
 

 

 

 

 

Η Γυναίκα 

 

Στην ερώτηση τι είναι γυναίκα θα πάρετε πολλές, 
διαφορετικές και περίεργες απαντήσεις. Οι 
περισσότεροι άνθρωποι στο άκουσμα αυτής της 
λέξης φέρνουν στο νου τη μητέρα τους. Άλλοι τη 
σύζυγό τους, την ερωμένη τους, την παιδική τους 
φίλη, μια καλή δασκάλα, μια στρίγκλα γειτόνισσα. 
Υπάρχουν και απαντήσεις που προσπαθούν να πάνε 
πιο βαθιά χρησιμοποιώντας ιατρικούς όρους και 
μάλιστα από το γνωστικό πεδίο της ανατομίας. 
Αν είσαι γυναίκα, αμέσως αναρωτιέσαι κατά πόσο 
εσύ μοιάζεις στη μητέρα σου. Αν είσαι άνδρας 
αναρωτιέσαι κατά πόσο η σύντροφός σου πλησιάζει 
την γνώριμη εικόνα της μητέρας σου. Πόσο έτοιμοι 
και πρόθυμοι είμαστε να δικαιολογήσουμε 
μικροδιαφορές ή να δεχτούμε νέες συνήθειες και να 
παραδεχτούμε ανάγκες προσαρμογής; Μιλώντας 



πάντα γενικά, γυναίκα είναι ο θηλυκός άνθρωπος, 
που τον προσδιορίζει, ως προς σε εμάς, μία ειδική 
σχέση που έχουμε μαζί του. Η εικόνα αυτής της 
γυναίκας μπορεί να είναι υποδεέστερη ή ίση ή 
ανώτερη της εικόνας που έχουμε σχηματίσει μέσα 
μας από τότε που ήμασταν μικροί. Έτσι εξηγείται 
γιατί με κάποιες γυναίκες ταιριάζουμε ενώ με 
κάποιες άλλες έχουμε δυσκολίες. Οι διαφορές 
οφείλονται στις εικόνες που αναφέραμε. Αν, για 
παράδειγμα, η εικόνα της μητέρας είναι κακή, η 
καλή εικόνα μιας νέας γυναίκας στη ζωή μας 
καταλαμβάνει πολύ γρήγορα καλύτερη θέση μέσα 
μας. Αυτή η νέα γυναίκα μπορεί να είναι μία 
συνάδελφος, μία φίλη ή η σύζυγός (για έναν άνδρα). 
Έτσι η νέα γυναίκα δρα σαν εικόνα - αναπλήρωση 
ως προς την κακή εικόνα της μητέρας. 
Η ζωή μας αλλάζει καθώς ο χρόνος περνάει. Αυτές 
οι αλλαγές γίνονται αισθητές στο σχήμα του 
σώματος, στο χρώμα των μαλλιών, στο βάθεμα των 
ρυτίδων αλλά και στην αδυναμία να ανταποκριθούμε 
σε κάποια καθήκοντα. Δεν αλλάζει όμως ο τρόπος 
που οι εικόνες δημιουργούνται μέσα μας και κυρίως 
όταν συγκρίνονται οι παλιές με τις νεότερες. Αυτός 
ο τρόπος είναι κοινός σε όλους τους ανθρώπους 
ανεξάρτητα από τον χώρο και τον χρόνο. Η ζωή μας 
είναι μια συνεχής διαδικασία σχηματισμού και 
σύγκρισης εικόνων από τότε που καταλαμβάνουμε 
χώρο μέσα σε μια μήτρα μέχρι και την τελευταία 
αυτόνομη ανάσα μας. 



Οι πρωταρχικές χαρούμενες εικόνες που έχει ένας 
απλός άνθρωπος μέσα του συγκρίνονται συνεχώς με 
τις εικόνες που καταφτάνουν από όλες τις άλλες 
γυναίκες. Είναι οι νεότερες εικόνες χαρούμενες; 
Τότε η έννοια της γυναίκας είναι κάτι το άψογο. Το 
μητρικό στήθος των πρώτων θηλασμών είναι ίσης 
αξίας με το στήθος μιας φίλης που θα με στηρίξει σε 
μια δύσκολη στιγμή όπως και εκείνο που θα μου 
χαρίσει σταγόνες ηδονής. 
Τα παραπάνω ισχύουν για απλούς ανθρώπους που 
δρουν ατομικά έως και οικογενειακά ή έστω φιλικά 
σε σχέση με άλλους απλούς ανθρώπους. 

