χτυπάει άσχημα. Είναι καλύτερα να 
μιλήσετε για συμπεριφορά. Ακουστικά είναι πιο … 
βολικό και ίσως κάνει το άλλο πρόσωπο πιο 
συνεργάσιμο. Πρέπει να τονίσατε στον άλλον, πως 
επιθυμείτε μια ουσιαστική βελτίωση στη σχέση σας. 
Πείτε «δεν με ενδιαφέρει πλέον να έχω μια κακή 
σχέση μαζί σου. Κάτι τέτοιο με πληγώνει βαθιά. 
Μου προξενεί λύπη και εγώ αποφάσισα από εδώ και 
πέρα να μην λυπάμαι για τις σχέσεις μου». Είναι 
καιρός να δείξετε στο άλλο πρόσωπο, πως δεν έχετε 
πλέον διάθεση να υποστείτε άλλο κακό από τη 
σχέση που έχετε μαζί του. 



Εδώ, η δική σας προσπάθεια τελείωσε. Η υπόθεση 
είναι τώρα στα χέρια του άλλου προσώπου. Μπορεί 
να κατάλαβε και να πήρε το μήνυμα σας. Μπορεί 
πάλι να μην κατάλαβε. Ίσως να μην είναι έτοιμο για 
κάτι τέτοιο, να βελτιώσει δηλαδή τη σχέση του μαζί 
σας. Στην αντίληψή σας εναπόκειται να 
κατανοήσετε πλήρως την κατάστασή του και να 
παραμείνετε σε αυτήν τη σχέση ή να 
απομακρυνθείτε. Μην κάνετε το λάθος, να δώσετε 
παράταση χρόνου. Μην αφεθείτε σε φρούδες 
ελπίδες. Η σχέση σας είναι ήδη κακή ή αδιάφορη. Ή 
θα διορθωθεί, μέσα από μια ειλικρινή αναφορά και 
παραδοχή των επιμέρους κακών χειρισμών ή 
φεύγετε από αυτήν τη σχέση. Τουλάχιστον εσείς 
προσπαθήσατε να κάνετε το καλύτερο. Οτιδήποτε 
άλλο δεν βοηθάει ούτε εσάς ούτε το άλλο πρόσωπο.  
Έτσι λοιπόν θα ολοκληρώσετε αυτό το στάδιο των 
κακών και αδιάφορων σχέσεων. Η αλήθεια είναι, 
πως θα σας ταλαιπωρήσει αρκετά. Σε αυτήν την 
προσπάθεια, κάποια πρόσωπα θα σας αποδώσουν 
ιδιοτέλεια. Κάποια άλλα θα σας υποπτευτούν για 
σκοτεινές προθέσεις. Δείξτε παγερή αδιαφορία σε 
τέτοια σχόλια. Να θυμόσασθε, η σχέση είναι ήδη 
κακή. Το πιθανότερο είναι πως με το πέρασμα του 
χρόνου να γίνει χειρότερη. Ελάχιστα πρόσωπα θα 
καταφέρουν να δουν τις καλές σας προθέσεις. 
Ακόμα λιγότερα θα ανταποκριθούν με τον ίδιο ζήλο. 
Σε αυτά τα λίγα πρόσωπα θέλουμε να σταθούμε 
περισσότερο και να σας διαβεβαιώσουμε πως θα 



είναι τα αγαπημένα σας πρόσωπα στο μέλλον. Αυτά 
θα γεμίζουν τις στιγμές σας με χαρά. Γι αυτά τα 
πρόσωπα, αξίζει κάθε κόπος και ταλαιπωρία. Οι 
αναμνήσεις από αυτά τα πρόσωπα θα καλύπτουν τα 
κενά σας στο μέλλον. 
Όλους τους υπόλοιπους, που δεν θα τους αρέσετε, 
αφήστε τους στον δικό τους κόσμο. Έτσι και αλλιώς 
ποτέ δεν ήταν μαζί σας. Δεν χάσατε τίποτα εξάλλου. 
Συνεχίστε με τους άλλους. 
 

