
Για την απογοήτευση 

• Όταν οι προσδοκίες μας ματαιώνονται, όταν αυτό που φανταζόμασταν στην 
πραγματικότητα δεν ισχύει, όταν περιμένουμε κάτι το οποίο τελικά δεν 
συμβαίνει, όταν έχουμε ελπίσει για κάτι και έρχεται κάτι άλλο ή τίποτα. 

• Η απογοήτευση αντίθετο της γοητείας-κάτι που μας έλκει, μας είναι θελκτικό, 
ανακινεί την επιθυμία και την ορμή. Η απογοήτευση της ορμής είναι η πιο 
βαριά και η πιο έντονη, ίσως και επικίνδυνη. Η άρνηση να νιώσει κάποιος την 
ματαίωση είναι υπεύθυνη για πολλά εγκλήματα πάθους. 

• Ο κάθε έρωτας λοιπόν που ζούμε, ενέχει αυτή την πρώτη προσδοκία να 
αγαπηθούμε για τις γυναίκες κυρίως και οι άντρες να αγαπήσουν μια γυναίκα. 
Αυτό το να γίνουν ένα, είναι αυτή η ελπίδα και προσδοκία που ζωντανεύει με 
όλο το πάθος, την ένταση, τις φαντασιώσεις που βρίσκονται μέσα στον 
καθένα και που επιδιώκουν να βγουν, να εκπληρωθούν.  

• Το τι θα κάνει κάποιος την απογοήτευση που νιώθει, είναι κάτι πολύ 
προσωπικό για τον καθένα. Στη ματαίωση βασίζεται κατά το μεγαλύτερο 
μέρος ο ψυχισμός του ανθρώπου. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής 
του, το πώς θα συμβεί, το πώς θα το κατανοήσει, το πώς θα μπορέσει να το 
μεταβολίσει. Το τι θα κάνει αυτή τη ματαίωση ίσως εξαρτά και το τι θα συμβεί 
στη ζωή του. Είναι η ικανότητα του ανθρώπου να ματαιώνεται που τον 
οδηγεί στη ζωή και τον προστατεύει από αδιέξοδα.  Υπάρχουν πολλές 
διαδρομές: 

1. Να μπει κανείς στο πένθος αυτή της προσδοκίας, να γίνει αποδεκτή η 
απώλεια και να προχωρήσουν τα πράγματα.-επέρχεται συμβιβασμός, 
όπου τα πράγματα προχωρούν στην αγάπη, μια πιο ήρεμη και βαθιά 
αίσθηση. 

2. Να μπλοκάρει κάτι τη διαδικασία του πένθους και να επαναλαμβάνεται 
το τραύμα ες αεί. 

3. Να αρνηθεί κανείς αυτήν την αποτυχία της προσδοκίας, να μην δεχτεί 
το γεγονός της ματαίωσης και να ζει με την ψευδαίσθηση πως ακόμα 
μπορεί να έχει αυτό που θέλει.  

• Η επιλογή αυτή είναι συνήθως ασυνείδητη και αποφασισμένη σε μια εποχή 
που είναι πολύ μακρινή αλλά όχι ξεχασμένη. 

• Η πρώτη ματαίωση συμβαίνει από τον άλλο, όταν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο 
επικοινωνεί στο παιδί πως η μητέρα δεν είναι ερωτικά διαθέσιμη για εκείνο, 
δεν μπορεί να την παντρευτεί γιατί είναι μητέρα του και τέλος το «βαρύ 
χτύπημα» ότι η μητέρα ανήκει σε άλλον. Αυτή η “τραγωδία” για το παιδί έχει 
ως βασικό του αίσθημα αυτό της φαντασιωσικής ματαίωσης των προσδοκιών 
του.  

• Στην καθομιλουμένη είναι μία έννοια αρνητική, στην ψυχική όμως 
πραγματικότητα είναι σωτήρια.  



• Όσο υπάρχει έρωτας, άλλο τόσο έρχεται η απογοήτευση. Στον έρωτα δεν 
ερωτευόμαστε τον άλλο αλλά την εικόνα του, αυτόν που εμείς φανταζόμαστε 
ότι είναι. Αργά η γρήγορα η πραγματικότητα κυριαρχεί και η απογοήτευση 
έρχεται. Είναι στο πρόγραμμα δηλαδή, δεν αναβάλλεται.  

• Όλοι οι έρωτες, όλες οι αγάπες έχουν ως βάση και χαρακτηριστικό την αγάπη 
που νιώσαμε από την μητέρα μας και αυτή που της δώσαμε πίσω. Γι’αυτό και 
οι περισσότεροι άνθρωποι στα γραφεία μας σοκάρονται όταν συνδέουν την 
ερωτική τους ζωή με τις σχέσεις τους με τους γονείς τους. Είναι φυσικό αφού 
αυτό το δράμα της πρώτης ματαίωσης είναι τόσο έντονο και επίπονο που 
απωθείται. Δεν ξεχνιέται, παίρνει τη θέση του μέσα στη ψυχική ζωή στο 
ασυνείδητο και από εκεί κάνει τις εξορμήσεις του όταν οι συνθήκες το 
εγκαλούν.  

Αυτές οι περιπτώσεις ουσιαστικά αναδεικνύουν το πώς ένα μικρό παιδί έχει 
διευθετήσει το κομμάτι της ματαίωσης. Πόσο έχει «κρατηθεί» από το περιβάλλον του 
σε αυτή τη διαδρομή, πόσο έχει στηριχτεί στον πόνο του και το θυμό του. Αν αυτό 
δεν έχει επιτευχθεί στη μικρή ηλικία επιστρέφει με κάθε νέο έρωτα όπου εκεί δίνεται 
μια ελπίδα στην απογοήτευση που θα προκύψει να μπορέσει να την επεξεργαστεί 
καλύτερα. Αν αυτό δεν συμβαίνει, τότε ακούμε συχνά για σχέσεις που έχουν την ίδια 
αρχή, το ίδιο πάθος, την ίδια τρέλα και το ίδιο γκρέμισμα, το ίδιο τσάκισμα, την ίδια 
πίκρα και θυμό. 

