
 

 

 

 

 

 

Τα όνειρα 

 

Όλοι ονειρευόμαστε! 
Συνήθως ονειρευόμαστε κατά τη διάρκεια του ύπνου 
και τα όνειρά μας αφορούν κυρίως το παρελθόν 
δηλαδή όλα αυτά που συνέβησαν με κάποιο τρόπο 
και ακόμα μας απασχολούν. Εδώ όμως θα 
μιλήσουμε για άλλα όνειρα, αυτά που εμείς 

δημιουργούμε συνειδητά με ανθρώπους και 
πράγματα από το παρόν μας και μας καθοδηγούν 
στο μέλλον. 
Μερικοί τα λένε σχέδια. Νομίζουμε πως η έννοια 
σχέδιο είναι πολύ απρόσωπη έως και γενική, τις 
περισσότερες φορές. Το όνειρο όμως είναι κάτι 
άλλο. Περιέχει μια γλυκιά νοσταλγία, μια προσμονή. 
Πάντα αναφέρεται σε πόθο, σε λαχτάρα. Το 
πρόσωπο, που εμφανίζεται σε ένα τέτοιο όνειρο, 
πάντα μας χαμογελάει. 
Γι αυτά λοιπόν τα όνειρα θα μιλήσουμε εδώ και όλα 
όσα αφορούν, τι άλλο, τη συμβίωση με έναν άλλο 



άνθρωπο. Αυτόν που διαλέξαμε να περάσουμε μαζί 
του τα πάντα, καλά και κακά, μέρες ευρωστίας και 
αδυναμίας, με πλούτη και με φτώχια, στα φωτεινά 
και στα σκοτεινά σημεία της ζωής μας. 
Τέτοια όνειρα, με τόσο πλούσιο σενάριο, σε τόση 
μεγάλη έκταση και ποικιλία δεν υπάρχουν σε καμιά 
άλλη ανθρώπινη συνεργασία. Είναι τα όνειρα που 
δεν απαιτούν πάρα ένα και μόνο πράγμα, την αγάπη. 
Αυτό και μόνο το κλειδί ξεκλειδώνει όλες τις πόρτες 
στη ζωή ενός ζευγαριού. Μοναδική προϋπόθεση 
όμως για να ανοίξει κάθε πόρτα, είναι και οι δύο να 
κρατάνε αυτό το κλειδί ταυτόχρονα. Κάθε άλλη 
προσπάθεια είναι καταδικασμένη να αποτύχει και 
θέμα χρόνου πια να γίνει ορατή η αποτυχία σε όλη 
της την έκταση. 
Ο Κώστας και η Θάλεια είναι συμμαθητές στη Β’ 
Λυκείου. Μα πάνω από όλα είναι οι κολλητοί, ένα 
αρμονικό ζευγάρι. Οι δύο τους πάνε παντού μαζί και 
μαζί χαίρονται πάλι όλες τις εκδηλώσεις της ηλικίας 
τους. Κάθονται στο ίδιο θρανίο, συμμετέχουν στα 
ίδια αστεία και σοβαρά της τάξης τους, 
αντιμετωπίζουν μαζί τα καλαμπούρια και τους 
αστεϊσμούς των άλλων παιδιών, τα βλέμματα των 
καθηγητών τους, πότε ειρωνικά και πότε 
συγκαταβατικά. Μαζί περνούν τις περισσότερες 
ώρες εκτός σχολείου. Στην ίδια χορωδία είναι μέλη, 
στις ίδιες πρόβες είναι μαζί. Μαζί θα πάνε στα 
γενέθλια φίλων και συμμαθητών. Μαζί ονειρεύονται 



το μέλλον τους και το βλέπεις στα μόνιμα χαμόγελά 
τους, πως το έχουν ήδη συμφωνήσει. 
Τους ρωτήσαμε πώς βλέπουν τη ζωή τους, πώς 
εξελίσσονται τα πράγματα, τι δυσκολίες νομίζουν 
πως πρέπει να ξεπεράσουν. Τι πιστεύουν για το 
επάγγελμα που τους έλκει και πώς θα τα βγάλουν 
πέρα με τα οικονομικά που καθημερινά 
χειροτερεύουν. Πρώτα άνθιζε το χαμόγελο στα χείλη 
τους και μετά ερχόντουσαν οι απαντήσεις. Και όλες 
ήταν διατυπωμένες σε πληθυντικό αριθμό. 
«Σκεπτόμαστε να σπουδάσουμε …» 

«Θα αναζητήσουμε εργασία πρώτα εδώ που 
μεγαλώσαμε, που μας ξέρουν και τους ξέρουμε ...» 

«Δυσκολίες θα υπάρχουν, το ξέρουμε, αλλά θα τις 
αντιμετωπίσουμε ...» 

«Είμαστε νέοι, αντέχουμε, μπορούμε και με πολύ 
λίγα πράγματα να ξεκινήσουμε και να ...» 

Όταν τα όνειρα ξεκινούν έτσι, η μάχη έχει ήδη 
προκριθεί υπέρ αυτών των παιδιών στον ψυχολογικό 
τομέα. Όταν το χαμόγελο, η καλή διάθεση και το 
κέφι μπαίνουν πρώτα, κάθε δυσκολία εξαφανίζεται. 
Αυτά τα παιδιά έχουν μπροστά τους αρκετά χρόνια 
να αρχίσουν και να τελειώσουν τις σπουδές τους. Το 
πιθανότερο είναι πως θα συνεχίσουν να βλέπουν τον 
κόσμο μέσα από το ίδιο κοινό παράθυρο, αφού το 
περιβάλλον δεν θα αλλάξει πολύ και οι πιο κύριες 
απασχολήσεις τους θα είναι και πάλι οι σπουδές. 



Μέσα από αυτές τις σπουδές όμως θα πάρουν και 
άλλα στοιχεία που θα τους ενισχύσουν ακόμα 
περισσότερο. Αυτά τα παιδιά θα πλαισιώσουν το 
όνειρό τους και θα το στηρίξουν όσο πιο καλά 
μπορούν. Οι ελπίδες να συμβιώσουν σωστά είναι 
περισσότερες, αφού και οι γονείς τους 
συμπαραστέκονται στον αγώνα τους. 
 

Η Κλαίρη γνώρισε τον Θύμιο στα είκοσι τέσσερα 
χρόνια της, τότε που προσλήφτηκε ως λογίστρια στη 
επιχείρηση του πατέρα του Θύμιου. Ο Θύμιος εκείνο 
τον καιρό τελείωνε τις στρατιωτικές του 
υποχρεώσεις και κάποιες μέρες της εβδομάδας 
βοηθούσε και αυτός στην επιχείρηση, κυρίως στην 
κεντρική αποθήκη. Στη γιορτή για τα 40 χρόνια της 
επιχείρησης ήρθαν πιο κοντά και άρχισαν να 
πυκνώνουν τα κοινά τους όνειρα, με βάση την 
επιχείρηση που σε 5 χρόνια έπρεπε να αναλάβει ο 
Θύμιος από τον πατέρα του. Το λογιστήριο ήταν η 
καρδιά της οργάνωσης και η Κλαίρη από αυτό το 
πόστο θα βοηθούσε στην κοινή τους απόφαση. 
Και αυτό το ζευγάρι είχε έναν κοινό παρανομαστή, 
Την εργασία τους. Ξεκινούσαν και οι δύο τους σε 
μικρή ηλικία και είχαν ένα πολύ σπουδαίο κίνητρο, 
για να προχωρούν στη ζωή τους ενωμένοι, χωρίς 
διαφωνίες και αντιπαραθέσεις. Το όνειρο είχε 
υπόσταση, είχε βάση, για σταθεί. Κάθε δυσκολία 
που θα ξεπερνούσαν στην επιχειρηματική τους 



δραστηριότητα, θα άφηνε χώρο ανάσας και για την 
ιδιωτική τους αυτοτέλεια. 
 

Δυστυχώς ένα άλλο συνομήλικό τους ζευγάρι, ο 
Χάρης και η Ναΐς, φίλοι του Θύμιου και της 
Κλαίρης, δεν έχει τη δική του βάση, για να στηθεί 
πάνω σε αυτήν ένα ακόμα όνειρο. Η Ναΐς είναι 
οδοντίατρος αλλά δεν μπορεί να βασιστεί σε 
αξιοπρεπή μόνιμα έσοδα, αυτόν τον καιρό. Ο Χάρης 
στον τομέα της πληροφορικής, αγωνιά πότε θα έλθει 
η σειρά του για απόλυση. Ο κλάδος περνά τη δική 
του κρίση. Οι πρώτες σκέψεις είναι να ζήσουν σε 
διαφορετικές πόλεις κοντά στους γονείς τους, 
τουλάχιστον στην αρχή, για να μπορέσουν να 
υπάρξουν πρώτα επαγγελματικά. Δεν είναι ξεκάθαρο 
πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτό. Δεν μπορούν να 
προχωρήσουν το κοινό τους όνειρο. Το βλέπουν και 
οι ίδιοι πως μαζί θα υποφέρουν οικονομικά και 
χώρια θα δυστυχούν ερωτικά. Το όνειρο γρήγορα θα 
μετατραπεί σε εφιάλτη σε κάθε περίπτωση. Η λύση 
είναι να διακόψουν και ο καθένας να προσπαθήσει 
με έναν άλλον σύντροφο. Πονάει πολύ μια τέτοια 
απόφαση και θα πονέσει περισσότερο αυτόν που θα 
αναγκαστεί πρώτος να την ψιθυρίσει στον άλλον. 
 

Η ζωή μας είναι μια διαδικασία από προβλήματα 
που πρέπει να λύσουμε. Προφανώς, αυτό δεν είναι 
μια επιθυμητή κατάσταση. Ο λαϊκός ανώνυμος 



σοφός λέει πως, αν η ζωή των ανθρώπων ήταν καλή, 
τότε θα την έλεγαν Χρυσούλα. Κάθε άνθρωπος έχει 
τα δικά του προβλήματα. Κάποια δικά μου μπορεί 
να μοιάζουν με τα δικά σου προβλήματα. Αν τα 
περισσότερα από αυτά τα προβλήματα είναι όμοια, 
τότε, εμείς οι δύο, έχουμε περισσότερες ελπίδες να 
τα αντιμετωπίσουμε από κοινού. Ίσως να χωράμε σε 
ένα όνειρο και οι δύο, με κοινό σκοπό, κοινή 
επιδίωξη και ίσως κοινό τρόπο αντιμετώπισης. Αν 
σε λίγα μόνο προβλήματα έχουμε κάτι το κοινό, 
είναι τουλάχιστον χάσιμο χρόνου να ελπίζουμε σε 
μια ικανοποιητική κοινή αντιμετώπιση. Τότε, είναι 
πραγματικά γενναίο να πάρει ο ένας από εμάς 
έγκαιρα τη σωστή απόφαση. 
 

Πολλές φορές όμως ξεγελιόμαστε. Ο Τάσος έχει 
πέντε χρόνια τώρα που λειτουργεί πολύ πετυχημένα 
το δικό του δικηγορικό γραφείο. Οι υποθέσεις που 
ανέλαβε μέχρι σήμερα, τον κάνουν να πιστεύει πως 
ουσιαστικά δεν υπάρχουν δυσκολίες αλλά όλα είναι 
θέμα σωστής παρουσίασης και επιμονής, για να 
κερδίσει κανείς τη ζωή του. Εντελώς αντίθετη είναι 
η γνώμη της φίλης του. Η Ευρυδίκη, εργάζεται ως 
σύμβουλος και ως υπεύθυνη μιας ομάδας 
συμβούλων κοινωνιολογίας σε κρατική υπηρεσία. 
Έχει και αυτή την αντίστοιχη εμπειρία από 
ανθρώπινες υποθέσεις. Και οι δύο τους είναι 
δυναμικοί χαρακτήρες. Βρίσκονται στα πρόθυρα του 
γάμου τους. Τα βράδια συχνά συζητούν για τις 



υποθέσεις της ημέρας. Μέσα από τις εξιστορήσεις 
και αναλύσεις αυτών των υποθέσεων προβάλλουν 
πλήθος αντίθετες γνώμες που, με επιστημονικά 
κριτήρια και μεθόδους, υποστηρίζει ο καθένας την 
δική του θέση. Οι τόνοι ανεβαίνουν, οι διαφορές 
οξύνονται και με μεγάλη δυσκολία η ερωτική 
διαδικασία, που ακολουθεί, καταπραΰνει αυτήν την 
κατάσταση. 
Και οι δύο τους, ο καθένας ξεχωριστά, είναι 
προβληματισμένοι, κατά πόσο θα μπορέσουν να 
αυτό-πειθαρχήσουν στα επόμενα κοινά τους χρόνια. 
Μια λύση είναι να μην συζητούν ποτέ τις 
επαγγελματικές τους υποθέσεις. Μια άλλη είναι, να 
υποκρίνονται πως τα πράγματα φαίνονται αλλιώς 
από τη νομική πλευρά και αλλιώς από την κοινωνική 
άποψη. Τι θα γίνει όμως αργότερα με τα παιδιά τους; 
Κάποτε στο τραπέζι θα πέσει μια τέτοια ανθρώπινη 
ιστορία. Και τότε ποια άποψη θα ακουστεί; Πόσο θα 
φουντώσουν οι αντιθέσεις τους; Τι θα καταλάβουν 
τα παιδιά; Ποια γνώμη τελικά θα υιοθετήσουν; 
Υπάρχει μια παροιμία που λέει, πετυχημένος είναι ο 
γάμος μεταξύ ενός κουφού και μιας τυφλής. Με άλλα 
λόγια, τα ανόμοια πρέπει να έλκονται. Σε αυτή την 
ιστορία, αν τα μέλη του ζευγαριού είχαν αντίθετες 
επαγγελματικές σπουδές (π.χ. νομική & μηχανική ή 
ιατρική) τα πράγματα δεν θα είχαν κοινή βάση, για 
να εκδηλωθεί η αντίθεση. Είναι και αυτό ένα μικρό 
βοήθημα στο σκηνικό του ονείρου για μια 
επιτυχημένη συμβίωση. Είναι περίεργο που αυτό το 



