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Αποσπάσματα από την εισήγηση. Προσαρμογή του προφορικού λόγου σε γραπτό 

κείμενο. 

Του Ιάκωβου Μαρτίδη Ψυχιάτρου-Συγγραφέαi 

Γιατί γίνονται οι πόλεμοι; Όλοι γίνονται για τον ΕΛΕΓΧΟ! Έλεγχος για τους 

υδάτινους πόρους, για τον εναέριο χώρο, τα θαλάσσια ύδατα, τα όρια της υφαλοκρηπίδας, 

τα χερσαία σύνορα, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τον ορυκτό πλούτο, έλεγχο της 

οικονομίας … 

Στην οικογένεια, ποιος έχει το υπουργείο Εξωτερικών και Άμυνας; Ο άνδρας ή η 

γυναίκα; Το  Εσωτερικών; Το υπουργείο της εν οίκω τάξης; Των μεταφορών; Της Παιδείας 

και Θρησκευμάτων; Της  Υγείας; Της Οικονομίας; Του πολιτισμού; Τελικά ποια κατανομή 

υπουργείων  κερδίζει; Κερδίζει εκείνη η κατανομή και εκείνο το περιεχόμενο των 

υπουργείων, δηλαδή των ρόλων, που ευοδώνουν την λειτουργικότητα της οικογένειας,  

προάγουν τις σχέσεις και  εξυπηρετούν την ζωή. 

   Ποιος είναι ο πρωθυπουργός; Ο άνδρας ή η γυναίκα; Ποιος κάνει κουμάντο στις 

σχέσεις; Ποιος είναι ο αρχηγός στην οικογένεια; Ποιος είναι ανώτερος; Ό άνδρας ή η 

γυναίκα; Λάθος ερωτήσεις. Αυτές οι λάθος ερωτήσεις που συχνά τις κάνουμε στον εαυτό 

μας αποτελούν σημεία τριβής και πολλές φορές συγκρούσεων ανάμεσα στους συζύγους. Αν 

θέλεις να παίρνεις τις σωστές απαντήσεις θα πρέπει να κάνεις τις σωστές ερωτήσεις. 

Το  ζητούμενο είναι όχι ποιος είναι ανώτερος, αλλά  πως άνδρας και γυναίκα θα 

συνταιριάξουν ώστε να ζήσουν αρμονικά. Για να υπάρχει ροή ηλεκτρικού ρεύματος 

χρειάζεται μια πρίζα, ένα  φις και επαφή μεταξύ τους. Του αρσενικού και του θηλυκού. 

Απαραίτητα και τα δύο.  Κανείς δεν αναρωτιέται ποιο είναι ανώτερο και ποιο κατώτερο. 

Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Το μόνο θέμα είναι αν είναι συμβατά μεταξύ τους, ώστε να 

υπάρξει αποτέλεσμα. Φως.   Έτσι συμβαίνει και στη σχέση. Δεν τίθεται θέμα ποιος είναι 

ανώτερος ή κατώτερος με βάση το φύλο. Το ζητούμενο είναι να είναι αποτελεσματική η 

ένωση των δυο ανθρώπων, ώστε να είναι φωτεινή η ζωή τους.  

«Εδώ δεν είναι νάμαι εγώ πάνω 

από σένα ή εσύ πάνω από μένα. 

Εδώ είναι νάναι ο καθένας μας 

πάνω απ’ τον εαυτό του» . 
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Μερικοί λόγοι για ενδοοικογενειακές αναμετρήσεις 

Η προσπάθεια να αλλάξεις τον σύντροφό σου. Δεν γνωρίζω και πολλούς που 

κατάφεραν να αλλάξουν τον σύντροφό τους. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο. Αλλάζοντας όμως 

τον εαυτό μας, μπορεί να αλλάξει και ο σύντροφός μας προς το καλύτερο, με την 

προϋπόθεση βέβαια ότι έχει ανοικτή ματιά στη ζωή και δεν είναι προκατειλημμένος.  

