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Γάμος χωρίς συντροφικότητα

Μεταξύ 5 και 19 Φεβρουαρίου προβλήθηκε

στο διαδίκτυο το θεατρικό έργο της Άννας

Αδριανού «Οι πιο δυνατές». Προέρχεται από

έναν θεατρικό μονόλογο του Στρίντμπεργκ «η

πιο δυνατή». Με αφορμή και αφετηρία αυτό το

μονόλογο η Άννα Αδριανού δημιούργησε το

«Οι πιο δυνατές» το οποίο ανέβηκε με επιτυχία

στην Αθήνα και άλλες επαρχιακές πόλεις πριν

από 7 χρόνια.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των θεμάτων

που μας προκαλούν την επιθυμία να κάνουμε

μια συζήτηση. Το έργο το είδαμε χθες με τη σύ-

ντροφό μου και μετά …άναψε μεταξύ μας η συ-

ζήτηση. Τι κριτική να κάνω σ’ έναν άνθρωπο

που γνωρίζω χρόνια, που έχουμε συνεργαστεί

στο παρελθόν και που είμαστε φίλοι; Κάτι σχό-

λια που ξεκινάν «επειδή σ’ αγαπάω θα είμαι

αυστηρός μαζί σου» είναι ένας έμμεσος τρό-

πος για να βγάλεις …χολή. Γι’ αυτό θα εστιάσω

στους ουσιαστικούς προβληματισμούς που

μου δημιούργησε το περιεχόμενο του έργου. 

Ο πρώτος προβληματισμός έχει να κάνει με

τους ρόλους της συζύγου και της ερωμένης. Όχι

μιας οποιασδήποτε ερωμένης, αλλά εκείνης

που διάλεξε να μείνει σ’ αυτή τη θέση μ’ έναν

παντρεμένο σκηνοθέτη για δέκα χρόνια. Η ίδια

δείχνει να πιστεύει ότι είχε πιο ουσιαστική

επαφή με τον άντρα αυτόν απ’ ό,τι η σύζυγός

του, με την οποία συνεχίζει να ζει. 

Από την άλλη, η σύζυγος πιστεύει ότι βγήκε

«νικήτρια» μετά από αυτή τη δεκαετή σύ-

γκρουση (και σύγκριση) και οικτίρει την άλλη

που η «…φουκαριάρα» έμεινε μόνη. Βέβαια,

όπως εξελίσσεται το έργο, αποκαλύπτεται ότι

το μόνο που κατάφερε η σύζγυγος, ήταν να

κρατήσει μεν το γάμο της, όχι όμως και τη συ-

ντροφικότητα. Στο σημείο αυτό, θ’ αναφερθώ

στο βιβλίο μου «Δεν ξέρω τι θέλω» (Θυμάρι,

2001) που ασχολείται με τις συναισθηματικές

μας ανάγκες. Εκεί, για την ανάγκη της συντρο-

φικότητας γράφω ότι υπάρχουν τρεις δυνάμεις

που, η καθεμία από μόνη της, μπορεί να κρατή-

σει ένα ζευγάρι μαζί για πολλά χρόνια ή και για

όλη τους τη ζωή. 

Η πρώτη δύναμη είναι η αμοιβαία έλξη. Είναι

αυτό που ο B. Masters και η V. Johnson  αποκα-

λούν «ο δεσμός της ηδονής» κι έχουν μάλιστα

εκδώσει βιβλίο με αυτόν τον τίτλο. Είναι κάτι

σαν μια ακτίνα λέιζερ που δημιουργείται ανά-

μεσα σε δύο ανθρώπους όπου κανείς δεν μπο-

ρεί να εξηγήσει πώς δημιουργείται και πώς

…εξαφανίζεται. Όσο όμως διαρκεί, η σχέση

διατηρείται. 

Η δεύτερη δύναμη είναι αυτή που ονομάζω

συναισθηματική επαφή. Αυτή την παρομοιάζω

με το παλαμάρι που κρατάει μια βάρκα. Αποτε-

λείται κυρίως από την αμοιβαία εμπιστοσύνη,

την ποιότητα επικοινωνίας ανάμεσα στο ζεύ-

γος, την ικανότητα να συναισθάνονται ο ένας

τον άλλον, και τον τρόπο που λειτουργούν όταν

συγκρούονται. Υπάρχουν ζευγάρια που η ανά-

μεσά τους έλξη έχει πάψει προ καιρού και οι

σεξουαλικές τους σχέσεις είναι αραιές. Είναι

όμως ικανοποιημένοι από τη σχέση τους και

αποζητάν ο ένας τη συντροφιά του άλλου διότι

υπάρχει ανάμεσά τους συναισθηματική επα-

φή.

Για την τρίτη δύναμη αναζητάω πάνω από 20

χρόνια έναν όρο που να την περιγράφει πλή-

ρως, αλλά μέχρι τώρα δεν έχω βρει κάτι τέτοιο.

Στο βιβλίο μου «Δεν ξέρω τι θέλω» την έχω

…βαφτίσει συναισθηματική ασφάλεια. Είναι

μια δύναμη που, από μόνη της, μπορεί να κρα-

τήσει δύο ανθρώπους για μια ζωή. Ας μην

υπάρχει ανάμεσά τους ίχνος έλξης και, αντί για

συναισθηματική επαφή, να υπάρχει  ακόμα και

μια παγερή συναισθηματική αποξένωση.

