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Περί έρωτος και άλλων δαιμονίων 

Είναι «ωραίο» να είσαι ερωτευμένος; Η αγάπη είναι όντως το «υπόλειμμα» του 
έρωτα; Άλλο το «αίσθημα» και άλλο η «πίστη»; Τα δύο φύλα αγαπούν «διαφορετικά»; 
Τέτοια ερωτήματα με διάφορες αφορμές σωρεύτηκαν στη σκέψη μου ανήμερα της 
γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου – που φέτος συνέπιπτε με την τελευταία Κυριακή της 
Αποκριάς: συμβολική ή και σημαδιακή διασταύρωση για όσους πιστεύουν στις 
συμπτώσεις με νόημα...  
Θα ξεκινήσω -με τι άλλο;- το πρώτον ή κινούν αίτιον. Δεν θα δυσκολευτούμε, 

νομίζω, να συνομολογήσουμε τι κομίζει ο έρωτας στο βλέμμα, κι από κει στον 
εσωτερικό καθρέφτη όπου αντιφεγγίζει το είδωλο της ζωής: ένα φως που πέφτει στα 
πράγματα, τα μικρά και ταπεινά της κάθε μέρας, και σε πείθει με την αυτεξούσια 
διαύγεια των ιριδισμών του, ότι είναι αυτά τα πλέον, τα μόνα πολύτιμα (όλα είναι 
ζήτημα διάθλασης, «ζήτημα φωτός», που έλεγε κι ο Σεφέρης). Ο έρωτας, υπ’ αυτό το 
πρίσμα, σε ασκεί στην ενάρετη συμφιλίωση με τον κόσμο, τον μικρό τον μέγα (που 
έλεγε ο άλλος ποιητής, ο Ελύτης). Κι έτσι, κατά μία έννοια, νικάει τον θάνατο: αίρει 
τη ματαιότητα, το «σκοτεινό μάτι» που είναι ενοφθαλμισμένο εκ γενετής στα εγκόσμια. 
Σε αυτή την κατάσταση, όλοι γινόμαστε ποιητές, δημιουργοί, και μπορεί κανείς, σε 
μια στιγμή έλλαμψης, να πει / να σκεφτεί / να γράψει τα ακόλουθα (ή παρεμφερή):  
 
Φεύγουμε όλοι απ’ αυτή τη ζωή, πράγματι, «με τα μάτια ανοιχτά»· και ανοιχτό το 
στόμα, ανίκανοι να μιλήσουμε για ό,τι βαθύτερα μας σημάδεψε: τον έρωτα, τη ζωή, τον 
θάνατο. Μα ξέρω πως εμείς κάποτε ζήσαμε χωρίς χρόνο εκπορθώντας τον χρόνο. 
Ξέρω πώς είναι ο ρυθμός, το κύμα, το πριν, το μετά, ο χτύπος της καρδιάς σου, το δέος 
μου για εκείνη την αίσθηση που νομίζεις ότι θα σβήσεις, και πράγματι σβήνει σκέψεις, 
θέσεις, θλίψεις, άγχη, διλήμματα και αποφάσεις. Όταν γινόμαστε ΕΝ δείχνουν τι 
πράγματι είναι όλα τα σπουδαιοφανή· κι ακόμα, η ματαιότητα και το εφήμερο 
κατακρημνίζονται από την ίδια τους τη βαρύτητα (ή την ελαφρότητα). Όταν γινόμαστε 
ΕΝ, σκέφτομαι τι όντως ζωή θα μπορούσαμε να ζήσουμε… Αλλά, έστω κι έτσι, ζούμε τη 
ζωή που μπορούμε. Δεν είναι λίγο, ή πάλι είναι λίγο, μα τι σημασία έχει το «λίγο», το 
«πολύ», το «μετρημένο»; Τίποτα δεν μετράει έτσι στον δικό μας ου-τόπο, ου-χρόνο, εύ-
τοπο, ευ-χρόνο. […]  
Τώρα που φεύγω, νιώθω πως δεν πάω πουθενά, πως όλοι οι δρόμοι, τωρινοί, 

αλλοτινοί, μελλούμενοι, είναι σπείρες που με επιστρέφουν σε σένα· είναι τρόποι που με 
ετοίμασαν για την αγάπη – απ’ την οποία, όποιος την γνώρισε, δεν ξεφεύγει ποτέ.    
 
