
 

Λίγα λόγια για το βιβλίο 

 

Η ζωή ξεκινάει μέσα από ένα όνειρο. Οι ζωές των 
ανθρώπων είναι γεμάτες από όμορφα όνειρα που σχεδόν 
πάντα κάπου διαλύονται και πολύ συχνά αφήνουν πίσω 
τους την πικρή γεύση της απογοήτευσης. 
Είναι λοιπόν δύσκολη η ζωή των ανθρώπων ή μήπως 
είναι ανόητα τα όνειρά που κάνουμε; 
Ούτε το ένα ούτε το άλλο ισχύει. Απλά έχουμε ξεχάσει ή 
προτιμάμε χαλαρά να προσπερνάμε τη φύση μας, ενώ 
ταυτόχρονα δίνουμε βασιλικές διαστάσεις στα όνειρά 
μας. 
Ένα από αυτά τα όνειρα είναι η σχέση μας με το άλλο 
μισό, τον δικό μας άνθρωπο. Ονειρευόμαστε την αγάπη 
μαζί του δυνατή, μεγαλόπρεπη και ισόβια. Κι όμως, μια 
μέρα τη βλέπουμε να ξεμακραίνει από εμάς και να μας 
αφήνει μόνους. Το όνειρο δεν βγήκε. 
Γιατί; Τι λάθος κάναμε; Γιατί αυτό συμβαίνει σχεδόν με 
όλους τους ανθρώπους; Γιατί τόσες χιλιάδες χρόνια δεν 
λύσαμε αυτό το μυστήριο; 
Είμαστε λοιπόν τόσο άχρηστοι; Όχι, είμαστε απλά 
απληροφόρητοι.  
Μια προσπάθεια τυπικής πληροφόρησης πάνω σ’ αυτό 
το θέμα επιχειρεί ο Μάνθος Μόσχος στο βιβλίο του 
Καθώς η αγάπη ξεμακραίνει. Μέσα από καθημερινές 
ιστορίες ανθρώπινων σχέσεων αλλά και με αυστηρή 
ματιά εκεί στα βαθιά του μέσα μας, στα αισθήματα και 
στα συναισθήματα μας, που ξαφνικά, σαν 
πυροτεχνήματα, μάς ρίχνουν στην αρένα της ερωτικής 



 

αναμέτρησης κακοποιώντας βάναυσα κάθε αυθόρμητη 
και αγνή πρόθεση. 
 

Επικοινωνία m2u.mgm@gmail.com 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το θέμα της έγγαμης συμβίωσης είναι σοβαρό και 
κάθε προσπάθεια να το προσεγγίσουμε πρέπει να 
είναι καλά ισοσταθμισμένη. 
Δεν θελήσαμε όμως να δώσουμε στα πράγματα εξ 
αρχής σοβαροφάνεια. Αντίθετα, προτιμήσαμε να  τα 
κρατήσουμε σε απλή μορφή για τον αναγνώστη, όσο 
πιο απλή μπορούσε να γίνει. 
Γι αυτό, το χωρίσαμε σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος 
θα βρείτε μερικές σύντομες και κάποιες άλλες 
περισσότερο εκτενείς ιστορίες με όσες πληροφορίες 
μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε γι αυτές. 
Προσπαθήσαμε να δείξουμε το κάθε πρόβλημα στην 
πραγματική του έκταση. 
Στο δεύτερο μέρος δίνουμε όσες ενδείξεις και 
αποδείξεις καταφέραμε να συγκεντρώσουμε, 
προκειμένου να φανερώσουμε τις αιτίες των 



 

διαφωνιών και να απομυθοποιήσουμε αυτές τις 
υποθέσεις από τις συνήθεις πρόχειρες ερμηνείες. 
Στο τρίτο μέρος προσπαθήσαμε να δούμε τα 
πράγματα από την εντελώς πρακτική τους πλευρά. 
Φυσικά, ο αναγνώστης έχει την πλήρη ελευθερία να 
ξεκινήσει από εκεί που επιθυμεί. Θέλουμε να 
πιστεύουμε πως, στο τέλος θα λάβει το μήνυμα. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Μέρος Α 

 

Προσεγγίσεις σε απλές, καθημερινές 
ιστορίες ανθρώπινων σχέσεων. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ξύσε την πλάτη μου και εγώ θα 
ξύσω τη δική σου 

 

Μοναχός σου χόρευε και όσο θέλεις πήδα, μας 
προτρέπει μια ελληνική παροιμία. Είναι προφανές το 
νόημα που θέλει να αποδώσει ο σοφός λαός. Όταν 
είσαι μόνος σου, μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις. 
Δεν υπάρχει κανείς άλλος που θα βρεθεί στο δρόμο 
σου, να σε εμποδίσει ή να διαμαρτυρηθεί για τις 
πράξεις σου. Παίρνοντας όμως το αντίθετο του 
νοήματος αυτής της παροιμίας καταλαβαίνεις πως 
τώρα (που δεν είσαι πια μόνος σου) δεν μπορείς να 
κάνεις αυτό που θέλεις, αν δεν έχεις, τουλάχιστον, 
την ανοχή του άλλου. 
Ο λύκος έχει χοντρό το σβέρκο, γιατί κάνει μόνος  του 
τη δουλειά, δηλώνει μια άλλη παροιμία που θέλει να 
πει πως οι δύσκολες δουλειές απαιτούν ανάλογη 



 

εμπειρία, ικανότητα, δεξιότητα αλλιώς πρέπει να 
αναζητήσεις τη βοήθεια κάποιου άλλου. 
Κάθε φορά που ένας άνθρωπος αναζητά τη βοήθεια 
ενός άλλου, τότε ουσιαστικά παραδέχεται πως δεν 
μπορεί μόνος του. 

Εκεί βρίσκεται όλη η δυσκολία επιλογής για σωστές 
γνωριμίες. Ασφαλώς και δεν μπορεί κανένας μόνος 
του να κάνει τα περισσότερα που απαιτούνται στη 
ζωή μας. Μια γνωριμία όμως δεν επιδιώκεται μόνο 
γι αυτόν το λόγο. Δύο άνθρωποι θέλουν να μπορούν 
να αντιμετωπίζουν από κοινού τις όποιες 
καταστάσεις στη ζωή αποδεχόμενοι και δηλώνοντας 
απερίφραστα ο καθένας τη δική του αδυναμία. 
Φυσικά και δεν είναι μόνο οι δύσκολες καταστάσεις. 
Το ίδιο θέλουμε και για τις εύκολες, τις χαρούμενες. 
Μια εσωτερική τάση μας κάνει να μοιραζόμαστε τα 
ευχάριστα που τυχαίνουν στη ζωή μας. Αυτός είναι ο 
σκοπός που οι άνθρωποι προσπαθούν να γνωριστούν 
μεταξύ τους και να κάνουν ότι μπορούν τελικά, για 
να τα βγάλουν πέρα στη ζωή τους. 

Όπως πολλά πράγματα στην καθημερινότητά μας, 
έτσι και αυτή η διαδικασία της γνωριμίας έχει 
υποστεί παραμορφώσεις, έχει διαστρεβλωθεί, έχει 
χάσει την αρχική της έννοια. Της έχουν αποδοθεί 
άλλες ιδιότητες και χαρακτηριστικά που πια δεν 
θυμίζουν τον αρχικό σκοπό της γνωριμίας. Το 
καταπληκτικό είναι πως οι άνθρωποι, στην 
προσπάθεια να πλησιάσουν ο ένας τον άλλον, δεν 
δείχνουν ποιες είναι οι αδυναμίες τους αλλά κάνουν 



 

οτιδήποτε, για να τις κρύψουν, να τις καλύψουν, να 
τις εξαφανίσουν, αν είναι αυτό εφικτό. 
Πόσο χρήσιμο θα ήταν να βλέπαμε σε μια πλατεία 
συγκεντρωμένους ανθρώπους να αναζητούν 
γνωριμία έχοντας μπροστά τους ένα μικρό πανό και 
να εκθέτουν σε ποια ακριβώς κατάσταση αδυναμίας 
βρίσκονται. 
Είμαι αναποφάσιστος. 
Είμαι μετριόφρων. 
Είμαι εσωστρεφής. 
Θυμώνω εύκολα. 
Δεν έχω τεχνικές ικανότητες. 
Δεν μαγειρεύω καλά. 
Η διακόσμηση δεν είναι το καλύτερό μου. 
 

Θα ήταν εύκολο για τους περαστικούς να 
αντιληφθούν πόσοι άνθρωποι είναι ακόμα στην ίδια 
κατάσταση με αυτούς. Αλλά και πόσο βολικό θα 
ήταν να μπορούσε να βλέπει κανείς και τις θετικές 
πλευρές των ανθρώπων. 
Είμαι γραφίστας. 
Είμαι φοροτεχνικός. 
Είμαι νομικός σύμβουλος. 
Είμαι μάγειρας. 
Έχω εμπειρία σε τραύματα. 
Μπορώ να κρατώ δημιουργική συντροφιά σε παιδιά. 
Ξέρω να περιποιούμαι ηλικιωμένους. 
 



 

Ακόμα πιο όμορφο και χρήσιμο θα ήταν να βλέπαμε 
δηλώσεις του τύπου: 
Είμαι αξιαγάπητος. 
Είμαι παραπονιάρης. 
Μπορώ να σε ακούω χωρίς να κουράζομαι. 
Ξέρω να υποστηρίζω ψυχικές καταστάσεις. 
Θα κάνω ευχαρίστως τον παλιάτσο, για να σε δω να 
χαμογελάς. 
 

Σε αυτήν τη διαδικασία, καθένας θα εύρισκε αυτό 
που του έλειπε πιο εύκολα, πιο γρήγορα και κυρίως 
χωρίς υποκρισία. Αντίθετα, η πραγματικότητα είναι 
απογοητευτική. Φανταστείτε μια παρέα, σε μια 
καφετέρια. Κάποιοι από την παρέα δεν γνωρίζουν 
τους υπόλοιπους κι έτσι αρχίζει ένας διάλογος: 

- Μιχάλη με τι ασχολείσαι; 
- Είμαι ιδιοκτήτης ενός bar που ειδικεύεται 
στις μπύρες ποιότητας. 
 

- Μάγλυ τι δουλειά κάνεις; 
- Το αντικείμενό μου είναι η αισθητική 
φροντίδας μιας νύφης. 
 

- Τότη, είσαι λογίστρια νομίζω; 
- Όχι, είμαι σύμβουλος επιχειρήσεων σε 
θέματα εργατικού δυναμικού. 
 



 

Η αλήθεια μπορεί να είναι κάπως διαφορετική. Ο 
Μιχάλης πιθανώς να έχει μια «τρύπα» σε κάποιο 
στενό και, μέσα σε ένα πρώην ακατοίκητο ισόγειο 
χώρο και εκεί να σερβίρει, στο μισοσκόταδο, μπύρες 
αμφίβολης προέλευσης και ποιότητας. 
Η Μάγλυ ίσως να τρέχει, με μια βαλίτσα στα χέρια, 
να προλάβει κάποιο ραντεβού με μια ώριμη ή 
ιδιότροπη κυρία που απαιτεί αισθητικές υπηρεσίες 
μόνο στον ιδιωτικό χώρο της. 
Όσο για την Τότη, μάλλον θα τρέχει καθημερινά, 
από τράπεζα σε τράπεζα και από ΔΟΥ σε ΔΟΥ, για 
να καταθέσει το ΦΠΑ και το ΙΚΑ του σουβλατζή, 
του περιπτερά και των άλλων μικρο-επιχειρηματιών 
της περιοχής. 
Κανείς δεν θέλει να πει τα πράγματα με το όνομά 
τους. Ακόμα και ο απλός καθαριστής των δημοτικών 
οδών τροποποιεί τα της εργασίας του αφήνοντας ένα 
νέφος ασάφειας, όταν δηλώνει απασχολούμαι στον 
τομέα της καθαριότητας του Δήμου. 