Γιατί εγώ και όχι ο άλλος; Συγκρουόμαστε για το μοίρασμα των ευθυνών, αντί να 

«μαλώνουμε» λόγω της αγάπης προς τον άλλον, ποιος θα προσφέρει περισσότερα. 

Μαλώνουμε γιατί ο άλλος αναλαμβάνει λιγότερα από εμάς. Ο καθένας περιμένει από τον 

άλλον να βγάλει τα κάστανα από την φωτιά. Εδώ που είναι η αγάπη; Η προσωπική ευθύνη; 

Η προσπάθεια να αποδείξεις ότι έχεις δίκιο. Προτιμάς να έχεις δίκιο ή να σε 

αγαπούν; Στην προσπάθεια να αποδείξουμε ότι έχουμε δίκιο, φθείρεται η σχέση και 

πληγώνεται η αγάπη. 

Οι μεταθέσεις ευθυνών. Σχεδόν πάντα ο άλλος φταίει. Σπανίως αναλαμβάνουμε 

την ευθύνη μας.  

- Γιατί Αδάμ έφαγες το μήλο;  

- Δεν φταίω εγώ, η Εύα μου το έδωσε.  

- Γιατί Εύα του έδωσες το μήλο;  

- Δεν φταίω εγώ το φίδι με ξεγέλασε.  

Ο Καζαντζάκης γράφει χαρακτηριστικά : «Αν είναι να καταστραφεί όλος ο κόσμος 

να λες εγώ φταίω. Γιατί αν πεις ότι φταίει ο άλλος, τότε εσύ δεν έχεις να κάνεις τίποτα». 

Διαψευσμένες προσδοκίες : οι διαψευσμένες προσδοκίες είναι μία συχνή αιτία 

συγκρούσεων. «Φορτώνουμε» στον άλλο ελπίδες και προσδοκίες και όταν η ζωή τις 

ακυρώνει, κατηγορούμε ο ένας τον άλλον. Ο άλλος δεν με ευτύχησε, άρα ο άλλος φταίει.  

Μα και ο άλλος προσδοκά ότι εσύ θα τον ευτυχήσεις. Και έρχεται η Έλεν Κέλερ και λέει ότι 

«η ευτυχία είναι μέσα μας». 

Παρερμηνείες. Μας διαφεύγει η υποκειμενικότητα και η σχετικότητα των 

συμβαινόντων. Τον εξωτερικό κόσμο τον αντιλαμβανόμαστε με μια υποκειμενική 

εσωτερική αντίληψη. Το κάθε εξωτερικό ερέθισμα, άρα και κάθε άνθρωπος, γίνεται 
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αντιληπτός με βάσει τις εσωτερικές εγγραφές που έχουμε σχηματίσει για τον έξω κόσμο. 

Δεν υπάρχει ένας εξωτερικός κόσμος που να τον βλέπουν οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο. Η 

σχετικότητα είναι δεδομένη και όλα ερμηνεύονται ανάλογα με το πως τα βλέπει κανείς.  

Παραθέτω  μια  ενδιαφέρουσα ιστορία που αφορά το πώς βλέπουμε τα 

συμβαίνοντα. Σ’ ένα εργαστήριο όπου κάνουν πειράματα με ζώα, ένας ερευνητής 

προσπαθεί να προκαλέσει ένα εξαρτημένο αντανακλαστικό σε δυο ποντίκια σε έναν 

λαβύρινθο. Μόλις μπαίνει ο κύριος με την άσπρη μπλούζα, το ένα ποντικάκι λέει στο άλλο: 

«Βλέπεις αυτόν τον κύριο με την άσπρη μπλούζα; Τον έχω εκπαιδεύσει καταλλήλως. Κάθε 

φορά που κατεβάζω αυτόν τον μοχλό, μου δίδει να φάω».  