Ας δούμε όμως τώρα και την άλλη όψη, όταν πλέον έχουμε περάσει στην αντίπερα 

όχθη… Θαρρώ ότι και πάλι θα συμφωνήσουμε πως αυτό που χάνεται, όταν ο έρωτας 
χάνεται (ή σκοτώνεται), είναι πρωτίστως η αρετή – αυτό που κάποιοι ονομάζουν «η 
σωτηρία της ψυχής», άλλοι «αθωότητα» και άλλοι «εμπιστοσύνη», ή απλά «ερωτική 
απογοήτευση»… Εξ ου και η πανθομολογούμενη κοινή κατάσταση των άτυχων 
εραστών: η ροπή προς την αυτοκαταστροφή. Πράγματι, από μια αυτόματη κίνηση 
άμυνας, αυτοπροστασίας, με ευνόητα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά που όμως 
φαίνεται να παράγουν το αντίθετο (έχουν μαζοχιστική αιχμή), το είναι συστρέφεται 
απειλητικά προς τα μέσα, σαν ένα φίδι που αυτοκαταναλώνεται φτύνοντας δηλητήριο 
– έως ότου αποτοξινωθεί (αλήθεια, αποτοξινώνεται ποτέ η ψυχή;) Σε αυτή την 
κατάσταση, το βλέμμα είναι κενό, τα πράγματα αίφνης δεν έχουν χρώμα. Και μπορεί 
κανείς, «από την κόλαση», να πει / να σκεφτεί / να γράψει κάτι σαν τα ακόλουθα, 
ενθυμούμενος τον Καρυωτάκη: 
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Τώρα «κάθε πραγματικότητα μου είναι αποκρουστική»· ό,τι συνθέτει την καθημερινότητα 
–το τυπικό της, τα σχόλια, οι συζητήσεις, οι κινήσεις, η ρουτίνα, το ξέχασμα– όλα 
σφυροκοπούν την ύπαρξη με την ασημαντότητά τους. Είμαι «αλλού», αλλά πού; Αφού 
δεν έχω μάτια για να δω, αυτιά για να ακούσω, πόδια να περιηγηθώ, μήτε καν σκέψεις 
να σκεφτώ, στην πραγματικότητα βρίσκομαι σε ου-τόπον και σε ου-χρόνον, μια 
ασώματος κεφαλή που στροβιλίζεται γύρω από μια και μόνη σκέψη (έναν θάνατο), ένα 
σημείο κενό χωρίς άλλοθι περισπασμών – αδύνατον να ξεχαστώ […] 
Σήμερα όλα τα τραγούδια στο ραδιόφωνο μιλούσαν για χωρισμό! Μιλούσαν και πριν, 

αλλά τότε μού φαίνονταν μακρινά, ένα «ακαδημαϊκό σχόλιο» για την ανθρώπινη 
κατάσταση… Σήμερα όμως; Σήμερα ήθελα ν’ ακούσω για χωρισμό. Και αναλογίζομαι, 
γενικεύοντας: από τη ζωή «μαθαίνουμε» μόνον ό,τι επιθυμούμε· εξ ου γιατί 
δυσκολευόμαστε τόσο πολύ να επικοινωνήσουμε ο ένας με τον άλλο. Οι επιθυμίες μας, 
άρα και τα διδάγματα –η «πείρα της ζωής»–  δεν συμπίπτουν. Αλλά εμπειρίες καθεαυτές, 
αυθύπαρκτες δεν υπάρχουν. Τα πάντα αποκτούν υπόσταση περιδινούμενα γύρω από την 
Επιθυμία (ο Freud είχε δίκιο…)  
Έτσι γινόταν συστηματικά και «με μας»· απλώς τύχαινε κάποτε οι επιθυμίες μας να 