Αν αυτό είναι χαρακτηριστικό των απλών 
ανθρώπων, αυτών που με πολλή ευκολία, εμείς οι 
υπόλοιποι, χαρακτηρίζουμε αστική τάξη, τι να πει 
κανείς για την μεσαία και την ανώτερη τάξη! 
Ο κ. Χρηστοβασιλειάδης δηλώνει αντιπρόσωπος 
γνωστών εταιρειών από τη βιομηχανία γεωργικών 
μηχανημάτων της Αμερικής. Στην πραγματικότητα 
είναι ο τοπικός έμπορος ανταλλακτικών σε μια 
επαρχιακή πόλη. Αγοράζει από τις αντιπροσωπείες 



 

στην Αθήνα τα εξαρτήματα που του παραγγέλλουν 
οι αγρότες και οι τεχνίτες του νομού του. Γι αυτό το 
πιο απλό και κοινό ανταλλακτικό δεν υπάρχει στην 
αποθήκη του. Για όλα απαιτεί από τους πελάτες του 
τη σχετική παραγγελία που συνοδεύεται πάντα από 
την ανάλογη προκαταβολή. Άλλη βαρύτητα έχει το 
αντιπρόσωπος και άλλη ένα σκέτο εμπόριο 
ανταλλακτικών. 
Ο κ. Δημητροπουλίδης βρίσκεται στην τράπεζα με 
σκοπό να υπογράψει τα σχετικά έγγραφα για τη 
χορήγηση προσωπικού δανείου. Στην ερώτηση του 
υπαλλήλου επάγγελμα αυτός απαντά βιαστικά και 
γενναιόδωρα καθηγητής πανεπιστημίου. Είναι 
μορφωμένος άνθρωπος και με αυτήν τη δήλωσή του 
μας διαφώτισε πλήρως! 
Ασφαλώς και δεν ξέχασε το επάγγελμά του κι ούτε 
λόγος πως δεν μπορεί να το περιγράψει απλά. 
Μπορεί να είναι Μηχανολόγος Μηχανικός ή Παιδο-

Αγγειολόγος. Αυτό βεβαιώνουν τα αντίστοιχα 
πτυχία του και με αυτό το χαρακτηριστικό είναι 
εγγεγραμμένος στον αντίστοιχο επιστημονικό ή 
επαγγελματικό σύλλογο. Γι αυτήν την 
επαγγελματική του ειδικότητα τον προσέλαβαν στο 
πανεπιστήμιο. Αυτός όμως - όπως και αρκετοί από 
τους υπόλοιπους - φουσκώνει την υπόθεση και σαν 
επάγγελμα αναφέρει την ιδιότητά του. 
Το ερώτημα είναι γιατί συμβαίνουν όλα αυτά; 

Απάντηση δεν θα πάρει κανείς εύκολα. Οι 
δικαιολογίες όμως που θα ακούσει είναι άφθονες. 



 

Φυσικά υπάρχει λόγος που γίνεται αυτό. Ο καθένας 
μπαίνει σε μια γνωριμία για κάποιο λόγο, κυρίως 
οικονομικό, αν και συχνά συνυπάρχουν και οι 
συναισθηματικοί λόγοι. Ανεβάζει λοιπόν κανείς την 
αξία του όσο πιο πολύ μπορεί και μέχρι σε ένα 
σημείο που δεν θεωρείται εντελώς ψευδές, αλλά 
ομολογουμένως δεν βρίσκεται και κοντά στην 
αλήθεια. Αυτό θα μπορούσε άνετα να χαρακτηριστεί 
παραπλάνηση ή και εξαπάτηση. 
Ένα δεύτερο ερώτημα αφορά το κατά πόσο μια 
τέτοια ανθρώπινη ιδιοτροπία επηρεάζει τα 
πράγματα. Δεν τα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό – 

εξάλλου το ψέμα έχει κοντά πόδια, δεν προλαβαίνει 
να πάει μακριά, βγαίνει σύντομα στην επιφάνεια. 
Ακόμα και στις πολύ προσωπικές σχέσεις που 
αποσκοπούν να εξελιχτούν σε ερωτικές, 
συντροφικές ή συζυγικές, ακόμα και τότε 
αποκαλύπτεται σχετικά σύντομα. Και εδώ έχουμε 
μια απάτη αλλά όλες αυτές οι κοινωνικές σχέσεις 
είναι από μόνες τους απατηλές, εικονικές με την 
έννοια ότι μας απασχολούν σε μικρή ηλικία ή κάτω 
από έντονο συναισθηματικό φορτίο. Στις 
μεγαλύτερες ηλικίες ή κάτω από το φως της λογικής 
τα ψέματα φανερώνονται σχεδόν αμέσως. Είναι 
μάλλον αδύνατο, να αποφύγει κανείς ένα ψέμα σαν 
και αυτά που ο Marx Nordau τα απενοχοποιεί, όταν 
τα ονομάζει κατά συνθήκη ψέματα. 

Ο αντικειμενικός σκοπός του βιβλίου μας είναι να 
εξετάσουμε όσο καλύτερα μπορούμε τον έγγαμο βίο 



 

ο οποίος πάντα ξεκινάει από μια γνωριμία και έχει 
μοναδικό σκοπό το ταίριασμα. Αν δούμε προσεκτικά 
τη λέξη ταιριάζω, θα διαπιστώσουμε ότι σημαίνει 
είμαι το ταίρι ενός (άλλου) ανθρώπου. Η έρευνα, για 
να βρούμε το ταίρι μας, αρχίζει από τα βασικά. Τη 
γνωριμία αρχικά, που είναι απλή και γνήσια μόνο 
στις πολύ νεαρές ηλικίες. Σε αυτές τις ηλικίες ο ένας 
βλέπει τον άλλο με συμπάθεια. Εκεί δεν μπαίνουν τα 
επαγγελματικά ή τα άλλα χαρακτηριστικά αφού οι 
ενδιαφερόμενοι είναι ακόμα μαθητές το πιθανότερο 
στην ίδια τάξη, με κοινούς συμμαθητές και 
καθηγητές, πιθανόν στο ίδιο σχολείο, πάντως μέλη 
της ίδιας μικρής κοινωνίας. Όλα είναι κοινά γι 
αυτούς αρκετές ώρες, κάθε μέρα. Και υπάρχουν 
μέρες, ίσως και περίοδοι που αυτές οι γνωριμίες 
γίνονται στενότερες και εντονότερες κατά τις 
ευλογημένες περιόδους των εξετάσεων. Άγιες αυτές 
οι μέρες, αν αναλογιστούμε πόσο κοντά μπορούν να 
φέρουν δύο ανθρώπους ίσως και για την υπόλοιπη 
ζωή τους. 
Οι συστάσεις είναι περιττές, γιατί κανείς από τους 
δύο δεν ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο, παρά μόνο 
για τον άλλον. Ενδιαφέρονται μόνο για όσα 
υπάρχουν εκεί, μέσα στην καρδιά του άλλου. Εκεί 
δίνει παράσταση μόνο ο χαρακτήρας που τον 
πλαισιώνουν οι αδέξιες κινήσεις της εφηβείας, τα 
κοκκινισμένα μάγουλα, το τραύλισμα που δεν λέει 
να προσαρμοστεί παρά την επίμονη και σκληρή 
καθημερινή πρόβα. Οι προαποφασισμένες κινήσεις 



 

ακυρώνονται από στιγμιαία και ανυπολόγιστα μικρά 
συμβάντα. Όπως η παρουσία του συμμαθητή τους 
που βρήκε εκείνη την ώρα να ζητήσει τη γόμα ή το 
«άτιμο» το κουδούνι για επιστροφή στην τάξη. 
Αλήθεια, πότε τελείωσε το διάλειμμα; 
Είναι εκείνη η ώρα που ο καθηγητής σηκώνει και 
τους δύο στον πίνακα να εξεταστούν. Τι έγινε άραγε, 
το κατάλαβε και ο καθηγητής; Είναι τότε που η πολύ 
μικρή απόσταση μεταξύ τους και συγχρόνως 
ενώπιον της μικρής τους κοινωνίας κάνει reset στη 
μνήμη και του πιο καλού μαθητή. Είναι η στιγμή 
που όλα χάνονται και άλλες αντί άλλων απαντήσεις 
πέφτουν σύννεφο, με την τάξη να σπάει πλάκα. 
Πάει, την πατήσαμε, στην κυριολεξία ομολογούμε 
στις σκέψεις μας. 
Κι όμως υπάρχουν ζευγάρια που στα 60 τους γελάνε 
ακόμα με τέτοιες σκηνές που έρχονται με τόση 
άνεση και ζεστασιά να τους θυμίσουν πόσο 
σημαντική ήταν αυτή η γνωριμία τους, σε εκείνες τις 
άγουρες, αγνές ανθρώπινες στιγμές τους. 
Μετά από αυτές τις πρώτες νεανικές ηλικίες, οι 
άνθρωποι παύουν να είναι ανθρώπινα όντα. 
Μεταλλάσσονται σε οικονομικούς παράγοντες ή και 
σε συναισθηματικά ασταθή σώματα, μπορεί και τα 
δύο. Οι ανάγκες της ζωής βλέπετε! 
Πού θα στεγάσουμε την αγάπη μας;  
Με τι θα την ταΐσουμε;  
Από ρούχα τι θα γίνει;  



 

Με τα υπόλοιπα προσωπικά μας μικροέξοδα;  
 

Μόνο τέτοια επιχειρήματα ακούς, λες και βρίσκεσαι 
σε συγκέντρωση άστεγων, πεινασμένων, άπορων 
αλλά κατά τα άλλα ερωτευμένων! 

