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Αλ βάισ όιεο ηηο εθαπηόκελεο θαη κεηά βγάισ ηνλ θύθιν, έρσ κόλν επζείεο νη νπνίεο
είλαη γξακκηθέο, όκσο όηαλ ηηο ζρεδηάδνπκε κ’ απηό πνπ είλαη κηα πνιιαπιόηεηα,
όιεο απηέο νη γξακκέο κηιάλε γηα έλα πξάγκα, γηα ηνλ θύθιν, ρσξίο λα είλαη θακία ν
θύθινο. Η εξώηεζε πνπ θάλεη λνκίδσ όηη ζηέθεη θαη δελ ιέεη αλαγθαζηηθά όηη
«ρξεηάδνκαη ηα εξγαιεία κνπ γηα λα θαζνξίζσ ηη ιέσ». Μπνξεί ηα εξγαιεία λα
παξάγνπλ έλα έξγν πνπ είλαη πην πάλσ από κέλα. Απηό ην βιέπεηε θαη κε ηνπο
ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο. Απιώο ζε θάπνηα θάζε είπαηε όηη ην ζεκαληηθό είλαη λα
ην θάλσ θη όρη λα ην ζέισ. Ο Schopenhauer ιέεη «κπνξείο λα θάλεηο ό,ηη ζέιεηο, αιιά
δελ κπνξείο λα ζέιεηο ό,ηη ζέιεηο». Δγώ λνκίδσ όηη είλαη πνιύ ζεκαληηθό ην «ζέισ».
Καη απηό όηαλ δίλεη ην παξάδεηγκα ηνπ ’21 είλαη πνηνο ζνπ έκαζε ηα ζέισ ζνπ; Καη
ην ζέκα είλαη, ην είπαηε ζε θάπνηα θάζε κε ην πξόηππν, αλ δελ ππάξρεη θαζόινπ
πξόηππν.
Αιιά ζα ήζεια λα κηιήζσ γηα ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο, γηαηί κηιήζαηε πνιύ γηα ην
πξόζσπν. Ννκίδσ όηη θαηεδάθηζε ηελ έλλνηα νξζνινγηθά, ν θίινο κνπ, πξέπεη λα
δώζνπκε κεγάιε ζεκαζία ζηηο ζρέζεηο. Πξνζπαζνύκε λα έρνπκε έλα πξόζσπν, ην
νπνίν λα είλαη αλζξώπηλν θαη βάδνπκε θνηλσληθέο ζρέζεηο. Δγώ λνκίδσ όηη κπνξνύκε
λα θάλνπκε ιηγόηεξν, αιιά λα εληζρύζνπκε ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο. Πέξα από ηξία
ζεκεία, νη ζρέζεηο είλαη πεξηζζόηεξεο από ηα ζηνηρεία. Απηό ζρεηίδεηαη θαη κε ην
ιόγν. Καη ζπκάζηε όηη ν Umberto Eco έρεη θάλεη κηα αλάιπζε, αλ νη γπλαίθεο είλαη
θνηζνκπόιεο ή όρη. Καη κεηά ηελ αλάιπζή ηνπ, ηε ζεκεηνινγηθή, απνδεηθλύεη όηη
όλησο είλαη, άξα ζπλήζσο είλαη ζηελνρσξεκέλεο, αιιά ιέεη ζην ηέινο, όηη δεηάκε
αθξηβώο ηελ ίδηα ηδηόηεηα από ηνλ δήκαξρν. Όπσο νη δήκαξρνη είλαη ζπλήζσο άληξεο,
θαηαιαβαίλεηε ην παξάδνμν ηεο ηδέαο. Η ηδέα είλαη όηη νη γπλαίθεο ζπρλά δίλνπλ
κεγάιε ζεκαζία ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ αηόκσλ. Οη άληξεο παξαδνζηαθά, δίλνπλ
ζεκαζία ζηα άηνκα. Όηαλ είλαη ιίγα ηα άηνκα, θαιά θάλνπλ. Έλα, αο πνύκε, είλαη κία
ζρέζε νύησο ή άιισο. Όηαλ είλαη δύν, είλαη δύν ζρέζεηο. Όηαλ είλαη πάλσ από
ηέζζεξα, κεηά νη ζρέζεηο είλαη έμη. Δγώ είρα δαζθάια ηε γηαγηά κνπ. Ήηαλ ηθαλή λα
κνπ πεξηγξάςεη γπλαίθεο πνπ δελ είρα δεη πνηέ, κέζσ ηνπ θνηζνκπνιηνύ. Δπεηδή