Όμως η σχέση εξακολουθεί να …επιβιώνει. Τη

δύναμη αυτή, όπως είπα, δυσκολεύομαι να τη

βάλω σε λέξεις, αλλά μπορώ εύκολα να την κά-

νω εικόνα:

Είναι σαν μια χοντρή σιδερένια αλυσίδα που

τους κρατάει μαζί. Αρχικά, κάθε χρόνος είναι κι

ένας κρίκος. Όταν προκύψουν παιδιά, κάθε

χρόνος γίνεται και δύο και τρείς και πέντε κα-

μιά φορά κρίκοι. Η δύναμη αυτή ούτε ανεξήγη-

τη είναι σαν τη λέιζερ ούτε αποτέλεσμα της κα-

λής ποιότητας επαφής. Είναι ο παράγοντας

«χρόνος». Αλλιώς νιώθεις μ’ έναν σύντροφο

μετά από 5 χρόνια, αλλιώς μετά από 15, κι αλ-

λιώς μετά από 25. Στην πρώτη περίπτωση η

αλυσίδα έχει το πολύ δέκα κρίκους ενώ στην

τρίτη έχει περίπου ογδόντα. Τι είναι αυτό που

αυξάνεται με τα χρόνια; Πώς το λέμε; «Συναι-

σθηματική ασφάλεια», «σιγουριά», «βόλεμα»,

«συνήθεια»; Όλα αυτά μαζί;

Φαίνεται πως οι δύο αυτές γυναίκες, όταν

αξιολογούν αυτή τη δεκαετή εξωσυζυγική σχέ-

ση διαλέγουν διαφορετικά κριτήρια. Είπαμε οι

τρεις δυνάμεις είναι η έλξη (ο έρωτας) η συναι-

σθηματική επαφή και η συναισθηματική

ασφάλεια (σιγουριά). Σ’ αυτά προσθέτουμε και

την αμοιβαία εμπιστοσύνη, που οι έρευνες δεί-

χνουν ότι είναι ο βασικότερος παράγοντας σε

κάθε πετυχημένη σχέση. 

Φαίνεται πως η ερωμένη αξιολογεί τη σχέση με

βάση τα δύο πρώτα κριτήρια: Την έλξη και τη

συναισθηματική επαφή. Η σύζυγος τη στηρίζει

στην τρίτη διάσταση που είναι η αίσθηση (ή

ψευδαίσθηση) της «συναισθηματικής ασφά-

λειας», που της παρέχει η σχέση.

Πάμε τώρα στη «σιγουριά» που έδειχνε να

νιώθει αυτή η «νικήτρια» σύζυγος. Τι σόι σι-

γουριά είναι αυτή; Του έχει εμπιστοσύνη; Όσον

αφορά στη σεξουαλική και τη συναισθηματική

αποκλειστικότητα, καμία απολύτως. Σε τι του

έχει εμπιστοσύνη; Ότι δεν θα την εγκαταλείψει

κάποια μέρα; Ούτε γι’ αυτό είναι σίγουρη. Το

μόνο για το οποίο είναι σίγουρη είναι ότι την

έχει ανάγκη. Δηλαδή μένει μαζί της όχι επειδή

το διαλέγει, αλλά επειδή δεν μπορεί να λει-

τουργήσει χωρίς αυτήν. Η ύπαρξή της στη ζωή

του, τού προσφέρει τη συναισθηματική ισορ-

ροπία η οποία του δίνει τη δυνατότητα να είναι

ενεργητικός, δημιουργικός και … να γκομενίζει.

Τώρα, αν αυτή είναι μια ρεαλιστική αξιολόγη-

ση του γάμου και του άντρα της ή μια ψευδαί-

σθηση, είναι κάτι που ο θεατής καλείται να το

κρίνει μόνος του.

Όσον αφορά το ποια από τις δύο ήταν η πιο

δυνατή, όλα εξαρτώνται από το τι θεωρούμε

«δύναμη». Αν δύναμη είναι να αντέχεις και να

ξεπερνάς τις δυσκολίες που παρουσιάζει μια

σχέση, ήταν και οι δύο δυνατές, η καθεμία με

τον τρόπο της. Απλά, η σύζυγος ήταν πιο απο-

τελεσματική στο να διατηρηθεί η σχέση. Δεν

ξέρουμε όμως, αν η ερωμένη  επιθυμούσε ένα

στιλ ζωής σαν της συζύγου.  Αν «δύναμη» είναι

να παλεύεις για να κατακτήσεις και να κρατή-

σεις αυτόν που αγαπάς, τότε η σύζυγος δείχνει

πιο δυνατή. Πάλι δεν γνωρίζουμε όμως, αν η

ερωμένη είχε τέτοιες προθέσεις.

Τέλος να πω και κι εγώ «το μακρύ μου και το

κοντό μου»: Στο τελευταίο γκρο πλαν της

Άννας, το πρόσωπό της μου φάνηκε κάπως πα-

ραμορφωμένο. Πιο συγκεκριμένα, θα τραβού-

σα την κάμερα 30 εκατοστά πιο πίσω. 