Να ήταν μόνον αυτά! Έχουμε και μια θέση στην 
κοινωνία. Δεν μπορεί το άλλο μέλος (το υποψήφιο 
ταίρι μας) να είναι από κατώτερο κοινωνικό επίπεδο. 
Από ανώτερο όμως, καθόλου δεν μας ενοχλεί. Κατά 
μια παράξενη αντίληψη κάποιοι άνθρωποι θεωρούν 
πολύ φυσικό να τους προτιμούν άλλοι από ανώτερο 
κοινωνικό επίπεδο. Κάπου πρέπει να υποβόσκει μια 
μορφή σχιζοφρένειας. 
Κόρη δικηγόρου ή γιος γιατρού με γιο νοσοκόμας ή 
κόρη ανθοπώλη; Δεν ταιριάζει. Ταιριάζει; Τι λες και 
εσύ; 
Όχι πως δεν μπορεί να αποτελέσουν μια ευτυχισμένη 
οικογένεια αλλά να, έρχονται και δύσκολες 
καταστάσεις στη ζωή μας. 
Ένας γιατρός μάλλον δεν θα πάρει μια καλή 
προαγωγή, αν η γυναίκα του είναι κομμώτρια. 
Ούτε πάλι μια χρηματο-οικονομική σύμβουλος θα 
σταθεί επάξια σε μια ανάλογη ασφαλιστική εταιρεία, 
αν ο σύζυγός της είναι υπάλληλος σε κατάστημα 
υποδημάτων. 
Η γνωριμία δύο ανθρώπων έχει μετατραπεί σε 
κόντρα δύο αντιμαχόμενων οικογενειών με τη 



 

μεγάλη ή μικρή κοινωνική τους καταξίωση. Τα 
όνειρα τους περιορίζονται στην οικονομική ευχέρεια 
για το πολύ άμεσο μέλλον. Η έλξη, η συμπάθεια κι ο 
έρωτας πρέπει να προσαρμοστούν ή να 
αντιμετωπίσουν τα άλλα κριτήρια, πριν απολαύσουν 
αυτοί οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον. Κάποιοι 
αποφασίζουν να πάρουν την τύχη στα δικά τους 
χέρια. Χαρά στο κουράγιο τους και χίλια χρυσά 
μετάλλια αγάπης τους αξίζουν. Αλλά οι 
περισσότεροι αφήνονται να πειστούν από τους 
ειδήμονες γονείς και φίλους. Στα πρώτα crash-tests 

το μηχάνημά τους «μπλοκάρει». 
Και τι κάνουν τότε; Παραιτούνται από τα εσωτερικά 
τους σκιρτήματα; Παραδέχονται πως φάνηκαν λίγοι, 
κατώτεροι, άψυχοι; Όχι βέβαια, γιατί αυτό απαιτεί 
και ανάλογο σθένος. Τους καταρρακώνει που 
αναγκάζονται να χάσουν τα προτερήματα που 
συγκεντρώνει το αγαπημένο τους πρόσωπο. Θέλουν 
οπωσδήποτε να το κρατήσουν κοντά τους. 
Αποδέχονται πως το χρειάζονται. Είναι αυτό που 
τους λείπει. Κι εδώ αρχίζει η εξαθλίωση των πιο 
ευγενικών αισθημάτων. 
Βρε αγάπη μου, δεν είναι άσχημο να πάρεις και εσύ 
ένα πτυχίο. Έτσι βρε κουτό μου, να τους κλείσουμε το 
στόμα, ε τι λες; Εγώ θα σου συμπαρασταθώ. 
Εννοεί πως θα συμπαρασταθεί στην προσπάθεια για 
την απόκτηση του πτυχίου. Για κάτι άλλο, πέρα από 
αυτό, μάλλον πρέπει να ξαναδεί τα χαρτιά που έχει, 



 

πριν αποφασίσει να ποντάρει ή να δηλώσει πάσο. Οι 
πιέσεις βλέπετε είναι πολλές. 
Όμως, ας μην παραπονιόμαστε. Υπάρχουν και πιο 
ευγενικές ψυχές που όχι μόνο συμπονούν αλλά 
συμπαραστέκονται ενεργά και με πολλή κατανόηση 
στους ερωτευμένους. 
 

Στην οικογένεια Κ ο πατέρας είναι ένας πολύ 
επιτυχημένος επιχειρηματίας, αυτοδημιούργητος που 
με κόπους και καθημερινή επίμονη προσπάθεια 
αναδείχτηκε στον κλάδο εμπορίας χάρτου και 
πλαστικών ειδών. Καλή δουλειά, στρωμένη, με 
ελάχιστο ανταγωνισμό που επέτρεψε στην 
οικογένεια του να αποκτήσει οικονομική επιφάνεια. 
Η κόρη του, η Ειρήνη, είναι οικονομολόγος με 
μεταπτυχιακό στο εξαγωγικό εμπόριο. Στη διάρκεια 
των σπουδών της γνωρίστηκε με ένα συμφοιτητή 
της, τον Στέφανο. Από τα προπτυχιακά τους χρόνια 
ονειρεύονταν μια δική τους μικρή εταιρεία, σε 
θέματα εισαγωγών – εξαγωγών. Ίσως και ως 
αντιπρόσωποι, αν πετύχαιναν κάτι καλό και 
αποδοτικό αλλά μόνο οι δύο τους. Μαζί πρωί - 

βράδυ, στο γραφείο και στο σπίτι, παντού και πάντα 
μαζί. 
Όταν όμως έφτασε ο κόμπος στο χτένι, ο μπαμπάς 
περιχαρής αποκάλυψε τη λύση που είχε στο τσεπάκι 
του. Η Ειρήνη στο λογιστήριο και ο Στέφανος μαζί 
του στις παραγγελίες. Το ζευγάρι κοιτάχτηκε 



 

απορημένο, σαν να προσγειώθηκε σε άγνωστο 
προορισμό χωρίς να το καταλάβει. Αναμενόμενη η 
αντίδρασή τους, την είχε υπολογίσει και ο μπαμπάς. 
Την περίμενε και είχε προετοιμαστεί γι αυτήν. 
Η μητέρα της Ειρήνης κάτι προσπάθησε να 
ψελλίσει, προς συμπαράσταση των νεαρών, αλλά το 
βλέμμα του κυρίου Κ της εξήγησε επαρκώς πώς 
αυτός μπορεί να χειρίζεται καλύτερα τέτοια θέματα. 
Ο Στέφανος και η Ειρήνη συμβιβάστηκαν. Μπήκαν 
στην επιχείρηση και έγιναν οι χειρότεροι υπάλληλοι. 
Η γνωριμία τους και τα όνειρα που την συνόδευαν 
ναυάγησαν σε έναν ύφαλο από χρήματα και 
ατομικές και οικογενειακές απολαύσεις που στο 
τέλος είχαν τη γεύση του κορεσμού από το φρούτο 
της αηδίας. Η αγάπη τους ξέφτιζε όλο και 
περισσότερο αφού ο ένας κατηγορούσε κρυφά τον 
άλλον, πως δεν τον απάλλαξε τότε από το μαρτύριο, 
με ένα ηρωικό όχι. Φάνηκαν και οι δύο δειλοί και 
δεν έκαναν τίποτα, όταν η αγάπη τους 
αιμορραγούσε. Έβλεπαν μπροστά τους αστραφτερά 
εξοχικά, πολυτελή αυτοκίνητα, λαμέ φορέματα, 
αμέτρητα φλας, χειροκροτήματα και χαμόγελα από 
άγνωστους θιασώτες. Θάμπωσαν για τα καλά τα 
μάτια τους και δεν έβλεπαν πια. 
 

Ένας άλλος Στέφανος και μια άλλη Ειρήνη, έκαναν 
κάτι διαφορετικό. Όταν ο πατέρας της Ειρήνης 
ανακοίνωσε τα σχέδιά του, η Ειρήνη σηκώθηκε με 



 

ένα ευγενικό χαμόγελο και φίλησε τον πατέρα της 
ευχαριστώντας τον για την προσφορά του. Του 
ανακοίνωσε όμως πως ήδη δέχτηκε την πρόταση του 
Στέφανου να ακολουθήσουν δηλαδή τα δικά του 
χνάρια και να δημιουργήσουν την δική τους 
επιχείρηση. Του τόνισε πως σίγουρα θα τους 
καμάρωνε, όταν θα τους έβλεπε να προσπαθούν και 
μόνο με τις δικές τους δυνάμεις να τα καταφέρνουν. 
Ο πατέρας αμέσως κατάλαβε πως η κόρη του δεν 
αστειεύεται και πως ο Στέφανος ήταν πολύ 
σημαντικός γι αυτήν. Σαν έξυπνος επιχειρηματίας, 
άλλαξε αστραπιαία την προσφορά του σε 
οικονομική ενίσχυση. Όποιος απασχολείται στον 
κλάδο εμπορίας χάρτου δεν σημαίνει πως είναι τόσο 
ηλίθιος ώστε να χάσει την κόρη του ή να την 
μετατρέψει σε νευρωτική. Ασφαλώς δεν θα ήθελε να 
την καταστήσει ουσιαστικά μόνη μέσα σε ένα 
τυπικό γάμο. 
 

Αλλά ο τρίτος Στέφανος με την τρίτη Ειρήνη, 
έκαναν κάτι ακόμα πιο τολμηρό. Δέχτηκαν την 
πρόταση του πατέρα. Σε έντονο όμως ύφος, χωρίς 
καμιά πιθανότητα παρεξήγησης, τόνισαν πως οι 
σπουδές που έκαναν τους επιτρέπουν να κάνουν την 
υπάρχουσα επιχείρηση ακόμα πιο αποδοτική. 
Άφησαν να πλανάται, αόριστα στο χώρο, μια οσμή 
επιχειρηματικής επέκτασης και σε άλλους 
προσοδοφόρους τομείς. Ο αυτοδημιούργητος 
πατέρας υστερούσε σε επιστημονικά θέματα. Η 



 

γνώση των σπουδαγμένων παιδιών νίκησε τη δική 
του άγνοια. 

- Με ένα σμπάρο δύο τρυγόνια σκέφτηκε ο 
έμπορος. 

- Πουλήσαμε ελπίδα είπαν από μέσα τους οι 
πτυχιούχοι οικονομικών σπουδών. 

Ακόμα μια γνωριμία που είχε σωστές βάσεις, 
στήθηκε αγνά, συμπεριφέρθηκε έξυπνα και πέτυχε 
το στόχο της. Δεν την νικάς με τίποτα αυτήν, 
σίγουρα! 
 

Για να μην αδικήσουμε κανένα, πρέπει να 
αναφερθούμε και στην ιστορία του Μανόλη και της 
Σοφίας. Ο Μανόλης μόλις και μετά βίας τελείωσε τις 
υποχρεωτικές σπουδές. Από τα δέκα πέντε του 
χρόνια συνοδεύει τον πατέρα του στις λαϊκές αγορές. 
Ξυπνούν στις 3 το πρωί, αγοράζουν είδη μαναβικής 
στην κεντρική λαχαναγορά και στις 7 είναι έτοιμοι 
μπροστά στον πάγκο τους να πουλήσουν. Αυτό 
γίνεται τρεις φορές κάθε εβδομάδα και αποφέρει ένα 
πολύ ικανοποιητικό εισόδημα στην οικογένειά τους. 
Ανάλογο είναι και το εισόδημα του Μανόλη. 
Αντιστοιχεί σε διπλάσιο μισθό, από αυτόν του κατά 
εννέα χρόνια μεγαλύτερου αδελφού του που είναι 
προϊστάμενος σε μια εταιρεία μεταφορών, αν και 
έχει πτυχίο Γεωλόγου. 



 

Στα είκοσι δύο του ο Μανόλης γνωρίστηκε με τη 
συνομήλικη Σοφία, που σπουδάζει γραφίστας σε 
ιδιωτική σχολή. Η Σοφία χρησιμοποιεί καθημερινά 
εξελιγμένα ηλεκτρονικά μηχανήματα και 
προγράμματα. Νομίζει πως παίζει στα δάχτυλα τους 
υπολογιστές και - κατά την μητέρα της - σχεδιάζει 
καταπληκτικά πράγματα. Η αλήθεια είναι πως η 
Σοφία δεν τα πάει καλά με τα γράμματα. Με τους 
υπολογιστές «έφτυσε αίμα», μέχρι να μάθει να 
χειρίζεται ένα μικρό μέρος των δυνατοτήτων τους. Η 
μητέρα της Σοφίας, χωρίς να καταλαβαίνει τι 
ακριβώς πέτυχε η κόρη της, είναι πολύ περήφανη γι 
αυτήν και συνεχώς της θυμίζει πως δεν ταιριάζει με 
το γιο του πατατέμπορα. Η ίδια νιώθει καλά δίπλα 
στον Μανόλη. Επηρεασμένη όμως από τη μητέρα 
της, προσπαθεί και αυτή να δει πιο πέρα, τι μπορεί 
να τους φέρει το μέλλον. Ανησυχεί τι θα νιώσουν 
μεθαύριο τα παιδιά τους. Πώς θα χαρακτηρίσουν την 
εργασία της μητέρας και πώς εκείνη του πατέρα 
τους; Τι σοκ θα υποστούν; Τι ψυχολογικά τραύματα 
θα αποκομίσουν από μια τέτοια σύγκριση; 
Κρίμα για το Σοφάκι. Χάνει κάθε παρόν 
αναλογιζόμενη το μέλλον που δεν τολμά να 
ξεκινήσει. Με αυτήν τη συμπεριφορά έχει ήδη 
αποκλείσει τα 9/10 των ανδρών. Εδώ συμβαίνει 
αυτό που λένε ο τύπος καταβροχθίζει την ουσία. 