ήμεξε όιεο ηηο ζρέζεηο κε ηηο άιιεο. Άξα όηαλ εξρόηαλ απηή ε γπλαίθα, έιεγα εζύ
είζαη «εζύ». Μνπ έιεγε, πώο ην μέξεηο; Γελ κε είρε δεη πνηέ. Ούηε εγώ. Θέισ λα πσ
απηέο νη ζρέζεηο είλαη κηα νληόηεηα πνπ όηαλ θάλνπκε θαη θπζηθή πνιύ ζπρλά
δίλνπκε κεγάιε ζεκαζία ζηελ νληόηεηα, γηα παξάδεηγκα δώζακε κεγάιε ζεκαζία
ζην πξσηόλην, κέρξη λα ην ζπάζνπκε ζε θνπάξθ (quarks) θαη κεηά μαθληθά, εθόζνλ
ην είρακε ζπάζεη βάιακε γθινπόληα (gluons). Μα άκα δελ είρακε γθινπόληα θαη
είρακε κόλν ηα θνπάξθ, ζα είρακε έλα ζέκα.
Όηαλ κηιάκε ινηπόλ γηα ηα δεζκά θαη ηνπο δεζκνύο, είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα λα
θαηαιάβνπκε όηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε Αλζξσπόηεηα θαζνξίδεηαη πεξηζζόηεξν

από ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο, παξά από ηνπο αλζξώπνπο. Καη απηό πνπ ιέγακε
πξνεγνπκέλσο είλαη όηη όηαλ ιέκε «ν έλαο» θαληαζηείηε λα ήκαζηαλ όινη «ν έλαο».
Θα ήκαζηαλ απιώο έλα ζύλνιν αλζξώπσλ πνπ ζθέθηνληαη όηη είλαη κνλαδηθνί. Δλώ
δελ είκαζηε κνλαδηθνί. Αιιά είκαζηε νπζηαζηηθνί, γηαηί ν θαζέλαο είλαη δεκέλνο κε
ηα δεζκά ησλ άιισλ. Απηό ην βιέπεηε θαη πξαθηηθά, ππάξρεη ην ζεώξεκα ησλ
κηθξώλ θόζκσλ. Παίξλεηε ηνπο γλσζηνύο ζαο, όινπο ηνπο γλσζηνύο ζαο θαη παίξλεηε
κεηά ηνπο γλσζηνύο ησλ γλσζηώλ. Καη ζπλερίδεηαη έηζη. Αλαξσηηέζηε πόζα βήκαηα
πξέπεη λα θάλεηε γηα λα θαιύςεηε ηελ Διιάδα. Δθεί πέξα αληηιακβάλεζηε θάηη πνπ
είλαη ηξνκαθηηθό. Χξεηάδεζηε ηέζζεξα βήκαηα. Με ηέζζεξα βήκαηα -θη ειπίδσ λα
θαηαιαβαίλεηε όηη απηνί πνπ δηαρεηξίδνληαη ην internet θαη εηδηθά facebook θαη
δηάθνξα ην έρνπλ θαηαιάβεη- γη’ απηό έρνπκε θαηαληήζεη λα έρνπκε αλζξώπνπο πνπ
λα έρνπλ like ρσξίο λα έρνπλ θίινπο. Καη ην ζέκα είλαη όηη ελώ παξάγνπκε έλα
ζύζηεκα πνπ ιέκε όηη πξέπεη λα πξνσζήζνπκε ηελ πξνζσπηθόηεηα, δελ πξνσζνύκε
ηηο ζρέζεηο. Όηαλ έιεγεο πξνεγνπκέλσο όηη ν θαιύηεξνο -εδώ ν Παλαγηώηεο είλαη ε
αινγόκπγα ηεο παξέαο, όπσο ν σθξάηεο, ζε ηζηγθιάεη θαη ζνπ ιέεη ηη είλαη «ν
θαιύηεξνο;». Βέβαηα, δελ ζνπ είπε όηη απηή ε απάληεζε πνπ δίλεηο έρεη έλα
απηναλαθνξηθό ζεκείν πνπ ρξεζηκνπνηείο δύν θνξέο ηε ιέμε θαιύηεξα. Γηαηί δελ
εληόπηζαλ όηη έδσζεο κία σθξαηηθή έλλνηα ηνπ ηύπνπ μέξσ όηη δελ μέξσ. Αιιά ην
«μέξσ» δελ είλαη ην ίδην ζην πξώην θαη ζην δεύηεξν. Σν θαιύηεξν πνπ έδσζεο ζην
πξώην ήηαλ νληνινγηθό, ην άιιν είλαη ηειενινγηθό. Ο ζπλδπαζκόο όκσο ησλ δύν καο
δίλεη έλα ραξαθηεξηζηηθό.
