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Η ςφγχρονθ κοινωνία επιταχφνει τθν παρακμι τθσ ενκαρρφνοντασ τθν ανακάλυψθ και 

δθμοςίευςθ προβλθμάτων που δεν μπορεί να λφςει αλλά μόνο να επιδεινϊςει με 

διάφορουσ τρόπουσ. Αυτό αποτελεί ιδθ μια κοινοτοπία ςτο πεδίο τθσ τεχνολογικισ 

ανάπτυξθσ, όπου οι επιςτιμονεσ είναι ςε κζςθ να μετράνε με αυξανόμενθ ακρίβεια πόςθ 

βλάβθ προκάλεςε ςτο περιβάλλον θ τελευταία τουσ αντιρρυπαντικι διορκωτικι μζκοδοσ. 
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Στο πεδίο των προςωπικϊν ςχζςεων, το κζαμα εξαλείφει αρχαϊκοφσ κεςμοφσ, αξίεσ και 

ρόλουσ με ζνα ξζφρενο αντανακλαςτικό μεταρρφκμιςθσ, αναγκάηοντασ τα άτομα να ζρκουν 

αντιμζτωπα με προβλιματα πριν τουσ παράςχει τα μζςα για τθν επίλυςθ των νζων 

αναδυόμενων αντιφάςεων που βιϊνονται ωσ θ αναπόφευκτθ πίκρα, ματαίωςθ, ταπείνωςθ, 

πλιξθ και φρίκθ τθσ ατομικισ εμπειρίασ. Με τθν απόρριψθ του παλιοφ φλοιοφ τθσ 

πυρθνικισ οικογζνειασ, τθν επίκεςθ ςτθν ανδρικι κυριαρχία, τθν κριτικι ςτισ υπερβολζσ 

του ηευγαριοφ, τθν ενκάρρυνςθ τθσ ζκφραςθσ τθσ “ατομικισ” επικυμίασ δθμιουργείται ζνα 

αυξανόμενο πλικοσ καταςτάςεων που προκαλοφν τθ ηιλεια και, επομζνωσ, τθν κακιςτοφν 

μια από τισ πιο επιδθμικζσ μορφζσ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνικισ αςκζνειασ. 
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Για το ςθμερινό άτομο, θ ηιλεια είναι ςυχνά μια πθγι αμθχανίασ που δείχνει τον 

παρωχθμζνο, παλιομοδίτικο χαρακτιρα του, τον οποίο κα ικελε να κρφψει όςο είναι 

δυνατό ι τουλάχιςτον ζωσ ότου μπορζςει να αναπτφξει μια φαινομενικι απάκεια. Αλλά θ 

ηιλεια δεν είναι μια αςκζνεια κακαυτι. Απλϊσ οι οργανωτζσ τθσ επικυμίασ (κοινωνιολόγοι, 

ψυχολόγοι και άλλοι ιδεολόγοι των προςωπικϊν ςχζςεων) κα ικελαν να εμφανίηεται θ 

ηιλεια με αυτόν τον τρόπο, ωσ ζνα αυτόνομο πρόβλθμα που μπορεί να οριςτεί με τθ 

γλϊςςα αυτισ τθσ κοινωνίασ – δθλαδι ωσ ζνα πρόβλθμα που μπορεί να επιλυκεί μζςω 

μιασ μεταρρφκμιςθσ. Αυτό κα ςιμαινε τθ ςυνζχεια τθσ λογικισ του κοινωνικοφ 

πειραματιςμοφ τθσ τελευταίασ δεκαετίασ, θ οποία κεϊρθςε τθ ςεμνοτυφία και τθ 

μονογαμία ωσ τα ςεξουαλικά προβλιματα και τθν ελευκεριότθτα ωσ τθ κεραπεία, και θ 

οποία κεωρεί ζνα είδοσ κεςμοποιθμζνθσ laissez-faire ι απελευκερωμζνθσ ςυμπεριφοράσ 

ωσ λφςθ για τθ ηιλεια. (Η εναλλακτικι επιλογι του Φουριζ απζναντι ςτθ ηιλεια – θ αφξθςθ 

τθσ διακεςιμότθτασ των ςυντρόφων που κα οδθγιςει ςτο ξεπζραςμα τθσ κτθτικότθτασ – 