Έμαθε υπολογιστές και πιστεύει πως αυτές οι 
σημερινές γνώσεις την έκαναν ικανή να συνεχίσει 
για πάντα με τον ίδιο τρόπο. Σωστά λέει ο 



 

Ξενόπουλος είδε φωτογραφία της Σμύρνης και ομιλεί 
περί Ασίας. Ο ημιμαθής είναι χειρότερος του αμαθή. 
Ο Μανόλης, προσγειωμένος από μικρός στην 
πραγματικότητα, ανησυχεί κατά πόσο μια τέτοια 
μελλοντική μητέρα θα καταφέρει η ίδια πρώτα να 
κατανοήσει και μετά να εξηγήσει στα παιδιά τους 
πόσο σημαντικό είναι να έχουν τα μέσα να 
σπουδάσουν, αν φυσικά το επιδιώξουν. Έχει 
καταλάβει πως οι σπουδές δεν εξασφαλίζουν σε 
καμιά περίπτωση την επιθυμητή επαγγελματική 
σταδιοδρομία. Λίγοι είναι αυτοί που βρίσκουν 
αντικείμενο απασχόλησης, ανάλογο με το 
αντικείμενο των σπουδών τους. 
Η Σοφία το έχει δεδομένο πως τα παιδιά της θα 
σπουδάσουν. Η σχέση τους, ως απλή γνωριμία, ήδη 
δηλητηριάζεται, πριν ολοκληρωθεί σε κάτι πιο 
μόνιμο. Όσοι έχουν μια μικρή εμπειρία από τέτοιες 
καταστάσεις μπορούν εύκολα να φανταστούν τη 
συνέχεια. Αυτή η γνωριμία δεν πείθει πως θα έχει 
καλό τέλος. Άρχισε στραβά και μάλλον θα εξελιχτεί 
εντελώς ανόητα. 
 

Τα πράγματα μπορούν να γίνουν ακόμα χειρότερα, 
όταν οι πρωταγωνιστές παραμείνουν σε μια σχέση 
γνωριμίας ενώ συγχρόνως ανεβαίνουν και οι δύο σε 
τυπικά προσόντα, συνήθως λόγω σπουδών. Είναι 
γνωστό το μικρόβιο της ονειροπόλησης στους 
τελειόφοιτους των πανεπιστημιακών σπουδών. 



 

Φαντάζονται πως οι επιχειρηματίες κάνουν ήδη 
ουρά έξω από την πόρτα τους, να τους προτείνουν 
τις πλέον περιζήτητες θέσεις εργασίας. Ονειρεύονται 
γραφειάρες και γραμματείς. Μισθούς και επιδόματα, 
bonus και διακοπές πολυτελείας. 
Και αυτές οι ονειρώξεις συνήθως οδηγούν σε 
υποτίμηση του άλλου μέλους. Τις περισσότερες 
φορές δεν βγαίνουν στην επιφάνεια οι αιτίες, αλλά 
συνήθως οι γνωριμίες αυτές δεν φτάνουν σε κάποιο 
αποτέλεσμα, δεν ολοκληρώνονται. Καλύτερα έτσι, 
το μέλλον δεν μπορεί να είναι παρά δυσάρεστο και 
για τους δύο. 
Το πρόβλημα όμως αρχίζει να γίνεται έντονο, όταν η 
μία γνωριμία χαλάει μετά την άλλη. Τότε φαίνεται 
πως κάτι δεν πάει καλά. Κάποιος ή κάποια 
εξακολουθεί να κάνει τα ίδια ολέθρια λάθη. Μακάρι 
να αναλογιστεί τι μπορεί να φταίει. Μακάρι να βρει 
το θάρρος να ζητήσει μια υπεύθυνη γνώμη. Μακάρι 
να μην έχει καταπιεί την καραμέλα πέφτω σε 
άχρηστους ανθρώπους ή με κυνηγάει η ατυχία. Εδώ 
θα ήταν χρήσιμη η παρέμβαση των γονιών, αν 
βέβαια μπορούν να καταλάβουν και με την εμπειρία 
τους να επέμβουν διακριτικά μεν, δραστικά δε. Αν 
είναι όμως να ρίξουν κι άλλο λάδι στη φωτιά, 
καλύτερα να μην ασχοληθούν. 
 

Η Κωνσταντίνα έχει από τα γυμνασιακά της χρόνια 
πολλές τέτοιες γνωριμίες. Καμιά όμως δεν 



 

προχώρησε στα σοβαρά, εκτός από κάποιες, 
ελάχιστες βέβαια, που έδειχναν πως όλα ήταν τέλεια 
και κράτησαν κάποιο διάστημα. Η οικογένειά της 
έχει ήδη μια χωρισμένη αδελφή με ένα παιδί και 
έναν αδελφό που χωρίζει και σμίγει με τη γυναίκα 
του κάθε τόσο. Η ίδια η Κωνσταντίνα έχει μια 
μακρόχρονη σχέση με τη μουσική και είναι μια 
ιδιαίτερα ευαίσθητη γυναίκα. Συμβουλεύει τα 
αδέλφια της να έχουν υπομονή στα ζητήματα που 
τους απασχολούν στα προσωπικά τους. Χαίρεσαι να 
την ακούς. Είναι ένα πολύ συγκροτημένο άτομο με 
επιχειρήματα υπέρ των κοινωνικών θεσμών. Κι 
όμως, η ίδια δεν καταφέρνει να βρει μια θέση μέσα 
στους ίδιους αυτούς θεσμούς, που τόσο ένθερμα 
προσπαθεί να στηρίξει. 
Βρήκε όμως το θάρρος να ζητήσει βοήθεια από μία 
ψυχολόγο που της υπέδειξε να εξετάσει πόσο την 
είχαν επηρεάσει οι καταστάσεις των αδελφών της. 
Έξυπνη και απλή η Κωνσταντίνα κατάλαβε πως οι 
δυσάρεστες καταστάσεις των αδελφών της ήταν 
αυτές που την τρομοκρατούσαν. Ήθελε η κοινωνία 
να είναι καλύτερη και μπροστά στο ενδεχόμενο να 
γίνει συμμέτοχη σε παρόμοια θλιβερά γεγονότα, δεν 
προχωρούσε. Κάθε άνδρα που συναντούσε άθελά 
της τον συνέδεε με τον αποτυχημένο αδελφό της. 
Δεν ήθελε να τον απογοητεύσει, φοβούμενη μήπως 
είχε και αυτή μέσα της κάτι από τον ανεξέλεγκτο και 
καταστροφικό θυμό της αδελφής της. Τελικά τα 
προβλήματα των αδελφών της είναι η αιτία να 



 

στερείται η Κωνσταντίνα μιας γνωριμίας που 
μάλλον θα εξελισσόταν σε καλή συμβίωση. 
 

Ο Μάρκος στα τριάντα οκτώ του ξαφνικά βρέθηκε 
μόνος με τη φροντίδα ενός παιδιού εννέα ετών, τότε 
που η Κατερίνα, η σύζυγός του, αποφάσισε πως δεν 
πάει άλλο. Η σχέση τους είχε αρχίσει πριν δέκα 
τέσσερα χρόνια. Εκείνος σπούδαζε τότε 
αρχιτεκτονική τοπίου στην Μπολώνια και η 
Κατερίνα στο ίδιο πανεπιστήμιο Βιομηχανικό 
Σχέδιο. Με το που γύρισαν στην Ελλάδα βρήκαν 
πολλές δυσκολίες στην επαγγελματική τους 
προσαρμογή. Και οι δύο αναγκάστηκαν να 
εργαστούν σε άλλους τομείς και με χίλιες δύο 
δυσκολίες κατάφεραν να ξεκινήσουν μια τυπική 
οικογένεια που αργότερα δέχτηκε το αγόρι τους. 
Τα απρόοπτα δεν σταμάτησαν ούτε στιγμή. Πάντα 
κάτι έφτανε στην πόρτα τους που τους έκανε να 
αναστατώνονται. Όμως προσπαθούσαν φιλότιμα και 
οι δύο τους να ξαναβρούν την ηρεμία τους και να 
συνεχίσουν. Ο Μάρκος και η Κατερίνα άκουσαν τις 
συμβουλές φίλων και ζήτησαν βοήθεια από 
ψυχολόγους και συμβούλους γάμου. Η βοήθεια που 
προσδοκούσαν δεν καρποφόρησε ποτέ γιατί και οι 
δύο δεν είχαν γερές βάσεις και δεν μπορούσαν να 
στηρίξουν κάτι το κοινό. Πολύ εύκολα έχαναν το 
κουράγιο τους και συνεχώς έπεφταν σε αδιέξοδο. Η 
σχέση τους γινόταν όλο και πιο απόμακρη. 



 

Η Κατερίνα βρήκε τη δική της λύση στα άλυτα 
προβλήματα που βίωναν. Ήταν πολύ αδύναμη, για 
να τα καταφέρει. Λίγο πριν σωριαστεί σε ένα ακόμα 
περιστατικό κατάθλιψης, εγκατέλειψε τα πάντα και 
μπήκε σε μοναστήρι. Δήλωσε πως δεν την τράβηξε 
το μοναχικό σχήμα, αλλά ήθελε να κάνει κάτι 
σιωπηλά για τους άλλους που ήταν δίπλα της και 
εκείνοι για αντάλλαγμα να παρέμειναν εντελώς 
σιωπηλοί μαζί της. Στη υπεύθυνη του μοναστηριού, 
βρήκε τη στήριξη που ζητούσε. 
Πίσω της άφησε ένα γράμμα με την παράκληση να 
μην την αναζητήσουν, τουλάχιστον μέχρι εκείνη να 
νιώσει δυνατή και να επιστρέψει. Στο ίδιο γράμμα 
όμως ζητούσε από τον άνδρα της να την ξεπεράσει 
και να φτιάξει τη ζωή του όπως αυτός νόμιζε. 
Ο Μάρκος δεν την αναζήτησε. Μπορεί να 
σεβάστηκε την επιθυμία της. Μπορεί όμως να μην 
είχε τη δύναμη να προσπαθήσει και να καταφέρει να 
την μεταπείσει γιατί κι αυτός βαθιά μέσα του 
επιθυμούσε μια λύση φυγής και διάλυσης ενός 
γάμου που κάθε τόσο αντιμετώπιζε προβλήματα και 
έκανε τα μέλη του να αισθάνονται άσχημα. Δέχτηκε 
την κατάσταση όπως δημιουργήθηκε. Άφησε το 
μικρό του γιο στην αδελφή του και έφυγε στην 
Ιταλία, μόλις βρήκε μια θέση εργασίας που θα έδινε 
τόπο στο όνειρό του να λειτουργήσει. Εκεί είχε 
πολλές ευκαιρίες να κάνει μια νέα αρχή με κάποια 
άλλη γυναίκα. Διαπίστωνε όμως πως του ήταν 
αδύνατο. Την τελευταία στιγμή, λίγο πριν το τελικό 



 

βήμα, πάντα στη μνήμη του πρόβαλλε το λυπημένο 
πρόσωπο της Κατερίνας. Ένα πρόσωπο που του 
χαμογελούσε τόσο θλιμμένα και τον παρότρυνε να 
συνεχίσει με άλλη γυναίκα. 
Είχε αποδεχτεί την Κατερίνα τόσο έντονα στο είναι 
του, που ήταν αδύνατο να την ξεχάσει. Γυναίκα γι 
αυτόν σήμαινε Κατερίνα και τίποτα άλλο. Άρχισε να 
παραμελεί τον εαυτό του, για να απαλλαγεί από κάθε 
άλλη γυναίκα. Ήθελε να εξαλείψει και την 
παραμικρή πιθανότητα να προχωρήσει σε μια άλλη 
γνωριμία. 
Πέθανε από πνευμονία λίγο μετά τον γυρισμό του 
στην Ελλάδα, για να δει το γιο του, 
προαισθανόμενος το τέλος του. Όταν κατάλαβε πως 
η ζωή του δεν είχε ελπίδα, ζήτησε να τον θάψουν 
στο μοναστήρι που ήταν η Κατερίνα. 
 