συμπίπτουν «πάνω στην ώρα», κι εμείς, αφελώς ή εθελοτυφλώντας, το προεκτείναμε ως 
γενική «τηλεπαθητική συνεύρεση» των ψυχών μας, εκλαμβάναμε την «αυτοεκπληρούμενη 
προφητεία» σαν «εκλεκτική συγγένεια». Αλλά δεν ήταν… Ήταν ό,τι συμβαίνει κατά 
κανόνα στο ερωτικό παίγνιο, το τυφλό και τυχαίο, που για να αποφύγουμε τον ίλιγγο –
του πόσο τυφλό και τυχαίο είναι–  το εκλογικεύουμε ή το μεταφυσικοποιούμε, που είναι  
η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος… 

 
Οι τελευταίες σκέψεις βοηθούν να δούμε πιο ψύχραιμα όλο το «παιχνίδι». Να 

αντιληφθούμε, δηλαδή, ότι πράγματι πρόκειται για ένα παιχνίδι με το μάτι· ένας 
αντικατοπτρισμός ή μια αυταπάτη (εκούσια αλλά υποσυνείδητη). Δεν είναι τυχαίο 
που η κύρια αίσθηση στον έρωτα είναι η όραση, τόσο η φυσική όσο και η εσωτερική 
(το «έσω βλέμμα» που βλέπει στον αγαπημένο πράγματα που οι άλλοι δεν βλέπουν). 
Κι όμως συμβαίνει το αλλόκοτο: όσο η όραση οξύνεται, τόσο διαστρεβλώνεται – γι’ 
αυτό δεν λέμε: «ο έρωτας τυφλώνει»; Γιατί  τυφλώνει; Τι  τυφλώνει; Ίσως εδώ 
χρειαζόμαστε όντως τη συνδρομή των ειδικών, των φροϋδιστών. Ας τους ακούσουμε, 
έστω και με το τίμημα να αποδομήσουμε τον έρωτα στα εξ ων πραγματικά συνετέθη (η 
εκλαΐκευση είναι δική μου): 
 
Ο έρωτας είναι ένας λιμπιντικός αυτοματισμός· το αντικείμενο του πόθου διεγείρει 

τη libido μας, το σεξουαλικό μας ένστικτο (που ως «ένστικτο» είναι σκοτεινό, άδηλο 
στη συνείδησή μας – εξ ου γιατί δεν ξέρουμε ποτέ πώς έγινε κι ερωτευτήκαμε). 
Τώρα, το ποιον ερωτευόμαστε δείχνει κατευθείαν στη ρίζα της νεύρωσής μας. Για 
παράδειγμα, το να ερωτευτούμε έναν μποέμ, ή έναν διανοούμενο, ή έναν «στιβαρό» 
άντρα, ή μια «μοιραία» γυναίκα είναι μια προβολή, όχι απευθείας, αλλά κατάλληλα 
«πειραγμένη», μια μετουσίωση με άλλα λόγια (sublimation), των άλυτων παιδικών 
μας τραυμάτων, των κόμπων που φέρουμε όλοι από τις αρχέγονες σχέσεις με τους 
γονείς μας (αφού, σε τελική ανάλυση, όλοι είμαστε «πληγωμένα παιδιά»). 
Γι’ αυτό, τελικά, δεν είναι τόσο «ωραίο», τόσο αθώο να είσαι ερωτευμένος. Γιατί η 