Φαντάζομαι πως αν η αντιπαράθεση αυτή ήταν

ανάμεσα  σε δύο άντρες, οι διάλογοι θα ήταν

εντελώς διαφορετικοί.

Πάντα τέτοια Αννούλα.

Γιώργος Πιντέρης



Υγρά και τρίτη ηλικία

Ο εν Μελβούρνη ξάδελφός μου Πέτρος, μου

έστειλε προ ημερών ένα άρθρο που αναφέρε-

ται στο γιατρό Arnaldo Liechtenstein, ένα κα-

θηγητή στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου

του Sao Paulo της Βραζιλίας. Το αρχικό κείμενο

που έλαβα ήταν μεταφρασμένο από το Google.

Αναζήτησα το όνομά του και βρήκα συνεντεύ-

ξεις του παρόμοιες σε περιεχόμενο με το κείμε-

νο που μου έστειλε ο Πέτρος. Η άποψή του μου

φάνηκε ενδιαφέρουσα. Παραθέτω ένα από-

σπασμα (με δική μου μετάφραση) σαν ένα ερέ-

θισμα για περαιτέρω αναζήτηση από όσους εν-

διαφέρονται. 

«Κάθε φορά που διδάσκω κλινική ιατρική

στους μαθητές του τέταρτου έτους, θέτω την

ακόλουθη ερώτηση: Ποιες είναι οι αιτίες της

διανοητικής σύγχυσης στους ηλικιωμένους»; 

Μερικοί απαντούν: «Όγκοι στο κεφάλι». Απα-

ντώ: Όχι! 

Άλλοι προτείνουν: «Πρώιμα συμπτώματα του

Αλτσχάιμερ». Απαντώ ξανά: Όχι! 

Με κάθε απόρριψη των απαντήσεων τους, οι

ερωτήσεις τους στερεύουν. Και μένουν με το

στόμα ανοιχτό όταν αναφέρω ότι μια από τις

πιο συνηθισμένες αιτίες είναι η αφυδάτωση.

Μπορεί να ακούγεται σαν ανέκδοτο, αλλά δεν

είναι. Οι άνθρωποι πάνω από 60 παύουν συ-

στηματικά να νιώθουν δίψα και συνεπώς στα-

ματούν να πίνουν υγρά.

Αν δεν υπάρχει κάποιος γύρω τους να τους

υπενθυμίζει να πίνουν υγρά, αφυδατώνονται.

Η αφυδάτωση επηρεάζει ολόκληρο το σώμα.

Μπορεί να προκαλέσει ξαφνική η διανοητική

σύγχυση, πτώση της αρτηριακής πίεσης, αυξη-

μένους καρδιακούς παλμούς, στηθάγχη, κώμα

έως και θάνατο. Αλλά υπάρχουν κι άλλες επι-

πλοκές. Παρόλο που αφυδατώνονται δεν νιώ-

θουν την ανάγκη να πιούν νερό διότι οι εσωτε-

ρικοί ισορροπητικοί τους μηχανισμοί δεν λει-

τουργούν καλά. Παρόλο που δείχνουν υγιείς, η

φθορά των μεταβολικών λειτουργειών τους

μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβες σε ολόκληρο

το σώμα.   

Εδώ είναι δύο συστάσεις: 

1) Συνηθίστε να πίνετε υγρά. Τα υγρά περιλαμ-

βάνουν νερό, χυμούς, τσάγια, νερό καρύδας,

γάλα, σούπες και φρούτα πλούσια σε νερό,

όπως καρπούζι, πεπόνι, ροδάκινα και ανανά.

Το πορτοκάλι και το μανταρίνι λειτουργούν

επίσης. Το σημαντικό είναι ότι κάθε δύο ώρες

πρέπει να πίνετε λίγο υγρό. 

2) Ειδοποίηση για μέλη της οικογένειας: Προ-

σφέρετε συνεχώς υγρά σε άτομα άνω των 60

ετών. Ταυτόχρονα, παρατηρήστε τα. Εάν συνει-

δητοποιήσετε ότι αποφεύγουν τα υγρά και,

από τη μια μέρα στην άλλη, είναι ευερέθιστα,

παρουσιάζουν δύσπνοια ή έλλειψη προσοχής,

αυτά είναι σχεδόν σίγουρα επαναλαμβανόμε-

να συμπτώματα αφυδάτωσης.

Χιόνια και στη Γλυφάδα!

Δεν κράτησαν πολύ, αλλά ήταν

μπόλικα. Αυτό το φυτό έχει φτιάξει

το δικό του ingloo. 
Φωτογραφία. Μάριος Σπυρόπουλος

Ο τίτλος
Ίσως, ο πιο σημαντικός παράγοντας για την

εμπορική επιτυχία ενός βιβλίου, να είναι το

εξώφυλλο. Επίσης και το οπισθόφυλλο είναι

σημαντικό προκειμένου να πάρεις μια ιδέα για

το τι διαπραγματεύεται το βιβλίο. Όμως, το αν

θα σου τραβήξει το βιβλίο το ενδιαφέρον ώστε

να το πιάσεις στα χέρια σου, εξαρτάται από το

εξώφυλλο.