Μια κάπως ασυνήθιστη υπόθεση είναι η επόμενη. 
Η Ευανθία χώρισε στα πενήντα δύο της, μετά από 
είκοσι δύο χρόνια γάμου, με τον Θανάση. Τα 
πράγματα δεν ήταν ποτέ άσχημα σε αυτήν την 
οικογένεια. Υπήρχε οικονομική άνεση, αφού είχε ο 
καθένας τους τη δική του εργασία που τους έδινε, 
εκτός των άλλων, την απαραίτητη ηθική 
ικανοποίηση. Μπορούσαν να προσφέρουν στα δύο 
αγόρια τους κάτι παραπάνω από τα απαραίτητα, 
πάντα με σύνεση και μέτρο. 



 

Ήταν μια γυναίκα με βαθιές ανησυχίες. Δεν ένιωθε 
πως είχε με τον Θανάση τον απαραίτητο ψυχικό 
δεσμό που επιθυμούσε. Δεν υπήρχαν επεισόδια. 
Μόνο κάποιες σκόρπιες λέξεις της Ευανθίας 
φανέρωναν αυτή την ανεκπλήρωτη ανάγκη της. Το 
ζευγάρι είχε πολλές και καλές κοινωνικές επαφές και 
όλοι γύρω τους έπεσαν από τα σύννεφα, όταν 
έμαθαν πως χωρίζουν. 
Περίμενε να φύγει και ο μικρότερος γιος τους για 
σπουδές στο εξωτερικό, για να ζητήσει απλά αλλά 
επίμονα από τον Θανάση να διακόψουν κάθε σχέση. 
Ήθελε απεγνωσμένα να απελευθερωθεί από έναν 
γάμο χωρίς νόημα. Υπέμενε μέχρι να μεγαλώσουν 
τα παιδιά τους και συμπαραστεκόταν ολόπλευρα στο 
χρόνιο και σοβαρό στομαχικό πρόβλημα του 
συζύγου της. Τους σεβόταν όλους μέσα στην 
οικογένειά της και δεν ήθελε με κανένα τρόπο οι 
δικές της επιθυμίες να αποτελέσουν εμπόδιο στα 
αγόρια της ή στο θέμα της υγείας του άνδρα της. 
Ο Θανάσης έκανε τα πάντα να μάθει τους … άλλους 
λόγους που υπέθετε πως η Ευανθία δεν ήθελε να 
αποκαλύψει. Αλλά δεν υπήρχαν τέτοιοι λόγοι και 
ήταν η δική του σειρά να πέσει από τα σύννεφα, 
όταν αντιλήφθηκε πόσο μακριά της ζούσε όλο αυτό 
το διάστημα. 
Να νιώσω ελεύθερη, αυτό του επαναλάμβανε 
συνεχώς. Με σένα δεν έχω τίποτα πια ψυχικό να 
μοιραστώ. 



 

Και τι ήταν αυτό το ψυχικό που του ζητούσε; Ούτε 
και εκείνη το είχε ποτέ ξεκαθαρίσει μέσα της. 
Νόμιζε πως, όταν θα το συναντούσε, θα το 
αναγνώριζε. 
Χώρισαν τελικά. Ο άνδρας της σχετικά σύντομα 
συνάντησε τη νέα του σύντροφο ενώ εκείνη 
αναρωτιόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα πώς 
πρέπει να είναι ένας σύντροφος, αυτός που θα της 
έδινε τον απαραίτητο ψυχικό δεσμό, που θα της 
έφερνε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ποιος από τους 
άνδρες γύρω της θα τον ενσάρκωνε; Έψαχνε, άκουγε 
προτάσεις από φίλους και γνωστούς. Άρχισε να 
προσχωρεί σε κύκλους με μαθήματα αυτογνωσίας 
και αυτοκυριαρχίας και να κάνει παρέα με μελετητές 
του νου και των χαρακτηριστικών της ψυχής. Δεν 
έχανε σεμινάριο ή ομιλία στην προσπάθειά της να 
μάθει περισσότερα πράγματα και να ανέβει 
πνευματικά. 
Βρήκε ένα σωρό από έτοιμες και ακαταλαβίστικες 
εκφράσεις, που τις υιοθέτησε με ενθουσιασμό. Τα 
αυτιά της ήταν πάντα ανοικτά σε φιλοσοφικές 
ατάκες. Ένα μίγμα από αποφθέγματα αρχαίων 
φιλοσόφων και νεότερων συγγραφέων, επιστημόνων 
και άλλων, κυρίως ανατολικής προέλευσης. Ένα 
κομφούζιο μέσα της προσπαθούσε να της δώσει τις 
απαντήσεις που ζητούσε. Ποτέ όμως δεν κατάφερε 
να βρει την πολυπόθητη ηρεμία, παρά τις σοβαρές 
προσπάθειες για τον έλεγχο του κατώτερου εαυτού 



 

της. Στην πραγματικότητα βίωνε την υποχώρηση και 
εφάρμοζε το στρέψε και το άλλο μάγουλο. 
Τον Μηνά, τον γνώρισε μέσα από μια ιστοσελίδα με 
θέμα την ποιοτική ζωή. Αντάλλαξαν για καιρό 
θέσεις και είχε την ευκαιρία να πάρει μια ακόμα 
σειρά από απαντήσεις - ερμηνείες πάνω στα ίδια 
φιλοσοφικά ζητήματα για την φιλία, τον έρωτα, την 
αγάπη, τον θάνατο, την ψυχή, το νου, τη συγχώρεση 
και την εκδίκηση. Ο Μηνάς είχε αποδεχτεί το Θείο 
ως κάτι το μοναδικό, το άχρονο και το άχωρο. Δεν 
εννοούσε όμως να του αποδώσει ιδιότητες λογιστή 
ούτε σχολαστικού καταγραφέα των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων. Δεν έβλεπε το Θεό του να 
ασχολείται με τα επίγεια. 

- Μας έδωσε ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, το 
νου. Ας τον χρησιμοποιήσουμε σωστά και 
τότε όλα μπορούν να γίνουν. 

Είχε καταλάβει τι ήθελε να περάσει ο Σωκράτης και 
ο Ιησούς στον πολύ κόσμο με τα διδάγματά τους. Τα 
είχε ξεκαθαρίσει όλα αυτά μέσα του με έναν άλλον, 
εντελώς δικό του, τρόπο. Δεν αποδεχόταν γνώμες 
και αποφάσεις τρίτων, αν δεν ήταν καλά 
τεκμηριωμένες. Ήταν πρακτικός άνθρωπος. Ήθελε 
πάντα να βρίσκει εκείνο το σημείο που του επέτρεπε 
να λειτουργεί ήρεμα χωρίς ατέρμονες αναζητήσεις. 
Με ουσία αλλά κυρίως με αποτελέσματα στα 
καθημερινά προβλήματα ενός κοινού ανθρώπου. 



 

Η Ευανθία είχε κολλήσει σε μια παλιά φιλοσοφική 
σχολή. Αυτό της άρεσε ή αυτό πρωτο - άκουσε και 
παρέμεινε εκεί. Όλα τα απέδιδε στην συνειδητή 
εμπειρία. Φυσικά ούτε λόγος να διευρύνει ή να 
συσχετίσει τα πράγματα μεταξύ τους. Ούτε την 
απασχολούσαν οι άλλες σχολές, τα νεότερα στοιχεία 
της φιλοσοφίας. 
Άρχισε δειλά να σκέπτεται πως αυτή η σχέση με το 
Μηνά, θα μπορούσε να εξελιχτεί σε μια εντελώς 
ελεύθερη ανθρώπινη αλλά και ιδιαίτερα ζεστή 
προσωπική σχέση. Πίστευε πως θα μπορούσαν να 
βρουν διέξοδο κάποια δικά της υλικά θέματα και 
καταστάσεις. Δεν κατάλαβε όμως από την αρχή, πως 
ο Μηνάς ήταν εκ φύσεως αποφασιστικός άνθρωπος. 
Δεν τον ενδιέφεραν τα αόριστα και ασαφή όρια των 
σχέσεων, στα οποία κανείς δεν μπορεί να υποθέσει 
προς τα πού θα γίνει το επόμενο βήμα. Πολλές 
φορές, στις ηλεκτρονικές συνομιλίες τους, είχαν 
φτάσει σε αδιέξοδο και η ευαίσθητη Ευανθία ένιωθε 
στεναχωρημένη και απογοητευμένη με αυτές τις 
εξελίξεις. Όταν ο Μηνάς της εξηγούσε το σκεπτικό 
του, εκείνη αναπτέρωνε τις ελπίδες της γι αυτόν τον 
άνθρωπο, κατανοώντας όλο και περισσότερο τις 
καλές του προθέσεις. Ήδη είχε αναπτυχθεί μέσα της 
το αίσθημα της αγνής αγάπης. 
Μέχρι που ο Μηνάς απαίτησε να ξεκαθαρίσει τη 
θέση της. Να ορίσει δηλαδή αυτό που ζητούσε σε 
μια ανθρώπινη σχέση, με απόλυτα κατανοητούς 
όρους και να του υποδείξει με ποιον τρόπο εννοούσε 



 

την εφαρμογή τους. Εκείνη βρέθηκε ακόμα μια φορά 
σε πολύ δύσκολη θέση. Γιατί η ίδια δεν είχε 
κατασταλάξει σε κάτι συγκεκριμένο ενώ πίστευε στη 
συμπαντική βοήθεια που θα της δινόταν. Ήταν της 
γνώμης: 

- Ας ξεκινήσουμε και στο δρόμο με αγάπη, 
φιλία, ελευθερία και κατανόηση ο ένας προς 
τον άλλον θα κατανοήσουμε τι ζητάμε και θα 
βρούμε τρόπο να το επιτύχουμε. 