τελευταίο δεν ισχύει, όταν και οι δύο είναι 
καλλιτέχνες. Σε αυτήν την περίπτωση μάλλον 
καταφέρνουν να έχουν μια μόνιμη ανακωχή, που 
όμως επιτρέπει στο όνειρο της καλής συμβίωσης να 
ανθίσει τυπικά, έστω για μια μόνο περίοδο. Βέβαια η 
πραγματικότητα δείχνει πως η σχέση σε τέτοια 
ζευγάρια είναι περισσότερο μοναχική, παρά κοινή. 
Οι «λευκοί» γάμοι δεν είναι τελικά τίποτα άλλο από 
μια ευγενική παραχώρηση, προς την τυπική 
ευημερία. Το όνειρο της επιτυχημένης συμβίωσης 
είναι πλαστό και υπαρκτό μόνο στα μάτια τρίτων. 
Αυτός είναι ο απόλυτος εξετευλισμός της έννοιας 
κοινό. Απομονωμένοι, ο καθένας στο δικό του χώρο, 
δεν ασχολούνται με τις οικογενειακές υποθέσεις του 
άλλου. Μαζί είναι μόνο έξω από το σπίτι τους με 
κινήσεις προσεκτικές που πολύ εύκολα εξαπατούν 
τον αδαή. Η μεταξύ τους ευγένεια είναι στο 
αποκορύφωμά της καθώς η αγάπη, ο έρωτας και το 
πάθος σέρνονται σαν άψυχα κουφάρια στα πόδια 
τους. Ανοργασμικοί και ανέραστοι μεταξύ τους, σαν 
να λέμε «καταραμένοι». 
Ο μέσος όρος όλων των παραπάνω παραδειγμάτων 
είναι ο τυπικός δείκτης του «ονείρου». Όποιος δεν 
γνωρίζει πολύ καλά τον εαυτό του, δεν έχει 
δικαίωμα να ονειρεύεται. Μπορεί όμως να πιστεύει, 
πως η θεία πρόνοια θα τον ζευγαρώσει με κάποιον 
που δεν πολυκαταλαβαίνει, δεν θα το ψάχνει στα 
εσωτερικά του μέρη, γρήγορα θα παραιτείται και 
εξίσου γρήγορα θα τα ξεχνάει. Στην πραγματικότητα 



δεν είναι όνειρο αυτό αλλά μια βολική ατομική 
επιθυμία σαν να ψάχνει κάποιος για δεκανίκι, όχι 
πάντως για ισότιμο ταίρι. Αυτή είναι πάνω κάτω η 
νοοτροπία των περισσότερων ανδρών που έχουν 
κάποια επικερδή εργασία, δεν έχουν υψηλές 
επιδιώξεις αλλά κυρίως δεν επιθυμούν ελέγχους και 
ενοχλητικές ερωτήσεις στη ζωή τους. Στο ίδιο 
μοτίβο προσχωρούν και κάποιες έξυπνες γυναίκες. 
Τη βολή μας, πάνω από όλα! 
 

Η Μίρκα (Μιράντα – Κατερίνα) ήταν συμμαθήτρία 
μου στο Λύκειο. Από πολύ καλή οικογένεια, πολύ 
καλή μαθήτρια, με προοπτικές για περαιτέρω 
σπουδές. Φωτίστηκε στο μάθημα της κοινωνιολογίας 

όταν η καθηγήτρια ανέλυε τα αίτια που αναγκάζουν 
μια γυναίκα να γίνει ιερόδουλος. Αν και η εισήγηση 
της καθηγήτριας ήταν σαφέστατα υπέρ της 
κοινωνίας και κατά της ιερόδουλης η Μίρκα το είδε 
αλλιώς και άρχισε τις ερωτήσεις. 
«Πώς ζει μια τέτοια γυναίκα μόνη της, χωρίς 
οικογένεια, χωρίς παιδιά;» 

«Τόσα πολλά χρήματα κερδίζει και δεν 
εγκαταλείπει;» 

«Μπορεί κατά τα άλλα να έχει μια φυσιολογική 
ζωή;» 

Η καθηγήτρια απαντούσε με ειλικρίνεια, μέσα από 
πραγματικά δεδομένα. Η Μίρκα όμως, κατάλαβε 



καλά πώς θα λύσει το γόρδιο δεσμό του 
επαγγελματικού της μέλλοντος. Την συνάντησα 
μετά από 13 χρόνια τυχαία στο δρόμο. Εκείνη με 
αναγνώρισε πρώτη. Νόμιζα πως έκανε πλάκα μαζί 
μου. 

- Είμαι ιέρεια της υπέρτατης των ανθρώπων 
ανάγκης, μου απάντησε, όταν την ρώτησα πού 
εργάζεται. Έμεινα να την κοιτώ απορημένος, 
προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσω το νόημα 
των όσων άκουγα. Στο sex αναφέρομαι παιδί 
μου, που πάει το μυαλό σου; 

Σαν πρώτη ιδέα, σχημάτισα την εντύπωση πως 
εργάζεται σε παραγωγή ερωτικών περιοδικών. Τότε 
δεν υπήρχαν κασέτες και dvd’s. Όταν μου φανέρωσε 
την πλοκή της οργάνωσης ενός οίκου ανοχής χωρίς 
νταβατζήδες, για εκλεκτική πελατεία, τότε τα έχασα 
και ταυτόχρονα διαπίστωσα πόσο μακριά έβλεπε 

αυτή η κοπέλα. 
Εκείνη την εποχή η Μίρκα ήταν ιδιοκτήτρια δύο 
πολυτελών διαμερισμάτων κάπου στη Γαλλία και ο 
τραπεζικός λογαριασμός της είχε περισσότερα από 
πέντε μηδενικά, όταν εγώ υπολόγιζα στην επόμενη 
μισθοδοσία μου πριν ο μήνας φτάσει στη μέση. 
Ήταν οικονομικά η πιο πετυχημένη από όλους τους 
συμμαθητές μας. Υπολόγιζε να σταματήσει στα 45 

της, να πουλήσει τα διαμερίσματα και να εμφανιστεί 
στην Ελλάδα ως άρτι αφιχθείσα Ελληνίδα 
εξωτερικού. Ποιος να φανταστεί και πού να ψάχνει 
το παρελθόν και την αλήθεια των λόγων της; Είχε 



δρομολογήσει το όνειρό της για μετά τα σαράντα 
πέντε της και μάλλον θα το προσπάθησε. Ίσως και 
να της βγήκε αληθινό. Προσωπικά δεν το έμαθα 
ποτέ. 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Επάγγελμα: ΓΥΝΑΙΚΑ 

 

Ήταν συνηθισμένο φαινόμενο, μια μητέρα να μην 
μπορεί να μεγαλώσει το παιδί της και να το δίνει σε 
μια άλλη οικογένεια. Τότε όμως αυτές οι διαδικασίες 
αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο τη βιολογική και 
τη θετή οικογένεια. Ήταν θέμα καθαρά μεταξύ 
αυτών των δύο οικογενειών. Φυσικά τα κριτήρια 
που λαμβάνονταν υπόψη σπάνια εξυπηρετούσαν το 
συμφέρον του παιδιού που δινόταν για υιοθεσία. Η 
βιολογική οικογένεια απαλλασσόταν από ένα 
οικονομικό βάρος ενώ η θετή ικανοποιούσε μια 
ανάγκη της, την απόκτηση ενός παιδιού. Συνήθως τα 
υιοθετημένα παιδιά προέρχονταν από αγροτικές 
οικογένειες, εκεί που η φτώχεια ήταν ο δεύτερος 
εαυτός των περισσότερων ανθρώπων. 
Η ιστορία μας ξεκινάει από ένα τέτοιο ορεινό φτωχό 
χωριό κάπου στη βόρεια Ελλάδα. Μια οικογένεια 



είχε ήδη τέσσερα κορίτσια και η μητέρα ήταν πάλι 
έγκυος. Οι ελπίδες και οι ευχές όλων ήταν με το 
καλό ο γιος που, σαν μεγάλωνε, θα έδινε ένα γερό 
χέρι βοήθειας σε γονείς και αδελφές. Αυτός θα 
προστάτευε και θα πάντρευε τις αδελφές, στο τέλος 
θα γηροκομούσε τους γονείς και θα συνέχιζε με τη 
λιγοστή οικογενειακή περιουσία. Τα κορίτσια θα 
έφευγαν από το σπίτι κάποτε ως νύφες σε άλλα 
σπίτια ίσως και σε άλλα χωριά μπορεί και πιο 
μακριά από τον τόπο τους. 
Φαίνεται όμως πως μια καλή τύχη φρόντισε να 
γλιτώσει το νεογέννητο από όλα αυτά που το 
περίμεναν κι έτσι το πέμπτο παιδί ήταν κορίτσι. Αντί 
για χαρές, σφιγμένα χείλη και μουγκά στόματα στην 
οικογένεια. Δυστυχία που τους βρήκε, ψέλλιζαν οι 
συγχωριανοί τους. Πέντε κορίτσια, πέντε προικιά, 
πέντε φευγάτες κόρες. Οι γονείς μόνοι και έρημοι 
στα δύσκολα χρόνια τους. Βοήθεια από πουθενά. Σε 
άλλους ο Θεός τα δίνει βολικά και σε άλλους στερεί 
ως και την ήρεμη ανάσα στον ύπνο τους. Εφιάλτες 
τα όνειρα, μαυροπούλια οι επιθυμίες, που πέταξαν 
μακριά. 
Οι γονείς συχνά συζητούσαν για υιοθεσία. Πέντε 
κορίτσια ήταν πολύ μεγάλο φορτίο γι αυτούς. Η 
Τασούλα, η δεύτερη κόρη της οικογένειας, έντεκα 
χρονών τότε, ήταν η πιο αδύναμη για εργασία, η πιο 
σκελετωμένη και διαρκώς φιλάσθενη. Το κλίμα του 
χωριού δεν της επέτρεπε να αναπτυχθεί 
φυσιολογικά. Δεν ήταν πολύ χρήσιμη στην 



οικογένεια ούτε η οικογένεια μπορούσε να την 
βοηθήσει ουσιαστικά. Δύσκολα, προέβλεπαν, θα την 
ζητούσε κάποιος, για γυναίκα του. Η πλάστιγγα της 
υιοθεσίας έγερνε πιο πολύ προς αυτήν. 
Η θεία της, αδελφή του πατέρα, πλησίαζε τα 
σαράντα και παιδί δεν είχε. Όταν οι ελπίδες για 
τεκνοποίηση άρχισαν να εξαφανίζονται και οι 
προσπάθειες να πάρει ένα παιδί δεν καρποφόρησαν, 
τότε θυμήθηκε τις πέντε ανιψιές της. Μίλησε με τον 
αδελφό της, εκείνος με τη γυναίκα του και πάνω στο 
δίμηνο οι διαπραγματεύσεις έφεραν την Τασούλα 
στο νέο της σπίτι, στο Ναύπλιο. Από τότε, η 
Τασούλα θα έχανε οριστικά κάθε επαφή με τους 
γονείς και τις αδελφές της. 
Ο Θείος και η θεία, οι θετοί πλέον γονείς της, δεν 
ήταν κακοί άνθρωποι. Είχαν όμως κουραστεί και 
αυτοί πολύ στη ζωή τους. Με πολύ κόπο, απέκτησαν 
ένα παλιό μικρό σπίτι. Ο θείος εργαζόταν ως 
μπογιατζής και η θεία προσπαθούσε κι αυτή 
κάνοντας τη ράφτρα στη γειτονιά. Τα λιγοστά τους 
έσοδα δεν ήταν ποτέ σταθερά. Αυτό τους ανάγκαζε 
να έχουν μια ιδιοτροπία με τα έξοδα. Η τσιγκουνιά 
τους είχε επεκταθεί ακόμα και στην ατομική 
καθαριότητα. Το λουτρό γι αυτούς ήταν μια 
περιστασιακή υπόθεση, συνδεδεμένη κυρίως με τις 
μεγάλες χριστιανικές γιορτές. «Λίγο νερό εδώ, λίγο 
ετσά, δεν χρειάζεται άλλο κορτσάκι μ’» ήταν ο 
μόνιμος πρωινός μονόλογος της θείας. Αυτό 
φαινόταν πολύ παράξενο στη μικρή Τασούλα, που 



έπαιρνε όσο νερό ήθελε από αυτό που έτρεχε 
ασταμάτητα χειμώνα - καλοκαίρι έξω από το σπίτι 
της, στο χωριό. Αλλά και το φαγητό ήταν στα όρια 
της νηστείας. Μετρημένο, άνοστα μαγειρεμένο με 
ένα μονότονα επαναλαμβανόμενο menu, χωρίς 
φαντασία και ποιότητα. 
Το μόνο όφελος που έβλεπε η Τασούλα στο νέο της 
σπίτι ήταν η υγεία της. Τα μαγουλάκια της άρχισαν 
σιγά – σιγά να ροδοκοκκινίζουν. Το κορμάκι της 
κάπως «γέμισε» και άρχισε να δείχνει γυναίκα, 
πολλά υποσχόμενη. Έκανε και φίλες. Μάλιστα με 
μια από αυτές, τη Φιλιώ, δύο χρόνια μικρότερη της, 
ήταν μαζί από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, 
κάθε μέρα ακόμα και τις Κυριακές. Δεν ανησυχούσε 
πια για τα χωράφια και χόρταινε τον ύπνο της, τα 
πρωινά. Ο καιρός σε αυτήν την παραλιακή πόλη 
ζέσταινε πολύ γρήγορα. Δεν ήταν όπως στο χωριό 
της. Εκεί μόνο δύο μήνες το χρόνο ήταν ζεστά. Τον 
περισσότερο καιρό ένιωθε το κρύο να παγώνει 
ακόμα και το μεδούλι στα κόκαλά της. 
Στα δέκα πέντε της, ο θείος αρρώστησε στον 
πνεύμονα. Κάποιο μικρόβιο, είπαν οι γιατροί. Ίσως 
να έφταιγαν οι μπογιές, μπορεί να μην τις άντεχε ο 
οργανισμός του. Νοσηλεύτηκε για δύο μήνες σε 
νοσοκομείο στην Αθήνα. Κοντά του παρέμεινε η 
θεία της, για να τον φροντίζει. Έτσι η Τασούλα 
δόθηκε, προσωρινά, σε μια γειτόνισσα, για να την 
φροντίζει. Κι αυτή όμως η δύστυχη πέθανε μέσα σε 
δέκα μέρες από τέτανο. Το κορίτσι, μόνο του πια, 