υποκζτει ότι θ υλικι βάςθ τθσ ηιλειασ είναι θ ςπάνθ. Διαιωνίηει τθν ποςοτικι λογικι του 
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κεάματοσ, ενϊ ταυτόχρονα υποβακμίηει τθ ςυγκεκριμζνθ ςχζςθ που υπάρχει ανάμεςα ςτθ 

ςεξουαλικι ακλιότθτα και το κοινωνικό ηιτθμα). Η ηιλεια δεν είναι αςκζνεια· είναι ζνα 

ςφμπτωμα μιασ ποιοτικισ απουςίασ, η ποιοτικι απουςία, θ απουςία ατόμων ικανϊν να 

καταςκευάςουν ςυνειδθτά τθν κακθμερινι τουσ ηωι χωρίσ τθν κυριαρχία μιασ εξωτερικισ 

εξουςίασ. 
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Όταν το άτομο ηθλεφει ζντονα, αναγκάηεται να παραδεχτεί ότι εξαρτάται από κάποιον 

άλλον* για τθν επιβεβαίωςθ τθσ ατομικότθτάσ του. Με άλλα λόγια, παραδζχεται ότι θ 

ατομικότθτά του ανικει ςε κάποιον άλλον. Αυτι ακριβϊσ κατζχεται, αυτι προκαλεί τθν 

κτθτικότθτα: όςο περιςςότερο ςυνειδθτοποιεί κάποιοσ ότι ο άλλοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν 

“ατομικότθτά” του, τόςο πιο απαραίτθτο γίνεται αυτό το πρόςωπο. Με τθ ηιλεια, ο άλλοσ 

δεν κακίςταται αντικείμενο αλλά μάλλον θ εικόνα ενόσ υποκειμζνου, το αναγκαίο 

ςυμπλιρωμα τθσ “υποκειμενικότθτασ” εκείνου που ηθλεφει. Η ηιλεια είναι θ πραγμάτωςθ 

του κεάματοσ του ζρωτα, όπου οι κοινωνικζσ ςχζςεισ κυριαρχοφνται πλιρωσ από εικόνεσ. 

Προβάλλει κανείσ ςτο νζο “ευτυχιςμζνο” ηευγάρι μια εικόνα ευχαρίςτθςθσ που είναι 

κακολικι, όπωσ ακριβϊσ διατθροφςε ι προςπακοφςε να διατθριςει ςτθν πρϊτθ του ςχζςθ 

μια κατάςταςθ όπου δεν αντιλαμβανόταν ποτζ με ςαφινεια και δεν επεξεργαηόταν τα 

εμπόδια ςτθν ανάπτυξι τθσ. Η εμφάνιςθ ενόσ τρίτου προςϊπου μετατρζπει τθν καταπίεςθ 

τθσ αρχικισ καταπίεςθσ – που αποτελοφςε μζροσ του αόρατου τςιμζντου τθσ πρϊτθσ 

ςχζςθσ – ςε ενεργι εναςχόλθςθ. Κακϊσ προςωποποιεί τθν εικόνα τθσ ευτυχίασ του ζρωτά 

του ςτο τρίτο πρόςωπο, το άτομο γίνεται απλϊσ πιο δυςτυχιςμζνο χωρίσ να παρζχει κάποια 

πρακτικι εναλλακτικι λφςθ ςτθ δυςτυχία του. Όςο πιο δυςτυχιςμζνο γίνεται, τόςο πιο 

βζβαιθ μοιάηει θ απόλαυςθ που αποδίδεται ςτο νζο ηευγάρι και αντιςτρόφωσ. Αυτόσ ο 

φαφλοσ κφκλοσ πρζπει να ςπάςει, αλλά κάτι τζτοιο προχποκζτει ότι θ ηιλεια γίνεται 

κατανοθτι ωσ αναγκαία ςυνζπεια τθσ προφφλαξθσ των υφιςτάμενων κοινωνικϊν ςχζςεων 

και, επομζνωσ, απαιτεί από το άτομο να επιτεκεί ςτθ βάςθ τθσ ανεπάρκειάσ του ςε μια 

ςτιγμι όπου νιϊκει εξαιρετικά ανεπαρκζσ. 
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Μζχρι τισ 9:15 το πλάςμα με το οποίο ζηθςεσ τόςο καιρό ιταν προικιςμζνο με απαράμιλλα 