Βήμα τέταρτο, το κυρίαρχο. 
Σειρά, τώρα, έχουν οι καλές σας σχέσεις. Έχετε ένα 
ακόμα σοβαρό έργο να επιτελέσετε αλλά 
οπωσδήποτε αυτό είναι πολύ πιο εύκολο. Πρώτα 
πρέπει να εμπεδώσετε πως όλα αυτά τα πρόσωπα, με 
τον έναν ή τον άλλον τρόπο, συμβάλλουν στο να 
έχετε καλές σχέσεις μαζί τους και ευχαρίστηση στη 
ζωή σας. 
Προφανώς δεν απαιτείται να εντρυφήσετε στις αιτίες 
που οι σχέσεις σας είναι ήδη καλές. Υπάρχει 
ποιότητα σε αυτήν τη διαδικασία, κάτι που 
συμβάλλουν και οι δύο πλευρές. Πρέπει όμως να 
μεταμορφωθείτε για λίγο σε μάντη. Πρέπει να 
προσπαθήσετε να διακρίνετε πιθανές αιτίες που ίσως 
κάποτε να σας στερήσουν αυτήν την ευχαρίστηση. 
Πρέπει να τεθείτε σε επιφυλακή, για όλους αυτούς 
τους κακομαθημένους και τους ζηλόφθονες, που 
αδημονούν να σας χώσουν στο μπαούλο της 



αθλιότητας και της δυστυχίας επηρεάζοντας 
δυσμενώς την καλή σας σχέση. Έχετε χρέος προς 
τον εαυτό σας, να τον προστατέψετε από κακίες 
τρίτων, αυτών που θεωρούν ότι είναι απαραίτητο 
«να χώνουν τη μύτη τους» στις σχέσεις των άλλων.  
Μέσα σε όλα αυτά, ας μην ξεχνάτε να λέτε 
καθημερινά – με το δικό σας τρόπο – ένα απλό, 
εγκάρδιο «ευχαριστώ» σε όλους αυτούς τους 
ανθρώπους που σας γεμίζουν χαρά και ευχαρίστηση, 
μέσα από τη σχέση που έχετε μαζί τους. 



 

 

 

 

 

Είπαν …… 

 

Έχουν κυκλοφορήσει, σε περιοδικά ποικίλης ύλης 
και στο internet, διάφορα, από επώνυμους και 
ανώνυμους για τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ 
ανδρών και γυναικών. 
 

Ακόμα single; 
Μόνον ένας κακοπαντρεμένος άνθρωπος θα σας 
κάνει αυτήν την ερώτηση. Όσο ευγενικά και αν 
προσπαθήσει να την παρουσιάσει, η κατάσταση 
είναι μια και μοναδική: την πάτησε και δεν ανέχεται 
ένας άλλος άνθρωπος (όπως εσείς) να μην την 
πατήσει. Ψάχνει παρέα στην κακοδιάθεσή του. 
Αναζητά ομοιοπαθείς. Θέλει να αναμασάει τα χάλια 
του σχολιάζοντας και κρίνοντας πικρόχολα τον 
αντίπαλο. Το έτερον ήμισυ. 
  



Ο δεσμός σας έσπασε μα, δεν μπορεί να συνδεθείτε 
και πάλι; 

Δύο πράγματα παίζουν εδώ. «Σας γουστάρει», οπότε 
ψάχνει να βρει πόσο τελικό είναι αυτό το σπάσιμο 
στο δεσμό σας. Εύχεται, να ακούσει από το στόμα 
σας ένα αποφασιστικό όχι. 
Το άλλο μπορεί να είναι ότι, δεν θέλει να χωρίσετε 
εσείς. Είτε γιατί δεν μπορεί αυτό το άτομο να 
χωρίσει, από τη δική του σχέση, είτε γιατί νομίζει 
πως σας αξίζει αιώνια τιμωρία παραμένοντας σε μια 
κακή σχέση. Μπορεί πάλι να πιστεύει πως, όσο 
περισσότεροι είναι στην ίδια άσχημη κατάσταση, 
τόσο καλύτερα. 