λειτουργία του έρωτα από τη φύση της είναι παραμορφωτική («θολώνει») και 
ταυτόχρονα «απογειωτική»: ακριβώς γιατί εγκαθιδρύει την πρωτογενή λιμπιντική 
σχέση που έχουμε ποθήσει, και απωθήσει. Με άλλα λόγια, οι εραστές και οι ερωμένες 
μας είναι μια διαρκής επανάληψη του αρχικού μοτίβου των πρώτων εραστών (και 
ανταγωνιστών): της μητέρας και του πατέρα μας – εξ ου γιατί πέφτουμε «στα ίδια 
λάθη»… Πόσες φορές εκ των υστέρων δεν διαπιστώσαμε σε μια ερωτική σχέση ότι 
υπήρξαμε, εκ περιτροπής, είτε εγώ-πατέρας είτε εκείνος-πατέρας (κι απ’ την άλλη, 
«το παιδί»). Πόσες φορές δεν επαναλάβαμε τη «συμβιωτική σχέση» με τη μητέρα μας 
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που ορίζεται ως διάχυση, το να διαλυόμαστε  μέσα στον άλλον. Στη σχέση αυτή 
χάνονται τα όρια των ρόλων, της ταυτότητας («εγώ» – «εσύ»), των φύλων. Το 
ζευγάρι, ως ΕΝ συγκεχυμένο, ζει σε μια μακαριότητα που κρατάει έξω όλους τους 
άλλους, την ίδια την κοινωνία, όπως στην προοιδιπόδεια σχέση συμβίωσης με τη 
μητέρα, ο πατέρας (ο Νόμος) μένει απέξω… Πόσες φορές, υποκινούμενοι ασυναίσθητα 
από αυτή την πρωταρχική συμβιωτική σχέση, δεν παραχωρήσαμε κυριαρχικά 
δικαιώματα, δεν κάναμε ή δεν ανεχτήκαμε πέρα από τα επιτρεπτά όρια πράγματα, 
πόσες φορές δεν ακούσαμε, δεν είδαμε ερωτοχτυπημένους να αρνιούνται εμμονικά να 
ξεπεράσουν έναν χωρισμό, γιατί ο άλλος δεν πήρε απλώς ένα κομμάτι τους μαζί του, 
πήρε τον ίδιο τους τον εαυτό…  
Με δυο λόγια, αν κάτι κάνει απ’ όλες τις ανθρώπινες σχέσεις, τις ερωτικές ένα 

άκρως ολισθηρό κι επισφαλές έδαφος, μια selva oscura γεμάτη περιπλοκές και 
παγίδες, είναι οι προβολές: το να “βλέπουμε” στον άλλο, στον ερωτικό σύντροφο, 
πράγματα δικά μας, και να αντιμεταθέτουμε αμφότεροι, ο ένας στον άλλον, τις 
νευρώσεις μας – κοντολογίς, να μπαίνουμε στην αρρώστια του άλλου, και να 
σέρνουμε αυτόν στη δική μας, φυσικά… 
 
Ναι, ξέρω: κάποτε είναι πιο σπλαχνικό να μη ξέρεις από το να ξέρεις, να ζεις με την 

ψευδαίσθηση, τον εξωραϊσμό του έρωτα (πώς νομίζετε κάνουν χρυσές δουλειές αυτοί 
στη βαριά βιομηχανία της «γιορτής των ερωτευμένων»), αντί να αντικρίζεις γυμνό το 
ερωτικό αίσθημα στο σκληρό φως της αλήθειας. Αλλά η αλήθεια, όσο πικρή κι αν 
είναι, η γνώση όσο επώδυνη, (είναι η μόνη που) λυτρώνει: πόσο ομορφότερο, 
βαθύτερο, ουσιαστικότερο είναι να μπορείς –να αντέχεις– να δεις κάτι γυμνό, με τις 
ατέλειές του (πόσο χαρίζουν οι ρωγμές σε ένα είδωλο, πόσο το εξανθρωπίζουν); Αυτό 
δεν ορίζεται ως «αγάπη»;  

Eρχόμαστε έτσι στον παρεξηγημένο έτερο του διπόλου, στον φτωχό συγγενή του 
έρωτα, την αγάπη. Λέω «παρεξηγημένο» και «φτωχό» κρίνοντας από τα κοινότοπα 
σχόλια (που συχνά, έχει κι αυτό ενδιαφέρον, είναι αμήχανα: τι να πεις για την 
αγάπη;…) Η αγάπη είναι ό,τι απομένει, όταν ο έρωτας φεύγει. Σαν να λέμε, αν όχι ένα 
κατακάθι (που πολλές φορές αυτό εννοούμε), πάντως ένα υπόλειμμα, ένα ίχνος. Που 
δεν έχει τη λάμψη της ερωτικής φλόγας. Αλλά κάτι το ήπιο και το υπομονετικό. Το 
ανεκτικό. Ένα είδος συναισθηματικού ρετσιτατίβο που κρατά το «ίσο» της χθαμαλής 
καθημερινότητας. Η «ρουτίνα» μιας σχέσης. Ο λόγος που σε κρατά, χωρίς να έχεις 
ουσιαστικό (ζώπυρο) λόγο να μείνεις. Η συντροφικότητα. Το αίσθημα ευθύνης και 
«ηθικού χρέους» απέναντι σε αυτόν που περάσαμε για χρόνια μαζί… 
Αλλά αν το δούμε από μια άλλη σκοπιά –στην οποία οι «(συν)αισθηματικές» 