γνωρίςματα και θκικά προτεριματα. Όπωσ ζλεγεσ, ιταν θ ενςάρκωςθ ενόσ ιδεϊδουσ, ςαν 

ζνασ άγγελοσ που κατζβθκε από τον ουρανό με τθν αποςτολι να ςου κρατιςει ςυντροφιά 

και να δϊςει αξία ςτθν επίγεια φπαρξι ςου. Στισ 9:20 διαπίςτωςεσ ότι αυτό το μοναδικό 

πλάςμα, αυτι θ εξαιρετικι τελειότθτα των τελειοτιτων κοιμικθκε με κάποιον άλλον – χκεσ 

ι τθν προθγοφμενθ εβδομάδα ι τον προθγοφμενο μινα ι πριν από ζξι μινεσ. Στισ 9:25 – 

χρειάςτθκεσ πζντε λεπτά για να ξαναςκεφτείσ τα πράγματα – αυτι θ τελειότθτα των 

τελειοτιτων μεταμορφϊκθκε ςτο πιο αποκρουςτικό τζρασ που είδε ποτζ ο κόςμοσ. Η 

παρουςία τθσ ζγινε ξαφνικά απολφτωσ απεχκισ και δεν ζχεισ άλλθ επιλογι παρά να 

εγκαταλείψεισ για πάντα τον τόπο όπου μοιράςτθκεσ τόςθ χαρά αλλά, ακόμα πιο 

ςθμαντικό, και τόςο πόνο. 

– Εμίλ Αρμάν, Η Σεξουαλικι Επανάςταςθ και θ Ερωτικι Συντροφικότθτα (1934) 

                                                           
*
 Σε όλα τα ςθμεία όπου χρθςιμοποιείται το αρςενικό γζνοσ εννοείται επίςθσ θ χριςθ του κθλυκοφ.  
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Όπωσ και ςτθν ψυχανάλυςθ, το άτομο που ηθλεφει νιϊκει απογυμνωμζνο. Η δυςτυχία του 

είναι δθμόςια, αντικειμενικι και το κακιςτά ευάλωτο. Αν αποδεχτεί αυτι τθ κζςθ 

αδυναμίασ κα ςυνεχίςει μάλλον να υποκειμενοποιεί τθ δυςτυχία του, να τθν 

αντιλαμβάνεται μονάχα ωσ δικι του ανεπάρκεια, ωσ δικό του πρόβλθμα. Πικανότατα κα 

τθν επιδεικνφει, κα τθν αιτιολογεί με φυςικοφσ, βιολογικοφσ ι ψυχο-ντετερμινιςτικοφσ 

όρουσ· κα τθν εξιδανικεφςει ςε ζνα όργιο εργαςίασ ι κα ςυντρίψει τον εαυτό του ςε ζνα 

ξζςπαςμα αυτοάρνθςθσ. Η μόνθ δυνατι διζξοδοσ από τθ δυςτυχία που το ζχει καταβάλει 

είναι θ παρθγοριά, θ οποία επιηθτείται κυρίωσ από τον εραςτι. Το ενδιάμεςο πρόςωπο του 

τριγϊνου, με τθ ςειρά του, εκδθλϊνει ςυχνά μια οριςμζνθ ςυμπάκεια για τθν οδφνθ αυτοφ 

που ηθλεφει, κακϊσ ςζβεται τθν “ανκρϊπινθ φφςθ” του μολονότι λυπάται για τισ 

δυςάρεςτεσ επιπτϊςεισ των χειριςμϊν και των μελοδραματιςμϊν τθσ δυςτυχίασ του. Αυτι 

θ ςυνζργεια παραμζνει πιςτι ςτθ μορφι-ηευγάρι, μολονότι εκδθλϊνεται ςτο τζλοσ ενόσ 

ςυγκεκριμζνου ηευγαριοφ, διότι ςζβεται τουσ παραδοςιακοφσ κανόνεσ του ζρωτα 

(“καταλαβαίνω, δε χρειάηεται να εξθγείσ τα πάντα”) που ενκαρρφνουν τθν κοινοποίθςθ τθσ 

δυςτυχίασ. Ζνα από τα πρϊτα ςτοιχεία αυτοφ του “ζρωτα” που πρζπει να υποςτεί κριτικι 

είναι ο ςυνεχϊσ επαναλαμβανόμενοσ κφκλοσ τθσ “ανεξιχνίαςτθσ” ευτυχίασ και απελπιςίασ, 

όπου κακζνα από αυτά τα ςτάδια βιϊνεται και γίνεται τυφλά αποδεκτό ωσ αναπόφευκτο. 