από ανάγκη δέχτηκε την πρόταση της μητέρας της 
Φιλιώς, για φιλοξενία. Τουλάχιστον να έχει κάτι 
τρώει, κάπου να κοιμάται. Τι πιο ωραίο, να είναι 
μαζί με την φίλη της. Το σπίτι τους ήταν λίγο πιο 
έξω από την πόλη, πίσω από τους παλιούς 
στρατώνες, ανάμεσα σε χωράφια που το νερό 
λίμναζε με την παραμικρή βροχή και γι αυτό 
παρέμεναν εγκαταλελειμμένα και ανεκμετάλλευτα. 
Σε αυτό το σπίτι, όλως περιέργως, το μπάνιο ήταν 
καθημερινή συνήθεια. Η Τασούλα όμως δεν είχε 
τόσα ρούχα και κυρίως εσώρουχα, για να αλλάζει 
καθημερινά. Με έκπληξη διαπίστωσε πως η φίλη της 
είχε πολλά και με ευχαρίστηση δέχτηκε να 
χρησιμοποιεί κάποια από αυτά. Άλλωστε ήταν φίλες 
και σε λίγο καιρό θα επέστρεφε πάλι στο σπίτι των 
θείων της. Υπήρχε όμως ένας απαράβατος όρος. 
Κάθε μεσημέρι, μετά το φαγητό, τα δύο κορίτσια θα 
έφευγαν υποχρεωτικά από το σπίτι και θα γύριζαν 
αργά, μετά τις δέκα το βράδυ. Σημάδι για την 
επιστροφή τους είχαν το κουρείο του κυρ Παντελή. 
Όταν έκλεινε, η ώρα ήταν δέκα. Τότε τα δύο 
κορίτσια έπαιρναν το δρόμο της επιστροφής. Καλό 
φαγητό, μπάνιο και ύπνος σε καθαρά στρωσίδια που 
μύριζαν λεβάντα. 
Η Τασούλα δεν μπορούσε στην αρχή να καταλάβει 
ποιο σκοπό εξυπηρετούσαν εκείνες οι πολύωρες 
αναγκαστικές απογευματινές βόλτες. Πάνω στο 
μήνα, η οικοδέσποινα της πρότεινε να δεχτεί να 
κάνει παρέα με κάποιον από τους φίλους της μια - 



δύο φορές. Χωρίς να το καταλάβει, βρέθηκε στο 
ρόλο της πόρνης. Το μια - δύο φορές με ένα φίλο 
έγινε, μέσα σε μια εβδομάδα, κάθε βράδυ και με 
περισσότερους φίλους. Η οικοδέσποινα ήταν έξυπνη 
και ίσως τίμια. Πριν γυρίσει η Φιλιώ από τη βόλτα 
της, η Τασούλα έπαιρνε το μεροκάματο. Πρώτη 
φορά είχε χρήματα στα χέρια της και ήταν δικά της. 
Να αγοράζεις αυτά που θέλεις να φοράς. Να 
αποκτήσεις ένα δικό σου σπίτι κάποτε με μπάνιο. Να 
ξεφύγεις από τη μιζέρια και την κακομοιριά! Λέξεις 
επιλεγμένες με μαστοριά και ειπωμένες με πειθώ 
που σαν πασχαλινές καμπάνες ηχούσαν στα αυτιά 
της μικρής Τασούλας. Σχημάτιζε ιδέες και εικόνες 
για το αύριο, ένα σπίτι με μεγάλη αυλή και παιδιά να 
παίζουν χαρούμενα. 
Η οικοδέσποινα, πάντα πρόθυμη, ήταν εκεί να την 
ενθαρρύνει με τέτοια όνειρα αλλά και να την 
προωθεί. Η νέα κοπέλα, αστραπιαία, έγινε γνωστή 
και στον ανώτερο κύκλο της περιοχής. 
Κάποτε τελείωσε η θεραπεία του θείου. Όταν οι 
θετοί γονείς γύρισαν στο Ναύπλιο, έγινε ακόμα μια 
μικρή επανάσταση σε αυτήν την ιστορική πόλη. 
Οικογενειακή αυτή τη φορά, μόλις έμαθαν τα 
γεγονότα. Μάζεψαν την Τασούλα στο σπίτι τους, 
στα γρήγορα και όσο πιο αθόρυβα μπορούσαν, μαζί 
με τη μικρή περιουσία της σε ρούχα και χρήματα. 
Ευτυχώς, οι γείτονες δεν κατάλαβαν το παραμικρό 
από αυτήν την ιστορία. Τα μπάλωσε ικανοποιητικά 
η θεία, με κάποιες αόριστες δικαιολογίες. Αυτά τα 



πράγματα δεν αφορούσαν τους πολλούς. Και οι 
«πελάτες» της πείστηκαν με αντίστοιχες 
δικαιολογίες από τη μητέρα της Φιλιώς. Άλλωστε η 
«manager» της επιχείρησης αποδείχτηκε πολύ καλή 
σε θέματα οργάνωσης. 
Αλλά η Τασούλα επανήλθε στα γνωστά 
προβλήματα. Απαίσιο φαγητό και καθόλου μπάνιο. 
Έβλεπε τα ρούχα της, αυτά που με δικά της χρήματα 
απέκτησε, να παραμένουν κρεμασμένα, γιατί δεν της 
επέτρεπαν να τα φορέσει. Τρεις μήνες μόνο άντεξε 
αυτήν την κατάσταση. Ένα βράδυ που έσπασαν τα 
βρόχινα βαρέλια των ουρανών, το έσκασε και 
επέστρεψε στο σπίτι της Φιλιώς, που την 
καλοδέχτηκαν σαν αληθινό μέλος της οικογένειας. 
Οι θείοι της την ξέγραψαν. Γύρισε στον πατέρα της, 
διέδιδαν παντού. Προετοίμαζαν την κατάσταση, 
ώστε να φανούν εξαπατημένοι, αν η αλήθεια έβγαινε 
κάποτε στο φως. 
Στα δέκα οχτώ της, με συνάδελφο πια την Φιλιώ, 
ζούσε μια υπέροχη ζωή. Πλούσια όλα τα αγαθά στο 
τραπέζι. Όμορφα ρούχα, καθαρό σπίτι που 
φρόντιζαν καθημερινά και οι τρεις γυναίκες μαζί, 
χωρίς καμιά άλλη παρέμβαση ή βοήθεια. Πάνω που 
πήγε να χαράξει η καλή μέρα, η Τασούλα έμεινε 
έγκυος από τον σαραντάρη δάσκαλο, που έμενε στο 
διπλανό κεφαλοχώρι. Ήταν γεροντοπαλίκαρο και 
ζούσε με την άγαμη αδελφή του και μια ηλικιωμένη 
υπηρέτρια σε ένα παλιό αρχοντικό, κληρονομιά των 
γονιών τους. Ο δάσκαλος είχε αγαπήσει τη μικρή 



ερωμένη του και το γεγονός ότι κυοφορούσε το 
παιδί του, που θα κληρονομούσε την τεράστια 
περιουσία του και θα έκανε πέρα τους άπληστους 
συγγενείς του, τον έκανε ευάλωτο όσο και 
χαρούμενο για πρώτη φορά στη ζωή του. Η αδελφή 
του όμως τον εξουσίαζε για τα καλά. Δεν του 
επέτρεπε να προχωρήσει σε γάμο, που τόσο πολύ 
ήθελε και είχε υποσχεθεί στην Τασούλα του. Τον 
απειλούσε να τον καταγγείλει, να τον καταστρέψει. 
Το προτιμούσε αυτό για τον αδελφό της, παρά να 
δεχτεί μια τσούλα για νύφη της μέσα στο ίδιο της το 
σπίτι. Ο άμοιρος δάσκαλος τα έλεγε όλα αυτά στην 
Τασούλα. Ήταν πια ο μοναδικός πελάτης της, κάθε 
βράδυ. Η Τασούλα τον πίστευε αλλά η εγκυμοσύνη 
προχωρούσε ενώ ήταν όλα στάσιμα, τα ίδια και τα 
ίδια. Αγανακτούσε συχνά και τότε τον έδιωχνε από 
κοντά της. Του έλεγε να τολμήσει να πάρει τα δίκια 
του, να μην μένει νωθρός και άπραγος. Δεν 
τολμούσε όμως εκείνος, να τα βάλει με την αδελφή 
του. Δεν είχε το δυναμισμό της Τασούλας. Έτσι δεν 
μπορούσε να απαιτήσει το καλύτερο γι αυτούς. Στην 
Τασούλα συνιστούσε υπομονή και αύριο θα δω τον 
δικηγόρο μου και θα της τρίξω τα δόντια και θα 
πουλήσω τα δικά μου χωράφια και … και … και…. Η 
αδελφή του ήταν όμως ανένδοτη. Ο δάσκαλος ήταν 
δειλός και αναποτελεσματικός. Απεναντίας, η 
μαντάμ δεν έχασε καθόλου χρόνο και επωφελήθηκε 
από την κατάσταση, για να κατηγορήσει το δάσκαλο 
και την αδελφή του στην Τασούλα ενώ ταυτόχρονα 



της έδινε πρακτικές λύσεις για το μωρό που θα 
ερχόταν σε λίγο. 
Αν είναι αγόρι θα το δώσουμε στην τάδε να το 
μεγαλώνει. Τι θέλει ένας άνδρας στα πόδια μας; Θα 
το βλέπεις κάθε μέρα και όταν μαζευτείς στο σπίτι 
σου, θα το έχεις κοντά σου. Αν είναι κορίτσι θα το 
κρατήσουμε μαζί μας. Μπορούμε εμείς να το 
προσέχουμε καλύτερα. Είμαστε τρεις και θα τα 
καταφέρουμε μια χαρά. Τα αγόρια είναι ζημιάρικα 
και κάνουν φασαρία. Φασαρίες εμείς δεν θέλουμε. Οι 
φίλοι μας είναι εκλεκτοί άνθρωποι, καταλαβαίνουν 
και εκτιμούν πολύ την ηρεμία. 

Λόγια πρακτικά και πολύ πειστικά. 
Το παιδί γεννήθηκε κι ήταν κορίτσι. Βαφτίστηκε 
Χάιδω. Η Τασούλα θα είχε κοντά της το κορίτσι της. 
Θα το μεγάλωνε η ίδια και θα γλίτωνε από 
εξηγήσεις. Το έμαθε όμως κάπως μετά από μερικούς 
μήνες η θεία της κι έτρεξε αμέσως στην Τασούλα να 
της προσφέρει βοήθεια στην ανατροφή της μικρής 
Χάιδως. Η μοναξιά που ένιωθε, μετά το θάνατο του 
άντρα της, την έπνιγε κι αυτή ήταν αιτία που την 
οδήγησε σε αυτήν την πράξη. Και εκείνη δέχτηκε, 
αποβλέποντας και σε τυχόν κληρονομιά από τη θεία. 
Επέστρεψε στο σπίτι της θείας και φρόντιζε η ίδια 
την κόρη της κάθε μέρα. Η θεία θα αναλάμβανε τα 
υπόλοιπα μετά το μεσημέρι και μέχρι να γυρίσει η 
Τασούλα από τη «δουλειά». Το φαγητό θα 
βελτιωνόταν, με έξοδα της Τασούλας. Η θεία όμως 
δεν το δέχτηκε. Αποφάσισε πως μπορούσε πια να 



καταστρατηγήσει τους παλιούς κανόνες που τους 
απέδωσε σε ιδιοτροπία του συχωρεμένου. Ο θάνατος 
κάποιες φορές κάνει τους ανθρώπους πιο πρακτικούς 
και η θεία της ένιωθε πως τον πλησίαζε κάθε μέρα 
και περισσότερο. Έτσι τουλάχιστον ισχυριζόταν, γι 
αυτό και παρακάλεσε να έχει κοντά της μια νέα ζωή. 
Να παίρνει θάρρος για την υπόλοιπη δική της, να 
ξεγελιέται. 
Ο δάσκαλος επέμενε να την παντρευτεί αλλά τώρα 
το θέμα είχε διευθετηθεί και η Τασούλα τον έβλεπε 
μόνο σαν πελάτη. Δεν τον πίστευε αλλά κυρίως δεν 
τον είχε ανάγκη μια και η αδελφή του δεν είχε 
μετακινηθεί στο ελάχιστο από τη θέση της. Δεν ήταν 
όμως γραμμένο να γίνει έτσι. Δεύτερη φορά έγκυος 
από τον επίμονο δάσκαλο και η Τασούλα πάλι στα 
βάσανα. Τα πράγματα χειροτέρεψαν. Η μαντάμ 

εξοργίστηκε και την απείλησε με διακοπή της 
συνεργασίας. Ο δάσκαλος, βλέποντας πως θα έχανε 
την αγαπημένη του και τα παιδιά του, «πάτησε πόδι» 
στην αδελφή του, δηλώνοντας πως θα την 
παντρευόταν. Εκείνη τον διέσυρε στη σχολική 
διεύθυνση και ο δάσκαλος βρέθηκε, με δυσμενή 
μετάθεση, σε ένα μακρινό νησί. 
Όταν πήγε στην Τασούλα να της ανακοινώσει πως 
σύντομα θα την έπαιρνε μαζί του, σε μια νέα γι 
αυτήν εξορία, εκείνη του πέταξε ένα τσόκαρο στο 
κεφάλι και τον ξαπόστειλε. Σε λίγους μήνες γέννησε 
ένα αγόρι, που το βάφτισε Μανόλη. Τώρα όμως η 
Τασούλα είχε σοβαρό πρόβλημα. Η μαντάμ δεν την 