Όζνλ αθνξά ινηπόλ ζην ζέκα ηεο ζέιεζεο πξέπεη λα είκαζηε ιίγν πξνζερηηθνί. Η
αλαθνξά πνπ έθαλεο ζην ζεώξεκα ηνπ Gödel, θαληάδνκαη όηη ζεο ηε κε πιεξόηεηα,
γηαηί ππάξρεη θαη πιεξόηεηα, βέβαηα ζε ρακειό επίπεδν. Άξα, ε ηδέα είλαη όηαλ
έρνπκε έλα ρακειό ζύζηεκα αμησκαηηθό, κε αμηώκαηα, κ’ απηή ηελ έλλνηα, ηόηε
κπνξεί λα έρνπκε πιεξόηεηα. Όηαλ απηό ην ζύζηεκα εκπεξηέρεη ηελ αξηζκεηηθή, δελ
κπνξεί λα έρεη πιεξόηεηα. Σν σξαίν, ινηπόλ, γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ ζθέθηνληαη
ιίγν, όπσο έθαλε ν Gödel, παξεκπηπηόλησο κπνξεί όινη λα ηνλ έβιεπαλ ηξειό, εθηόο
από ηνλ Einstein. Γηόηη ν Gödel είλαη απηόο πνπ δεκηνύξγεζε θαη ηα ζύκπαληα ηνπ
Gödel, πνπ έρνπλ έλα ρξόλν ιίγν παξάμελν. Η ηδέα ινηπόλ είλαη όηη αλ απνθαζίζνπκε
ηώξα όηη ε πιεξόηεηα δελ είλαη ζηόρνο, ιεο ηόηε ηη καο έκεηλε; Μα, καο έκεηλε ε
ηειεηόηεηα. Σν εξώηεκα θαη ε ακθηζβήηεζή ζνπ είλαη, λα ην ζέζσ αιιηώο γηα λα κελ
έρνπκε πξνβιήκαηα κε ηνλ Πάηεξ θαη λνκίδεη όηη ην παξεξκελεύσ. Έρσ δηαθίσκα λα
κηιήζσ γηα ηειεηόηεηα; Απηή είλαη ε εξώηεζε πνπ θάλεηο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, δελ
ην ιέεη κόλν γηα ην Θεό. Βάδεη ην Θεό γηαηί πξέπεη, είλαη ζεκαληηθό. Δγώ άκα
κηιήζσ γηα ηελ ηειεηόηεηα, άκα πσ όηη έλαο θύθινο θαζνξίδεηαη από έλα θέληξν θαη
κία αθηίλα, βξείηε κνπ θάηη θαιύηεξν. Μα δελ έρσ θάηη θαιύηεξν. Απηό είλαη ην
ηέιεην. Απηό όκσο πνπ έθαλα πξνεγνπκέλσο είλαη όηη μαθληθά, αλ απνθαζίζσ όηη δελ
έρσ δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζσ ηε ιέμε θέληξν, νύηε ηε ιέμε αθηίλα θη έρσ
δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζσ κόλν επζείεο γξακκέο, πάιη κπνξώ λα κηιήζσ γηα ηνλ
θύθιν ρσξίο λα πσ ηίπνηα γηα ηνλ θύθιν, ρσξίο λα ηνλ δσγξαθίζσ, αιιά όινη ηνλ
βιέπνπλ. Άξα ε ηδέα είλαη όηη αλ δίλσ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο άιινπο λα θαηαθέξνπλ
πεξηζζόηεξα από κέλα, ζα θάλνπλ θη απηνί ην ίδην κε κέλα.