Τα στοιχεία που επηρεάζουν την εμπορική

επιτυχία ενός εξωφύλλου είναι η εικόνα του, ο

τίτλος και ο υπότιτλος. Υποθέτω πως εδώ δεν

υπάρχει κάποια συνταγή. Άλλες φορές ο παρά-

γοντας που μετράει  περισσότερο  είναι τα ει-

καστικά στοιχεία, κι άλλες ο τίτλος. Για παρά-

δειγμα, η επιτυχία του βιβλίου μου «Δεν ξέρω

τι θέλω» (Θυμάρι, 2001) οφείλεται κατά 85%

στον τίτλο. Είναι μια έκφραση γνώριμη σε

όλους τους ανθρώπους. Όλοι μας έχουμε δια-

στήματα που  δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Ο υπό-

τιτλος δίνει και μια επιστημονική χροιά: «Η ψυ-

χολογία των αναγκών μας». Τώρα, όσο για το

εικαστικό μέρος, το βιβλίο έχει μια ολοσέλιδη

φωτογραφία μια ακρογιαλιάς που είχα φωτο-

γραφίσει κάποτε στη Νάξο. Όμως, κι ένα σκέτο

μονόχρωμο εξώφυλλο να είχε, από τον τίτλο

και μόνο το βιβλίο ήταν …καταδικασμένο να

πετύχει.

Το θέμα που με απασχολεί εδώ, είναι πώς δια-

λέγεις έναν τίτλο; Κρίνοντας από την συγγρα-

φική μου ιστορία (υπάρχουν 35 τίτλοι μου στην

αγορά) νομίζω πως πέρασα από φάσεις. Στην

πρώτη φάση ο τίτλος ήταν το πρώτο πράγμα

που έγραφα. Όλα τα άλλα ακολουθούσαν.

Όταν με ρωτάν «πώς μπορεί κάποιος να γίνει

συγγραφέας;» η απάντησή μου είναι απλή: Να

έχει κάτι να πει και να υπάρχουν άνθρωποι που

ενδιαφέρονται να το ακούσουν. 

Τα θέματα τα διάλεγα από τη συχνότητα με

την οποία τα συναντούσα στις επαγγελματικές

συζητήσεις με τους επισκέπτες μου. Έτσι το

πρώτο βιβλίο μου έχει τίτλο «Αντιμετωπίζο-

ντας το χωρισμό» (1982). Απευθύνεται σε αν-

θρώπους που χωρίζουν μετά από ένα γάμο ή

μετά από μια σημαντική γι’ αυτούς σχέση. Το

δεύτερο (1983) έχει να κάνει μ’ ένα πρόβλημα

που εξακολουθεί να είναι πολύ συχνό στις μέ-

ρες μας: Την  υποχωρητικότητα. Ο τίτλος είναι

«Εσύ, τα δικαιώματά σου και οι άλλοι». Έτσι

συνεχίστηκαν τα πράγματα, μέχρι που φτάσα-

με στο 8ο βιβλίο που είχε αρχικό τίτλο «Η

αστρολογία στο μικροσκόπιο ενός ψυχολόγου»

(1989). Τι έγινε εκεί; Μέσα από την πολύ κοντι-

νή σχέση που είχε ο εκδότης (Θάνος Γραμμέ-

νος) με τους βιβλιοπώλες έγινε αντιληπτό ότι οι

αναγνώστες το παρεξήγησαν και νόμισαν ότι

γράφω ένα βιβλίο …αστρολογίας ενώ εγώ την

καταδικάζω με επιστημονικά τεκμήρια. Έτσι, το

επανεκδώσαμε με τίτλο  «Ένας ψυχολόγος κρι-

τικάρει την αστρολογία». Παρόλα αυτά, το βι-

βλίο αυτό δεν πήγε όπως περίμενα. Η εξήγηση

είναι απλή: Κάποιος που δεν πιστεύει στην

αστρολογία γιατί να το διαβάσει; Ξέρει ότι όλα

αυτά είναι ανοησίες. Δεν έχει ανάγκη να του το

…αποκαλύψω εγώ. Από την άλλη, αυτός που

πιστεύει στην αστρολογία (και για όλα τα δεινά

το ζώδιό του φταίει) γιατί να διαβάσει ένα βι-

βλίο που θα του χαλάσει το παραμύθι του;

Αφού «υπάρχει ...Άγιος Βασίλη ό,τι και να γρά-

φει ο Πιντέρης». Πάντως το συμπεριλαμβάνω

στα δώδεκα πιο αγαπημένα μου.