εμπιστευόταν πλέον. Μάζεψε τα πράγματά της, πήρε 
τη μικρή Χάιδω και έφυγε για το Άργος. Το αγόρι 
της βρέθηκε στην οικογένεια της πιστής υπηρέτριας 
του δάσκαλου, για να το μεγαλώσει. Η υπηρέτρια 
δέχτηκε με χαρά το παιδί του αγαπημένου της 
αφεντικού. Τον επόμενο χρόνο ο δάσκαλος πέθανε. 
Έσκασε από τον καημό του, είπαν, μακριά από 
αυτήν που αγάπησε και τα δύο αγγελούδια τους, 
δώρο θεϊκό σε έναν καταδικασμένο εργένη. 
Στο Άργος η Τασούλα έστησε το δικό της μαγαζί. Τι 
άλλο να έκανε; Μπροστά το ραφείο, ιδέα από τη 
θεία, πίσω το πορνείο. Το πρωί έκανε πως κάτι 
έραβε από τα δικά της ρούχα και, μετά τις έξη το 
απόγευμα, πότιζε τη μικρή Χάιδω ένα δυναμωτικό 

και το κορίτσι βυθιζόταν σε ύπνο. 
Η Τασούλα παρέμενε ελκυστικά αδύνατη αλλά το 
πείσμα και η ζωντάνια της ήταν εκείνα τα 
χαρακτηριστικά που αποζητούσαν κάποιοι εκλεκτοί 
πελάτες. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ένας 
συμβολαιογράφος, χήρος με μεγάλα παιδιά, που δεν 
είχε σκοπό να ξαναπαντρευτεί. Αυτό μέχρι που 
γνώρισε την Τασούλα. Γιατί μετά άλλαξε πολύ 
γρήγορα γνώμη και την πολιορκούσε τόσο στενά, 
που στο τέλος η Τασούλα το είδε σαν μια σοβαρή 
λύση και έτσι δέχτηκε την πρότασή του. Ήταν 
έξυπνη γυναίκα. Ποτέ δεν είχε στο μυαλό της να 
παραμείνει πόρνη. Η ιστορία με το δάσκαλο την είχε 
διδάξει πολλά από τη ζωή. Ήξερε πολύ καλά τι 
ήθελε και έκανε ότι μπορούσε, για να περνάει εκείνη 



και το παιδί της καλά. Έστελνε κρυφά χρήματα για 
το αγόρι της στην ηλικιωμένη υπηρέτρια Εκείνη 
όμως ποτέ δεν τα κράτησε, πάντα τα επέστρεφε! 
Ο γάμος έγινε και ένα ακόμα όνειρο ζωής 
πραγματοποιήθηκε για το κάποτε αρρωστιάρικο 
κορίτσι από το φτωχό ορεινό χωριό. Δυστυχώς όμως 
καινούρια προβλήματα φάνηκαν από το … πουθενά! 
Η μοίρα της δεν ήταν διατεθειμένη να την αφήσει 
ήσυχη. Τα παιδιά του συμβολαιογράφου έμαθαν 
ποια ήταν η «ράφτρα» της περιοχής και κήρυξαν 
πόλεμο στον πατέρα τους. Του παρακρατούσαν όλα 
τα έσοδα από τα περιβόλια με τις πορτοκαλιές και ο 
συμβολαιογράφος αναγκάστηκε να περιοριστεί στα 
λιγοστά έσοδα από το επάγγελμά του και μόνο. Δεν 
ήθελε να φτάσει στα άκρα με τα παιδιά του, που 
πίστευε πως κάποτε θα καταλάβαιναν και θα 
υποχωρούσαν. 
Με τον συμβολαιογράφο η Τασούλα έκανε ένα 
παιδί, τον Μάριο. Τώρα βρέθηκε, επίσημα, με δύο 
παιδιά, με έναν πολύ μεγαλύτερο σε ηλικία σύζυγο, 
με πενιχρά έσοδα και το ραφείο της κλειστό. Όλα 
όσα εκείνη είχε πετύχει από το τίποτα έμοιαζαν 
μακρινά πια. Η γκρίνια δεν άργησε να εμφανιστεί. 
Πίεζε το σύζυγό της να απαιτήσει τα δικαιώματά του 
από τα παιδιά του. Εκείνος όμως δεν τολμούσε να τα 
«χαλάσει» μαζί τους. Καθημερινά, τα μικρά τους 
παιδιά γινόντουσαν μάρτυρες σε τέτοια επεισόδια, 
που πολλές φορές ξέφευγαν από τα ανεκτά επίπεδα 
των συνηθισμένων συζυγικών αντιπαραθέσεων. 



Η Τασούλα με την ζωντάνια της και το σπαθάτο 
κορμί της δεν άργησε να κινήσει το ενδιαφέρον του 
Νίκου, δικαστικού κλητήρα της περιοχής και 
συνεργάτη του συζύγου της. Ευκατάστατος ο Νίκος 
άρχισε να κερνάει το ζεύγος τις Κυριακές στην 
πλατεία, να τους καλεί σε αόριστα γενέθλια και 
γεύματα. Έκανε εθιμοτυπικά δώρα στα παιδιά με 
αφορμές τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και τις γιορτές 
τους. Με λίγα λόγια, πλησίαζε όλο και πιο πολύ την 
Τασούλα που τελικά τον πρόσεξε καλύτερα και το 
ύφος του θύμιζε σε αυτήν λαμπρές εποχές, σαν από 
όνειρο. 
Δόθηκε κάποτε η ευκαιρία να μιλήσουν οι δύο τους. 
Εκείνη παρουσίασε με πολύ συμπαθητικό και 
πειστικό τρόπο τα παράπονά της. Ο Νίκος το 
εκμεταλλεύτηκε αμέσως προτείνοντας της να 
συμπαρασταθεί οικονομικά. Την καθησύχασε 
τονίζοντας πόσο εκτιμούσε τον φίλο του και κυρίως 
εκείνη που συμπαραστεκόταν σε αυτήν την 
οικονομική δυσκολία του άνδρα της.  
Πολύ γρήγορα, η Τασούλα εκδήλωσε τη 
θρησκευτική της ανάγκη για αγρυπνίες σε μακρινές 
εκκλησίες, προσπαθώντας να καλύψει έτσι τις 
ερωτικές ανάγκες του νέου φίλου της. 
Ο συμβολαιογράφος δεν έβλεπε με καλό μάτι την 
απρόσμενη προσέγγιση του παλιού του συνεργάτη. 
Δεν είχε όμως τις απαιτούμενες αποδείξεις και η 
Τασούλα δεν ήταν πια τόσο συνεργάσιμη μαζί του. 
Ουσιαστικά ήταν μόνος του και σε μόνιμη αντιδικία 



με τα μεγάλα παιδιά του. Τα οικονομικά του ήταν 
εξοργιστικά περιορισμένα κι η Τασούλα ήταν πάντα 
έτοιμη να του επιτεθεί, για το γνωστό θέμα. Δεν είχε 
λοιπόν άλλο τρόπο αυτός από το να υπομένει και να 
ελπίζει. 
Ο Νίκος έφυγε από την οικογένειά του με κάποια 
αφορμή, που υποτίθεται, έθιξε την τιμή του. Η 
Τασούλα προθυμοποιήθηκε να του παραχωρήσουν 
το δωμάτιο στην αυλή φέρνοντας σε δύσκολη θέση 
τον άντρα της, που δεν μπορούσε να κάνει κι 
αλλιώς. Δεν θα στήριζαν το φίλο τους σε μια τέτοια 
κρίσιμη γι αυτόν στιγμή; 
Έτσι, ο οικογενειακός φίλος προήχθη σύντομα σε 
θείος Νίκος και έγινε μόνιμος σύντροφος στο 
τραπέζι τους πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Με το 
αζημίωτο βέβαια, αφού τα εκλεκτά εδέσματα ήταν 
από τα δικά του χρήματα. Μόνο η μικρή Χάιδω δεν 
τον ήθελε, ερμηνεύοντας τη λυπημένη ματιά του 
πατριού της, που τον είχε αγαπήσει σαν πραγματικό 
πατέρα όπως και εκείνος την αισθανόταν κόρη του. 
Αυτή η λυπημένη ματιά, επέδρασε πάρα πολύ 
γρήγορα στο νεφρό του συμβολαιογράφου. Τον 
βασάνισε κάπου εννέα μήνες και στο τέλος 
κατάφερε να τον απαλλάξει, για πάντα, από τα γήινα 
προβλήματά του. 
Ένας δυνατός σεισμός κατέστησε το δωμάτιο του 
Νίκου επικίνδυνο και αναγκαστικά μπήκε για τα 
καλά στο κύριο σπίτι. Τώρα ήταν και επίσημα ο 
προστάτης τους. Η Χάιδω τον απέφευγε όσο 



μπορούσε. Ο Μάριος, πάντα μπερδεμένος, δεν ήξερε 
τι να κάνει με αυτόν. Μόνο η Τασούλα έδειχνε να 
τον νοιάζεται. Αλλά και αυτός δεν έκρυβε πια τα 
αισθήματά του για εκείνη. Ήταν ο τρίτος άνδρας, 
που αγάπησε δυνατά το άλλοτε φιλάσθενο κορίτσι. 
Η ζωή έδειχνε να στρώνει για μια ακόμα φορά, μέχρι 
που ένα πρωινό παρουσιάστηκε ένα ακόμα μέλος 
αυτής της πολυτάραχης και παράξενης οικογένειας. 
Ο Μανόλης, ενημερωνόταν πάντα για τη ζωή της 
μητέρας του από την υπερήλικη υπηρέτρια του 
πατέρα του. Σε αυτή την προσπάθεια συνέβαλε με 
κάθε μίσος και η θεία του, που δεν έβλεπε την ώρα 
να ξεφορτωθεί το μούλικο της πόρνης και όχι το 
αίμα του αδελφού της. Συστήθηκε στα αδέλφια του 
ως πρώην προϊστάμενος μιας μεγάλης και γνωστής 
εταιρείας εκμετάλλευσης λατομείων, πρώην 
γαμπρός μιας γνωστής οικογένειας από την Πάτρα 
και νυν συνταξιούχος από εργατικό ατύχημα. 
Δήλωσε πως πάντα αναζητούσε τη μητέρα του και 
εκδήλωσε την επιθυμία να ζήσει μαζί με αυτήν και 
τα αδέλφια του συνεισφέροντας και οικονομικά. Το 
κακό έγινε, όταν τα μικρότερα αδέλφια έμαθαν από 
το Μανόλη όλες τις λεπτομέρειες για την πορεία της 
Τασούλας. Εκεί, φάνηκαν τα όρια όλων. Η Τασούλα 
καταριόταν τον Μανόλη, η Χάιδω την έβριζε και ο 
μικρός Μάριος, πελαγωμένος, έκλαιγε υστερικά. 
Μόνο ο Νίκος δήλωνε σταθερά την αμέριστη αγάπη 
του και συμπαράσταση προς την Τασούλα. 



Η κατάσταση αυτή ήταν ένα καθημερινό σόου για 
τους επόμενους τρεις μήνες. Τόσο μπόρεσε να 
αντισταθεί η Τασούλα σε αυτό το νέο εμπόδιο της 
ζωής της. Έφυγε, αγαπημένη από ξένους άνδρες και 
μισούμενη από τα δικά της παιδιά. 
Η οικογένεια διαλύθηκε. Ο Νίκος συστεγάστηκε με 
την κόρη του, άρρωστος και καταβεβλημένος από το 
χαμό της αγαπημένης του. Ο Μανόλης 
εξαφανίστηκε. Έμειναν τα δύο ετεροθαλή αδέλφια, 
η Χάιδω και ο Μάριος να θυμούνται όλο αυτό το 
απίθανο ταξίδι ενός αδύναμου κοριτσιού, από μία 
ορεινή και άγονη περιοχή. Αυτά τα παιδιά μας 
μετέφεραν την ιστορία της Τασούλας. Μιας μοιραίας 
γυναίκας, που παρά τη σωματική της αδυναμία, 
παρά τις στερήσεις, παρά τους έρωτες και τις αγάπες 
που έζησε, δεν στέριωσε πουθενά. Δεν χάθηκε στα 
σκοτάδια του αγοραίου έρωτα, δεν γεύτηκε 
οικογενειακή θαλπωρή και, στο τέλος, φαρμάκωσε 
όλους όσους στάθηκαν κοντά της. 
Προσπάθησε και πάλεψε ενάντια σε ανθρώπους και 
καταστάσεις. Η καλή κοινωνία δεν την ήθελε 
ανάμεσά της. Οι άνθρωποι πιο πολύ φοβόντουσαν τα 
χαρίσματά της, παρά την ίδια. Ο μαγνήτης όμως 
μέσα της ήταν ισχυρός και οι άντρες της ανώτερης 
τάξης ήξεραν να την ξεχωρίζουν. Θα μπορούσε να 
είχε μεγαλουργήσει, αν την ήξεραν καλύτερα, αν την 
άκουγαν, αν την άφηναν, αν την δεχόντουσαν, αν … 

Δεν ήταν πόρνη. Αναγκάστηκε όμως να γίνει, για να 
επιβιώσει αυτή και τα παιδιά της, που γι αυτά έκανε 



ότι μπορούσε. Κανείς όμως δεν την σεβάστηκε για 
τον αγώνα της. Ήταν πιο εύκολο να της κολλήσουν 
τη ρετσινιά, παρά να αναγνωρίσουν το σθένος της. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ο μεγάλος και η μικρή 

 

- Ήμουν 18 ετών, μόλις είχα τελειώσει το 
λύκειο. Μοναχοπαίδι και μοναχοκόρη, από 
μια συνηθισμένη αγροτική οικογένεια. Οι 
βαθμοί μου στο λύκειο δεν ήταν κάτι το 
αξιόλογο και δεν προσπάθησα να σπουδάσω. 
Άλλωστε, ποτέ δεν μου άρεσαν οι σπουδές 
ενώ αντίθετα με τρέλαινε ο χορός και το 
τραγούδι. Γενικά ήμουνα ένα χαρούμενο 
κορίτσι. Και αφού δεν θα σπούδαζα, 
αποφάσισα να εργαστώ. Αναζήτησα λοιπόν 
δουλειά στη μικρή μου πόλη εκεί που όλοι με 
γνώριζαν και όλους τους γνώριζα. Ένιωθα 
ασφάλεια να είμαι εκεί που γεννήθηκα και 
μεγάλωσα. 