Απηό εδώ ζα πάεη εθζεηηθά θη έρνπκε ινηπόλ έλα ππξήλα πνπ κπνξεί λα είλαη έλα
αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα ηεο Αλζξσπόηεηαο θαη λα δνύκε όηη ηειηθά κπνξνύκε λα
εμειηρζνύκε, όρη κόλν πξνζσπηθά, γηαηί απηό πνπ βιέπσ πνιύ ζπρλά -ην ιέλε θαη νη
καζεηέο θαη νη θνηηεηέο- πώο κπνξώ λα γίλσ θαιύηεξνο, πώο κπνξώ λα εμειηρζώ,
πώο κπνξώ λα κάζσ πεξηζζόηεξεο γιώζζεο; Έλα πξάγκα πνπ ζπλεζίδνπκε εκείο νη
θαζεγεηέο, όηαλ είκαζηε αξθεηά γέξνη, ζε θάπνηα θάζε ιέκε, ιέκε, ιέκε θαη κεηά
πεηάγεηαη κία εξώηεζε από ην θνηηεηή, πνπ ζηελ αξρή καο θαίλεηαη θνηζάλα. Μεηά
πάκε λα ηελ εμεγήζνπκε θαη ηελ ώξα πνπ ηελ εμεγνύκε καο έξρεηαη άιιε ηδέα, ηελ
νπνία δελ είρακε ζθεθηεί πνηέ, γηαηί δελ είρακε ζθεθηεί λα πεηάμνπκε κία θνηζάλα
κέζα ζ’ απηά πνπ μέξνπκε. Άξα ε θνηζάλα, όηαλ δελ είζαη θόπαλνο, δειαδή όηαλ δελ
είζαη εμάξηεκα από ην πηάλν, ηελ πηάλεηο θαη θάλεη έλα δεκηνπξγηθό ιάζνο. Θα ζαο
δώζσ έλα παξάδεηγκα από δεκηνπξγηθό ιάζνο, όζν αθνξά ζηα δεζίκαηα ζηα
βπδαληηλά, επεηδή κηιήζακε θαη γηα ηα βπδαληηλά. Γξάθσ έλα πνίεκα ζε θάπνηα θάζε
θαη ρξεζηκνπνηώ έλα γάκα (γ) θαη κεηά ππάξρεη κηα γξακκή από θάησ. Έλαο καζεηήο
κνπ, κνπ ιέεη, Γάζθαιε έβαιεο ην ζήηα. πλήζσο ην μέξεηε, όηαλ βάδνπκε νπ
κπνξνύκε λα θάλνπκε έλα γ. Σν έθαλε πνιύ ζπρλά ν Καδαληδάθεο. Άκα βάιεηε
ινηπόλ έλα γάκα ζηελ πξώηε γξακκή θαη κεηά ηελ θακππιόηεηα ηε ρξεζηκνπνηήζεηε
γηα λα γξάςεηε έλα ζήηα, κπνξείηε λα θάλεηε έλα δέζηκν ην νπνίν είλαη θάζεην.
πλεηδεηνπνηώ όηη όλησο κπνξεί λα ην εξκελέςεη έηζη, ελώ εγώ δελ ην είρα γξάςεη
έηζη. Δγώ είρα γξάςεη έλα ηαθ (η), απιώο ην ηαθ εληζρύζεθε θαη ην έραζα. Όηαλ
ινηπόλ ην πήξακε απηό απόθαζε, ιέσ γηαηί λα κελ θάλνπκε έλα δέζηκν θάζεην. Άξα
κεηά έγξαςα έλα πνίεκα πξνο ζην καζεηή κνπ, πνπ ιεγόηαλ Θαλάζεο, άξα είρε έλα
ζήηα (ζ) θαη ην δηαβάδεη. Δλώ είρε εληνπίζεη ην πξώην πξάγκα πνπ δελ ππήξρε, όηαλ
ην δηάβαζε δπζθνιεύηεθε λα βξεη ηξεηο θνξέο ην ζύκπιεγκα. Δλώ ήηαλ γξακκέλν ζην
ίδην πνίεκα. Ση ελλνώ κ’ απηό; Δλλνώ όηη γξάθσ θάηη, ν άιινο βιέπεη θάηη άιιν, κνπ
ην ιέεη. Δγώ δελ ην έρσ θάλεη. Καη κεηά εθόζνλ ην θάλσ, θαηαθέξλσ θαη θάλσ θάηη
πνπ δελ βιέπεη πηα. Μεηά εθόζνλ ηνπ ην δείρλσ, ην βιέπεη. Απηή ε αιιειεπίδξαζε,
δεκηνπξγεί θάηη πνπ είλαη πνιύ πην δεκηνπξγηθό, απιώο ζε ζρέζε κε ην «πξνζπαζώ
εγώ λα θάλσ ην θαιύηεξν θη απηόο λα θάλεη ην θαιύηεξν». Καη ην ελδηαθέξνλ, αλ
ζέιεηε ζηελ αιιεινεπίδξαζε, όηαλ θνηηάδνπκε ηελ ζεσξία ζρέζεσλ, είλαη όηη
δεκηνπξγνύληαη πνιιά ιάζε. Θα κνπ πείηε απηό είλαη απαξάδεθην.