• Όσο οι έρωτες δεν αφορούν τόσο άμεσα και απόλυτα την επανάληψη της 
αγάπης που έχει παιχτεί στην οικογένεια, τόσο η απογοήτευση θα μπορεί να 
αντιμετωπισθεί πιο ψύχραιμα, ο άνθρωπος θα μπορεί να ανακάμπτει και να 
ξαναμπαίνει στη σχέση ίσως πιο θερμά, μιας και έχει να κάνει πια πιο πολύ με 
τον άνθρωπο της πραγματικότητας και λιγότερο με εκείνον της φαντασίας. 

• Το πόσο ο έρωτας μας έχει παραπλανήσει εξαρτάται από το πόσο οι ίδιοι 
είμαστε διαθέσιμοι να πλανευτούμε. Συνήθως από την αρχή μιας σχέσης-εκτός 
παθολογικών περιπτώσεων-έχουμε στο περίπου μια ιδέα για το πώς είναι ο 
άλλος αλλά και το πώς είμαστε εμείς οι ίδιοι. Κάποιες φορές μιμούμαστε τους 
ερωτευμένους για διάφορους λόγους και το ξέρουμε κιόλας αλλά δεν 
παραιτούμαστε από τον άλλο-περίπτωση Ε. 

Συμβιβασμός 

• Πάλι έχει μια αρνητική χροιά στην καθομιλουμένη όμως είναι εκείνη η έννοια 
που πάει μπροστά τα πράγματα. Τα κάνει να προχωρούν, να εξελίσσονται, να 
κινούνται.  

• Οι ματαιώσεις γίνονται πιο ελαφρές, πιο συζητήσιμες, με έναν παράδοξο 
τρόπο μας ωριμάζουν. Η μετουσίωση τους είναι πάρα πολύ σημαντική-τον 
πόνο να τον κάνει κάτι. Στη μικρή ηλικία θα δει κανείς τα παιδιά να κινούνται 
προς το παιχνίδι, σε αυτή την εποχή συνήθως γράφονται τα πρώτα ποιήματα, 



ο λυρισμός των παιδιών είναι μεγάλος και πηγαίνει προς όλες τις τέχνες για 
την έκφραση του παραπόνου, της χαμένης προσδοκίας αλλά και της ελπίδας 
που θα αναγεννηθεί. 

Μπλεξίματα παθολογικά 

Αν ο άλλος είναι ιδιαίτερα ματαιωτικός στα σοβαρά ζητήματα που τίθενται για 
τον καθένα εκεί χρειάζεται να αναλύσει κανείς: 

1. Είναι περιστασιακή φάση ή συνεχής 
2. Τι υπομένει κανείς και γιατί και για πόσο. Πχ άνεργος, μελαγχολικός, 

άρρωστος δηλ είναι κάτι περιστασιακό ή είναι μόνιμο. Τι προσδοκία 
υπάρχει ακόμη και ποια ψευδαίσθηση συντηρείται (ότι θα αλλάξει ο 
άλλος?) 

3. Οι πολλές ματαιώσεις από τον άλλο κρύβουν βία, ανταγωνιστικότητα, 
οργή, εκδίκηση-επομένως η αγάπη κάπου έχει χαθεί. Επανεξέταση της 
σχέσης-γιατί είμαι με αυτόν τον άνθρωπο 

4. Πάντα να έχει κανείς στο νου του πως έχει προσωπική επιλογή. Είναι 
επιλογή του αν και κάποιες φορές είναι δυσάρεστη 

5. Ακόμη και σε σχέσεις που είναι σχεδόν τελειωμένες, Τι μπορώ 
ρεαλιστικά να περιμένω από τον άλλο. 

6. Επιλέγει κανείς τις «μάχες» του-αποδοχή και συμβιβασμός και κόκκινες 
γραμμές. 

7. Το ξέρει ότι αυτό που κάνει με απογοητεύει? 
8. Να μην απομονώνεται κανείς- φίλοι και λόγια. 
9. Τι ενοχή ασυνείδητη και συνειδητή κουβαλά και χρειάζεται να 

τιμωρείται 
10. Μπορεί να βγει από το ματαιωτικό φαύλο κύκλο, να βρει την αγάπη εκ 

νέου που να του ταιριάζει πιο πολύ στο πως την νιώθει και την 
αντιλαμβάνεται. Κάποιες φορές απλά οι άνθρωποι δεν ταιριάζουν.  

11. Όλος ο καυγάς μπορεί να διασώζει μέσα σε κάποιον το να μην αποκοπεί 
από τη μητέρα του-να την κρατά κάπως παράδοξα στο νου του μέσω 
όλης αυτής της απογοήτευσης 

12. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας για να μπορέσετε να σκεφτείτε τι θέλετε 
ή τι χρειάζεται να κάνετε. 

13. Δεν περιμένει κανείς μόνο από τον άλλο την ευτυχία και την 
πληρότητα. Είμαστε υπεύθυνοι για τη ζωή μας, για τον εαυτό μας, για 
τις επιλογές μας και την επιθυμία μας. Επανακαθορισμός της δικής μας 
ταυτότητας. 
 

Χρόνος, σκέψη, άνθρωποι για υποστήριξη. 