Η Ισμήνη πέρασε από κάμποσα πόστα εργασίας. 
Δοκίμασε σε κάποιες καφετέριες στην αρχή. Μετά 



στο ζυμωτήριο του φούρνου και στο κατάστημα του 
κτηνίατρου. Καμιά από αυτές τις εργασίες δεν την 
ενθουσίαζε. Ζητούσε κάτι άλλο, πιο ικανοποιητικό 
γι αυτήν. Μετά από δύο χρόνια και κάτι ζήτησε 
δουλειά και στο γραφείο του Ανδρέα. 
Ο Ανδρέας ήταν πολιτικός μηχανικός και είχε το 
γραφείο του στην κεντρική πλατεία. Η οικογένειά 
της Ισμήνης τον ήξερε πολλά χρόνια κι η ίδια είχε 
ακούσει γι αυτόν καλά λόγια. Είχε αναλάβει να 
κτίσει τα σπίτια πολλών γνωστών της. Τον ίδιο δεν 
τον γνώριζε καλά, τον είχε δει ελάχιστες φορές αλλά 
πάντα θυμόταν πόσο καλοντυμένος ήταν. Πριν 
μερικά χρόνια είχε χωρίσει με τη γυναίκα του. 
Εκείνη έφυγε από την πόλη τους παίρνοντας μαζί το 
μικρό τους γιο. Η Ισμήνη ήταν τότε μαθήτρια στο 
Δημοτικό, αλλά είχε μια ζωντανή εικόνα από αυτήν 
την όμορφη και πολύ καλοσυνάτη γυναίκα του 
Ανδρέα. 

- Σε θυμάμαι από μικρούλα Ισμήνη και μου 
είχες κάνει εντύπωση. 
- Αλήθεια κύριε Ανδρέα; Με θυμάστε μικρή; 
- Α όλα κι όλα. Εδώ όλοι μιλάμε στον ενικό, 
σε όλους. Το ίδιο θα κάνεις και εσύ, αν θέλεις 
να είσαι στην ομάδα μας. 

Έτσι, απλά και χαρούμενα ξεκίνησε η Ισμήνη στη 
νέα της εργασία και ήταν πολύ χαρούμενη με την 
απλότητα και το φιλικό ύφος του Ανδρέα. Της 



φάνηκε πολύ οικείος και εκείνος δεν έπαυε να της 
φέρεται κολακευτικά. 

- Λοιπόν πως τα πάει η μικρούλα μας Ισμήνη; 
Θα μείνει μαζί μας αυτό το νόστιμο 
κοριτσάκι; 

Και άλλοτε: 
- Έλα ομορφούλα μου, αυτά τα χαρτιά είναι η 
άδεια της οικοδομής του Σωτηριάδη. Θα 
περάσει το μεσημέρι, να τα πάρει. 

Πάντα ο Ανδρέας είχε έναν ωραίο λόγο να της πει 
και η Ισμήνη συνήθισε και περίμενε αυτόν το λόγο. 
Για να ανταποδώσει, δούλευε σκληρά και επίπονα 
με συνέπεια και με φιλότιμο που ξεπερνούσε κατά 
πολύ την χαρακτηριστική ιδιότητα της πρωτάρας 
υπαλλήλου. Πάντα πρόθυμη να βοηθήσει σε όλα. 
Ήθελε να εργάζεται όσο περισσότερο και καλύτερα 
μπορούσε. Γρήγορα έγινε η απαραίτητη του 
γραφείου. Όλοι οι άλλοι εκεί μέσα, σε αυτήν 
απευθυνόντουσαν σχεδόν για τα πάντα. Έμαθε 
ακόμα και τις τυπικές διαδικασίες με την υπηρεσία 
της πολεοδομίας, για τις άδειες που εκπονούσε το 
γραφείο του Ανδρέα. 
Και ο Ανδρέας συνέχιζε τα κολακευτικά λόγια. Την 
επαινούσε μάλιστα, μπροστά σε όλους τους άλλους. 
Η Ισμήνη δεχόταν αυτά τα κολακευτικά λόγια με 
πολλή ευχαρίστηση και όλο προσπαθούσε 
περισσότερο για το καλύτερο. Ο Ανδρέας δεν έχανε 



ευκαιρία να εκφράζει τον θαυμασμό του για τη 
μικρή και πρωτόβγαλτη Ισμήνη. 

- Δεν είσαι μόνο όμορφη, είσαι και γρήγορη 
στις δουλειές σου. Λαβράκι σκέτο είσαι για 
έναν άνδρα. 

Με κάτι τέτοια η Ισμήνη δενόταν μαζί του και 
έφτασε σε σημείο να περιμένει, κάθε μέρα, το 
κομπλιμέντο του. Αν δεν το άκουγε, πήγαινε κοντά 
του να του ζητήσει κι άλλη δουλειά, λες και είχε 
λίγα να κάνει από μόνη της. Ο Ανδρέας βέβαια δεν 
έχανε τέτοιες ευκαιρίες και πολύ γρήγορα της 
εξέφρασε ένα παράπονό του. 

- Στο γραφείο, τα πάντα είναι στην 
εντέλεια και αυτό το θαύμα το κάνεις εσύ. 
Να ήταν έτσι και το σπίτι μου! Λείπω 
πολλές ώρες κάθε μέρα και δεν 
προλαβαίνω να το κάνω όπως θέλω. 
- Να έλθω μια μέρα να σε βοηθήσω; 
- Ε, δεν μπορώ να σου ζητήσω κάτι 
τέτοιο. 
- Εγώ το θέλω πολύ. Άσε με να έλθω την 
Κυριακή. Για μένα δεν είναι τίποτα. Μέσα 
σε δύο ώρες θα στο έχω κάνει κουκλί. 
- Ε, καλά τότε πιτσουνάκι μου. Την 
Κυριακή, θα περάσω να σε πάρω από την 
πλατεία κατά τις 10, εντάξει; 



Η Ισμήνη πέταγε από χαρά. Επιτέλους θα έκανε κάτι 
παραπάνω για τον Ανδρέα. Κάτι που θα ήταν πιο 
προσωπικό. Θα γινόταν περισσότερο απαραίτητη σε 
αυτόν τον άντρα. 
Έτσι άρχισε η ιστορία τους. Μια Κυριακή το μήνα 
στην αρχή αλλά σύντομα επεκτάθηκε και σε άλλες 
μέρες. Η Ισμήνη μας βρέθηκε ανάμεσα στα άλλα να 
κάνει και την οικιακή βοηθό στο σπίτι του Ανδρέα, 
τις περισσότερες Κυριακές του μήνα. Το 
αντάλλαγμα; Μια φιλοφρόνηση στην αρχή, ένα χάδι 
στα μαλλιά αργότερα, μέχρι που τα πράγματα 
εξελίχτηκαν σε καθαρά ερωτική σχέση! 

- Ήταν από χρόνια χωρισμένος και ζούσε 
μόνος του. Ο γιος του μεγάλωνε με τη μητέρα 
του. Ο Ανδρέας του έστελνε κάθε μήνα 
χρήματα, για τις σπουδές του στην Ιταλία. Το 
σπίτι του ήταν μεγάλο, με πολλά έπιπλα 
όμορφα και εντυπωσιακά. Ο ίδιος πρόσεχε 
πολύ την εμφάνισή του. Με είχαν 
εντυπωσιάσει τα πολλά ρούχα στην ντουλάπα 
του. Όλα ακριβά και επώνυμα. Καθώς και το 
πανάκριβο ρολόι του. Σκεπτόμουν πόσο 
τυχερή ήμουν που βρέθηκα κοντά σε έναν 
τέτοιο άνδρα. Μου έλεγε τόσα όμορφα λόγια 
και ήμουν ολότελα πια αφοσιωμένη σε 
εκείνον. 

Μάταια, γνωστοί και φίλοι της έλεγαν! «Μα τι 
κάνεις με αυτόν; Δεν βλέπεις πως σε εκμεταλλεύεται; 
Δεν ταιριάζετε! Τόσο νέα κοπέλα και μένεις μαζί 



του;» Πραγματικά και η ίδια δεν μπορούσε να 
καταλάβει τι της είχε συμβεί εκείνη την εποχή. 
Σήμερα, στα 25 της, ομολογεί πως ήταν σαν 
υπνωτισμένη τότε. Λέει χαρακτηριστικά: 

- Ζούσα μαζί του σαν να ήμουν η υπηρέτριά 
του. Μου ζητούσε ευγενικά και με γλυκόλογα 
να καθαρίζω τα πάντα και να διατηρώ το 
σπίτι και το γραφείο στην εντέλεια. 

Κάποια στιγμή η Ισμήνη κατάλαβε πως είχε μπλέξει 
και είχε δεσμεύσει όλες τις μέρες του μήνα, με αυτόν 
τον άντρα. Είχε αποκοπεί από τους φίλους της και οι 
δουλειές όλο και μεγάλωναν. 
Όταν, επιτέλους κάποτε, κατάλαβε πόσο άσχημα 
ήταν μπλεγμένη, αποφάσισε να ζητήσει αλλού 
δουλειά. Μυστηριωδώς, καμιά αίτησή της δεν 
απέδωσε. Αργότερα έμαθε την εξήγηση. Όταν την 
ζητούσαν στο τηλέφωνο, σχετικά με το αίτημα της 
για νέα δουλειά, ο Ανδρέας τους απαντούσε πως δεν 
ενδιαφερόταν πια. Έτσι την κρατούσε αιχμάλωτη 
στα χέρια του! 

- Έβρισκε τρόπο κάθε φορά να μου τονίζει 
πως έτσι αδύνατη που ήμουν δεν θα άρεσα 
εύκολα σε άλλον άντρα. Και αφού δεν είχα 
ιδιαίτερες ικανότητες ούτε μόρφωση δεν θα 
είχα και πιθανότητες να τα καταφέρω, χωρίς 
εκείνον να με στηρίζει. Έτσι πίστευε εκείνος 
αλλά δυστυχώς τα πίστευα και εγώ. 



Μετά τον πρώτο καιρό, ένα μήνα δηλαδή, 
σπάνια είχε ερωτική διάθεση για μένα. Του 
άρεσε όμως πολύ, να παίζει χαρτιά με τους 
φίλους του και εγώ να είμαι κάπου εκεί 
κοντά. Για να τους σερβίρω και να γελάω 
μαζί τους, με τα αστεία τους. 
Η ζωή μου γινόταν κάθε μέρα και χειρότερη. 
Έχανα το ενδιαφέρον να ζω και είχα αρχίσει 
να γίνομαι καταθλιπτική. 

Μια βραδιά, οι δύο τους, ήταν καλεσμένοι από τον 
κουμπάρο του Ανδρέα. Αυτός εκτιμούσε πολύ την 
Ισμήνη και της έλεγε, μπροστά του, «μα τι τον θέλεις 
εσύ αυτόν; Να σε βασανίζει;» 

- Το ίδιο αυτό βράδυ, γνώρισα το γιο του 
κουμπάρου, τον Άρη. Ήταν τριάντα ετών. Οι 
ματιές μας διασταυρώθηκαν με νόημα. Ο 
θαυμασμός του ενός για τον άλλον δεν 
κρυβόταν όλο το βράδυ. Κανονίσαμε να 
ξανασυναντηθούμε και αρχίσαμε να κάνουμε 
παρέα. Στην πορεία, διαπιστώσαμε πως 
είχαμε ερωτευτεί παράφορα. Έμαθε για μένα 
τα πάντα και αναζητούσαμε μαζί τρόπο να 
απαγκιστρωθώ από τον Ανδρέα. Ο Άρης 
βρίσκονταν σε δύσκολη θέση για ευνόητους 
λόγους. Καταφέραμε όμως να ξεπεράσουμε 
τα εμπόδια. Δύο χρόνια μετά βρεθήκαμε να 
χαιρόμαστε το πρώτο μας παιδί. 



Είμαι πολύ ευτυχισμένη με τον άνδρα μου και 
σκεπτόμενη το παρελθόν δεν αναγνωρίζω τον 
εαυτό μου. 
Το περασμένο καλοκαίρι, γνώρισα την 
εξαδέλφη του Ανδρέα. Γίναμε φίλες και της 
περιέγραψα, ποιος πραγματικά είναι ο 
ξάδελφός της. Δε με πίστεψε, θεώρησε πως 
ήμουνα υπερβολική. Μου είπε: 
Ο Ανδρέας γνώρισε, από το internet, μια 
κοπέλα από τη Ρουμανία. Είναι μόνο είκοσι 
πέντε ετών και ήρθε να τον επισκεφτεί, με 
σκοπό να γνωριστούν. Θα μείνει σπίτι του και 
είναι πολύ χαρούμενος και εντυπωσιασμένος 
μαζί της, αφού αυτή είναι μια κούκλα. 
«Καλά, μην καμαρώνεις πριν το τέλος», της 
είπα. «Άσε να δεις πως θα της συμπεριφερθεί». 

Λίγες εβδομάδες μετά, την ξανασυνάντησα. 
«Καλά μου τα έλεγες εσύ», μου είπε. «Η κοπέλα είναι 
αναστατωμένη. Ο Ανδρέας την είχε βάλει να του 
καθαρίσει όλο το σπίτι. Επιπλέον, να κατεβάσει τις 
κουρτίνες, μέχρι και να τις πλύνει. Εκείνη για να 
δείξει προθυμία, το έκανε. Αποκαμωμένη από τις 
δουλειές και πικραμένη, αποφάσισε να φύγει. 
Μάλιστα παραπονέθηκε, πως το σεξουαλικό του 
ενδιαφέρον προς εκείνη, ήταν σχεδόν ανύπαρκτο. 
Πόσο δίκιο είχες και εγώ σε θεωρούσα υπερβολική». 