 

Έχει καβαλήσει το καλάμι 
Μέσα σε ένα ζευγάρι συχνά κατηγορεί ο ένας τον 
άλλο για πολλά. Η έκφραση «καβάλησε το καλάμι» 
αναφέρεται σε υπερβολή στη συμπεριφορά. Αυτό το 
καλάμι μπορεί να έχει πολλές μορφές. Μπορεί να 
είναι π.χ. ένα πολύ φορτωμένο ωράριο εργασίας, 
που απορροφά το ταίρι τις περισσότερες ώρες 
καθημερινά, προσφέροντάς του ηθική ικανοποίηση, 
που προφανώς λείπει από τον ερωτικό τομέα. 
Μπορεί πάλι να έχει μια έντονη τάση να σχολιάζει 
τα πάντα, με έναν ιδιαίτερα ενοχλητικό τρόπο. 
Υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος φέρνει τη 
συζήτηση πάντα σε ένα σημείο, αυτό που προσπαθεί 
να επιβάλλει στον άλλο. Τότε δρα σαν αυτόματος 



τηλεφωνητής, επαναλαμβάνοντας συχνά τη δική του 
σκέψη και άποψη, ως απάντηση σε όλα τα δεινά της 
ανθρωπότητας. Κυρίως είναι κάποιο οικονομικό 
θέμα, μια υπόσχεση που ίσως δεν πραγματοποιήθηκε 
αυτό που τον βασανίζει και δεν λέει να πάει 
παρακάτω. 
Μια τέτοια κατάσταση δηλώνει ουσιαστικά την 
έλλειψη επικοινωνίας, μέσα στο ζευγάρι. Σπάνια 
όμως είναι μόνον αυτό. Μια επιμελής αναζήτηση, θα 
φέρει στο φως και άλλα, πολλά, καλά κρυμμένα. 
Μπορεί πάλι να είναι μια συνήθεια, όπως η παρέα 
του από τα παλιά. Μαζεύονται, λένε τα δικά τους και 
μετά ο δικός σας άνθρωπος τα επαναλαμβάνει και 
εκτός παρέας. Αν η παρέα του παραμένει κλειστή 
και συμπαγής, αυτό μπορεί να σημαίνει για σας 
άρνηση πρόσβασης που με τη σειρά του αναδεικνύει 
το πρόβλημα της αδυναμίας ελέγχου και κριτικής. 
Πιο επιρρεπείς σε τέτοιες παρέες είναι οι άνδρες. Σε 
αυτή την περίπτωση, μια γυναίκα νιώθει κάπως 
περίεργα. Φοβάται τις άλλες γνώμες και εμπειρίες 
που οι άνδρες ανταλλάσσουν μεταξύ τους. 
Κυρίες μου, ησυχάστε. Δώστε ατομικό χρόνο και 
χώρο στον άνδρα σας. Είναι κάτι που τα χρειάζεται 
ως ανθρώπινο πλάσμα, που είναι. Με την ευκαιρία 
αυτή, διεκδικείστε το δικό σας ατομικό χρόνο και 
χώρο. Σίγουρα, θα σας ωφελήσει. 
Φυσικά το ίδιο ακριβώς γίνεται στις αντίστοιχες 
γυναικείες παρέες. Ισχύει «το αυτόν». 



Μήπως η δέσμευση είναι τελικά μια κατάρα; 
Φιλοσοφικό ερώτημα ανωτάτου επιπέδου. Φυσικά 
και είναι κατάρα. Είναι επίσης καταδίκη και 
καταναγκαστικό έργο. Η φύση θα κάνει τη δουλειά 
της ανταποδίνοντας σε λίγη ηδονή. Αυτό είναι το 
«τυρί» στη δική της «φάκα». Το ότι οι περισσότεροι 
από μας επιμένουν να εστιάζουν στο τυρί και να 
αγνοούν την φάκα, δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. 
Υπάρχει και η αποχή. Είναι καθαρά θέμα 
προσωπικής επιλογής. Δεν μας φταίει το άλλο φύλο. 
Η δέσμευση έχει να κάνει με την ίδια μας την 
ύπαρξη. Όποιος νομίζει πως ζει μόνο και μόνο για 
να κάνει μαμ, κακά και νάνι, έχει πρόβλημα. 

 

Δεν γιορτάζεις κάθε μέρα εσύ 

Άρα, δεν σου μιλάμε πάντα με τα καλύτερα ούτε 
φέρνουμε καθημερινά σε σένα δώρα. Είναι και δική 
σου υποχρέωση να ανταποδίδεις τα ίσα. Το κάνεις 
με τους ξένους, έστω τυπικά. Δεν πρέπει να κάνεις 
κάτι καλύτερο με το δικό σου πρόσωπο; 
Ασφαλώς, είναι έτσι! Με μια μικρή παρατήρηση: it 
takes two to tango, που σημαίνει σε κάθε κίνηση του 
ενός, αντιστοιχεί μια συγκεκριμένη κίνηση του 
άλλου. Αυτό το συγκεκριμένη δηλώνει αβίαστα: 
καθορισμένη, τακτική και συμφωνημένη. 
 