Όπωσ ςυμβαίνει με πολλζσ μορφζσ εμπορευματοποιθμζνθσ δραςτθριότθτασ, κάκε 

περίοδοσ ζντονθσ δραςτθριότθτασ ακολουκείται από μια διάλυςθ αυτισ τθσ διευκζτθςθσ, θ 

οποία είναι ςυχνά απροςδόκθτθ ι ανεξιγθτθ. Η δυςτυχία προκαλεί μια καινοφρια 

αναηιτθςθ με το αναπόφευκτο αποτζλεςμα. Με αυτό το πρότυπο θ κοινωνία επιβάλλει 

τρομοκρατικά τθν άκλια αντίλθψι τθσ για τισ κοινωνικζσ ςχζςεισ, χρθςιμοποιϊντασ τθν 

απειλι τθσ απομόνωςθσ όταν θ άνεςθ τθσ ιδιωτικοποιθμζνθσ ςχζςθσ αποδεικνφεται 

ανεπαρκισ για να εξουδετερϊςει τθ δυςαρζςκεια των ατόμων. 

6 

Η “παράνοια” του ηθλότυπου εραςτι – με τθν οποία απεικονίηει τον κόςμο που τον 

περιβάλλει κατά τρόπο ϊςτε όλα τα πράγματα να του μιλάνε για τθν ευτυχία του νζου 

ηευγαριοφ και για τθ δικι του δυςτυχία – δεν αποτελεί μια ανορκολογικι απάντθςθ ςτον 

άκλιο κόςμο του εμπορεφματοσ που, πράγματι, του “τθν ζχει ςτθμζνθ” για να τον αρπάξει 

και να τον χρθςιμοποιιςει. Η ανεπάρκεια τθσ “παράνοιασ” του ηθλότυπου εραςτι δεν 

προκφπτει από το γεγονόσ ότι είναι υπερβολικά ακραία αλλά επειδι, αντί να φωτίςει τθν 

κοινωνικι διάςταςθ τθσ κλίψθσ του (που κα ςιμαινε, πρϊτα απ’ όλα, τθν αντικειμενικι 

εξζταςθ τθσ δεφτερθσ ςχζςθσ από τθν οποία αποκλείεται) τον αφοπλίηει, ςτο βακμό που 

αντιλαμβάνεται ζναν κόςμο εχκρικό μόνο απζναντι ςτον ίδιο.  
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Υπάρχουν άτομα που μποροφν να ςυνεχίηουν χωρίσ να κυριαρχοφνται από τθ ηιλεια, που 

δε νιϊκουν κάποια αίςκθςθ απϊλειασ ι δυςφορίασ όταν ο εραςτισ τουσ ςυνάπτει ςχζςθ 

με ζνα άλλο πρόςωπο. Για οριςμζνα εφπορα ςτρϊματα το ηιτθμα είναι απλϊσ θ κατοχι 

αρκετϊν χρθμάτων ϊςτε να διατθροφν μια επαρκι γεωγραφικι απόςταςθ μεταξφ των 

καταςτάςεων. Κάποιοι καταλιγουν ςε μια τζτοια ςτάςθ λόγω ςκλθρότθτασ ι κυνιςμοφ. Οι 

προφανζςτεροι υποςτθρικτζσ τθσ επίκεςθσ ςτθ ηιλεια είναι ειδικοί των προςωπικϊν 

ςχζςεων, ςυχνά εξοπλιςμζνοι με μια βαςικι κριτικι του αυταρχιςμοφ, οι οποίοι κεωροφν 
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ωσ ζςχατο μζτρο του ατόμου τθν ικανότθτά του να επεξεργάηεται “ανκρϊπινεσ” 

αλλθλεπιδράςεισ ςε μια άρρωςτθ κοινωνία. Είναι εξίςου ντετερμινιςτζσ ςτθν αντίλθψι 

τουσ για το ρόλο τθσ προςωπικισ ιςτορίασ του ατόμου όςο και κάκε Φροχδιανόσ, αλλά 