Έβαζε εκείνες τις βάσεις, που οι περισσότεροι 
άνθρωποι προτάσσουν στην προσπάθειά τους, για να 
συναντήσουν και να γνωρίσουν έναν άλλο άνθρωπο. 
Έκανε όμως ένα σημαντικό λάθος. Επειδή αυτές οι 
έννοιες δεν είναι απόλυτα κατανοητές από τους 
ανθρώπους κι ούτε εφαρμόζονται από όλους το ίδιο, 
δεν υπάρχει τρόπος να διαπιστώσουμε ποιος τηρεί 
περισσότερο και ποιος λιγότερο τα συμφωνηθέντα. 
Ο έντονα συναισθηματικός κόσμος της Ευανθίας δεν 
επέτρεπε να γίνονται οι απαραίτητοι ελιγμοί του νου. 
Δεν της άφηναν περιθώριο, για να συγκρίνει και 
κυρίως να αξιολογήσει τα γεγονότα. Το συναίσθημα 
την απασχολούσε πολύ περισσότερο από τη λογική. 
Εκείνος επέμενε και ήθελε ξεκάθαρα να γνωρίζουν 
και οι δύο τους, τι επιτρέπει η αγάπη, η φιλία, η 
ελευθερία και η κατανόηση, όπως εκείνη όριζε αυτές 
τις έννοιες. Τι ακριβώς περίμενε η Ευανθία από 
εκείνον; Μέχρι πού μπορεί να φτάσει κανείς, ποια τα 
επιτρεπτά και ποια τα ανεπίτρεπτα σημεία; 
Απαιτούσε μια συμφωνία. Δεν ήθελε τα απρόοπτα 



 

και της τόνιζε πως τα προσωρινά, τα πρόσκαιρα δεν 
τον ενδιέφεραν. Και εκείνος, μέσα από τα δικά του 
νοητικά σχήματα, τις δικές του ικανότητες, 
προσπαθούσε να προσδιορίσει τη δική της 
κατάσταση. Ήθελε πολύ να την βοηθήσει. Ποθούσε 
να την δει να χαμογελάει ξένοιαστη και 
ευτυχισμένη. Δεν ήταν όμως αυτό τόσο εύκολο 
ακόμα και για τον αποφασισμένο και από καιρό 
ξεκάθαρο νου του Μηνά που πράγματι προσπάθησε 
φιλότιμα με κάθε μέσο που είχε στα χέρια του. Η 
Ευανθία ήθελε να προχωρήσει στον απόλυτο έλεγχο 
του σώματος, στην κατανόηση των ψυχικών 
συνειρμών του ανθρώπου όπως και στον 
ορθολογισμό του νου. Αλλά όλα αυτά δεν ήταν 
ξεκάθαρα μέσα της ενώ τα συναισθήματα που της 
προκαλούσαν οι καθημερινές επαφές με ανθρώπους 
συχνά την αποπροσανατόλιζαν. Εξίσου επιθυμητή 
ήταν και η ενέργεια του Μηνά που ήθελε ξεκάθαρα 
τα πάντα. Όλα δικαιολογημένα, τίποτα στην τύχη. 
Την τύχη - τόνιζε - εμείς οι άνθρωποι την 
δημιουργούμε, αρκεί να το θέλουμε. 
Οι παρεξηγήσεις και οι παρερμηνείες κράτησαν 
αρκετό καιρό και συχνά οι δύο τους ένιωθαν την 
απογοήτευση να πλημμυρίζει τα πάντα σε αυτή τη 
σχέση. Ήταν πολύ όμορφο το συναίσθημα που τον 
περιέβαλλε κάθε φορά που έβλεπε πως είχε μήνυμα 
στον υπολογιστή του από εκείνη. Ήταν όμως και 
πολύ λυπηρό το συναίσθημα εκείνο που τον κατείχε 
μόλις διάβαζε το περιεχόμενο του μηνύματος και 



 

τότε τον περικύκλωναν τα γιατί. Κάθε φορά όμως 
κατάφερναν να επιπλεύσουν, γιατί και οι δύο τους, 
μέσα τους, επιθυμούσαν ο ένας τα όμορφα 
χαρακτηριστικά της ψυχής του άλλου. Η επιθυμία 
τους να ταιριάσει ο ένας στον άλλο ήταν λίγο 
μεγαλύτερη από τις δυσκολίες που τους 
παραπλανούσαν. Και οι δύο τους έδειξαν απίστευτη 
επιμονή, θάρρος και εμπιστοσύνη στην ανθρώπινη 
ευφυΐα και ιδιοσυγκρασία. Μάθαιναν συνεχώς ο 
ένας τον άλλο και σε αυτό βοήθησαν οι πολύωρες 
και πολυσέλιδες συζητήσεις τους. Έτσι βρήκαν τον 
τρόπο να βάλουν τα θεμέλια της σχέσης τους σε μια 

σειρά, να κτίζουν κάτι αργά αλλά σταθερά και με 
προοπτική. 

- Να ζητάς πάντα αυτό που επιθυμείς, την 
παρότρυνε ο Μηνάς. 
- Μα πώς να ζητήσω από κάποιον να 
ικανοποιήσει δική μου επιθυμία; Πρέπει να 
μπορεί. Δεν θέλω να τον κάνω να πιεστεί σε 
κάτι που πιθανώς να μην το θέλει. Έπειτα, 
πρέπει και εσύ Μηνά να ζητήσεις από μένα 
κάτι. 
- Εσύ θα ζητάς πάντα αυτό που σου 
χρειάζεται. Αν αντικειμενικά δεν μπορεί ο 
άλλος να στο δώσει, τότε πρέπει να φύγεις 
από κοντά του. Δεν έχει νόημα να περιορίζεις 
τις επιθυμίες σου. 
- Είναι όμως σωστό αυτό; 



 

- Είναι φυσικό και κατά τη γνώμη μου είναι 
απόλυτα κατανοητό. Τουλάχιστον αυτό 
πιστεύω εγώ. Μπαίνεις σε μια σχέση, για να 
απολαύσεις κάτι κι όχι για να περιοριστείς 
ακόμα περισσότερο. Οι σχέσεις των 
ανθρώπων πρέπει να έχουν συμπληρωματικό 
χαρακτήρα. Δεν είναι υποχρεωτικές άρα 
πρέπει να τις επιλέγουμε ελεύθερα και με 
γνώμονα τον εαυτό μας. Ασφαλώς και θα 
είμαστε ευπρεπείς, ισότιμοι και δίκαιοι σε μια 
τέτοια σχέση αλλά ποτέ δεν πρέπει να 
επιτρέπουμε να καταπιέζεται ο εαυτός μας. 
Απεναντίας πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε, 
για να νιώθουμε όμορφα. Μόνο τότε η σχέση 
είναι σωστή και βοηθά τα μέλη της. 
- Δεν ξέρω. Ποτέ δεν είχα την ευκαιρία να το 
δω έτσι. Με βγάζεις από τα νερά μου. Εσύ 
μπορείς να βλέπεις τα πράγματα αλλιώς και 
σε θαυμάζω που μπορείς τόσο απλά να 
εκφράζεις τέτοιες σκέψεις. Σου υπόσχομαι να 
το εξετάσω και να προσπαθήσω. 

Τελικά η Ευανθία δεν κατάφερε να προσαρμοστεί, 
να αφομοιώσει αυτά που η ίδια ζητούσε τόσο 
επίμονα να της φανερωθούν. Τα μικροπροβλήματα 
στην εργασία της, τα άλλα που αφορούσαν τα παιδιά 
της, όπως και εκείνο του πρώην συζύγου της, την 
έβρισκαν, κατά τη γνώμη της, πάντα απροετοίμαστη. 
Έβλεπε πως ο δρόμος του Μηνά ήταν ακόμα 



 

αδιάβατος γι αυτήν. Διακριτική όπως πάντα, δεν 
θέλησε να γίνει εμπόδιο στη ζωή του. 
Εκείνος, κατάλαβε το νόημα του αποχαιρετισμού 
της Ευανθίας. Μπορούσε ακόμα να βλέπει βαθιά 
μέσα της εκεί που φώλιαζε ο λυγμός και το κλάμα 
της. Δεν είχε το δικαίωμα να την πιέσει, έπρεπε να 
τα καταφέρει μόνη της. Τότε μόνο θα είχε αξία η 
δική της προσπάθεια. Την αποχαιρέτησε με ένα 
σύντομο μήνυμα. Δεν ήθελε να της θυμίσει τίποτα 
άλλο. Του απάντησε τρυφερά επιβεβαιώνοντας τις 
σκέψεις του. 
 

Μέσα τους, και οι δύο αυτοί άνθρωποι, είχαν θεμιτές 
επιθυμίες και όχι ιδιοτροπίες, από αυτές που 
συναντάμε στις συνηθισμένες σχέσεις, αυτές που δεν 
ευνοούν την καλή συμβίωση. Σε αυτήν την 
περίπτωση, ο Μηνάς κυριαρχούσε στον εαυτό του. 
Είχε βρει τον τρόπο να εισχωρεί στα βαθύτερα 
νοήματα των συνηθισμένων και καθημερινών 
εκδηλώσεων της ανθρώπινης ζωής. Η Ευανθία είχε 
και έδινε πάντα προτεραιότητα στα συναισθήματα 
που οι ίδιες οι καταστάσεις προκαλούν στους 
ανθρώπους. Αυτό την έκανε αργοκίνητη και 
αναποφάσιστη. Όσο πιο επείγον και σοβαρό ήταν 
ένα θέμα, τόσο πιο πολύ την έβρισκε απρόθυμη να 
το τακτοποιήσει σε τελική μορφή. Καταλάβαινε πως 
σε αυτή τη σχέση, εκείνη θα ήταν το εμπόδιο και δεν 
ήθελε με τίποτα να κάνει το Μηνά να μείνει πίσω 



 

περιμένοντάς την, αν και πότε εκείνη θα τα 
κατάφερνε να πορευτεί μαζί του. 
Για να πετύχεις κάτι, πρέπει να το δεις από όλες τις 
πλευρές του. Να το δεις κι από κάτω, εκεί που 
στηρίζεται. Να καταλάβεις τη βάση του. Για να πας 
όμως εκεί κάτω, πρέπει να είσαι έτοιμος να κατέβεις 
χαμηλά, πολύ χαμηλά. Μόνο τότε μπορείς να 
ανέβεις ψηλά, πολύ ψηλά. 
Λίγο πριν τελειώσει αυτό το βιβλίο μάθαμε πως η 
Ευανθία τελικά τόλμησε το πέρασμα «από τη θεωρία 
στην πράξη». Συνάντησε τον άνθρωπο που 
επιθυμούσε και η αναζήτησή της στέφτηκε από 
επιτυχία. 
Σε όλα τα παραπάνω - λιγοστά - παραδείγματα 
φάνηκαν δύο απλά πράγματα. Όλοι ενδιαφέρονται 
για τη γνωριμία με έναν εκπρόσωπο του άλλου 

φύλου. Αυτό είναι που επιτάσσει η φύση μας, που 
ενδιαφέρεται μόνο για την αναπαραγωγή του 
ανθρώπινου είδους. Βέβαια υπάρχουν και οι εντελώς 
πρακτικές πλευρές στο ίδιο θέμα που προσφέρουν 
ένα σωρό χρήσιμα πράγματα. Όλα αυτά που μας 
κάνουν να δεχόμαστε τελικά τη συμβίωση δύο 
ανθρώπων, ως κάτι το ωφέλιμο. 
Όσο όμως εμείς οι ίδιοι αλλάζουμε, άλλο τόσο 
αλλάζουν οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις που 
διέπουν αυτές τις γνωριμίες και την πολυπόθητη 
συμβίωση. Πράγματι πολλές αόρατες μεταβολές 
συμβαίνουν μέσα μας, σε επίπεδο βιολογίας, κάθε 



 