- Ευτυχώς κατάφερα, εκείνη την εποχή που 
συνδεόμουν με τον Ανδρέα, να συναντήσω 
τον Άρη και να βγω από την κατάθλιψη. 
Ξαναβρήκα την πίστη στον εαυτό μου. 
Ακόμα δεν καταλαβαίνω πώς με την φοβερή 
πειθώ του με είχε μετατρέψει, για αρκετό 
καιρό, σε ένα άβουλο πλάσμα. Σήμερα έχω 
την αυτοπεποίθησή μου, την δουλειά μου και 
την οικογένειά μου. Βλέπω την ομίχλη του 
χθες σαν ένα άσχημο όνειρο που πέρασε και 
νιώθω αρκετά δυνατή για το αύριο. 

Ο Ανδρέας έπαθε αυτό που παθαίνουν αρκετοί 
άνδρες, όταν οι γυναίκες τους αποφασίζουν να τους 
ξεπεράσουν. Οι τύποι σαν τον Ανδρέα αναζητούν 
στο γάμο τους την αποδοχή των σπουδών τους και 
της πετυχημένης καριέρας τους. Αυτά τα δύο 
μερικές φορές είναι ικανά να καταστρέψουν έναν 
άνδρα, που νιώθει πως κατάφερε στη ζωή του κάτι 
το ανεπανάληπτο. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο 
μικροαστικής αντίληψης. Ο κόσμος όλος εξαντλείται 
σε αυτούς. Έτσι νομίζουν. Η γυναίκα του ζούσε στο 
περιθώριο της δικής του σκιάς. Μιας σκιάς, που 
περιαυτολογούσε και το μόνο που την ενδιέφερε, 
ήταν η αποδοχή από τους άλλους. Τα ακριβά και 
επώνυμα ρούχα ήταν μια ακόμα επίδειξη του τι 
κατάφερε αυτός να αποκτήσει. Όλη μέρα τον 
απασχολούσε, τι γνώμη θα σχηματίσουν οι άλλοι γι 
αυτόν. Οι αξίες του, γρήγορα, ξέπεσαν όπως και τα 
ενδιαφέροντά του για φαγητό, sex, ταξίδια κτλ. 



Επιθυμούσε αυτός και οι χώροι γύρω του να 
φαίνονται υπέροχοι. Όσο πιο καλά γίνεται. Και 
μάλλον είχε τον τρόπο, να βρίσκει και να πείθει νέες 
και άπειρες γυναίκες να τον υπηρετούν. Αν 
τουλάχιστον έδειχνε και λίγο περισσότερο αρσενικός 
στις υποθέσεις του θα είχε και μια γυναίκα δίπλα 
του, να τον συμπληρώνει. Αλλά αυτός ήταν 
μοναχοφάης, όπως λέει ο σοφός λαός. Τα ήθελε όλα 
δικά του, αυτός και κανένας άλλος. 
Η όποια Ισμήνη είναι πάντα ένα υποψήφιο θύμα. 
Πρώτα από όλα είναι νέα και αυτό συχνά σημαίνει 
απειρία αλλά όχι αναπηρία. Όλοι οι νέοι άνθρωποι 
αγωνιούν να αναμετρηθούν με τα υπόλοιπα ενήλικα 
μέλη της κοινωνίας τους και να πάρουν την ανάλογη 
θέση ανάμεσά τους. Αν είναι δυνατόν να πάρουν μια 
καλή θέση. Η ανάγκη για εργασία και 
αποκατάσταση, η λαχτάρα για κοινωνική καταξίωση 
και η αναζήτηση της ηθικής ικανοποίησης έκαναν 
την Ισμήνη θύμα. Αν είχε έστω μια μικρή εμπειρία, 
αν είχε κάποια στοιχειώδη ενημέρωση, αν είχε 
λιγότερο εγωισμό μέσα της, είναι βέβαιο πως θα 
άκουγε κάτι από όλα όσα της έλεγαν οι φίλοι. Από 
ότι φαίνεται όμως, οι νέοι μας μάλλον δεν θέλουν 
προτροπές. Ίσως γιατί έχουν πεισθεί πως εμείς, οι 
μεγαλύτεροι, δεν έχουμε τελικά να τους πούμε κάτι 
ή δεν έχουμε τον τρόπο να το πούμε. Ίσως πάλι να 
νομίζουν το χειρότερο για εμάς δηλαδή πως άλλα 
μας απασχολούν και δεν προλαβαίνουμε να βρούμε 
χρόνο για να τους συμβουλεύσουμε. Γι αυτό δεν 



κάθονται να συζητήσουν μαζί μας. Ο ενήλικας 
Ανδρέας το ήξερε αυτό. Το εκμεταλλεύτηκε και 
αυτό-ανακηρύχτηκε αφέντης της μικρής Ισμήνης. 
Ευτυχώς, κάποτε, ξυπνάει ο άλλος εαυτός μας. 
Ανεξάρτητα από την αιτία (σε αυτήν την ιστορία 
υπήρξε ένας Άρης). Τότε η κάθε Ισμήνη συνέρχεται. 
Όπως η γυναίκα του Ανδρέα, έτσι και αυτή 
σπρώχνει το εμπόδιο στην άκρη και συνεχίζει το 
δρόμο της. Παθήματα – μαθήματα, όπως λέει σοφά 
ο λαός και μάλιστα ακριβοπληρωμένα σε μερικές 
περιπτώσεις. Τουλάχιστον ας μην πάνε χαμένα! 
Ίσως η Ισμήνη να τα θυμηθεί κάποτε και με τον 
τρόπο της να τα περάσει στα δικά της παιδιά. 
Υπάρχει όμως και μια άλλη όψη του ίδιου 
προβλήματος. Είναι όλες εκείνες οι γυναίκες, που 
συνειδητά δημιουργούν σχέση, πολλές φορές και 
γάμο, με άνδρες που έχουν αισθητή διαφορά σε 
ηλικία. Στη δική μας έρευνα συναντήσαμε τη 
Θεανώ, μια γυναίκα, ηλικίας τριάντα τεσσάρων 
ετών, τις παραμονές του γάμου της με έναν άνδρα 
πενήντα εννέα ετών. Όταν την ρωτήσαμε για τους 
λόγους που την έκαναν να αποφασίσει αυτό τον 
γάμο, πήραμε την ακόλουθη απάντηση: 
Δυστυχώς στους νεότερους άνδρες λείπει ακόμα αυτό 
το κάτι που επίμονα ζητάει μια γυναίκα. Στον 
Σοφοκλή βρήκα επιτέλους την ωριμότητα που 
ζητούσα. Νομίζω πως σημασία έχει να ζήσουμε 
σωστά, όσα χρόνια θα είμαστε μαζί. Δεν έχουμε 
αυταπάτες. Και οι δύο μας γνωρίζουμε πόσο λιγοστά 



είναι τα ανθρώπινα όρια. Τώρα όμως έχουμε χρόνο 
μπροστά μας να δημιουργήσουμε μια σωστή σχέση. 
Τα παιδιά μας θα έχουν από εμάς το καλύτερο, 
τουλάχιστον στα πρώτα τους κρίσιμα χρόνια.  
Είχαμε και άλλα τέτοια παραδείγματα. Είδαμε 
αρκετές νέες γυναίκες στην ηλικία των τριάντα 
πέντε με σαράντα να σχετίζονται με άνδρες 
μεγαλύτερους. Σε πολλές από αυτές τις γυναίκες 
διαπιστώσαμε μια κούραση που, κατά την γνώμη 
μας, προερχόταν από την ακατάλληλη συμπεριφορά 
των συνομήλικων ανδρών. 
Φυσικά έχει σημασία ποιον άνδρα συναναστρέφεται 
μία γυναίκα. Όπως έχει τη σημασία του το γεγονός 
ότι οι γυναίκες, ως πλάσματα, ωριμάζουν νωρίτερα 
από τους αντίστοιχους σε ηλικία άνδρες. 



 

 

 

 

 

Δεν βρέθηκε ο παράδεισος 

 

Ο Αντώνης και η Πέρσα είχαν δεσμό από τότε που 
φοιτούσαν στην ίδια σχολή. Πέρασαν μαζί τα χρόνια 
της αθωότητας με τα πρώτα ξυπνήματα του έρωτα 
και της χαράς της ζωής. 
Έστησαν το δικό τους σπίτι, απέκτησαν δύο παιδιά 
αλλά η ζωή τους σήμερα δεν έχει πια εκείνα τα 
γνωρίσματα, που θα επέτρεπε να την 
χαρακτηρίσουμε ικανοποιητική. 
Εκείνος, προσπαθώντας να κρατήσει ζωντανή την 
αίσθηση του έρωτα που έσβησε με τον γάμο, 
δημιούργησε σχέση με κάποια άλλη. Όμως, αυτή η 
γυναίκα, αμέσως μετά τον Αντώνη, παντρεύτηκε 

κάπως βιαστικά έναν άλλον άνδρα και πάρα πολύ 
σύντομα γέννησε ένα παιδί. Στον Αντώνη έμεινε 
αναπάντητο ένα έντονο ερώτημα, μήπως ήταν δικό 
του αυτό το παιδί. 
Αυτό είναι πάνω – κάτω το σενάριο που συναντάμε 
σε αρκετές από τις σύγχρονες αστικές οικογένειες. 



Συχνά η καθημερινότητα απορροφά πλήρως τη 
σύζυγο. Τα καθήκοντα του νοικοκυριού και η 
ανατροφή των παιδιών, σε συνδυασμό με την 
εργασία της γυναίκας εκτός σπιτιού, την απομυζούν. 
Στραγγίζει από ενέργεια. Δεν έχει πια τη δυνατότητα 
να συγκρατήσει λίγη από εκείνη την έμπνευση που 
κάποτε, ως ερωτευμένη, την κυρίευε. 
Το βράδυ, ο κουρασμένος, από τη δουλειά του, 
σύζυγος συναντά επιτέλους την γυναίκα του. Τότε 
την επιθυμεί σαν το πολυτιμότερο πλάσμα. Αναζητά 
με λαχτάρα την ένωση μαζί της. Τις περισσότερες 
όμως φορές έχει την αίσθηση πως δίπλα του υπάρχει 
ένα ξεφούσκωτο μπαλόνι. Ένα άδειο σακί. Ένα 
ανθρώπινο κορμί κομματιασμένο από τις 
καθημερινές υποχρεώσεις. Το παράπονο του 
φουντώνει. «Μα δεν υπάρχει χώρος για μένα πια;». 

Εκείνη είναι αδύναμη ακόμα και να σκεφτεί 
ερωτικά, αφού κυριαρχεί η αποστροφή της, για κάθε 
σωματική διέγερση. Μια τέτοια σύζυγος, δεν είναι 
απίθανο, να θυμώσει κιόλας με τις ορέξεις του 
«καλού» της. Εκείνος, από την δική του πλευρά, 
αναρωτιέται τι στην ευχή συμβαίνει. Πού πήγε η 
ρομαντική φύση της αγαπημένης του; Εκείνης που 
κάποτε έσβηνε και έλιωνε από πόθο γι αυτόν, τότε 
στα πρώτα χρόνια της σχέσης τους. 
Όπως είναι φυσικό και αναμενόμενο, εκείνη γεμίζει 
από παράπονα. Δεν την καταλαβαίνει. Τον εαυτό 
του μόνο σκέπτεται. Επιτέλους, είναι άνθρωπος και 
αυτή, δεν είναι το ερωτικό του αντικείμενο, δεν είναι 



το κουμπί που θα πατήσει και θα έχει αυτό που 
θέλει. 
Η συνέχεια είναι και αυτή αναμενόμενη. Εκείνος 
εξοργίζεται από την αδιάφορη και παγερή γυναίκα 
του. Ο θυμός του βρίσκει πρόσφορο έδαφος και 
φουντώνει, κάθε τόσο. Από κοντά έρχεται κάθε 
ευκαιρία για απαξίωση, ίσως και μια διάθεση 
τιμωρίας. Ίσως πάλι να θυμάται πως, κάπου αλλού 
είδε «πορτοκαλιές» με επίσης «ωραία πορτοκάλια». 
Γνώριμες είναι και οι σκηνές με παρατηρήσεις για 
τη διαχείριση στα οικονομικά τους, όταν εκείνη 
παρασύρθηκε σε μια άστοχη - κατά τη γνώμη του – 

αγορά. Μπορεί να της αποδώσει ευθύνες σε θέματα 
υπακοής και κακών σχολικών επιδόσεων των 
παιδιών τους. Δυστυχώς τέτοιες ευκαιρίες δεν 
λείπουν κι αυτό που, σε στιγμές έντονης ερωτικής 
διάθεσης και των δύο θα έπρεπε να ξεπερνούσαν με 
χαμόγελο, τώρα, γίνεται αιτία διάσπασης και 
περιχαράκωσης του καθενός στον εαυτό του. 
Εκείνο όμως που πονάει περισσότερο μια «άκαρδη» 
σύζυγο είναι, όταν προσβάλλεις τους γονείς της ή τα 
αδέλφια της. Εκεί βγαίνουν τα πιο κοφτερά 
μαχαίρια. Φανατικά τότε εκείνη υποστηρίζει τους 
δικούς της και αντιδρά έντονα στη κριτική του 
άνδρα της. Ο καυγάς, που ξεσπάει με αφορμή αυτό 
το ζήτημα, συχνά παίρνει διαστάσεις τρωικού 
πολέμου. Αυτά τα μελανά σημεία εμφανίζονται, 
κάθε φορά που υπάρχει διαφωνία. Κάθε επόμενη 
φορά γίνονται όλο και πιο μεγάλα, πιο έντονα. 