υποκακιςτοφν μια εικόνα του ανκρϊπου ωσ εγγενϊσ καλοφ εκεί όπου θ παραδοςιακι 

ψυχανάλυςθ βλζπει μια πιο διφοροφμενθ φφςθ. Η εξάλειψθ κάκε περιοριςμοφ κεωρείται 

ριηοςπαςτικι κακαυτι διότι φζρνει το άτομο πιο κοντά ςτον κρυμμζνο αυκεντικό εαυτό 

του. Η ςυνζργεια του ατόμου με τισ κυρίαρχεσ αξίεσ υποβιβάηεται ςτο ελάχιςτο (“Πιςτεφω 

ότι δεν ευκφνομαι ποτζ εγϊ για τα ηθλότυπα αιςκιματά μου. Εκδθλϊνονται αυκόρμθτα 

όταν οι ενζργειεσ του ςυντρόφου μου ςυνδυάηονται με τθ δικι μου επϊδυνθ εμπειρία του 

παρελκόντοσ· τίποτα από αυτά δεν ελζγχεται από μζνα τϊρα και κανζνασ δεν ευκφνεται” –

Σάρα Γουίντερ, Ζθτιματα Ριηοςπαςτικισ Θεραπείασ, Φκινόπωρο 1975), κακϊσ θ 

αναγνϊριςθ αυτισ τθσ ςυνζργειασ κα κατζςτρεφε τθν υποςτθρικτικι κοινοτικι 

ατμόςφαιρα που αποτελεί το φανταςιακό αντίδοτο ςτισ πιζςεισ του αςτικοφ ατομικιςμοφ. 

Τυφλωμζνα από τα κετικά κατορκϊματα τθσ “απελευκζρωςθσ”, τα άτομα γίνονται 

ανυποψίαςτοι διαφθμιςτζσ του κεάματοσ που ενςωματϊνει τα κατορκϊματά τουσ ωσ 

απόδειξθ τθσ δικισ του ζλλειψθσ ακαμψίασ. 
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Ο επαναςτάτθσ δεν ξεφεφγει από τθν αγωνία τθσ ηιλειασ και τθσ απόρριψθσ. Αντικζτωσ, 

βιϊνει μια ακόμα μεγαλφτερθ υποκειμενικι απϊλεια, διότι γι’ αυτόν ο ζρωτασ παρείχε τθ 

φαινομενικότθτα τθσ ςυμφιλίωςθσ μεταξφ εξζγερςθσ και κακθμερινισ ηωισ. Κακϊσ “θ 

αλθκινι απόλαυςθ είναι απαγορευμζνθ”, επαναςτατοφμε όταν τθν βιϊνουμε. Όλοι κα 

ικελαν να μάκουν το μυςτικό μασ. Κι εμείσ το ίδιο! Η ερωτικι ςυνεφρεςθ είναι θ πρακτικι, 

θ ςυνζπεια τθσ κεωρίασ μασ. Αλλά ποια είναι θ κεωρία μασ; Το οικείο ςυναίςκθμα ότι τα 

πάντα μοιάηουν δυνατά όταν κάποιοσ είναι ερωτευμζνοσ αντιςτρζφεται. Τίποτα δεν είναι 

δυνατό. Το άτομο κζλει να απομακρυνκεί από τον κόςμο, να τα παρατιςει, διότι όλα του 

κυμίηουν τθν αποτυχία του να μεταςχθματίςει τον εαυτό του και τθν κοινωνία. 

Υποκειμενοποιεί τον κόςμο, μολονότι νιϊκει ότι δεν είναι πια δικόσ του. Τα μαγεμζνα μζρθ 

γίνονται απαίςια τϊρα. Η ιςτορία υπάρχει ακόμα αλλά μοιάηει άνευ ςθμαςίασ αν δε 

λυτρϊςει τθ χαμζνθ του αγάπθ είτε κάνοντασ το άλλο πρόςωπο να αντιλθφκεί το λάκοσ του 

είτε υποβιβάηοντάσ το ςτθν ανοθςία. Η ιςτορία γίνεται θ δικαιολόγθςθ τθσ αποτυχίασ, ενϊ 

πριν ζμοιαηε με ζναν παλιό φίλο που ζφερνε μεγαλφτερθ οικειότθτα και βάκοσ ςτθν 

ερωτικι ςχζςθ. Αν ο επαναςτάτθσ παραιτθκεί ςε αυτι τθν απϊλεια, θ ίδια θ ζννοια τθσ 