δευτερόλεπτο. Υπάρχουν και άλλες πιο αργές και 
πιο σημαντικές μεταβολές που γίνονται ορατές με το 
χρόνο πάνω στο σώμα μας. Αυτές κυρίως 
επηρεάζουν τις σωματικές κινήσεις αλλά σίγουρα 
έχουν επίδραση στις επιθυμίες μας και στην 
πραγματοποίηση των ονείρων μας. Αναγκαστικά 
εμείς είμαστε ή πρέπει να είμαστε αυτοί που θα 
προσαρμοστούμε, προσαρμόζοντας ανάλογα τις 
επιδιώξεις μας, τα όνειρα μας, τις ανάγκες μας. Η 
ζωή μας είναι ένα ταξίδι σε θάλασσες άλλοτε ήρεμες 
και άλλοτε τρικυμισμένες. Σαν σωστοί κυβερνήτες 
πρέπει να αγρυπνούμε και κάθε φορά να 
επεμβαίνουμε στην πορεία και την ταχύτητα του 
σκάφους. Στόχος είναι η Ιθάκη του καθενός αλλά 
αυτό δεν πρέπει να γίνει ούτε πρόχειρα ούτε με 
αδιαφορία για τα υπόλοιπα πράγματα γύρω μας. 
Το πρόβλημα γίνεται ιδιαίτερα ενοχλητικό, όταν 
κάποιος νομίζει πως είμαστε αιώνιοι και 
αμετάβλητοι. 
Χαριτολογώντας, ακούγεται πως μια γυναίκα πάντα 
εύχεται να καταφέρει να αλλάξει τον άνδρα που 
γνώρισε και ένας άνδρας πάντα εύχεται, να μην 
αλλάξει η γυναίκα που γνώρισε .Άδικος ο κόπος και 
για τους δύο. Η φύση θα κάνει οπωσδήποτε τις 
αλλαγές της. 
Αυτό το πρόβλημα όμως γίνεται πολύ πιο δύσκολο, 
όταν προσπαθούμε να αποδώσουμε τις όποιες 
αδυναμίες προσαρμογής μας στον άλλο. Αντίθετα 
γίνεται πολύ εύκολο στην αντιμετώπισή του, αν 



 

δεχτούμε πως πρέπει να γνωρίζουμε κάθε στιγμή τη 
θέση μας και να έχουμε δικαιολογήσει πλήρως κάθε 
μας επιθυμία σε πρακτικό, πραγματικό επίπεδο και 
όχι σε κάτι το φανταστικό ή το εντελώς επιθυμητό. 



 

 

 

 

 

 

Η υπόσχεση 

 

Από τα πολύ παλιά χρόνια, η τιμή του λόγου στον 
άνθρωπο ήταν κάτι το ιερό. Σε κανένα δεν αρέσει 
εξάλλου να τον αποκαλούν αναξιόπιστο ή 
αφερέγγυο. Όλοι μας θέλουμε να τιμάμε την 
υπόσχεση που δώσαμε κάποια στιγμή. 
Η συμβίωση δύο ανθρώπων βασίζεται σε αυτήν 
ακριβώς την υπόσχεση. Αυτήν που κάποτε δίνει ο 
ένας στον άλλο στα κρυφά, τότε που ο πόθος 
βρίσκεται σε έξαρση αλλά και στα φανερά με τον 
πιο επίσημο τρόπο που στη συνέχεια γιορτάζεται ως 
κορυφαίο γεγονός στη ζωή τους. Όλες οι πολιτικές 
αρχές και σχεδόν όλα τα θρησκευτικά δόγματα 
έχουν την εξουσιοδότηση να επικυρώνουν μια 
τέτοια υπόσχεση που επισύρει ποινές, κοινωνικές ή 
νομικές, σε τυχόν καταστρατήγησή της. 
Ποιοι έχουν δικαίωμα και κάτω από ποιες συνθήκες 
μπορεί να δοθεί μια υπόσχεση συμβίωσης; Γιατί 
υπάρχουν περιπτώσεις που αυτή η υπόσχεση 



 

καταπατείται; Κάτω από ποιες συνθήκες μπορεί να 
αρθεί μια υπόσχεση; Αυτά είναι τα πλέον κοινά και 
παγκόσμια χαρακτηριστικά που απασχολούν κατά 
κόρο τις δικαστικές αρχές, οι οποίες καλούνται να 
εξακριβώσουν τις συνθήκες που έκαναν κάποιον να 
μην μπορεί να φανεί αντάξιος της υπόσχεσής που 
κάποτε αβίαστα ο ίδιος έδωσε. Είναι μάλιστα τόση 
πολύ η δουλειά των δικαστηρίων με αυτές τις 
υποθέσεις που σε κάποιες χώρες έχουν προχωρήσει 
σε απλοποίηση αυτής της διαδικασίας. 
Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, πρέπει 
να εξετάσουμε ποιος είναι ο σκοπός της υπόσχεσης 
που ανάλογα με την περίπτωση ονομάζεται λόγος, 
αρραβώνας ή γάμος. Από τα πολύ παλιά χρόνια 
υπήρχε και συνεχίζει ακόμα να υπάρχει η ανάγκη για 
οικονομική εξασφάλιση της περιουσίας των γονιών 
από κάποιο άσωτο ή ανίκανο παιδί της οικογένειας. 
Οι σκεπτόμενοι και διαρκώς ανήσυχοι γονείς πάντα 
έπαιρναν τα μέτρα τους από νωρίς. Ενώνοντας οι 
γονείς τα περιουσιακά στοιχεία των οικογενειών 
τους, αδιαφορούσαν αν τα παιδιά τους ήθελαν να 
έχουν κοινή κοινωνική πορεία. Έτσι, πολύ νωρίς, 
παιδιά ακόμα, σε ηλικία 6-14 ετών, τα «έταζαν» ή 
και τα πάντρευαν μεταξύ τους, για να εξασφαλίσουν 
τα συμφέροντά τους. Όσο πιο μεγάλα τα 
συμφέροντα, τόσο πιο μικρή η ηλικία των παιδιών. 
Κάποιες φορές κοριτσάκια, πέντε ετών γινόντουσαν 
νύφες και σε ηλικιωμένους γαμπρούς! 



 

Βέβαια στην κοινή αστική τάξη τα πράγματα ήταν 
περισσότερο φυσιολογικά αλλά και εκεί η γνώμη 
των προς συμβίωση ατόμων δεν λαμβανόταν 
πάντοτε υπόψη. Τα συμφωνούσαν οι γονείς, στην 
ουσία οι πατεράδες – αρχηγοί εκείνης της εποχής, 
και απλά το ανακοίνωναν στα μέλη των οικογενειών 
τους. Τα παιδιά δεν είχαν ποτέ καταλάβει το ρόλο 
αυτών των κοινωνικών γεγονότων και η διαδικασία 
είχε ολοκληρωθεί σαν ένα ακόμα παιχνίδι, πολύ πριν 
οι πρωταγωνιστές αντιληφτούν το νόημα αυτής της 
πράξης. 
Όσο όμως οι κοινωνικοί θεσμοί και οι ρόλοι μέσα 
στην οικογένεια έπαιρναν πιο προσωπικό 
χαρακτήρα, αυτές οι διαδικασίες έχαναν τον 
πατριαρχικό αυταρχισμό τους. Σήμερα, φτάσαμε στο 
σημείο οι ενδιαφερόμενοι να έχουν την τύχη της 
δικής τους συμβίωσης αποκλειστικά στα δικά τους 
χέρια. Τώρα ένας άλλος παράγοντας έχει 
μεγαλύτερη σημασία, η προσωπική επιλογή. 
Καθώς η φύση ρυθμίζει το βιολογικό μας ρολόι να 
σημάνει την έναρξη μιας πολύχρονης περιόδου 
αναπαραγωγής, το ενδιαφέρον για τα καλά γονίδια 
είναι πρωταρχικό. Αυτό που ονομάζουμε έλξη, 
πόθος και έρωτας δεν είναι κάτι άλλο αλλά τα 
συνεχή κεντρίσματα της φύσης, που θέλει να πετύχει 
γονιμοποίηση με τα καλύτερα κατά το δυνατόν 
υλικά προϊόντα. Το ωάριο αναζητά το καλύτερο 
σπέρμα και το σπέρμα αναζητά το καλύτερο ωάριο. 
Επειδή αυτή η αναζήτηση δεν γίνεται με καθαρά 



 

βιολογικούς όρους, αναγκαστικά στη διαδικασία της 
επιλογής μπαίνει η σωματική διάπλαση, η αρμονική 
ανάπτυξη του σώματος και βέβαια η χροιά της 
φωνής όπως και οι κινήσεις των άκρων. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά είναι που γίνονται άμεσα αντιληπτά, 
τουλάχιστον στην αρχή. Στη συνέχεια θα δώσει 
κανείς σημασία στον χαρακτήρα, την αγωγή, τις 
σπουδές και το επίπεδο του πολιτισμού όπως και στα 
καθαρά οικονομικά κριτήρια. Όλα αυτά μαζί 
γεννούν τελικά τις ελπίδες για μια καλή και 
πετυχημένη διαδικασία αναπαραγωγής. Με αυτό το 
σκεπτικό τα όμορφα και γεροδεμένα κορμιά 
αυτομάτως κινούν το ενδιαφέρον. Γι αυτό η 
γυμναστική και ο σωστός τρόπος διατροφής παίζουν 
ένα σπουδαίο ρόλο. Το ίδιο επιδρούν τα solarium, οι 
διάφορες αντι-γηραντικές κρέμες, το μακιγιάζ, τα 
χτενίσματα, οι βλεφαρίδες, τα τεχνητά νύχια και 
φυσικά τα υπέροχα αξεσουάρ του ντυσίματος. 
Αυτή είναι η πρώτη και βασική επιλογή συντρόφου 
με μοναδικό σκοπό, την αναπαραγωγική διαδικασία. 
Η φύση ενδιαφέρεται να γεννηθούν οι καλύτεροι, 
από κάθε άποψη. Αλλά κι εμείς οι άνθρωποι, που 
σπάνια σκεπτόμαστε όπως η φύση, γι αυτά τα 
χαρακτηριστικά, βιαζόμαστε να εξασφαλίσουμε ένα 
συμβόλαιο, μια συμφωνία, μια υπόσχεση 
συνεργασίας. Γι αυτό όταν την πετυχαίνουμε, 
κάνουμε τα πάντα να την κοινοποιήσουμε προς 
όλους. Το δαχτυλίδι, με το οικόσημο της οικογένειας 
τον παλιό καιρό, σε αυτό ακριβώς το γεγονός 



 