Το ενδιαφέρον είναι ότι, την ίδια ακριβώς χρο-

νιά (1989) έγινε πάλι το ίδιο: Το βιβλίο είχε τίτ-

λο «Ψάρια στον αφρό» και υπότιτλο «Μια μι-

κρή αλλαγή, φέρνει μια μεγάλη». Αυτό είναι

ένα από τα βιβλία που το εξώφυλλο σου τρα-

βάει το μάτι αυτόματα. Έχει φτιάξει ο Σταύρος

Γεωργιάδης ένα καταπληκτικό και πολύχρωμο

κωμικό σκίτσο. Έτσι, παρόλο που ο τίτλος δεν

έλεγε κάτι ιδιαίτερο, κάποιοι το αγόρασαν

επειδή με γνώριζαν σα συγγραφέα και με ακο-

λουθούσαν. Όμως, και πάλι ο εκδότης δεν ήταν

ευχαριστημένος. Είχε κάνει ο ίδιος την επιμέ-

λεια κειμένου και πίστευε πως οι πωλήσεις  δεν

ήταν ανάλογες με την αξία του. Έτσι, στην πρώ-

τη ανατύπωση βάλαμε για τίτλο τον υπότιτλο:

«Μια μικρή αλλαγή, φέρνει μια μεγάλη» και το

«Ψάρια στον αφρό» το κάναμε υπότιτλο.

Έτσι κύλησαν τα πράγματα, μέχρι που το 1995

έγραψα ένα βιβλίο πάνω στην συντροφικότητα

με δόκιμο τίτλο «Ανακάλυψε τον τρόπο που

σχετίζεσαι». Από εδώ και μπρος ο εκδότης άρ-

χισε να κάνει ...χοντρές παρεμβάσεις. Επέμενε

ο τίτλος να γίνει «Διαλέγοντας σύντροφο» που

δεν είναι αυτή η ουσία του βιβλίου! Επειδή

επέμενα κι εγώ, το «Ανακάλυψε τον τρόπο που

σχετίζεσαι» μπήκε σαν υπότιτλος, αλλά ...με

μεγάλα γράμματα. Μέχρι και το τέλος της συ-

νεργασίας μου με τις εκδόσεις Θυμάρι (2007)

με μερικές εξαιρέσεις  τους περισσότερους τίτ-

λους τους διάλεγα εγώ και μάλιστα ο τίτλος

ήταν η αφετηρία του βιβλίου. 

Το 2013 ξεκινά η συνεργασία μου με τις εκδό-

σεις Ψυχογιός. Στο πρώτο βιβλίο που τους πρό-

τεινα, είχα βάλει για τίτλο «Τα ψυχοσωματικά»

ή «Οι ψυχοσωματικές διαταραχές», δεν θυμά-

μαι καλά. Μόλις είδα τον τίτλο που πρότεινε ο

εκδοτικός οίκος ενθουσιάστηκα. Ήταν πολύ κα-
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λύτερος και ταυτόχρονα πιο εύστοχος όσον

αφορά την ουσία του βιβλίου: «Χαρά , η καλύ-

τερη θεραπεία». Μάλιστα! Αυτός ήταν τίτλος

και όχι εκείνο το νερόβραστο «Οι ψυχοσωματι-

κές διαταραχές» που θυμίζει …άσπρη μπλού-

ζα. Στα επόμενα βιβλία, ο εκδοτικός οίκος απο-

δέχοταν τους τίτλους που πρότεινα. Όμως, σ’

ένα βιβλίο που έγραψα κι εκδόθηκε το 2016,

τους παρέσυρα σ’ ένα τίτλο που λίγη σχέση

έχει με το περιεχόμενό του. Τα θέματα που

πραγματεύεται είναι στο κέντρο της εφαρμο-

σμένης κοινωνικής ψυχολογίας. Τα θέματα

αυτά είναι:

1. Το πρόβλημα της κοινωνικής δικτύωσης.

2. Η δημιουργία μιας νέας κοινωνικής αναδι-

κτύωσης μετά από έναν χωρισμό από μια μα-

κροχρόνια σχέση.

3. Η δικτύωση μέσα από το διαδίκτυο.

4. Η αίσθηση μιας «κοινωνικής θητείας» που

πρέπει να κάνει το άτομο μέχρι να φτάσει σε

κάποια ηλικία (γάμο και παιδί) και  οι γάμοι

σκοπιμότητας στους οποίους οδηγεί.

5. Τα διαζύγια από γάμους που δεν έγιναν βά-

σει συναισθημάτων, αλλά βάσει …προδιαγρα-

φών.

6. Οι απαραίτητες κοινωνικές δεξιότητες επι-

κοινωνίας και του φλερτ. Πολλοί άνθρωποι

που δυσκολεύονται να βρουν σύντροφο, ενώ

έχουν πράγματα να πουν, δεν ξέρουν πώς να

πιάσουν μια κοινωνική συζήτηση, πόσο δε

μάλλον, να φλερτάρουν.

Ωραία: Αν σου ζητούσα να βάλεις έναν τίτλο σ’

ένα βιβλίο με αυτό το περιεχόμενο, τι τίτλο θα

διάλεγες; Ό,τι και να διάλεξες, είναι πιο εύστο-

χο από το «Πού είναι οι άντρες;» που διάλεξα

εγώ.