Γεκηνπξγνύληαη ηόζα πνιιά ιάζε ζηε ζεσξία ζρέζεσλ, γηαηί όηαλ βάδεηε
ππνινγηζηέο ζην ίδην δίθηπν, όινη απηνί πνπ μέξνπλ από δίθηπα, μέξνπλ όηη ζε θάπνηα
θάζε πξέπεη λα ην ζβήζνπλε. Γηαηί μέξεηε ηη θάλνπλ νη ππνινγηζηέο; Αξρίδνπλ λα
επηθνηλσλνύλ. Δπηθνηλσλνύλ, αιιά θάλνπλ άιια πξάγκαηα από απηά πνπ ζέιεηε
εζείο. Ναη, κελ μαθληαζηείηε. Δίπα επηθνηλσλνύλ θαη δελ είπα ζπλελλννύληαη. Δδώ
είλαη έλα κεγάιν ζέκα. Όηαλ κηιάηε κόλν θαη κόλν γηα θνηλσληθέο ζρέζεηο, θάλνπκε
επηθνηλσλία. Όηαλ κηιάκε γηα αλζξώπηλεο ζρέζεηο, θάλνπκε ζπλελλόεζε. Άκα δελ
ππάξρεη κηα θνηλή ηνκή, κέζα ζηηο δύν λνόζθαηξεο ηνπ θαζελόο θαη δελ παξάγεη ν
άιινο θάηη, ηόηε έρνπκε έλα πξόβιεκα ζπλελλόεζεο. ε θάπνηα θάζε άθνπζα ηελ
έθθξαζε -λνκίδσ όηη ζνπ ήξζε απιώο από ιάζνο, άξα θαηαιαβαίλσ ηη ελλννύζεο,
άξα αο πνύκε όηη είλαη έλα ιάζνο δεκηνπξγηθό- όηη ε ζενινγία είλαη ζαλ ηηο
επηζηήκεο. Ρσηάσ ηώξα, ε ζενινγία πξέπεη λα είλαη επηζηήκε θη ε επηζηήκε πξέπεη

λα είλαη ζενινγία; Γηαηί βιέπεηε, άκα θάλεηε κόλν ην έλα, ιέηε εκείο είκαζηε ηεο
επηζηήκεο θη απηνί είλαη ηεο ζενινγίαο, ηα βάδνπκε έηζη. Καη κεηά αλαξσηηόκαζηε
πώο θνιιάεη ην έλα κε ην άιιν. Σν πην θιαζζηθό πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε είλαη λα
κνηάδνπκε. ηηο παξέεο καο ζέινπκε λα κνηάδνπκε κε ηνπο άιινπο, γη’ απηό
παξάγνπκε παξέεο, όπνπ βιέπνπκε ηνλ εαπηό καο. Απηό δελ ην παίξλεηε πξνζσπηθά.