Τα χρήματα είναι λίγα, πώς να … 

Πάντα θα είναι λίγα. Μάλιστα θα είναι τόσο 
απελπιστικά λίγα, όσο περισσότερα είναι τα άπιαστα 
όνειρα, που συνεχίζεις να κάνεις. Ξέχασε το χτες. 
Πάει αυτό, πέρασε και πίσω δεν γυρνά. Τα όσα 
σήμερα συμβαίνουν είναι τα όνειρα του χτες. Αν δε 
σου βγήκαν, κάτι δεν έγινε σωστά ή ήταν 
υπερβολικά φορτωμένες οι απαιτήσεις σου. Μήπως 
είναι καιρός να κάνεις κάποιες μετατροπές; Κάνε 
όνειρα προσαρμοσμένα στο σήμερα, για να έχεις 
ελπίδα επιτυχίας στο αύριο. 
Πάντως, οι ανθρώπινες σχέσεις δεν ήταν ποτέ θέμα 
οικονομικό. Οι δικαιολογίες όμως, σχεδόν πάντα 
είχαν και έχουν οικονομικό υπόβαθρο. 
 

Έντονη αυτοκριτική; 
Είναι αυτό που λέμε, σε κατηγορεί ακόμα και η σκιά 
σου; 
Δεν αποκλείεται να είσαι ένας βαθιά αυτογνωσιακός 
άνθρωπος. Αν και δεν έχει, μέχρι σήμερα, 
επιβεβαιωθεί πειραματικά κάτι τέτοιο, ωστόσο δεν 
αποκλείεται. Εκείνο που μάλλον αποκλείεται σε 
σένα, είναι η αποφασιστικότητα, να κάνεις επιτέλους 
κάτι. Όλο κάτι σκέφτεσαι να κάνεις, ποτέ όμως δεν 
το ολοκληρώνεις. Βλέπεις παντού ανεμόμυλους με 
σπαθιά, έτοιμοι να σε τρυπήσουν. 

 



Πρώτα από όλα η καριέρα 

Ναι. Ο καθένας έχει μία τσίμπλα στα μάτια του. 
Αυτό είναι βολικό, για να δικαιολογηθεί πως δεν τα 
βλέπει όλα καθαρά. 
Η αλήθεια όμως είναι πως δεν θέλει να δει καθαρά. 
Δεν θέλει να δει τα υπόλοιπα. Ίσως γιατί πιστεύει 
πως δεν θα τα καταφέρει. Πάντως, δεν γεννιέται 
κανείς, μόνο για να δουλεύει! 

 
Θα μείνεις για πολύ ακόμα εκεί στο παρελθόν σου; 

Αναφέρεται σε όσους παραμένουν κολλημένοι σε 
άτυχες σχέσεις. Είναι όλοι αυτοί, που δεν λένε να 
πάνε παρακάτω. Κλαίνε, για το αγαπημένο τους 
εστιατόριο, που έκλεισε. Πιστεύουν στη 
μοναδικότητα του είδους. 
 

Οι άνδρες κυνηγούν - Οι γυναίκες ψαρεύουν 

Βίκτωρ Ούγκο 
Ασφαλώς, ο γάλλος συγγραφέας, δεν αναφέρεται 
στα αντίστοιχα χόμπι. Κατά τη γνώμη μας, 
παραλληλίζει τις ενέργειες. 
Ο κυνηγός εμπιστεύεται και βασίζεται στο σκύλο 
του. Ο σκύλος αναζητά το θήραμα βασιζόμενος στη 
δική του οσμή. Είναι θέμα εκπαίδευσης και 
εμπειρίας. Το θήραμα σπάνια μένει ακίνητο. Όσο 
περισσότερες οι κινήσεις του θηράματος, τόσο 
περισσότερο μπερδεύεται ο σκύλος και ακόμα 