Και ο εκδοτικός οίκος συμπλήρωσε  τον υπότιτ-

λο «Γνώρισε ενδιαφέροντες ανθρώπους που

αναζητούν μια σχέση». Έτσι, το βιβλίο δίνει την

εντύπωση ότι απευθύνεται σε ...γεροντοκόρες

που παραμένουν στα αζήτητα. Έκανα μια πρό-

ταση στον εκδοτικό οίκο, στην πρώτη ανατύ-

πωση να βάλουμε για υπότιτλο «Πού είστε βρε

κορίτσια;» αλλά πέρασαν πέντε χρόνια και η

ανατύπωση αυτή δεν ήρθε... Κι έτσι τώρα,

υπάρχει φαινομενικά ο εξής φαύλος κύκλος:

Για να αλλάξει ο υπότιτλος πρέπει να γίνει ανα-

τύπωση. Για να γίνει ανατύπωση πρέπει ν’ αλ-

λάξει ο υπότιτλος. Όμως, τι να σου κάνει ο υπό-

τιτλος όταν ο τίτλος είναι …άσχετος;

Έτσι, προτίθεμαι να ζητήσω από τον εκδοτικό

οίκο, το βιβλίο αυτό να αποσυρθεί εντελώς και

να επανέλθει ένα νέο βιβλίο με τίτλο (που θα

αποφασίσουμε από κοινού) και ανανεωμένο

περιεχόμενο ώστε να είναι πιο σύγχρονο μιας

και πέρασαν ήδη πέντε χρόνια.

Για παλαιότερα τεύχη της

Εφημεριδούλας

και για πολύ 

περισσότερα

πατήστε εδώ:

https://www.pinteris.gr

Ποιος πρέπει να κόψει το κλαδί;
Έπεσε χιόνι στη Γλυφάδα και το έστρωσε. Το εί-

δε αυτό η δικιά μου που δεν πίστευε ότι κάτι

τέτοιο  είναι εφικτό, κι άρχισε να χοροπηδάει

απ’ τη χαρά της. Μαζί της άρχισαν να χοροπη-

δάν και οι τέσσερεις γάτες μας και, μέσα σε λί-

γη ώρα, το σπίτι είχε μετατραπεί σε παιδική χα-

ρά. Για εμάς, που κατοικούμε στη Γλυφάδα, ο

ξαφνικός χιονιάς ήταν ένα πολύ ευχάριστο διά-

λειμμα. Δεν κράτησε ούτε 48 ώρες και μετά

επανήλθαμε στην κανονικότητα που είναι συ-

νήθως λιακάδα.

Στα βόρια προάστεια όμως, η κατάσταση ήταν

εντελώς διαφορετική. Σε όλα σχεδόν, κόπηκε

το ρεύμα και σε μερικά, όπου το νερό παρέχε-

ται με ηλεκτροκίνητη αντλία, κόπηκε και το νε-

ρό. Βέβαια, εδώ αναρωτιέται κανείς: «Καλά,

τόσα χρόνια δεν τους έχει κόψει να έχουν δί-

πλα στην αντλία μια ηλεκτρική γεννήτρια»; Το

θέμα είναι πως στα Βόρια προάστεια το υψό-

μετρο διατήρησε το χιόνι για πολύ περισσότε-

ρες μέρες απ’ ό,τι στη Γλυφάδα. Υπήρξαν χιλιά-

δες οικογένειες που έμειναν για μια εβδομάδα

χωρίς ρεύμα, νερό και θέρμανση! Ο λόγος;

Σύμφωνα με την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΗ

(ΔΕΔΔΗΕ) το 90% των διακοπών οφείλονταν σε

ηλεκτρικά καλώδια που είχαν κοπεί από κλα-

διά δέντρων που έπεσαν πάνω τους από το βά-

ρος του χιονιού. Κι’ από κει και πέρα, αρχίζει το

τσίρκο της αναζήτησης ευθυνών. Ποιος είχε

την ευθύνη που τα κλαδιά έκοψαν τα καλώδια;

Ποιος θα έπρεπε να τα είχε κόψει; Οι κατανα-

λωτές κατέδειξαν τη ΔΕΔΔΗΕ. Η ΔΕΔΔΗΕ με τη

σειρά της λέει «Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε

εμείς ποια κλαδιά έπρεπε να έχουν κοπεί και

πού βρίσκονται; Αυτή είναι ευθύνη του κάθε

Δήμου». Ο …κάθε Δήμος με τη σειρά του λέει:

«Δεν έχουμε εμείς τη δικαιοδοσία ν’ αποφασί-

ζουμε ποιο δέντρο ή ποιο μεγάλο κλαδί μπορεί

να κοπεί και πιο όχι. Αυτό είναι αρμοδιότητα

της Δασικής Υπηρεσίας». Η Δασική υπηρεσία

πάλι, λέει: «Το γεγονός ότι εμείς εγκρίνουμε

ποιο δέντρο θα κοπεί, δεν σημαίνει ότι είναι δι-

κή μας η ευθύνη να το κόψουμε κιόλας». Και

ποιανού είναι ευθύνη να το κόψει βρε παιδιά;

«Της ΔΕΔΔΗΕ»… Κι έτσι ο φαύλος κύκλος ολο-

κληρώνεται. 