Μοιάζουν με φαντάσματα που παρουσιάζονται 
πάντα από το πουθενά, για να μαυρίσουν την ζωή 
του ζευγαριού. Τους καταδυναστεύουν. 
Είναι γεγονός πως στην αρχή των πρώτων 
δυσκολιών του ζευγαριού δεν μετέχουν μόνο οι δύο 
τους. Συχνά είναι τέσσερις, πιθανώς να αναμειχτούν 
και έξη . Εκτός από τους βασικούς πρωταγωνιστές, 
οι εκατέρωθεν γονείς νιώθουν την ιερή υποχρέωση 
να υποστηρίξουν το καμάρι τους ή και να πάρουν 
ενεργό μέρος, με επιθέσεις πολύ προσωπικού 
χαρακτήρα για τον γαμπρό ή για τη νύφη. 
Ο Αντώνης, της ιστορίας μας, τα πρώτα χρόνια 
μετέτρεψε άθελά του την ανέμελη Πέρσα σε 
νευρωτική και ψυχαναγκαστική με την καθαριότητα. 
Ο μόνος λόγος και δικαιολογία ήταν να μένει 
ευχαριστημένη η μητέρα του που την θεωρούσε 
πολύ νοικοκυρά. Στην αρχή, βοηθούσε και εκείνος 
στις δουλειές του σπιτιού, μόνο και μόνο για να 
καταφέρουν να κερδίσουν μια καλή κριτική από την 
αυστηρή μαμά. Με τα χρόνια, η Πέρσα έχασε τον 
αυθορμητισμό της, αφού αυτή η δουλειά κατάντησε 
βραχνάς, με τον υπερβολικά καταπιεστικό 
«προϊστάμενό» - σύζυγό της. Το σπίτι γινόταν όλο 
και πιο απαιτητικό σε δουλειές, γιατί τα παιδιά, σαν 
παιδιά, ήταν απρόσεχτα και ο Αντώνης δε βοηθούσε 
πια, λόγω των δικών του εξωτερικών εργασιών. 
Κάπως έτσι, σχηματίστηκε στην αρχή ένα μικρό 
ρήγμα στο ζευγάρι. Η μόνιμη απαίτηση της Πέρσας 
ήταν να σταματήσει να εργάζεται, αφού το σπίτι είχε 



τόση δουλειά και όλα πια έπρεπε εκείνη να τα 
αντιμετωπίσει. Από τα δικά της χέρια «περνούσαν 
όλα». Η απάντηση του Αντώνη είχε να κάνει με τις 
ανάγκες τους για χρήματα και ήταν της γνώμης πως 
η γυναίκα του έπρεπε να κάνει υπομονή. Δυστυχώς 
στην κριτική του ο ίδιος δεν έβαζε λίγη υπομονή. 
Ήταν υπερβολικός μερικές φορές, όταν το σπίτι είχε 
κάποιες ατέλειες, κυρίως όμως όταν περίμεναν 
επισκέπτες. Μοιραία λοιπόν, εκείνη δεν 
ανταποκρινόταν πια στο ερωτικό του κάλεσμα και 
αναγκαστικά εκείνος την αντικατέστησε με τη νεαρή 
κοπέλα που αναφέραμε παραπάνω και την οποία, 
πραγματικά, ερωτεύτηκε παράφορα. 
Σκεπτόμενος τα δύο ανήλικα παιδιά του, δεν χώρισε 
από την Πέρσα, όταν η ερωμένη του πρότεινε να την 
παντρευτεί. Αυτό έγινε η αιτία να τον εγκαταλείψει. 
Λίγο καιρό, μετά το χωρισμό τους, εκείνη 
παντρεύτηκε τον πρώην φίλο της και γέννησε πολύ 
γρήγορα ένα παιδί. Είχε λόγο λοιπόν που 
αναρωτιόταν γι αυτό το παιδί. 
Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Αντώνης δεν 
συγχώρεσε ποτέ την Πέρσα, θεωρώντας την 
υπεύθυνη για το γκρέμισμα της ευτυχίας του που 
είχε ονειρευτεί και έζησε στα πρώτα χρόνια του 
έρωτά τους. Βίωνε μοναξιά, προδοσία και 
σιχαινόταν όλο και περισσότερο τη βολεμένη 
αδιαφορία της συζύγου του. Τον επόμενο καιρό 
αναζήτησε ακόμα μια εξωσυζυγική σχέση. Όταν κι 
αυτή δεν είχε πια ενδιαφέρον, αναζήτησε και τρίτη. 



Ζούσε πια με τον καημό του κρυφού και του 
παράνομου έρωτα. Έπρεπε να κρύβει μυστικά και 
ντοκουμέντα. Γέμιζε τον εαυτό του με ενοχές για το 
πιο υπέροχο πράγμα στον κόσμο που και αυτός είχε 
δικαίωμα. Την αγκαλιά και την αποδοχή μιας 
γυναίκας. Μια αγκαλιά που θα ήταν ο παράδεισός 
του, έστω για μια ώρα μόνο. 
Ο θυμός του για τη σύζυγό του ήταν πια τόσο 
μεγάλος, που τον οδήγησε στα όρια της κατάθλιψης. 
Εκείνη, από την άλλη πλευρά συνέχιζε να 
εθελοτυφλεί μπροστά στην διάθεσή του για χωρισμό 
Τόνιζε πως τα παιδιά τους θα γίνουν δυστυχισμένα. 
Πως τα οικονομικά τους δεν το επιτρέπουν και πως 
θα είναι κρίμα. Δεν «χαλάνε» έτσι μια οικογένεια, 
του έλεγε χαρακτηριστικά. Αυτή η ζωή τους, 
δυστυχώς, συνεχίζεται ακόμα στο ίδιο μοτίβο και 
κανείς από τους δύο δεν φαίνεται να την 
απολαμβάνει. 
 

Μια μητέρα που νιώθει πως πρέπει οπωσδήποτε να 
πει την οποιαδήποτε συμβουλή προς τη νύφη της, ο 
«μαμάκιας» γιος, που δεν εννοεί να καταλάβει πως 
άλλο μάνα και άλλο σύζυγος και μια σύζυγος που 
δεν ξεκαθαρίζει τη θέση της από την αρχή, δυστυχώς 
δημιουργούν τα κύρια, τα βασικά αλλά και τραγικά 
λάθη. Συνηθισμένη κατάσταση για ένα νεαρό 
ζευγάρι. 



Από την πρώτη στιγμή, μόνο οι δύο τους, θα έπρεπε 
να το ξεκαθαρίσουν πως όλοι οι λοιποί συγγενείς, 
οποιουδήποτε βαθμού, είναι μόνο κοινωνικά 
πρόσωπα, που πρέπει να παραμένουν σε απόσταση. 
Δεν τους επιτρέπουμε να μας ασκήσουν κριτική. 
Πόσο μάλλον να μας υποδεικνύουν τι θα κάνουμε, 
πώς θα το κάνουμε και πότε θα το κάνουμε. Αυτά 
είναι τα λάθη που εκ παραλείψεως προκύπτουν. 
Συνήθως έχουν αιτία «να μη φανώ κακός 
χαρακτήρας, αγενής στους τρόπους». Εδώ μάλλον 
είναι απούσα η αυτό-εκτίμηση! 
Ακολουθούν τα κλασικά λάθη. Από βιασύνη. Ένα 
από αυτά είναι τα παιδιά. Δεν χρειάζονται παιδιά, 
πριν από μερικά φεγγάρια. Ας δούμε πρώτα πως 
συμπεριφέρεται το νέο σχήμα, αυτό που γεννήθηκε 
με τον γάμο. Ας διαπιστώσουμε τις αντοχές του. Δεν 
χρειάζεται να το οδηγήσουμε στα όριά του. Για ποιο 
λόγο, άλλωστε; Αν δούμε, πως όλα τα «εξαρτήματα» 
συνεργάζονται, τότε ας πάμε παρακάτω. Εδώ, στον 
Αντώνη και την Πέρσα, τα παιδιά έγιναν θηλιές 
στους λαιμούς τους. Άλλο ένα λάθος που τους κρατά 
δέσμιους σε μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση. 
Εκείνη, μόνη μέσα σε ένα μονότονο και κουραστικό 
γάμο. Εκείνον σε μια διαρκή αναζήτηση. Κανείς δεν 
μπορεί να πει τίποτα! 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Το παιδί απορρίπτει 
 

Η Μαρία και ο Μιχάλης είχαν πολύ δύσκολα 
βιώματα, ως παιδιά, από τις γονικές τους 
οικογένειες. Η ζωή τους τότε δεν περιείχε ίχνος από 
ροδοπέταλα. Ο Μιχάλης προέρχονταν από μία 
μητριαρχική οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν πολύ 
χαμηλών τόνων. Η Μαρία είχε τον δικό της αυστηρό 
και εγωιστή πατέρα ενώ η μητέρα της ήταν σχεδόν 
ανύπαρκτη ως παρουσία. 
Όταν έκαναν τη δική τους σχέση, ο ένας γνώριζε τα 
πάντα για τον άλλο. Παρόλα αυτά αποφάσισαν να 
ενώσουν τις τύχες τους. Είχαν το περίεργο σκεπτικό, 
πως ο «πληγωμένος» κατανοεί καλύτερα τον 
«καμένο». Και οι δύο ήταν στην ίδια κατάσταση και 
έτσι προχώρησαν σε γάμο. Στην πραγματικότητα 
έσμιξαν δύο δυστυχείς πρωταγωνιστές που δεν 
κατάφεραν τελικά να αντιμετωπίσουν τις άσχημες 



καταστάσεις των οικογενειών τους. Ήλπιζαν, πως με 
το γάμο αυτό, επιτέλους, κάπως οι δύο τους θα 
έλυναν τα δεσμά τους και θα ελευθερώνονταν. 
Σε λίγο καιρό η Μαρία έμεινε έγκυος και όλα 
έμοιαζαν να έχουν τακτοποιηθεί πλέον. Ο άνδρας 
της επέμενε το μωρό να πάρει το όνομα της μητέρας 
της. Γιατί το όνομα της δική του μητέρας δεν ήταν 
«εύηχο», έτσι ισχυριζόταν. Φυσικά, άλλα πράγματα 
είχε στο μυαλό του για τη δική του μητέρα. Δρούσε 
κάτω από καθεστώς ανταπόδοσης όλων των 
δυστυχιών του παρελθόντος του. Η Μαρία 
γνωρίζοντας την σφοδρή επιθυμία της απαιτητικής 
και καταπιεστικής πεθεράς της, αλλά και την 
ανομολόγητη συναισθηματική εξάρτηση του 
συζύγου της από την μητέρα του, σκέφτηκε να 
δώσουν στο παιδί ένα όνομα που θα προερχόταν από 
τα ονόματα και των δύο γιαγιάδων. Ήθελε να 
υπάρχει πλήρης αποδοχή από όλους, γι αυτό το 
παιδί. 
Όταν απέκτησαν την χαριτωμένη κορούλα τους, η 
Μαρία ένιωσε την ευτυχία να την κατακλύζει. Το 
νόημα όλου του κόσμου ήταν πια συγκεντρωμένο 
στο χαμόγελο του κοριτσιού. Η μικρή Μαριλένα 
πραγματικά βρήκε την αγάπη και την αποδοχή και 
από τις δύο οικογένειες των γονιών της. 
Η Μαριλένα είχε γίνει ήδη πέντε μηνών, όταν η 
Μαρία ανακάλυψε πως ο Μιχάλης είχε ένα ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για μια συνάδελφό του. Σκηνές έντονης 
συζυγικής αντιπαράθεσης δεν υπήρξαν, γιατί και οι 



δύο ήθελαν να είναι ανώτεροι στις συμπεριφορές 
τους. Έκαναν τα πάντα, για να φαίνονται 
«ανώτεροι». Στην ουσία όμως, πίεζαν αφόρητα τον 
εαυτό τους και συνέχιζαν να ζουν στο ίδιο κλίμα της 
τρομοκρατίας, όπως και τότε στις δικές τους 
οικογένειες, που το βίωναν καθημερινά. 
Ανακοίνωσε στο σύζυγό της πως θα ζουν 
συμβατικά, μέχρι να βρει μια δουλειά, που θα της 
επέτρεπε να αναθρέψει το μωρό. Είχαν ήδη 
δημιουργηθεί οι πρώτες σημαντικές ρωγμές στο 
ευαίσθητο περίβλημα του γάμου τους. Ο καθένας 
είχε τους λόγους και τις δικαιολογίες του. Όλες 
συνδεδεμένες με το κακό παρελθόν τους. Η Μαρία 
δεν ήθελε με κανένα τρόπο να βρεθεί και πάλι εκεί 
που μαρτυρούσε καθημερινά, στο πατρικό της σπίτι 
δηλαδή και μάλιστα κουβαλώντας ένα παιδί αυτή τη 
φορά. 
Ένα χρόνο μετά, κατάφερε να βρει δουλειά, 
δυστυχώς σε άλλη πόλη. Έπρεπε να πάει εκεί, για να 
μπορέσει να φροντίσει το παιδί της μια και η 
οικογενειακή κατάσταση δεν είχε βελτιωθεί. Ένιωθε 
πως ουσιαστικά τα προβλήματα που είχε η ίδια και ο 
σύζυγός της, αναπαράγονταν σαν να ήταν η 
συνέχεια των προβλημάτων του παρελθόντος. Είχε 
την εντύπωση πως αυτά τα φαντάσματα ζωντάνευαν 
ξανά και δεν έβλεπε πως θα κατάφερνε να τα 
ξεπεράσει. 
Η νέα εργασία της δεν επέτρεπε να έχει μαζί της τη 
μικρή Μαριλένα. Αναγκαστικά το παιδί θα 



