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ΑΛΛΑ ΘΕΛΩ ΚΙ ΑΛΛΑ ΚΑΝΩ 

 

Εκδόσεις Ψυχογιός 

 

Τον Γιώργο Πιντέρη, τον γνώρισα πολλά χρόνια πριν. 

Συγκεκριμένα σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 

στο Επιμελητήριο Ηρακλείου , όπου με την  επιστημονική 

και  επαγγελματική κατάρτιση, την  σαφήνεια και την 

αμεσότητα  που τον διακρίνει, κλήθηκε να απαντήσει  με 

επιτυχία, σ’ ένα καταιγισμό από δύσκολα αλλά συγχρόνως 

ενδιαφέροντα ερωτήματα,  που του τέθηκαν από το 

πλήθος του κόσμου , που είχε κατακλύσει την αίθουσα . 

Ομολογώ ότι εντυπωσιάστηκα. 

 

 Ο Γιώργος Πιντέρης έχει άλλωστε ένα μοναδικό τρόπο 

να εντυπωσιάζει το κοινό και τους αναγνώστες των 

εξαιρετικών βιβλίων του. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν το ότι 



έχει καταφέρει να αποκτήσει φανατικούς οπαδούς 

προερχόμενους απ’ όλα τα κοινωνικά στρώματα, 

αποτέλεσμα που πηγάζει σαφώς, μέσα από το πολυποίκιλο 

και πολύ σημαντικό του έργο.  

 

Κυρίως όμως τον γνώρισα μέσα από το πρώτο και 

εξαιρετικά αξιόλογο βιβλίο του , που εξεδόθη το 1983, και 

φέρει τον τίτλο’’ Αντιμετωπίζοντας τον χωρισμό.’’ Ο 

τρόπος με τον οποίο ο συγγραφέας του αντιμετώπιζε ένα 

τόσο καυτό και δύσκολο θέμα , από τα πρώτα βήματα που 

προαναγγέλλουν το τέλος μια σχέσης μέχρι την οριστική 

της ρήξη και το πώς βιώνεις και συνεχίζεις να ζεις μετά 

από το τόσο επώδυνο γεγονός πλέον του χωρισμού,  με 

εντυπωσίασε τόσο,  

που το συγκεκριμένο βιβλίο  συνεχίζω να το δωρίζω μέχρι 

σήμερα, σε άτομα που πραγματικά το έχουν ανάγκη. 

 

 Κι είναι γεγονός ότι όλοι όσοι προστρέχουν σ’ αυτό,  

ωφελούνται. Και όχι μόνο απ’ το συγκεκριμένο βιβλίο, 

αλλά κι από όλα τα βιβλία του χαρισματικού Γιώργου 

Πιντέρη -δόξα τω Θεώ μας έχει χαρίσει αρκετά , πάνω 

από είκοσι βιβλία-  που διαβάζονται με μοναδική 

απόλαυση , αφού προσφέρουν λύσεις σε ένα σωρό καυτά , 

συνηθισμένα αλλά και ασυνήθιστα προβλήματα που 

προκύπτουν καθημερινά.  

 

Τούτο συμβαίνει επειδή  ο ίδιος μιλάει μ’ ένα εντελώς 

μοναδικό , δικό του τρόπο στην καρδιά του καθενός μας, 

έναν τρόπο που βασίζεται στην απλότητα, το αστείρευτο 

χιούμορ, την αυτοκριτική, την κατανόηση, την 

μεταδοτικότητα, την υπευθυνότητα και την άψογη 

επιστημονική κι επαγγελματική κατάρτιση, αποτελέσματα 

όλα αυτά που προκύπτουν από την πολύχρονη  τριβή του 



με μια ευρεία γκάμα ανθρώπων,  που προσέτρεξαν και 

προστρέχουν στην πολύτιμη και ουσιαστική βοήθειά του. 

 

 Είναι ο ψυχολόγος που έκανε την επιστήμη του προσιτή 

στον ακροατή, στον τηλεθεατή, στον αναγνώστη. Είναι 

από τους πρώτους που συνειδητοποίησε ότι η ψυχολογία 

και γενικότερα η επιστήμη δεν έχει νόημα να φυλακίζεται 

στα γραφεία και στα επιστημονικά συγγράμματα, 

αποτελώντας προνόμιο των ολίγων.  

 

Η επιστήμη της ψυχολογίας οφείλει να διαχέεται στην 

κοινωνία, να κατεβαίνει στον δρόμο, να γίνεται πομπός 

και δέκτης, να συναντά τον άνθρωπο στο γραφείο, στο 

αυτοκίνητο, στο σπίτι του. Οφείλει να του μιλάει για τα 

προβλήματα στον γάμο, την συντροφικότητα, την εργασία, 

την διαπαιδαγώγηση των παιδιών, τη φιλία, την 

κοινωνική ζωή.  

 

Βλέπετε ο Γιώργος Πιντέρης αξιοποίησε , όσο λίγοι 

επιστήμονες- ψυχολόγοι την δύναμη των Μ.Μ.Ε. Και 

φυσικά δεν έχασε. Έγινε γνωστός από την φωνή του στο 

ραδιόφωνο, την παρουσία του στην τηλεόραση-την μικρή 

οθόνη  που παρομοιάζει με κοινωνικό ‘’φερετζέ’’, η 

οποία μειώνει το άγχος της ζωντανής επαφής- κυρίως 

όμως καταξιώθηκε μέσα από το πλούσιο, συγγραφικό του 

έργο, προσφέροντας έργο παραγωγικό, δημιουργικό και 

πρωτότυπο στην ελληνική κοινωνία , ανοίγοντας διάπλατα 

την πόρτα στην έρευνα και αντίληψη δυσπρόσιτων 

εννοιών , ξεριζώνοντας τα αγκάθια στις διαπροσωπικές 

σχέσεις, γνωρίζοντάς μας τι μπορεί ν’ αποκομίσει κανείς  

από τους γονείς, τα παιδιά του, τους φίλους του, τον 

κοινωνικό του περίγυρο.  