Φυσικά, από δω και πέρα, θ’ αρχίσουμε να μι-

λάμε για την ανεπάρκεια των κρατικών υπηρε-

σιών και τη δυσκαμψία και τη βραδύτητα της

γραφειοκρατίας. Όμως, τα ίδια ακριβώς φαινό-

μενα έγιναν και στην τεράστια πολιτεία του Τέ-

ξας των ΗΠΑ. Αυτοί, κατ’ αρχήν αιφνιδιάστη-

καν από το χιόνι και οι υποδομές για την αντι-

μετώπισή του λειτουργούσαν πλημμελώς λό-

γω παρατεταμένης αχρησίας. Κι εκεί χιλιάδες

(ίσως εκατομμύρια) άνθρωποι έμειναν χωρίς

ρεύμα που σημαίνει και χωρίς θέρμανση. Κι

άρχισε κι εδώ το γαϊτανάκι της αναζήτησης ευ-

θυνών. Το αποτέλεσμα ήταν ένας φαύλος κύ-

κλος σαν το δικό μας. Ο ένας φορέας μετέθετε

την ευθύνη στον άλλον.

Αυτό έγινε η αφορμή ν’ αναφερθώ στους πα-

ράγοντες που δημιουργούν τέτοια αδιέξοδα

και φαύλους κύκλους. Οι παράγοντες αυτοί θα

μπορούσαν να ονομαστούν «Πηγές επαγγελ-

ματικού στρες». Τι είναι αυτές οι πηγές; Είναι

συνθήκες εργασίας που αυξάνουν τις πιθανό-

τητες να δημιουργηθούν επαγγελματικές πιέ-

σεις. Η πρώτη κατηγορία είναι οι πιέσεις που

δημιουργούνται από τον επαγγελματικό ρόλο.

Αυτές είναι:

1. Η υπερφόρτωση ρόλων: Δηλαδή ο επαγγελ-

ματικός ρόλος που κα-

τέχεις είναι για περισ-

σότερους από έναν

μόνον άνθρωπο. Για

παράδειγμα, ενώ εί-

σαι η λογίστρια ταυτό-

χρονα σου έχουν ανα-

θέσει και το ρόλο της τηλεφωνήτριας με αποτέ-

λεσμα να δυσκολεύεσαι να συγκεντρωθείς στα

λογιστικά και να κάνεις λάθη.

2. Η ασάφεια ρόλου: Δεν είναι ξεκάθαρα

προσδιορισμένη η περιγραφή των ευθυνών και

των υποχρεώσεών σου. 

3. Ανεπάρκεια ρόλου: Κατέχεις κάποια θέση

στην οποία

βρέθηκες χω-

ρίς να έχεις τις

ικανότητες ή

να είσαι κατάλ-

ληλα εκπαι-

δευμένος, με

α π ο τ έ λ ε σ μ α

να μην μπορείς

ν’ ανταπεξέλ-

θεις.
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4. Οριοθέτηση ρόλου: Εδώ είναι το πρόβλημα

με την ευθύνη για την κοπή των κλαδιών που

έκοψαν τα καλώδια του ρεύματος. Ποιος είχε

την ευθύνη για την κοπή των κλαδιών; Φαίνε-

ται πως εδώ τα πράγματα δεν ήταν ξεκάθαρα

διότι  άλλη υπηρεσία έχει την ευθύνη να εγκρί-

νει την κοπή, κι άλλη να την εκτελέσει.

5. Φυσικό περιβάλλον: Σε τι συνθήκες εργάζε-

σαι. Υπάρχουν αναθυμιάσεις; Σε τι θερμοκρα-

σίες εργάζεσαι; Το επάγγελμά σου ανήκει στα

«ανθυγιεινά»; 

6. Διαπροσωπική πίεση: Υπάρχει ένταση τις

σχέσεις με τους συναδέλφους ή τους προϊστά-

μ ε ν ο ύ ς

σου. Για

π α ρ ά -

δειγμα, ο

δ ι ε υ θ υ -

ντής σου

συστημα-

τ ι κ ά

μπλοκά-

ρει κάθε

πρωτοβουλία που παίρνεις.

Στο περιοδικό Ψυχογραφήματα

θα βρείτε πρόσφατο άρθρο μου

με τίτλο «Η ηδονή και το σεξ»
https://www.psychografimata.com/

%ce%b7-

%ce%b7%ce%b4%ce%bf%ce%bd%ce

%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-

%cf%84%ce%bf-

%cf%83%ce%b5%ce%be/

8ος Χρόνος !
Κάθε Τετάρτη 11:00 π.μ.
ακούτε από το διαδίκτυο 

στον Καρδιά 95
την εκπομπή 

Χαβαλές & Επιστήμη
με τη Μαρίτα Μυρωνάκη

και τον Γιώργο Πιντέρη.

Ψυχολογικά θέματα

με αφορμή 

την επικαιρότητα.

Αναμεταδίδεται
Σάββατο 11:00 π.μ.