Ο Επίκτητος, πολλούς αιώνες πριν είχε γράψει : «Ταράσσει τους ανθρώπους ου τα 

πράγματα, αλλά τα περί των πραγμάτων δόγματα». Δηλαδή δεν είναι τα γεγονότα, τα 

συμβαίνοντα αυτά καθ’ αυτά που ανησυχούν, ταράζουν και αναστατώνουν τους 

ανθρώπους, αλλά οι πεποιθήσεις που έχουν οι άνθρωποι για τα συμβαίνοντα. Η ερμηνεία 

των γεγονότων είναι που τις περισσότερες φορές επικαθορίζει τα ίδια τα γεγονότα. Κατά 

συνέπεια, αλλάζοντας ερμηνευτική ματιά, αλλάζει και η σημασία των γεγονότων. 

Το ζευγάρι δεν είναι παρά το ορατό μέρος ενός ευρύτερου συστήματος.  Μέσα 

στο γάμο, ο άνδρας αποτελεί για την γυναίκα, αυτό που αποτελεί η γυναίκα για τον άνδρα. 

Τον ακριβότερο και  ακριβέστερο καθρέπτη. Απεικονίζει με τον λεπτομερέστερο τρόπο όλες 

τις καλές και τις κακές πλευρές, καθρεπτίζει με τον καλύτερο τρόπο όλες τις δυνατότητες 

και τις αδυναμίες. Δεν είναι κακό να υπάρχουν διαφορές. Εξάλλου τα κοινά μας ενώνουν, 

ενώ οι διαφορές μας εξελίσσουν. 

Έχετε δει διαδηλώσεις υπέρ της ειρήνης; Πως γίνεται να πλακώνονται στο ξύλο οι 

διαδηλώνοντες υπέρ της ειρήνης, πολλές φορές και αναμεταξύ τους, να τραυματίζονται 

άσχημα και κάποιες φορές να υπάρχουν και θύματα; Ένας βασικός λόγος είναι το ότι 

πολλοί συμμετέχοντες δεν βιώνουν την εσωτερική ειρήνη. 

Όλοι οι πόλεμοι  ξεκινούν από το μυαλό των ανθρώπων. Επομένως και η ειρήνη 

από το μυαλό μας ξεκινάει. Η ειρήνη στον κόσμο συνδέεται άρρηκτα με την ειρήνη στην 

οικογένεια. Και η ειρήνη στην οικογένεια συνδέεται με την ειρήνη στον εαυτό μας. 

  Πιστεύω ότι η ποιότητα της κοινωνίας εξαρτάται σε καθοριστικό βαθμό από την ομαλή 

λειτουργία του βασικού κοινωνικού κυττάρου, -της οικογένειας-, οποιαδήποτε μορφή λειτουργίας και 

αν πάρει αυτή. Τόση είναι η αξία του οικογενειακού θεσμού, που ο Πλάτων , θα εξαρτήσει και  αυτές 

τις μορφές των πολιτευμάτων από την ποιότητα των οικογενειακών σχέσεων. Υποστηρίζει ότι από 
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τυραννικές οικογένειες προκύπτουν τυραννικά πολιτεύματα και από δημοκρατικές οικογένειες, 

δημοκρατικές πολιτείες  και αναφέρει ότι  «οι άνθρωποι της σοφίας και της αρετής, ορθά διοικούν 

και την οικογένεια και την Πόλη».  

 Στο βαθμό λοιπόν που είναι υγιής η οικογένεια, που βιώνεται η ειρήνη στην οικογένεια, στον 

αντίστοιχο βαθμό είναι υγιής και ειρηνική η κοινωνία. Δυσλειτουργεί ή  νοσεί η οικογένεια; Το αυτό 

συμβαίνει και στην κοινωνία.  

Η αλλαγή ξεκινά πάντα από τον εαυτό μου. Γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις στον 

άλλον. Όλοι θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, λίγοι όμως τον εαυτό τους.  
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