περισσότερο ο κυνηγός. Πολλές τουφεκιές, λίγα 
μέσα στο σάκο. 
Ο ψαράς δεν έχει σκύλο. Μόνος του κάνει τα πάντα. 
Έχει βέβαια τα σύνεργά του, αλλά αυτός ο ίδιος 
επιτηρεί τα πάντα. Πάνω από όλα έχει υπομονή. 
Ξέρει πότε θα χαλαρώσει και πότε θα τραβήξει. 
Αυτό που δεν ξέρει, είναι τι έχει αγκιστρωθεί στο 
δικό του δόλωμα. Μπορεί να είναι και … αρβύλα. 
Αν όμως είναι ψάρι, τότε χαίρεται. Πόσο θα 
κρατήσει η χαρά του; Είναι θέμα βάρους, 
μαγειρέματος και συνοδευτικών. Αυτό πράγματι 
είναι δύσκολο σαν έργο. 

 

Η γυναίκα θέλει πολλά από έναν άνδρα, ενώ ο άνδρας 
θέλει μόνο ένα, αλλά από πολλές γυναίκες. 

Ειπώθηκε από το ρώσο χιουμορίστα Κονσταντίν 
Μελιχάν αλλά θα μπορούσε να το έχει πει ο καθένας 
από εμάς. Η αλήθεια είναι πως και τα δύο φύλα είναι 
πολυγαμικά πλάσματα. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο 
περισσότερο θα γίνεται φανερή και κατανοητή αυτή 
η ιδιότητα. 
Πότε ένας άνδρας ή μια γυναίκα σταματά την 
αναζήτηση; Η αναζήτηση σταματά ανάλογα με ποιο 
θα συμβεί πρώτο: η κόπωση ή η επιτυχία. Συνήθως 
συμβαίνει το πρώτο. 
 



Ο παράδεισος βρίσκεται εκεί που είναι η Εύα. 
Αυτό ισχυρίζεται ο πολυδιαβασμένος αμερικανός 
συγγραφέας Mark Twain. Είναι μια καθαρή δήλωση, 
που υπενθυμίζει πως ο αγώνας δικαιώνεται με την 
ολοκλήρωση και ενοποίηση των δύο φύλων. Όταν 
τα δύο μισά ταιριάζουν, η γεύση θυμίζει παράδεισο. 
Το ίδιο θα μπορούσε να πει μια γυναίκα για τον δικό 
της Αδάμ. 
 

Βλέπεις πολλούς έξυπνους άντρες με ηλίθιες 
γυναίκες, αλλά ποτέ μια έξυπνη γυναίκα με ηλίθιο 

άντρα. 
Erica Jong, Αμερικανίδα συγγραφέας 

Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς σε αυτήν τη ρήση; Την 
απέχθεια προς το ανδρικό γούστο; Ή την 
καπατσοσύνη των ανδρών, που προκειμένου να 
κάνουν τις βρωμοδουλειές τους, προτιμούν να έχουν 
δίπλα τους ηλίθιες; 
Ποιο είναι το αντίθετο του ηλίθιου, στο δεύτερο 
σκέλος της δήλωσης; Μήπως το πλούσιος, ευγενικός, 
ευδιάθετος, ερωτικός; 
Βλέποντας το όλο μαζί, ένας απλοϊκός άνθρωπος 
μπορεί να οδηγηθεί στο ακόλουθο συμπέρασμα: 
- ο άνδρας, που απατά τη σύζυγό του, είναι έξυπνος 

- η σύζυγος του είναι ηλίθια 

- η ερωμένη του είναι έξυπνη 



- το αντικείμενο του παράνομου έρωτα παραμένει 
αδιευκρίνιστο. 
Στα σοβαρά όμως, ο φάκελος μιας γυναίκας περιέχει 
εντελώς διαφορετικά πράγματα από όσα περιέχει ο 
αντίστοιχος φάκελος ενός άνδρα. Αυτά τα πλάσματα 
μπορεί να προέρχονται από έναν κοινό πρόγονο, 
αλλά είναι στις μέρες μας πολύ διαφορετικά. 
 

Αν δεν υπήρχαν γυναίκες, όλα τα λεφτά του κόσμου 
δεν θα είχαν σημασία. 

Αριστοτέλης Ωνάσης, Έλληνας εφοπλιστής 
Να κάτι που λέει πως οι άνδρες δεν είναι τελικά ούτε 
έξυπνοι ούτε χαζοί. Απλά (νομίζουν) πως είναι σε 
θέση να διακρίνουν, σε ποια γυναίκα αξίζει να τα 
δώσουν όλα. 
 