Προβλήματα Οργάνωσης Χώρου

Τελειώνουμε σήμερα μ’ ένα ερωτηματολόγιο

που ερευνά κατά πόσο ανήκουμε στην τέταρτη

κατηγορία που είναι οι Εντελώς τσαπατσούλη-

δες. Έχεις τρεις επιλογές: Ποτέ (0 βαθμοί) Κά-

που-κάπου (1 βαθμός) Συχνά (2 βαθμοί)

1. Χάνεις συχνά πράγματα;  Π ΚΚ Σ

2. Σου παραπονούνται οι γύρω σου γα την τσα-

πατσουλιά σου; Π ΚΚ Σ

3. Σ’ ενοχλεί όταν σου ζητάν να μαζέψεις την

ακαταστασία σου;    Π ΚΚ Σ

4. Συμφωνείς ότι «Ένα τακτικό γραφείο είναι-

δείγμα ενός αρρωστημένου νου»;

Π ΚΚ Σ

5. Σου φαίνεται βουνό να επιστρέψεις τα

σκεύη κι τα εργαλεία που χρησιμοποίησες για

να κάνεις μια δουλειά όταν τελειώσεις;

Π ΚΚ Σ

6. Είναι μονίμως άπλυτα πιάτα στο νεροχύτη;  

Π ΚΚ Σ

7. Βαριέσαι το σκούπισμα και το συγύρισμα;

Π ΚΚ Σ

8. Δυσκολεύεσαι να καταλάβεις γιατί οι άλλοι

ενοχλούνται από την ακαταστασία;

Π ΚΚ Σ

9. Κοιτάζεις ένα δωμάτιο και παραβλέπεις την

ακαταστασία;

Π ΚΚ Σ

10. Αισθάνεσαι σα να έχεις πιο σημαντικά και

δημιουργικά πράγματα να κάνεις από το να τα-

κτοποιείς;

Π ΚΚ Σ

Η Βαθμολογία:

0 - 6  Δεν είσαι Τσαπατσούλης

7-13  Έχεις ισχυρές τάσεις τσαπατσουλιάς.

14 -20  Είσαι εντελώς τσαπατσούλης.

Γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι Τσαπατσούλη-

δες;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί ένας άν-

θρωπος να είναι τσαπατσούλης. Μερικοί από

αυτούς είναι:

1. Έτσι ήταν στην οικογένειά τους. Αυτό το μο-

ντέλο έχουν και το θεωρούν φυσικό.

2. Δεν προσέχουν τις συνθήκες γύρω τους γιατί

ο νους τους είναι αλλού. Ο αφηρημένος καθη-

γητής που το γραφείο του επικρατεί χάος και

αυτός στην κοσμάρα του.

3. Περνάνε μια περίοδο κατάθλιψης και δεν

έχουν καθόλου ενέργεια για συγυρίσματα.

4. Είναι αδέξιοι. Σ’ ένα τραπέζι σ’ ένα εστιατό-

ριο μετά από ένα γεύμα για τέσσερεις μπορείς

εύκολα να βρεις πού καθότανε ο τσαπατσού-

λης.

5. Σε κάτι ή σε κάποιον επαναστατούν. Μπορεί

να μεγάλωσαν σ’ ένα υπερβολικά οργανωμένο

σπίτι, κολλέγιο ή οικοτροφείο όπου υπέστησαν

μεγάλη καταπίεση προς την οποία επαναστα-

τούν.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

pinteris.gr
ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΩΡΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΜΑ
1. Η Διανοητική Νοημοσύνη

2. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη

3. Η ψυχολογία του Καρλ Γιούνγκ:

4. Συναισθήματα που δεν εξηγούνται

5. Η Ευθύνη - Μια άγνωστη λέξη

6. H θεωρία του Carl Rogers

7. Σεξ Αυτοπαρατήρηση

8. Το Φλερτ

Κάτι δεν πάει καλά

Αυτή την εποχή, η σύντροφός μου Ζωή

Κορέα, διερευνά ένα θέμα που προκύπτει

με κάποιες τράπεζες. Έχει να κάνει με την

«εξυπηρέτηση»  που έκαναν οι τράπεζες

μέσω της  αναστολής μερικών μηνιαίων

δόσεων στο πλαίσιο διευκόλυνσης των

δανειοληπτών με ρυθμισμένα δάνεια.

Όσοι ανήκετε σ’ αυτή την κατηγορία, κά-

ντε έναν έλεγχο του υπολοίπου των δα-

νείων σας, και θα επανέλθουμε. Αν διαπι-

στώσετε κάτι «ενδιαφέρον» μέσα από αυ-

τό τον έλεγχο, θα θέλαμε πολύ να μας το

γνωστοποιήσετε. Υπάρχει πιθανότητα να

έχει επιτελεσθεί κάποια νομιμοφανής πα-

ρανομία που ισοδυναμεί με σκάνδαλο.

Διαδραστική Εφημεριδούλα

Οι αναγνώστες  μπορούν να συμμετέχουν

ενεργά με τρεις τρόπους:

Ο πρώτος, με το να προτείνουν θέματα

για τα οποία θα ήθελαν να μάθουν κάτι

περισσότερο. 

Ο δεύτερος με σχόλια, απορίες και παρα-

τηρήσεις που – αν παρουσιάζουν ενδια-

φέρον και δεν είναι μακροσκελή – θα

μπαίνουν σε  μια μόνιμη στήλη με τίτλο Η

ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ. 

Ο τρίτος με κάποιο σύντομο άρθρο, δικό

του ή κάποιου άλλου. Όλα αυτά πάντα με

αποστολή στο pinteris@hotmail.com.

Στα τελευταία τεύχη δεν έχω λάβει από κάποι-

ον κάτι που να είναι δημοσιεύσιμο. Από «ευ-

χαριστώ» πάω καλά. Γράψτε κάτι βρε!


