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Τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι ένας τρόπος που ωφελεί ιδιαίτερα 
τους νέους συγγραφείς, αυτούς που συνήθως είναι 
αποκλεισμένοι από τα μεγάλα εκδοτικά κέντρα. 

 

Το αναγνωστικό κοινό, με τη σειρά του, παραμένει ουσιαστικά 
αποκλεισμένο από όποιον συγγραφέα δεν έχει τα μέσα να 
προωθήσει το έργο του. 

 

Ευτυχώς η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την τεχνολογία των 
υπολογιστών που επιτρέπει σε ένα συγγραφέα να δημιουργεί 
και να διαθέτει ο ίδιος τα έργα του μέσα από το διαδίκτυο. 

 
Ασφαλώς και υπάρχει νόμος που προστατεύει την εργασία 
ενός συγγραφέα. Αλλά όπως όλοι οι νόμοι έτσι και αυτός 
εξαρτάται κυρίως από τους συνειδητοποιημένους πολίτες. 

 

Οι χρήστες τέτοιων έργων πρέπει να έχουν την ευαισθησία και 
να συντελούν στον περιορισμό της λαθρανάγνωσης. Άλλωστε 
η τιμή προμήθειας ενός τέτοιου έργου επιτρέπει σε όλους να 
το αποκτήσουν ενώ παράλληλα καλύπτει κάποια από τα έξοδα 
του συγγραφέα που διέθεσε, τουλάχιστον, ένα μεγάλο μέρος 
του χρόνου του αναζητώντας πηγές. 

 
Ο λαθραναγνώστης δεν γίνεται πλουσιότερος ενώ ο 
συγγραφέας μπορεί να οδηγηθεί στην απογοήτευση και η 
φωνή του να σιγήσει. Βοήθησε και εσύ να μην συμβεί κάτι 
τέτοιο. Θυμήσου, τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στον 
συγγραφέα, ο αναγνώστης όμως απολαμβάνει το έργο του και 
ωφελείται από αυτό. 



 

Αντί προλόγου 

 

Λένε πως, τα προβλήματα διακρίνονται σε αυτά που έχουν 

επιλυθεί, σε εκείνα που είναι αποδεδειγμένα άλυτα και στα 

υπόλοιπα που δεν έχουν επιλυθεί ούτε αποδείχτηκαν άλυτα. 
Ο έγγαμος βίος είναι ένα τέτοιο πρόβλημα, που αιώνες τώρα 

περιμένει τη δική του λύση. Είναι κάτι που το βρίσκουμε 
συνεχώς μπροστά μας και είναι απόλυτα θεμιτό να 

ασχολούνται οι άνθρωποι με αυτό. 
Αυτό το βιβλίο, είναι μια ακόμα προσπάθεια προσέγγισης του 

ίδιου προβλήματος και σκοπεύει και στοχεύει στο αιώνιο θέμα, 

της κακής συμβίωσης δύο αγαπημένων 

που κάποτε αβίαστα και χαρούμενα αποφάσισαν να ζήσουν 

μαζί, μονοιασμένα και ευτυχισμένα ή  τουλάχιστον  έτσι 
νόμιζαν. 
Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια να ξαναμπούν στο τραπέζι τα 

νοήματα της συμπάθειας, του έρωτα, της αγάπης αλλά 

πάνω από όλα του συμφέροντος που προσπαθεί να βρει τη 

λύση στο πρόβλημα: 

να είμαστε εμείς οι δύο, 
πάντα κοντά ο ένας στον άλλο. 

 

Δεν θα βρείτε σε αυτό το βιβλίο συμβουλές που αν τις 
ακολουθήσετε θα σώσετε τη σχέση σας. Αν αυτός είναι ο 

λόγος που το κρατάτε στα χέρια σας, καλύτερα να διαβάσετε 
κάποιο άλλο. Εδώ προσπαθούμε να δούμε κάτω από το χαλί, 
πίσω από τις κουρτίνες, κάτω από την επιφάνεια. Αιτίες 
αναζητάμε. Δεν εφησυχάζουμε στις πρόχειρες και ολοφάνερες 
αφορμές. Τη δύσκολη πραγματικότητα ψάχνουμε και όχι 
βολικές δικαιολογίες. 

Τι θα βρείτε σε αυτό το βιβλίο; Θα βρείτε μία ακόμα 

ανθρώπινη άποψη που την στηρίζει κάποια εμπειρία σε αυτό 



 

το θέμα. Φυσικά, ο συγγραφέας, ως άνδρας, βλέπει τα 

πράγματα από τη «σκοπιά» του. Υπάρχει ο ανδρικός λόγος 
υπάρχει όμως και ο γυναικείος αντίλογος. Η καλή μου φίλη 

Ευδοξία Συκομυτέλλη κατέθεσε τη δική της εμπειρία, 
συντελώντας αποτελεσματικά στην άλλη όψη του ίδιου 

νομίσματος. 
Η Ελένη Λίντζου, ακόμα μια καλή φίλη, βοήθησε πολύ με τη 

δική της εμπειρία και τις προσεκτικά διατυπωμένες 
παρατηρήσεις της, για να παρουσιαστεί αυτό το βιβλίο ακόμα 

καλύτερο και πιο προσιτό στον αναγνώστη. 

Ευχαριστώ και τις δύο. Έδωσαν σε μένα, γι αυτό το έργο, ένα 

κομμάτι από τον υπέροχο εαυτό τους. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τη ζύμωση του μούστου έχουμε το καλό 
κρασί. 

 

Από τη ζύμωση της αγάπης έχουμε την καλή 

συμβίωση. 
 

Αν δεν έχεις καλό κρασί, μάλλον φταίει ο μούστος 
ή οι συνθήκες που του παραχώρησες, για να 
ωριμάσει. 
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