πρακτικισ κριτικισ υπονομεφεται διότι μια ουςιϊδθσ κακολικι ςτιγμι τθσ κακθμερινισ 

ηωισ ξεφεφγει από τθν κυριαρχία του ατόμου και τθσ κεωρίασ του. (Η ίδια θ κεωρία 

μετατρζπεται ςε φάρςα εφόςον κάποιοσ μπορεί να “καταλάβει” μια αλλοτριωμζνθ πλευρά 

του ζρωτα αλλά ςυμπεριφζρεται ςαν να μθν υπιρχε αυτι θ κατανόθςθ.) Η αντεπανάςταςθ 

τθσ κακθμερινισ ηωισ μπορεί ακόμα να ςυγκαταλζγει τον ζρωτα ςτουσ ιςχυρότερουσ 

ςυμμάχουσ τθσ. 
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Η ελπίδα οδθγεί πάντα ςτθ μυςτικιςτικι προςδοκία μιασ εξωτερικισ λφςθσ. 

– Ντανιζλ Ντενβζρ 

H ελπίδα ότι κάποιοσ μπορεί πάντα να βρει ζναν άλλον εραςτι – θ οποία αποτελεί μια 

πικανι παρθγοριά για το ηθλότυπο άτομο – διαιωνίηει το αρχικό πλαίςιο που προκαλεί τθ 

ηιλεια, κακϊσ ςζβεται τισ κυρίαρχεσ αντιλιψεισ του χρόνου και του ατόμου. Η πακθτικι 

αποδοχι τθσ “κεραπευτικισ δφναμθσ του χρόνου”, θ οποία απορρζει κυρίωσ από τθν 

ικανότθτα τθσ κοινωνίασ να παράγει τελικά ζνα αποδεκτό ιςοδφναμο τθσ χαμζνθσ αγάπθσ, 

υποβιβάηει τθν ερωτικι ιςτορία του ατόμου ςε μια ςειρά εναλλάξιμων και, επομζνωσ, 

ουςιαςτικά άχρονων ςχζςεων. Το άτομο αιςκάνεται δικαιολογθμζνο να καταπνίξει τθν 

κριτικι ςυνείδθςθ τθσ πρακτικισ του διότι, εφόςον αποτφγχανε πάντα με τον ίδιο τρόπο, κα 

τα καταφζρει επίςθσ πικανότατα με ζναν παρόμοιο τρόπο. Ο ζρωτασ και θ ηιλεια τείνουν 

να παρουςιάηουν τθ μθ-υπζρβαςθ – που δεν είναι παρά θ υποταγι του ατόμου ςτθν αντι-

ιςτορικι, αυταρχικι λογικι του κεαματικοφ χρόνου – ωσ αναπόφευκτθ ι ακόμα και 

κεραπευτικι. Η ριηοςπαςτικι κριτικι τθσ κακθμερινισ ηωισ δεν αποτελεί εγγφθςθ τθσ 

ατομικισ επιτυχίασ ςτον ζρωτα οφτε κεωρείται ωσ τζτοια. Δείχνει απλϊσ, με πιο ζντονο και 

αςυμβίβαςτο τρόπο από οποιαδιποτε ιδεολογία, ότι θ κετικι ανάπτυξθ του ατόμου είναι 

αδιαχϊριςτθ από τθν αρνθτικι κίνθςθ τθσ πρακτικισ ςυνείδθςθσ που επιδιϊκει να 

καταςτρζψει κάκε μορφι εξωτερικισ εξουςίασ. 
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Όταν το άτομο εγκαταλείπεται αντικειμενικά ι νιϊκει ότι εγκαταλείπεται από τον εραςτι 

του, το ςοκ και θ αγωνία που προκφπτουν από αυτιν τθ ςυνειδθτοποίθςθ είναι ςυχνά 

δυςανάλογα με τθν πραγματικι απϊλεια. Ζνασ από τουσ λόγουσ γι’ αυτό είναι ότι το άτομο 

απελπίηεται όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά και για το μζλλον του ζρωτα εν γζνει. Αυτι θ 

ςφνδεςθ με τθ γενικότθτα που υπιρξε ανζκακεν ζνα από τα μεγαλφτερα κζλγθτρα του 

ζρωτα – οι εραςτζσ είναι ο πιο εφκολα αναγνωρίςιμοσ υποπλθκυςμόσ ςτον κόςμο – 

αποτελεί επίςθσ μια από τισ ιςχυρότερεσ γραμμζσ υπεράςπιςισ του. Η ταφτιςθ με το γενικό 