Το να κερδίσεις έναν άντρα είναι τέχνη.  
Το να τον κρατήσεις είναι επάγγελμα. 

Simone De Beauvoir, Γαλλίδα Συγγραφέας 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η κατάκτηση είναι τέχνη 
και ως τέτοια διδάσκεται, μαθαίνεται. Η διατήρηση 
όμως της κατάκτησης, είναι επάγγελμα. Και όλοι 
γνωρίζουμε πως κάθε επάγγελμα έχει τα δικά του 
μυστικά. Αυτά δεν διδάσκονται. Βιώνονται. 
Επομένως, μία γυναίκα μπορεί να διδαχτεί μέσα σε 
λίγα χρόνια το πώς θα κερδίσει έναν άνδρα. Θα 
χρειαστεί όμως μια επιτυχή επαγγελματική 



σταδιοδρομία, για να αποδείξει πως κατάφερε να τον 
κρατήσει. 
Αγαπητή κυρία Beauvoir, τέτοια λέγατε και ο 
(γυναικείος) πληθυσμός δεν σας ακολουθούσε με 
ανάλογη θέρμη. 

 

Οι άντρες αγαπάνε λίγο και συχνά. 
Οι γυναίκες πολύ και σπάνια. 

Ζαν-Ζακ Ρουσώ, Γαλλοελβετός φιλόσοφος 
Αυτή η δήλωση για τους άνδρες, μας φέρνει στο νου 
τη θεωρία της κβαντομηχανικής. Οι άνδρες έχουν 
συμπεριφορά κβάντα (διακεκριμένες ποσότητες 
συνεχούς ροής). Προφανώς οι γυναίκες είναι κάτι το 
αντίθετο, στη συμπεριφορά τους. Θα μπορούσαμε να 
πούμε, εδώ ισχύει η νευτώνεια φυσική. 
Η δική μας απάντηση είναι, πως η αλήθεια 
εξαρτάται από τη θέση του παρατηρητή (θεωρία της 
σχετικότητας). 

 

Για να είσαι ευτυχισμένη με έναν άντρα, πρέπει να 
τον καταλαβαίνεις πολύ και να τον αγαπάς λίγο. 

Για να είσαι ευτυχισμένος με μια γυναίκα, πρέπει να 
την αγαπάς πολύ και να μην προσπαθείς να την 

καταλάβεις καθόλου. 
Hellen Rowland, Αμερικανίδα χιουμορίστρια 

Ακόμα μια δήλωση υπέρ της θεωρίας περί αντιθέτων 
πλασμάτων ή φύλων που ενισχύει την άποψη πως 



κανείς δεν πρέπει να επενδύει σε μια σχέση 
προσδοκώντας σε κοινά χαρακτηριστικά. 
 

Η γυναίκα μου είναι ζώδιο της γης. Εγώ είμαι ζώδιο 
του νερού. Μαζί είμαστε ζώδιο της λάσπης. 
Henry Youngman, Αμερικανός κωμικός 

Απολύτως πετυχημένη παρομοίωση. Το θέμα είναι τι 
μπορεί να κάνει κανείς με μια τέτοια λάσπη. Την 
πετάει ο ένας στο πρόσωπο του άλλου ή αποτελεί 
την απαραίτητη συγκολλητική ουσία των δομικών 
υλικών της σχέσης; 

 

Στον έρωτα, τα κοινά σημεία είναι αυτά που κάνουν 
μία σχέση ευχάριστη, αλλά οι μικρές διαφορές είναι 

αυτές που της δίνουν ενδιαφέρον. 
Ναι, έτσι είναι. Πόσο όμως διατηρείται ο έρωτας; Η 
εμπειρία αναφέρει, πως δεν διαρκεί πολύ. Υπάρχει 
άραγε τρόπος να συνεχιστούν αυτές οι 
ενδιαφέρουσες μικρο-διαφορές; 
Η δική μας θέση είναι, πως υπάρχει τρόπος, αρκεί τα 
όποια λάθη να μην ξεπερνούν το μέγεθος του μικρού 
δηλαδή εκείνου που δεν θα ξεσηκώσει θύελλα, δεν 
θα κάνει τον άλλο να «στραβώσει» και να 
«μουλαρώσει». 
 