παρέμεινε με τη μητέρα της που το πρόσεχε πολύ. 
Εκείνη θα «έκλεβε» μερικές μέρες κάθε μήνα, για να 
βλέπει το μωρό της. Ο Μιχάλης δεν υπήρχε στα 
σχέδιά της. 
Όταν αργότερα κατάφερε να βρει δουλειά στην 
περιοχή της, η μοναχοκόρη της γαντζώθηκε 
κυριολεκτικά πάνω της. Σαν να περίμενε τη μητέρα 
της να την σώσει από κάτι. Βρήκε όμως και ένα 
σύζυγο να την περιμένει και να της ζητάει να 
φτιάξουν και πάλι την οικογένειά τους. Ανήμπορη 
να αντισταθεί και ίσως αφημένη σε μια φευγαλέα 
ελπίδα, αποφάσισε να δώσει στα όνειρα της μια 
ακόμα ανάσα ζωής, όσο αυτή κρατούσε.  
Βάζοντας οι δύο τους πάλι τα θεμέλια, προσπάθησαν 
να δημιουργήσουν μια κοινή ρουτίνα, που θα τους 
επέτρεπε να φέρονται ως οικογένεια. Ο Μιχάλης 
δούλευε όλη μέρα και σχεδόν τις περισσότερες ώρες 
της νύχτας. Είχε συγχρόνως και τις αθλητικές του 
δραστηριότητες. Αυτές επέβαλλαν να κάνει 
τουλάχιστον ένα ταξίδι το χρόνο στο εξωτερικό. Τον 
ίδιο καρό η Μαρία επιφορτισμένη με τη νέα της 
δουλειά και την ανατροφή της μικρής τους κόρης, 
είχε ξεχάσει «να αισθάνεσαι γυναίκα». Αυτό το 
όνειρο δεν της βγήκε. Δεν έγινε ευτυχισμένη όπως 
νόμιζε και που τόσο πολύ το περίμενε στη ζωή της. 
Εκείνος της πρότεινε να ταξιδεύει μαζί του και της 
έλεγε πως του κόβει τα φτερά, έτσι που μένει 
προσκολλημένη στο παιδί τους. Ήδη η μικρή ήταν ο 
αντίπαλος στόχος. Τα προβλήματά του Μιχάλη 



περιελάμβαναν τώρα και ένα καινούριο πρόσωπο. 
Το παιδί. Φυσικά ήταν τα ίδια, εκείνα τα παλιά, με 
τα οποία ήταν αλυσοδεμένοι και οι δύο τους για τα 
καλά. 
Το παιδί εξακολουθούσε να είναι προσκολλημένο 
στη μητέρα και εκείνη, είχε δοθεί ολοκληρωτικά σε 
αυτό. Το μεγάλωνε με δημιουργικό τρόπο. Ήθελε να 
έχει ελευθερία στην έκφραση των συναισθημάτων 
του. Έκανε ότι μπορούσε ακολουθώντας 
παιδαγωγικά τον πιο σύγχρονο τρόπο. 
Συμβουλευόταν ειδικούς και διάβαζε με προσοχή τα 
σχετικά άρθρα. Στο μεταξύ, ο Μιχάλης είχε αρχίσει 
να υιοθετεί έναν άλλο τρόπο συμπεριφοράς, με 
έντονα ξεσπάσματα θυμού προς τη Μαρία. Μια 
Μαρία που τότε πίστευε πως θα ήταν καλύτερα να 
του επιτρέπει να τα εκφράζει με αυτόν τον τρόπο. Ο 
δικός της πατέρας ξαναζούσε στο πρόσωπο εκείνου. 
Τον έβλεπε μπροστά της και δεν τον αντιμετώπιζε. 
Αν και τώρα πια δεν ήταν το μικρό κορίτσι της 
οικογένειας. Έτσι, δικαιολογούσε τον άνδρα της. 
Κατανοούσε πως έπρεπε κάπου να εκτονώνει την 
πίεση της δουλειά του, που γινόταν αφόρητη, 
εξαιτίας του υποχωρητικού χαρακτήρα του με 
πελάτες και προμηθευτές. 
Μια ακόμα επιπόλαια εξωσυζυγική στραβοτιμονιά 
του Μιχάλη και η Μαρία απαίτησε να μείνουν 
συμβατικά παντρεμένοι. Μέχρι να τακτοποιηθούν οι 
μεγάλες οικονομικές τους εκκρεμότητες που 
αφορούσαν τις επενδύσεις της οικογένειας στην 



επιχείρηση του Μιχάλη. Καυγάδες δεν έγιναν. Πάλι 
κατάφεραν να φορέσουν τη μάσκα της υποκρισίας. 
Η «ανωτερότητα», που άφηναν να βγει προς τα έξω, 
ήταν «το καζάνι που έβραζε». Ήταν το καπάκι στο 
φέρετρο του πεθαμένου γάμου τους. Σκέπαζε το 
άδοξο τέλος των ονείρων τους για μια καλύτερη 
ποιότητα ζωής και τη λαχτάρα τους να ξεφύγουν από 
το παρελθόν. Με αυτήν την «ανωτερότητα» 
αντιμετώπιζαν πλέον τα καθημερινά τους 
προβλήματα. Μόνη παραφωνία πλέον τα έντονα 
ξεσπάσματα θυμού από τον Μιχάλη. Για να 
εκτονώνεται από την πίεση της σκληρής εργασίας 
του κυρίως όμως από τα λάθη των δικών του 
επαγγελματικών επιλογών. 
Το κοριτσάκι τους τελείωνε, εκείνη την εποχή, το 
Δημοτικό σχολείο. Οι δάσκαλοι το καμάρωναν για 
την ευφράδεια του λόγου και την ευστροφία του. 
Προβληματίζονταν για τη μοναχικότητά του. Γι αυτό 
κάθε φορά ρωτούσαν δειλά τους γονείς «δείχνει 
πολύ φοβισμένη, μήπως βιώνει κακοποίηση το 
παιδί;». Η Μαρία ένοιωθε αδύναμη. Δεν μπορούσε 
να ελέγξει την κατάσταση. Ήλπιζε να επιλυθούν 
σύντομα τα προσωπικά και τα οικονομικά θέματα 
της και να μπει τέλος σε αυτήν την άσχημη 
κατάσταση. 
Άρχισαν οι επισκέψεις σε ειδικούς και τα χρόνια 
κύλησαν χωρίς κάποια ιδιαίτερη πρόοδο στις σχέσεις 
τους και στην πρόοδο του παιδιού. Στο γυμνάσιο η 
Μαριλένα έκανε κάποιες προσπάθειες να 



κοινωνικοποιηθεί αλλά οι μαθητικές της επιδόσεις 
εξακολουθούσαν να παραμένουν στο μέτριο. Το 
παιδί αλλού είχε το πρόβλημα. Ήταν εντελώς 
φυσιολογικό, αν λάβουμε υπόψη πως στο σπίτι οι 
γονείς της είχαν μια ανισόρροπη συμπεριφορά σε 
όλα τα κοινά τους θέματα. 
Η Μαρία, για να αναπληρώσει την σφοδρή 
αυστηρότητα του Μιχάλη, εκδήλωνε συνεχώς το 
θαυμασμό της στο παιδί. Το επαινούσε σε υπέρτατο 
βαθμό. Ο Μιχάλης όμως ξεσπούσε με τα δικά του 
νεύρα στη δεκαπεντάχρονη κόρη τους ακυρώνοντας 
κάθε προσπάθεια της Μαρίας. Αν δεν ξεθύμαινε 
αρκετά με το παιδί, τότε συνέχιζε με τη σύζυγο. Της 
έριχνε ευθύνες για την κακή ανατροφή της μικρής 
και την χρέωνε για τις πολύ χαμηλές σχολικές της 
επιδόσεις. 

Εκείνη καταλάβαινε πόσο καταστροφικό ήταν αυτό 
για τον ψυχισμό του κοριτσιού, να υπομένει δηλαδή 
παθητικά την αυστηρή και άδικη κριτική του άντρα 
της. Και όμως, έμεινε παθητική και υπονόμευε 
ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο την κόρη της. 
Έβαζε, άθελά της, τα δικά της λιθαράκια στον κακό 
ψυχισμό της Μαριλένας. Ήξερε επίσης πως το να 
μαλώσουν μπροστά στην κόρη τους, ήταν εξίσου 
καταστροφικό. Όλα αυτά τα καταλάβαινε πολύ 
καλά. Έβλεπε με παράπονο πόσο πολύ το αδικούσαν 
και οι δύο τους. Ο πατέρας με το θυμό του και η 
μητέρα με την ανοχή της στο θυμό του πατέρα. Η 
Μαρία ήξερε μέσα της πως είχε τις δικές της 



ευθύνες. Παρέμενε όμως στη σκιά του συζύγου της 
και τον άφηνε να πάρει εκείνος όλο το βάρος της 
ευθύνης και της ζωής τους. Κατά βάθος ήταν 
ανώριμη. Δυσκολευόταν να βάλει ξεκάθαρα τους 
όρους στη ζωή τους. 
Όταν η Μαριλένα πήγε στο Λύκειο, φάνηκαν 
ολοκάθαρα τα προβλήματα. Η αντικοινωνικότητα 
και η δυσκολία να προσαρμόζεται ήταν τα κύρια 
προβλήματα αυτού του παιδιού. Η ψυχή του 
κοριτσιού είχε ξεχειλίσει από πίκρα και δεν ήθελε να 
ακούσει για σχολείο. Έφτασε μάλιστα σε απόπειρα 
αυτοδηλητηρίασης. Με αυτήν την πράξη της ήθελε 
να διαμαρτυρηθεί. Να προσελκύσει το ενδιαφέρον 
των γονιών της, να σταματήσουν τον καταστροφικό 
τους κατήφορο, να αναπληρώσουν το 
συναισθηματικό της κενό που την ταλαιπωρούσε και 
την βασάνιζε. 
Οι γονείς της ήδη βίωναν την κορύφωση των 
δυσκολιών στη δική τους σχέση. Η Μαρία ήταν πια 
αποφασισμένη να σπάσει αυτόν τον φαύλο κύκλο, 
να διεκδικήσει τη ζωή που έχασε υπομένοντας 
αγωνιζόμενη να «κρατήσει» την οικογένεια για χάρη 
της σωστής ανατροφής της κόρης της. Τώρα έβλεπε 
πως δεν είχε πετύχει τον στόχο της. Με την 
παθητικότητά της και την αναποτελεσματική 
υπομονή της είχε ήδη χάσει την ουσία στην 
υπόθεση. Από την άλλη, η Μαριλένα διαμαρτυρόταν 
για τις πράξεις της μητέρα της. «Ξύπνα και πάρε τη 
ζωή στα δικά σου χέρια» της φώναζε συνεχώς. Το 



παιδί έβλεπε πιο καθαρά τα πράγματα από τους 
ενήλικες γονείς του. 
Ακολούθησε ακόμα μια συμβουλευτική υποστήριξη 
από ειδικούς και το ζευγάρι, με πόνο ψυχής, πήρε 
τελικά την απόφαση του οριστικού χωρισμού. 
Συνειδητοποίησαν και οι δύο πως η στήριξη του 
παιδιού τους έπρεπε να ήταν το μοναδικό και βασικό 
τους μέλημα από εδώ και πέρα. Αυτό βέβαια για να 
συμβεί προϋποθέτει να έχουν ολοκληρωθεί πρώτα ο 
ίδιοι οι γονιοί ως ενήλικες. Έτσι θα μπορούσαν στη 
συνέχεια να στηρίξουν και το παιδί τους, 
αποτελώντας υγιή πρότυπα για αυτό. 
Η Μαρία συνήλθε σχετικά γρήγορα, αν και τα 
τραύματα αυτά πάντα υποτροπιάζουν και κάποτε 
ίσως να ξαναματώσουν. Η ψυχική της κατάσταση, 
κάτι για το οποίο πάντα ανησυχούσε, δεν θα έφτανε 
ποτέ στο επίπεδο της επιθυμητής ηρεμίας. Δεν έχανε 
τις ελπίδες της, γιατί ήξερε καλά πως το μέσα της 
δεν διαγράφεται. Θα ήταν πάντα εκεί και με την 
πρώτη ευκαιρία θα έδινε δειλά το δικό του παρόν. Σε 
μια διαφορετική κατάσταση, η Μαρία θα τολμούσε 
να συνεχίσει την έγγαμη ζωή της με ένα άλλο ταίρι. 
Δυστυχώς τώρα είχε τρία φαντάσματα να την 
ακολουθούν και αυτό την έκανε διστακτική και 
άτολμη για μια άλλη απόπειρα. 
Ο Μιχάλης, ήθελε να δείχνει ήρεμος και συνετός. Τα 
δικά του φαντάσματα θα ήταν η παρέα του για 
πολλά χρόνια ακόμα. Ούτε και αυτός θα τολμούσε 
να επαναλάβει το πείραμα. 



Η Μαριλένα, το θύμα των παράπλευρων και άδικων 
επιθέσεων του πατέρα και της ανεκτικής μητέρας 
της, είχε κατασταλάξει στα δικά της συμπεράσματα. 
«Δεν τον θέλω για πατέρα μου» δήλωνε κάθε τόσο. 
Για τη Μαρία τα πράγματα ήταν πιο ανεκτά αλλά 
ποτέ η ίδια δεν θα συγχωρούσε τα δικά της λάθη. Θα 
ήταν πάντα μπροστά στα μάτια της, να της θυμίζουν 
πως κάποτε έμεινε μόνη και ανυπεράσπιστη, σε αυτό 
που ξεκίνησε μαζί με κάποιον άλλο. 

Να όμως που μερικές ιστορίες έχουν το δικό τους 
καλό τέλος. Παρά τις απώλειες, οι δύο γονείς, σε 
διάσταση πλέον, κατάφεραν το ακατόρθωτο. 
Επένδυσαν στην ενθαρρυντική παρότρυνση ενός 
ειδικού, που τους καθοδήγησε και με σκληρό αγώνα 
κατάφεραν να φέρουν το παιδί τους σε μια 
φυσιολογική συμπεριφορά. 

Η επιμονή της μητέρας και η συνεργασία του 
πατέρα, που και οι δύο κατάφεραν να βάλουν τον 
εγωισμό τους στην άκρη, χάρισαν στην έφηβη κόρη 
τους την χαρά να νιώσει πάλι μέλος οικογένειας με 
δικαίωμα στην εφηβική ξενοιασιά. Με μικρές 
ευτυχώς απώλειες η Μαριλένα διεκδικούσε χώρο 
στη ζωή και στις σχέσεις με το άλλο φύλο. 

Αποδέχτηκε και κατανόησε τον πατέρα της και τον 
εκτίμησε για την προσπάθεια αλλαγής του. Αυτό για 
τον Μιχάλη και την Μαρία ήταν ανακουφιστικό και 
τους έδωσε θάρρος να ελέγξουν και τις υπόλοιπες 



δυσκολίες του δικού τους προσωπικού βίου. Όχι 
πλέον ως σύζυγοι που απέτυχαν αλλά ως γονείς και 
άνθρωποι που κάποτε αγαπήθηκαν πραγματικά. 
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