αποτελεί ταυτόχρονα αντιςτάκμιςμα και αφαίρεςθ τθσ ιδιαίτερθσ δυςτυχίασ του ατόμου, θ 

οποία είναι ςτθν πραγματικότθτα το μόνο δυνατό ςυγκεκριμζνο ςθμείο αφετθρίασ για μια 

κριτικι τθσ ολότθτασ. Το γεγονόσ ότι θ γενικότθτα είναι ο μοναδικόσ μεςολαβθτισ που 

επενδφεται με τθ δφναμθ να εκχωριςει ςτο άτομο ανκρωπινότθτα (θ οποία είναι ακριβϊσ 

αυτό που του λείπει με επϊδυνο τρόπο ςε μια τζτοια ςτιγμι απομόνωςθσ) το ενκαρρφνει 

να ελαχιςτοποιιςει τθ ςθμαςία του περιγράμματοσ τθσ δικισ του δυςτυχίασ ϊςτε να 

ςυμμορφωκεί με τθν αποεξατμιςμζνθ εικόνα του πλθγωμζνου εραςτι που παρουςιάηεται 

από τθν κυρίαρχθ κοινωνία. Η μεταρρφκμιςθ του ζρωτα είναι δυνατι ςτο βακμό που δεν 

τίκεται με ςαφινεια το ηιτθμα τθσ δυςτυχίασ του. 
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Ακόμα κι αν είναι αλικεια ότι οι άνδρεσ ςυχνά γίνονται πιο βίαια ανορκολογικοί επειδι θ 

περθφάνια τοφσ οδθγεί να νιϊςουν μια μεγαλφτερθ αίςκθςθ απϊλειασ, ενϊ οι χειριςμοί 

των γυναικϊν παίρνουν πιο διακριτικζσ, ενςυνείδθτεσ μορφζσ, αυτό αποτελεί απλϊσ μια 

επιβεβαίωςθ και διαιϊνιςθ των κυρίαρχων τρόπων τθσ ανδρικισ και γυναικείασ 
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ςυμπεριφοράσ. Για να βρει τα μζςα να επιτεκεί ςε οποιοδιποτε κοινωνικό πρόβλθμα, το 

άτομο πρζπει να ξεπεράςει τόςο τθν παρορμθτικι και ελλιπϊσ ενιμερθ επικετικότθτα του 

άνδρα όςο και τθν αφοπλιςμζνθ ευαιςκθςία τθσ γυναίκασ. 
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Επειδι ακριβϊσ δεν μπορεί να εξθγιςει με ακρίβεια τθν αιτία των ςυναιςκθμάτων του, 
ακόμα και ο ςοφότεροσ άνκρωποσ είναι φανατικόσ ςτο κζμα τθσ μουςικισ. 

– Σταντάλ, Για τον Έρωτα 

Επιμζνω ότι θ ανορκολογικότθτα είναι μια ςτιγμι του ρεφορμιςμοφ και ότι ο ρεφορμιςμόσ 

είναι τόςο θ πρακτικι τθσ προςαρμογισ ςε αυτόν τον κόςμο όςο και θ προςαρμογι αυτοφ 

του κόςμου. Είτε παίρνει τθ μορφι του ρομαντικοφ ζρωτα, τθσ τρζλασ, του χαρακτιρα, του 

φετίχ τθσ καλλιτεχνικισ φανταςίασ ι τθσ υπνοβαςίασ επί εικοςιτζςςερισ ϊρεσ τθν θμζρα, 

διατθρεί το άτομο ςε μια κατάςταςθ απομονωμζνθσ, υπερ-ςυνειδθτισ υποκειμενικότθτασ 

που κεωρείται ωσ αποδεκτόσ αυτοςκοπόσ. Αυτι είναι μια ςυνειδθτι επιλογι που γίνεται 

από το άτομο προκειμζνου να αποφφγει να αντιμετωπίςει τισ ςυνζπειεσ τθσ δικισ του 

αλλοτρίωςθσ και τθν κοινωνία τθσ αλλοτρίωςθσ τθσ οποίασ αποτελεί μζροσ. 

 

 

 