- Τι γίνεται όμως όταν οι άνθρωποι 
συνεταιρίζονται, αποτελούν ομάδα, γίνονται 
μέλη κόμματος; 

Τότε την πρώτη θέση καταλαμβάνει το συμφέρον 
της επιχείρησης, της ομάδας, του κόμματος, του 
δόγματος, της φυλής. Μπορεί αυτά να είναι λογικά 
και άκρως εξυπηρετικά για κάποιους αλλά δεν είναι 
φυσικά ούτε – έστω – φυσιολογικά. 
Σε μια τέτοια περίπτωση, η φίλη μοιάζει με 
κατάσκοπο ή και πειρατή που θα εισβάλει σε μια 
στιγμή αδυναμίας και θα αρπάξει το θησαυρό σου. Η 
συνάδελφος μεταμορφώνεται σε υπονομευτικό 
στοιχείο. Η σύζυγος αποδεικνύεται πόρνη, η κόρη 
ίσως να είναι το νόθο, το παράνομο παιδί. Όλα αυτά 
αποτελούν μια άλλη συλλογή γυναικείων εικόνων. 
Είναι η αρνητική μας συλλογή. Αυτές οι εικόνες 



σπάνια είναι δικά μας δημιουργήματα δηλαδή 
καθαρά δικά μας νοηματικά σχήματα. Η Μαρία η 
Μαγδαληνή είναι πόρνη κατά την επίσημη 
χριστιανική άποψη. Αυτή η κατάσταση αυτόματα 
έγινε δεκτή ως εικόνα για κάθε πιστό χριστιανό. Η 
Αντουανέτα της Γαλλίας, η Αικατερίνη τσαρίνα της 
Ρωσίας, η Αμαλία βασίλισσα της Ελλάδας όλες 
έχουν ένα στίγμα που δεν είναι βέβαια δικό μας 
στοιχείο αλλά ωστόσο έχει καταχωρηθεί μέσα μας 
και αποτελεί δική μας γνώση. Είναι στοιχεία που μας 
ήρθαν από αλλού αλλά κατάφεραν μια χαρά και 
αυτά να καταχωρηθούν μέσα μας. Είναι προϊόντα 
συλλογικών αποφάσεων τρίτων, έστω και αν 
ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Στις αυθόρμητες 
όμως καθημερινές συγκρίσεις που κάνουμε για 
γυναίκες, αυτά τα στοιχεία συνυπάρχουν μέσα μας 
και ξεπροβάλλουν. Είναι τα στερεότυπα άλλων που 
με έναν πρωτόγονο μηχανισμό τα ιδιοποιούμαστε σε 
τέτοιο βαθμό που νομίζουμε πως εμείς οι ίδιοι τα 
δημιουργήσαμε. Τα ΜΜΕ αυτό προσπαθούν να 
κάνουν στις μάζες, να τους δημιουργούν στερεότυπα 
συμπεριφοράς. Πολλές φορές αυτά τα στοιχεία 
επηρεάζουν, εμποδίζουν στη σωστή κρίση. Εκεί 
γινόμαστε άδικοι. Τότε δίνουμε και στην έννοια της 
γυναίκας αρνητικό πρόσημο. Συχνά μας παρασύρουν 
τέτοιες ξένες εικόνες και νιώθουμε – κυρίως σε 
καταστάσεις εκτός ελέγχου – πως αυτά τα κακά 
αποθηκευμένα στοιχεία ταιριάζουν και σε κάποια 
από τις δικές μας γυναίκες. 



Τα ίδια συμβαίνουν με τις αντίστοιχα τεχνητά 
ωραιοποιημένες εικόνες για την γυναίκα, όπως αυτές 
που αναφέρονται σε μοντέλα και ηθοποιούς. Κάπως 
ανάλογα λειτουργεί το σύστημα με τις δεκάδες 
θρησκευτικού περιεχομένου απεικονίσεις της 
Μαρίας, μητέρας του Ιησού. Όλες οι εικόνες της 
βρέθηκαν στη Ελλάδα, μετά από ονειρική συνομιλία 
με κάποιον (συνηθέστερα με κάποια) λες και η 
εβραία αυτή γυναίκα είχε κόλλημα με τον ελλαδικό 
χώρο και μάλιστα με τα πλέον βουκολικά στοιχεία 
του. 
Αν προσεκτικά μελετήσουμε την παγκόσμια ιστορία, 
θα διαπιστώσουμε πως συχνά κάποια γυναίκα 
συνυπάρχει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στα 
γεγονότα. Στην αρχαία Τροία η βασιλικής 
καταγωγής Κασσάνδρα χλευάστηκε. Η αθηναία 
εταίρα Ασπασία ήταν πίσω από τις περισσότερες 
πολιτικές αποφάσεις. Η αντίστοιχη κορίνθια, η 
Λαΐδα, κατάφερε να αλλάξει μια δικαστική απόφαση 
υπέρ της με μόνο επιχείρημα την γεωμετρία και την 
αρμονία στο κορμί της. 
Γενικώς στην αρχαία Ελλάδα η γυναίκα ήταν μόνιμα 
προσωπικό υπηρεσίας στον οίκο του συζύγου της 
(κάτι σαν τους σκλάβους) ή ιέρεια σε ναό. Δεν 
υπήρχαν ενδιάμεσα στάδια, δεν τους έδιναν άλλες 
ιδιότητες. Ως και οι θεές τους, στην πλειοψηφία 
τους, ήταν μία οργισμένη Ήρα ή μία αισθησιακή 
Αφροδίτη. Στο βαθύ και απαρχαιωμένο Ισλάμ η 
γυναίκα έχει μια πιο ξεκάθαρη έννοια. Θεωρείται 