γυναίκες, μέχρι πρότινος τουλάχιστον, ήταν/είναι πιο επιρρεπείς από τους 
«πολυγαμικούς» ή ορμέμφυτους άντρες «με τα δυο κεφάλια»–, η αγάπη είναι ο Νέος 
Κόσμος που ανακαλύπτει κανείς αφού περάσει τους σκοπέλους και τις συμπληγάδες 
του σκοτεινού και τυφλού έρωτα· τουτέστιν, την αγάπη την κατακτά ο πιο τολμηρός 
εξερευνητής, αυτός που μπορεί να πάει «πιο πέρα». Κι είναι ζόρικος προορισμός, 
διόλου βατός. Στην αγάπη δοκιμάζονται και σφυρηλατούνται οι αντοχές μας, όταν 
παύουμε πλέον να βλέπουμε πλάσματα της φαντασίας και βλέπουμε εμάς και τον 
άλλον ως πλάσματα με αδυναμίες. Όταν η εποχή της ωραιοποίησης και του «ιδανικού 
άλλου» (δηλαδή, του ιδανικού εαυτού μας “σε προβολή”) έχει παρέλθει. Όταν η 
επιθυμία δεν υποκαθιστά την πραγματικότητα και η μαγγανεία των αισθημάτων την 
αλήθεια. Όταν, με επίγνωση των κινδύνων, αναλαμβάνουμε να αντικρίσουμε 
κατάματα τον εαυτό μας και τον άλλο, και γνωρίζοντας με ποιον έχουμε να κάνουμε 
αναλαμβάνουμε την ευθύνη (και το τίμημα) της επιλογής, του συμβιβασμού, της 
υπέρβασης. Με λίγα λόγια, η αγάπη είναι η λυδία λίθος κάθε σχέσης ανθρώπινης 
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μετά την ενηλικίωσή της: η χάραξη των ορίων του «εγώ» και του «εσύ», του τι 
δεχόμαστε και τι δεν δεχόμαστε, το με ποιον θα πάμε και ποιον θα αφήσουμε. 
Και είναι μεγάλη παρεξήγηση, πιστεύω, να θεωρούμε την αγάπη απ’ όλα τα 

υπόλοιπα αισθήματα που διεκδικούν –τον έρωτα, το μίσος, την οργή, τον φθόνο, τη 
θλίψη, τον οίκτο κλπ.– σαν το μόνο που δεν (πρέπει να) διεκδικεί, που υπομένει τα 
πάντα και δεν ζητάει τίποτα (εδώ ίσως η «ιερή αγάπη» του χριστιανισμού έχει μάλλον 
μπερδέψει τα πράγματα…) Γιατί, σε τελική ανάλυση, η υγιής αγάπη, στα εγκόσμια 
τουλάχιστον, όπως και κάθε υγιές συναίσθημα, θα πρέπει να μας κρατάει σε 
επιφυλακή για την ηρωική εθελουσία έξοδο: «να είσαι έτοιμος να χάσεις αυτό που 
ποθείς για να μη χάσεις τον εαυτό σου». Γιατί άλλο η αυτόβουλη ενήλικη 
αλληλοπεριχώρηση (που προϋποθέτει να ξέρεις ποιος είσαι για να παραχωρήσεις 
τμήμα σου στον άλλο) και άλλο η παιδική καθήλωση στη «συμβιωτική» συγκεχυμένη 
σχέση (όπου το «εγώ» έχει διαλυθεί μέσα στον άλλο).  
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