Δεν αγαπάς μία γυναίκα επειδή είναι ωραία, είναι 
ωραία επειδή την αγαπάς. 

Που σημαίνει, η αγάπη είναι κάτι που δημιουργείται 
ανάλογα με αυτόν που έχεις απέναντι. Πρέπει να 
υπάρχει κάτι που θα αναγκάσει την αγάπη να 
δημιουργηθεί μέσα σου, γι αυτό το πρόσωπο. 
Δεν υπάρχει χερούλι που μόλις το γυρίσεις, η αγάπη 
ρέει, όπως το κρασί μέσα από την κάνουλα του 
βαρελιού. Δεν είμαστε βαρέλια με αποθηκευμένη 
αγάπη. Γεννιέται μέσα μας, εκείνη την ώρα, και 
προσφέρεται. Προφανώς πρέπει να προϋπάρχει η 
εκτίμηση και ο σεβασμός προς κάποιο πρόσωπο. 
Επίσης πρέπει να δεχτούμε το δικαίωμα του άλλου 
προσώπου για ελευθερία στις επιλογές του, μια 
ελευθερία που δικαιούται ο καθένας μας πάνω σε 
αυτόν τον πλανήτη. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις 
ύπαρξης της αγάπης. 

 

Μπορεί να είσαι μόνο ένας άνθρωπος, σε αυτό τον 
κόσμο, αλλά μπορεί και να είσαι ολόκληρος ο κόσμος, 

για έναν άνθρωπο... 
Και όπως είναι αναμενόμενο, είναι δύσκολο να 
εξερευνήσει κανείς ολόκληρο τον κόσμο. Γι αυτό 
μην απελπίζεσαι, αν κάποιες στιγμές ο άλλος δεν σε 
κατανοεί. 
 



Η αληθινή αγάπη αρχίζει εκεί που τελειώνει η 
επιθυμία για ανταπόδοση. 

Για να πούμε του στραβού το δίκιο, ανταπόδοση 
σημαίνει συναλλαγή. Είναι κάτι που μετριέται. 
Μπαίνει σε ζυγαριά. Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν 
έχουν σχέση με την αγάπη. Δυστυχώς, η αγάπη δεν 
μπορεί να μετρηθεί ούτε υπάρχει τρόπος να βρεθεί 
το βάρος της. 
 

Μπορείς να δίνεις χωρίς να αγαπάς, αλλά δεν μπορείς 
να αγαπάς χωρίς να δίνεις. 

Από πλευράς ανθρωπολογικής γραμματικής, το 
ρήμα δίνω είναι ο μέλλοντας χρόνος του ρήματος 
αγαπώ. 
Επομένως, δίνει όποιος αγαπά είτε αυτό είναι 
φανερό είτε όχι. Αν ο άλλος δεν μπορεί να πάρει, 
σκέψου, αναρωτήσου, μήπως η δική σου αγάπη είναι 
κάπως … 

 

Αυτό που δίνει η αγάπη ποτέ δεν χάνεται. 
Φωλιάζει στη καρδιά κάποιου άλλου. 

Με την προϋπόθεση η φωλιά του άλλου, να χωράει 
τη δική σου αγάπη. Γιατί είδαμε αγάπες που δεν 
χωρούσαν στις στενές «φωλιές» κάποιων. 
Είναι τελικά τέχνη το να αγαπάς και να 
προσαρμόζεις την αγάπη σου. Γι αυτό αλλιώς 



αγαπάς το παιδί, αλλιώς τον σύντροφό, αλλιώς τους 
γονείς και κάπως αλλιώς όλους τους υπόλοιπους. 
 

Κάποιες προσεύχονται, να παντρευτούν τον άντρα 
που αγαπάνε. 

Κάποιες άλλες να αγαπήσουν τον άντρα, 
που θα παντρευτούν. 

Η αγάπη δεν έρχεται με προσευχές. Θέλει κόπο και 
τρόπο. Κυρίως το δεύτερο. 
 

Το να αγαπιέσαι πολύ από κάποιον σου δίνει δύναμη. 
Το να αγαπάς πολύ κάποιον σου δίνει κουράγιο. 

Και ζωτικότητα και ενέργεια και αποτέλεσμα φέρνει 
σε αυτόν που προσφέρει την αγάπη του. Πολλές 
φορές, το να δίνεις αγάπη έχει καταπληκτικά 
ευεργετήματα πάνω σου. 