 



Οι απόψεις και οι λύσεις που προτείνει μέσω των βιβλίων 

του, βασίζονται στην αυτογνωσία, ενώ τα πολύ έξυπνα και 

κατατοπιστικά παραδείγματα που παραθέτει, κινούνται με 

ευελιξία  στον ευρύ ορισμό που εμπεριέχει την εργασία, 

την οικογένεια , την ψυχαγωγία, προσφέροντας 

πραγματική βοήθεια σε όλους μας.  
 

 

Όσο για το τελευταίο του βιβλίο , ‘’Άλλα θέλω κι άλλα 

κάνω’’, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, 

όπως και το προηγούμενό του ‘’Χαρά η καλύτερη 

θεραπεία’’, για μιαν ακόμη φορά δίνει απαντήσεις σε 

πράγματα και καταστάσεις που δεν μας ικανοποιούν. 

Ένας τρόπος για να αναρωτηθούμε αν είμαστε 

ευχαριστημένοι από την ποιότητα της ζωής  μας, είναι να 

απαντήσουμε σε έξι σημαντικά ερωτήματα, που 

παρατίθενται πολύ εύστοχα στο οπισθόφυλλο , 

αποτελώντας το ισχυρό έναυσμα που θα μας κάνει , να 

αποφασίσουμε δίχως δεύτερη σκέψη, να αποκτήσουμε το 

βιβλίο.  

 

Η ποιότητα ζωής δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. 

Είναι συγκεκριμένα πράγματα. Ας αναφέρουμε μερικά: 

* Πώς είναι υγεία σου; 

* Τι δουλειά κάνεις και πόσες ώρες ξοδεύεις γι’ αυτή; 

* Πώς είναι η διατροφή σου; 

* Πώς είναι η σεξουαλική σου ζωή; 

* Πόσο σου αρέσει η γειτονιά στην οποία ζεις; 



* Πόσο σου αρέσει το σπίτι στο οποίο μένεις και το 

κρεβάτι όπου κοιμάσαι; 

 

Στο βιβλίο αναφέρουμε πάνω από πενήντα τέτοιες 

διαστάσεις! Καθένας μας διαλέγει κάποιες από αυτές 

τις διαστάσεις και κάνει μια σύνθεση που την ονομάζει 

ποιότητα ζωής. 

Το κρίσιμο ερώτημα είναι: Πόσο η ποιότητα ζωής που 

έχεις επιβάλει στον οργανισμό σου έχει σχέση με τις 

ανάγκες σου; 

Τις απαντήσεις θα τις βρεις σ’ αυτό το βιβλίο με 

πλοηγό το χιούμορ.  

 

Εδώ λοιπόν, μέσα από το νέο του βιβλίο ‘’Άλλα θέλω κι 

άλλα κάνω’’ ο συγγραφέας μας αποκαλύπτει ότι ο κάθε 

ένας μας έχει έναν εντελώς δικό του χάρτη,  για την 

πραγματικότητα.(Στα συν της έκδοσης το πολύ πετυχημένο 

εξώφυλλο με τις ταμπέλλες διαφορετικών κατευθύνσεων, 

στοιχείο βασικό που προδιαθέτει ευχάριστα τον 

αναγνώστη, όπως και το ευρηματικό του οπισθόφυλλο).  

Η ποιότητα της καθημερινής ζωής που ζούμε, 

προσδιορίζεται απ’ αυτόν τον υποκειμενικό χάρτη. 

Μερικές φορές τον καθορίζει κιόλας και μ’ αυτό τον 

τρόπο τον ανατροφοδοτεί. 

 

 Εν κατακλείδι, εάν θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα 

της ζωής μας, χρειάζεται να αναθεωρήσουμε τα μέχρι 

τώρα δεδομένα του χάρτη μας και να προχωρήσουμε 

μπροστά θέτοντας άλλους στόχους , άλλα όρια. Ας μην 

ξεχνάμε ότι όλες οι πράξεις και οι αποφάσεις που 

παίρνουμε με βάση τον εντελώς προσωπικό μας χάρτη, 



επηρεάζουν την σωματική και ψυχική μας υγεία, τη σχέση 

μας με το χρήμα, το ρόλο μας μέσα στην οικογένεια και 

τον επαγγελματικό μας χώρο , τις συντροφικές σχέσεις, 

τον κοινωνικό μας περίγυρο και άλλα πολλά.  

 

Αλλά ας μην μονοπωλώ τον πολύτιμο χρόνο σας. Πολύ 

περισσότερα θα σας πει το ίδιο το βιβλίο.  

Γνωρίστε τον ανεξάντλητο Γιώργο Πιντέρη με την 

ολοζώντανη γλώσσα, την απλή αλλά τόσο ουσιαστική 

γραφή και δώστε του το εισιτήριο να μπει κατευθείαν στην 

ψυχή σας και ν’ απαντήσει με τον εντελώς ξεχωριστό του 

τρόπο, σ’ όλα σας τα καυτά ερωτήματα. Έστω και ένα 

μόνο από τα  χαρακτηριστικά παραδείγματα που αναφέρει 

μέσα στο κείμενο να διαβάσετε, θα σας κάνει να πιστέψετε 

ότι τα βιβλία του έχουν γραφεί αποκλειστικά για σας…  

 

Ρένα Πετροπούλου Κουντούρη 
          ποιήτρια, συγγραφέας 

 

 
 