Άξα βξηζθόκαζηε πξνζσπηθά, εγώ ξσηάσ ζηελ παξέα ηεο, ηη θάλαηε ερζέο; Καη κνπ
ιέεη, πεξάζακε πνιύ θαιά, Νίθν. Ναη, αιιά ιέσ ηη θάλαηε; Μνπ ιέεη, ηίπνηα, αιιά
πεξάζακε πνιύ θαιά. Άκα θάλεηε ηελ ίδηα εξώηεζε ζε κηα νκάδα, κπνξεί θαη λα κελ
πέξαζαλ θαιά, αιιά ππάξρεη παξαγσγή έξγνπ. Ση ελλνώ κ’ απηό; ηε ζεσξία
ζρέζεσλ, όηαλ παξάγνπκε κία νκάδα ή όηαλ παξάγνπκε κία παξέα, δελ ζέινπκε ηα
ίδηα. ηελ νκάδα ζέινπκε ηνλ άιιν εαπηό καο, ζέινπκε ην άιιν εγώ. Άξα πνιύ
ζπρλά έρνπκε, ζηηο παξέεο, αλζξώπνπο πνπ κνηάδνπλ. ηελ νκάδα δελ ςάρλνπκε
αλζξώπνπο πνπ κνηάδνπλ, ςάρλνπκε αλζξώπνπο πνπ είλαη ην ζπκπιεξσκαηηθό από
εκάο, δειαδή πνπ έρνπλ ηδηόηεηεο πνπ δελ έρνπκε. Άξα ην ραξαθηεξηζηηθό
παξάδεηγκα πνπ παίξλσ γηα λα είκαη θαηαλνεηόο. Μπνξείηε εύθνια λα θαληαζηείηε
κηα παξέα κε έληεθα ηεξκαηνθύιαθεο, νη νπνίνη ζα ιέλε όια ηα γθνι ηα νπνία έρνπλ
θάεη θαη πνπ έρνπλ ζηακαηήζεη. Άξα κία παξέα κε έληεθα ηεξκαηνθύιαθεο δελ
κπνξεί λα είλαη πνηέ νκάδα. Άξα ν ηεξκαηνθύιαθαο, ν νπνίνο είλαη αλώκαινο εμ
αξρήο, κε ηελ έλλνηα ηελ καζεκαηηθή, εθόζνλ παίδεη πνδόζθαηξν θαη είλαη ν κόλνο
πνπ παίδεη κε ηα ρέξηα, ςάρλεη αλζξώπνπο πνπ δελ είλαη αλώκαινη. Γειαδή,
άλζξσπνη πνπ παίδνπλ κε ηα πόδηα, άξα ςάρλεη αλζξώπνπο πνπ δελ έρνπλ ηελ ίδηα
ηδηόηεηα. Γηαηί θαληαζηείηε λα είραλ όινη ηελ ίδηα ηδηόηεηα, ζα ήηαλ όινη θνιιεκέλνη
ζην ηέξκα, ε εληεθάδα.
Η ηδέα ινηπόλ είλαη όηη πνιύ ζπρλά πξνζπαζνύκε λα βξνύκε θάπνηνλ, ν νπνίνο είλαη
ην ίδην κε εκάο. Καη απηό πνπ δελ θαηαιαβαίλνπκε είλαη όηη όηαλ είλαη ην ίδην κε
εκάο, είλαη ν ηέιεηνο ηξόπνο λα ηνλ βαξεζνύκε. Άξα όηαλ ςάρλνπκε ηνλ άιιν πνπ
είλαη ζπκπιεξσκαηηθόο θαη είλαη δηαθνξεηηθόο, έρεη άιιεο ηδηόηεηεο. Θα πάσ ιίγν πην
καθξηά, όπσο ιέεη ν θίινο κνπ, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα άκα ζαο πσ όηη ςάρλνπκε ηα
ειαηηώκαηά ηνπ; Όηαλ ζέιεηε κηα δηαρξνληθή ζρέζε ή ζέιεηε κηα βξαρύρξνλε ζρέζε
ππάξρεη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. Θα κνπ πείηε πώο απαληώ ζην εξώηεκά ζαο, ζα
ην ληώζεηε ηώξα. Όηαλ βιέπεηε κηα ζρέζε πνπ θξαηάεη πνιύ ιίγν, ζπκθέξεη λα δείηε
ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ άιινπ ή ηεο άιιεο, γηαηί ζα έρεηε ηε κηθξή απόιαπζε, νύησο ή
άιισο, άξα θνηηάμηε ηα πιενλεθηήκαηα. Άκα ζέιεηε λα έρεηε κηα ζρέζε δηάξθεηαο,
ζπκθέξεη ζηξαηεγηθά λα θνηηάμεηε ηα ειαηηώκαηα. Θα κνπ πείηε γηαηί; Γηαηί ζα
πξέπεη λα δείηε αλ ζα ηα αληέρεηε. Σώξα, αλ αληέρεηε ηα ειαηηώκαηα, ηόηε ηα άιια
ζα ζαο θαλνύλ πιενλεθηήκαηα. Αλ δελ ηα αληέρεηε, όζα πιενλεθηήκαηα θαη λα
ππάξρνπλ, κόιηο ππάξρεη έλα πνπ δελ αληέρεηε, μαθληθά θαηαξξέεη ην ζύζηεκα.