συμβάλλει. Το επικυρώνει ενώ ταυτόχρονα ειδοποιεί 
κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πως έφτασε δεύτερος. Το 
αντικείμενο δεν είναι πλέον ελεύθερο προς 
διαπραγμάτευση. Έτσι ο μέλλων γαμπρός ή η 
μέλλουσα νύφη είναι «σημαδεμένοι», 
«μαρκαρισμένοι» με αυτό το σύμβολο υπόσχεσης 
αλλά και εξουσίας του ενός προς τον άλλο. 
Μπορεί αυτή η υπόσχεση να ξεκινά από καθαρά 
βιολογικά χαρακτηριστικά του σώματος αλλά η 
συνέχεια δεν έχει και πολλή μεγάλη σχέση με όλα 
αυτά. Στη διαδρομή συχνά ο ένας από τους δύο 
διαπιστώνει πως βιάστηκε να επιλέξει και να 
εξασφαλίσει την αποκλειστικότητα. Ίσως να βρεθεί 
αντιμέτωπος με κάποια χαρακτηριστικά που δεν θα 
του αρέσουν και τα οποία συνήθως δεν είναι ορατά. 
Ή πολύ πιο απλά, βαρέθηκε να βλέπει το γάλα να έχει 
πάντα την ίδια θέση μέσα στο ψυγείο. 
Όπως και να έχουν τα πράγματα, η αθέτηση μιας 
υπόσχεσης δεν είναι κάτι το απλό. Στην περίπτωση 
που δύο άνθρωποι έχουν δώσει αυτήν την υπόσχεση 
αλλά δεν προχώρησαν σε γάμο, σε οικογένεια και σε 
παιδιά, η διάλυση μπορεί να επιτευχθεί χωρίς σχεδόν 
καμιά συνέπεια πέρα της ψυχολογικής δυσαρέσκειας 
και του αισθήματος της απόρριψης. Μια συζήτηση 
που διακρίνεται από ανωτερότητα και ωριμότητα 
των επιχειρημάτων θα μπορούσε να διευθετήσει το 
ζήτημα, χωρίς άλλα δυσάρεστα επακόλουθα. Αν 
μάλιστα συνοδεύεται και από κάποιο χρηματικό 
ποσό, σαν ένα είδος ποινικής ρήτρας ή προστίμου ή 



 

αποζημίωσης, πολλοί και πολλές θα ήταν 
ικανοποιημένοι με την αναίρεση μιας τέτοιας 
υπόσχεσης, ως αναπόφευκτο γεγονός. 
Τα πράγματα περιπλέκονται κάπως περισσότερο 
στον αρραβώνα, γιατί εκεί - υποτίθεται - θίγεται και 
η αξιοπρέπεια της οικογένειας. Ασφαλώς υπάρχει κι 
εδώ μια υπερβολή. Στο γάμο όμως το πρόβλημα 
είναι ουσιαστικό γιατί ο νόμος εξετάζει την κοινή 
προσπάθεια και ιδιοκτησία. Πάρα πολλοί γάμοι δεν 
λειτουργούν πέρα από ένα χρόνο. Αυτό το διάστημα 
είναι συνήθως ικανό, για να φανούν οι 
ανυποχώρητες δυσκολίες των συζύγων. Επιλύεται 
σχετικά εύκολα, ειδικά στην περίπτωση ύπαρξης 
προγαμιαίου συμφωνητικού. Το μόνο που αφήνει 
είναι μια πικρή γεύση στους ενδιαφερόμενους, που 
οφείλεται σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις στην 
ανικανότητά τους ή στην αδυναμία τους να 
αποτιμήσουν ο ένας τον άλλο. 
Υπάρχει όμως και ένα γεγονός που συμβάλλει στην 
αθέτηση μιας τέτοιας υπόσχεσης, αν δεν την 
προκαλεί κιόλας, σε κάποιες περιπτώσεις. Το πλήθος 
των γυναικών πάνω στον πλανήτη Γη είναι 
μεγαλύτερο από εκείνο των ανδρών. Είναι μοιραίο, 
λοιπόν, κάποιες από τις γυναίκες να μην 
ζευγαρώσουν. Επομένως υπάρχουν ελεύθερες 

γυναίκες, με κάθε δικαίωμα στο ζευγάρωμα, που 
περιπολούν αναζητώντας την ευκαιρία να 
αποσπάσουν έναν άνδρα από μια άλλη σχέση. 



 

Όλοι γνωρίζουμε πως ο άνθρωπος είναι πολυγαμικό 
πλάσμα. Η κοινωνία μας είναι ομολογουμένως 
ανδροκρατούμενη δηλαδή υποστηρίζει τις ανδρικές 
θέσεις περισσότερο από τις αντίστοιχες γυναικείες. 
Αυτά τα δύο συντελούν στη χαλάρωση της ευθύνης 
των ανδρών απέναντι στην υπόσχεση ζωής που 
δίνουν σε μια γυναίκα. Το αποτέλεσμα είναι οι 
παράνομες σχέσεις να μην καταφέρνουν να 
παραμένουν κρυφές και να προκαλούν προβλήματα 
στις νόμιμες σχέσεις. 
Απέναντι σε αυτό το πρόβλημα οι απόψεις των 
ανθρώπων διαφέρουν. Υπάρχουν γυναίκες που 
αρνούνται σχέσεις με παντρεμένους, από ηθική 
άποψη. Σέβονται την άλλη γυναίκα, δεν θέλουν να 
δρουν ως υποψία σκιάς και δεν επιθυμούν να είναι η 
αιτία σε αγώνες διαζυγίων. Οι πλέον έξυπνες 
γυναίκες δεν θα επιχειρούσαν να αποσπάσουν ένα 
άνδρα από μία σχέση με ύπουλο τρόπο, όπως 
συνήθως συμβαίνει με μόνο όπλο τα σεξουαλικά 
τους χαρίσματα. Γιατί ξέρουν καλά πως το 
απόκτημά τους, πολύ σύντομα θα είναι εξίσου 
ευάλωτο σε μια ίδια απόπειρα, από την επόμενη 
επιδρομέα. 
Αλλά δεν είναι όλες έξυπνες ή καλύτερα ας 
δεχτούμε πως οι περισσότερες γυναίκες 
υπερεκτιμούν τις ικανότητές τους. Σημασία έχει πως 
μια υπόσχεση που οδήγησε δύο ανθρώπους σε γάμο 
δεν μπορεί να καταργηθεί τόσο εύκολα. Οι 



 

αντιδράσεις είναι πολλές, ποικίλες και από τις δύο 
πλευρές. 
Μια συνηθισμένη αντίδραση περιλαμβάνει τις 
σχετικές σκηνές, με απειλές και με συναισθηματικές 
αναφορές. Ένα από τα δύο μέλη μερικές φορές είναι 
ικανό να αναχαιτίσει το πρόβλημα. Η ζημιά όμως 
έχει καταχωρηθεί και είναι πιθανόν να παραμένει 
εκεί με υπολογίσιμη απειλητική διάθεση. 
Μια άλλη αντίδραση είναι η ανταπόδοση. Την 
μεταχειρίζονται κυρίως γυναίκες που έχουν την 
ευκαιρία να απολαύσουν ερωτικά κάποιον άλλον, 
έστω και περιστασιακά. Έχουν τη δικαιολογία πως, 
αν αποκαλυφτεί αυτή η πράξη τους, θα την 
αποδώσουν ως αντίποινα, ως μέτρο εκπαίδευσης ή 
ακόμα και ως εκδίκηση προς τον άτακτο σύζυγο. 
Ακόμα μια αντίδραση είναι η λήψη μέτρων υπέρ της 
συζύγου. Κάτι που ο σύζυγος αποδέχεται 
προκειμένου να αποσοβηθεί το γεγονός. Βρίσκει 
εφαρμογή σε περιπτώσεις που ο σύζυγος έχει 
οικονομική ευχέρεια. Αποσκοπεί, εκ μέρους της 
συζύγου, σε απόσπαση περιουσιακών στοιχείων από 
το σύζυγο. 
Υπάρχει όμως και η περίπτωση, κατά την οποία οι 
σύζυγοι επιτρέπουν, ο ένας στον άλλον, κάποια 
διακριτική ερωτική σχέση με τρίτους με την 
προϋπόθεση να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, 
για να μην γίνεται γνωστή, στην κοινωνία τους, αυτή 
η ιδιαίτερη κατάσταση. 



 

Οι δύο τελευταίες περιπτώσεις έχουν σημασία γιατί 
αποδεικνύουν πως η κοινή τους υπόσχεση έχει 
ατονήσει και ουσιαστικά η σχέση αυτών των 
ανθρώπων δεν υφίσταται. Γι αυτό και η τυχόν βλάβη 
αποκαθίσταται με οικονομικά ανταλλάγματα. 
Τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, όταν ο ένας 
από τους δύο συζύγους εμπλέκεται συναισθηματικά. 
Ακριβέστερα, όταν είναι συναισθηματικά ανώριμος. 
Σε μια τέτοια περίπτωση αδυνατεί να αποχωριστεί 
το ταίρι του. Αυτό μπορεί να συμβαίνει ακόμα και 
στην περίπτωση της «κατ’ εξακολούθηση» αθέτησης 
της υπόσχεσης, περίπτωση γνωστή και ως απιστία. 
Αν μάλιστα υπάρχουν και παιδιά, τότε η κατάσταση 
εξελίσσεται σε οικογενειακό δράμα. Στις 
περισσότερες φορές, το πλέον αδύναμο ταίρι 
υποφέρει εξ αιτίας και των παιδιών, στα οποία 
επιμελώς δεν φτάνουν τα πραγματικά γεγονότα. 
Η εξέλιξη της αθέτησης μιας υπόσχεσης μπορεί να 
διαρκέσει δεκαετίες. Στην αρχή το αδύναμο ταίρι 
υπομένει καρτερικά την επιστροφή του άτακτου 
μέλους ή περιμένει να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, 
για να αποχωρήσει από την άτυχη σχέση του. Η 
ψυχική καταρράκωση είναι μεγάλη και τα 
αποτελέσματα συχνά καταστροφικά. Αν η διακοπή 
της σχέσης πραγματοποιηθεί νωρίς, τα παιδιά 
υπόκεινται σε ένα δύσκολο ψυχικό φορτίο, που 
επηρεάζει τη συμπεριφορά τους για πάντα. 
Η υπόσχεση λοιπόν μπορεί να δίνεται απλά και στα 
γρήγορα. Χωρίς ιδιαίτερες αποσαφηνίσεις και 



 

λεπτομέρειες κάτω από συναισθηματική ευφορία. Η 
αθέτηση μιας υπόσχεσης εγκυμονεί κινδύνους, που 
επηρεάζουν τους περισσότερους ανθρώπους. Κυρίως 
τα νεαρά άτομα της οικογένειας που σίγουρα δεν 
ευθύνονται για τίποτα. 
Έχει παρατηρηθεί, πως οι υποσχέσεις αθετούνται 
περισσότερο και συχνότερα σε κοινωνικές ομάδες με 
χαμηλό βιοτικό ή μορφωτικό επίπεδο ή σε περιόδους 
αυξημένης οικονομικής κρίσης. Το ίδιο περίπου 
συμβαίνει σε ολοκληρωτικά πολιτικά συστήματα ή 
σε καταστάσεις περιορισμού των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων. Αυτά τα οικονομικά και πολιτικά 
χαρακτηριστικά είναι που ωθούν τους ανθρώπους να 
αμύνονται έναντι των δυσκολιών της ζωή τους, γι 
αυτό πολύ εύκολα προχωρούν σε υποσχέσεις και 
σχέσεις. Αυτή η προχειρότητα στη διαδικασία της 
υπόσχεσης καθιστά αδύνατη την τήρηση της και σε 
σύντομο χρονικό διάστημα εύκολα αθετείται. 
Σχεδόν το ίδιο επαναλαμβάνεται στις περιπτώσεις 
που το ζευγάρι έχει πλουτίσει σε σύντομο χρονικό 
διάστημα και έχει αλλάξει η οικονομική του 
δυνατότητα, δυσανάλογα με την πνευματική και 
μορφωτική του κατάσταση. 
Τελικά, μόνο μορφωμένες και σωστά εκπαιδευμένες 
κοινωνίες, με σταθερότητα στις δομές και τους 
θεσμούς, μπορούν να εμπνεύσουν στα μέλη τους 
αυτοσυγκράτηση και τήρηση των κανόνων μεταξύ 
των οποίων είναι και η υπόσχεση σε ένα ζευγάρι. 
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