 

Για να έχεις απόλυτο έλεγχο στο σώμα σου, 
απαιτούνται τρία πράγματα: 

ένας στόχος - μία αγάπη και ένα όνειρο 
Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος, για να μιλήσει 
κανείς για τα ουσιώδη, αυτά που αποτελούν την ίδια 
τη ζωή. Μόνο όσοι πραγματικά ζουν, ονειρεύονται 
αγαπημένους στόχους. 
Ας συμπληρώσουμε κάτι, που ίσως ανακαλύψετε 
την χρησιμότητά του. 



Σε μια σχέση, κάθε άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει 
άλλους τρεις. Πρόκειται για τον εαυτό του, το άλλο 
πρόσωπο και τον εαυτό του άλλου προσώπου. Είναι 
σαν να παλεύει ταυτόχρονα με τρεις. Δύσκολο αυτό 
αφού οι αντίπαλοι είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ 
τους. 
Ο πιο δύσκολος αντίπαλος είναι ο εαυτός του άλλου 
προσώπου. Είναι άγνωστος και αόρατος. Πρέπει 
κανείς να είναι οξυδερκής και γνώστης της 
ανθρώπινης συμπεριφοράς, για να μπορέσει να τον 
εντοπίσει και να αλληλοεπιδράσει επιτυχώς με 
αυτόν. 
Το άλλο πρόσωπο, ως ύπαρξη, είναι ένα καθαρά 
ανθρώπινο πλάσμα, αδύναμο, γεμάτο από πάθη και 
επιθυμίες. Κάνει σχεδόν τα ίδια που κάνουν όλοι οι 
άλλοι άνθρωποι. Με λίγη εμπειρία, πολλά μπορούν 
να διορθωθούν ή να γίνουν πιο υποφερτά. 
Από αυτούς τους τρεις, ο πιο εύκολος αντίπαλος 
είναι ο εαυτός μας. Στην ουσία, πρόκειται για ένα 
βλάκα. Είναι φορτωμένος με παράξενα και 
αταίριαστα πράγματα, τα οποία επιμένει να 
κουβαλάει και να μάς ακολουθεί πιστά παντού. 
Θυμίζει πάρα πολύ τον βοηθό του golfer, που 
μεταφέρει τα μπαστούνια του παίχτη. Κάνει μάλιστα 
ακριβώς το ίδιο με αυτόν τον βοηθό. Προτείνει τη 
λύση που κατά την γνώμη του, είναι η πλέον 
κατάλληλη. Στις ανθρώπινες σχέσεις όμως, σπάνια η 
συμβουλή του είναι χρήσιμη. Τις περισσότερες 
φορές εκφράζει φόβο και συμβουλεύει να το 



βάλουμε στα πόδια. Άλλοτε είναι τόσο αισιόδοξος 
που εύκολα προσπερνά απλές και ολοφάνερες 
κακοτοπιές. Κάποτε είναι τρομερά επιθετικός και 
εκνευριστικά ακατάδεχτος, χωρίς προφανή λόγο. 
Όπως όμως είπαμε, είναι ένας βλάκας. Αρκεί να 
γνωρίζεις ότι είναι και ένας κακοπαθημένος. Τότε, 
εύκολα θα βρεις τη δικαιολογία που χρειάζεσαι, για 
να τον παραμερίσεις. Κάθε φορά, μπορείς να του 
θυμίζεις πως τα όσα συμβουλεύει, εκεί από τα 
υπόγεια, βαθιά στο μέσα μας, δεν είναι και ότι το 
καλύτερο. Πες του, τα πράγματα δεν είναι όπως τα 
έμαθε, τότε, από ανθρώπους που κάτω από πίεση και 
άγνοια τον δίδασκαν. Είναι πολύ διαφορετικά και 
οπωσδήποτε πιο απλά. Εμείς, οι άνθρωποι, έχουμε 
μια σχεδόν μόνιμη τάση να παρουσιάζουμε τα 
εύκολα σαν δύσκολα. Εμείς είμαστε που 
τοποθετούμε τις δυσκολίες ανάμεσά μας. Εμείς, 
φοβισμένοι καθώς είμαστε, προσπαθούμε να 
φοβίσουμε και τον άλλο. Η παροιμία το θυμίζει: 
φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό τον Γιάννη. 
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