Δπηπιένλ, γηα λα κηιήζσ θαη ιίγν γηα ην ζάλαην. Όηαλ έρνπκε κία ζρέζε κε έλαλ
άλζξσπν θη έρεη πεζάλεη ν άιινο, ην πξώην πξάγκα πνπ καο ιείπεη είλαη ηα
ειαηηώκαηά ηνπ. Γελ ζπκόκαζηε απηά πνπ έθαλε ζσζηά, ζπκόκαζηε απηά πνπ έθαλε
ζηξαβά θαη ηνλ ραξαθηήξηδαλ. Απηό κπνξείηε λα ην ληώζεηε, όρη κε ηνπο λένπο, αιιά
κε ηνπο γνλείο ζαο, κε ηνπο παππνύδεο. Ξέξεηε όηη είραλ κεξηθά ειαηηώκαηα πνπ ζαο

εθλεύξηδαλ θαη ηώξα δελ ππάξρεη πηα θαλέλαο λα θάλεη απηό ην ειάηησκα. Απηό ζαο
ιείπεη.
Πξνζπαζώ, ινηπόλ, λα ζαο πσ όηη θηηαρλόκαζηε από ηηο ζρέζεηο καο κε ηνπο άιινπο
θαη είκαζηε κηα πνιιαπιόηεηα. Γηα λα πεηύρνπκε ηελ νιόηεηα είλαη ην πξόζσπν κε
ηηο ζρέζεηο. Άκα είλαη κόλν νη ζρέζεηο είλαη πνιιαπιόηεηα. Μεηά εκείο ζηα
καζεκαηηθά ρξεζηκνπνηνύκε ηνπο άηιαληεο, δειαδή πώο από κηα πνιιαπιόηεηα θαη
κηα πεξηνρή κπνξώ λα πεξάζσ ζηελ άιιε. Γειαδή, έρσ κία ζρέζε κε ηελ θπξία, έρσ
κία ζρέζε κε ηνλ θύξην, είκαη ην ίδην άηνκν, απηή ηε ζρέζε πξνζπαζώ λα ηελ
κεηαθέξσ. Απηό είλαη κηα ηερληθή, ηελ νλνκάδνπκε ζηα καζεκαηηθά ζύκκνξθεο
απεηθνλίζεηο. Ο Καξαζενδσξή είρε κηα εηδηθόηεηα. Σν μαλαιέσ ηώξα, πην απιά.
Θέισ λα κηιήζσ γηα ηελ πδξόγεην. Γεκηνπξγώ ράξηεο νη νπνίνη είλαη επίπεδνη,
θαλέλαο δελ είλαη πδξόγεηνο. Άξα δεκηνπξγώ έλα ράξηε γηα θάζε θξάηνο πνπ είλαη
εθαπηόκελνο. Πάλσ-θάησ, όηαλ κηιώ γη’ απηό ην ράξηε είλαη κηα ραξά. Μεηά έρσ
όινπο απηνύο ηνπο ράξηεο, ην ζέκα κνπ είλαη πώο πεξλάσ από ηνλ έλα ράξηε ζηνλ
άιιν. Άκα θαηαθέξεηε λα επηλνήζεηε ηνλ άηιαληα, ηόηε ζα κπνξέζεηε λα πεξάζεηε
από ηνλ έλα ράξηε ζηνλ άιινλ. Άξα από κία λνόζθαηξα, ζηελ άιιε λνόζθαηξα.
Έρεηε κηα ζπλελλόεζε. Απηό εδώ ην ζύκπιεγκα κπνξεί λα παξάγεη θάηη πνπ είλαη
πνιππινθόηεξν από απηόλ πνπ ην ζθέθηεθε. Απηό κπνξεί λα ζαο δώζεη κηα ηδέα γηα
πξνζεγγίζεηο.