μηχανή παραγωγής εργατικού προσωπικού ενώ την 
ίδια στιγμή συναντούμε μητριαρχικά κοινωνικά 
συστήματα σε μικρές ομάδες πληθυσμών στην 
Αφρική, σε νησιά του Ειρηνικού ωκεανού όπως και 
στα βάθη των δασών του Αμαζόνιου ποταμού. 
Από την επιστημονική πλευρά μαθαίνουμε πως η 
γυναίκα ήταν το πρώτο ανθρώπινο πλάσμα σε 
χρονική απόσταση κάπου 50.000 χρόνια από τον 
άνδρα. Κατά τα άλλα, το γνωστό παραμυθάκι θέλει 
πρώτο πλάσμα του δημιουργού τον άνδρα. Αλλά 
μέσα στη βιασύνη τους ο θεός των ανθρώπινων 
πλασμάτων έκανε τη γκάφα του. Ο Αδάμ 
δημιουργήθηκε από κατώτερες πρώτες ύλες, χώμα 
και νερό. Μετά αυτό το λασπώδες μίγμα 
ετερόκλητων γήινων υλικών έλαβε θεϊκή πνοή και 
ανέβηκε στην ιεραρχία των πλασμάτων. Η Εύα 
προήλθε από κομμάτι του Αδάμ. Άρα, προέρχεται 
από ανώτερο στην ιεραρχία πλάσμα. Επομένως είναι 
προικισμένο. Εκ γυναικός τα φαύλα έμαθε να 
παπαγαλίζει το βασιλόπουλο της ανατολικής 
Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, για να τον αποστομώσει 
μια πραγματικά μορφωμένη γυναίκα με το εκ 
γυναικός τα κρείττω. Όπως όλα δείχνουν τελικά αυτή 
η μάχη ακόμα συνεχίζεται. 
Σε αυτό το σημείο έχουμε μια ακόμα άποψη και την 
καταθέτουμε. Το πλάσμα αρχικώς ήταν ένα, ούτε 
άνδρας ήταν ούτε γυναίκα, ερμαφρόδιτο. Θυμηθείτε 
και το σύμπαν αρχικά ήταν ένα, μοναδικό και 
αδιαχώριστο. Το πλάσμα είχε δύο χέρια, δύο πόδια 



(μάλλον για να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα 
τετράποδα τριχωτά), δύο μάτια, δύο αφτιά αλλά και 
δύο ωοθήκες. Όλα ήταν έτσι φτιαγμένα ώστε να 
επιβιώνει αλλά κυρίως να είναι αυτόνομο στην 
αναπαραγωγή του. Εδώ πρέπει να υποθέσουμε πως 
μία από τις ωοθήκες περιείχε σπέρμα και η άλλη 
ωράριο. Με την ταυτόχρονη κάθοδο αυτών των 
γενετικών υλικών, από τις ωοθήκες προς τη μήτρα, 
δημιουργούνταν το ωό. Αυτό το πλάσμα δεν 
βρέθηκε ποτέ αλλά κάτι κυκλοφόρησε σαν 
παραμυθάκι που μιλούσε για ανδροπρεπείς γυναίκες. 
Αυτές είχαν τη δύναμη να υπερασπίζονται το χώρο 
τους πολεμώντας λυσσαλέα, σαν άνδρες, ενώ 
παράλληλα είχαν την τρυφερότητα της μητέρας. 
Τα σημερινά ανθρώπινα πλάσματα εξακολουθούν να 
έχουν πολλά όργανα εις διπλούν με μόνη εξαίρεση 
τις γυναικείες ωοθήκες και τους ανδρικούς όρχεις. 
Γιατί δύο όρχεις; Γιατί δύο θηλές στο αρσενικό 
στήθος; Γιατί απεργούν εναλλάξ οι ωοθήκες; Μήπως 
οι γυναίκες και οι άνδρες είναι εκείνο το αρχικό ον 
που χρειάσθηκε να διχοτομηθεί κι αυτά τα όργανα 
εξελίχτηκαν ώστε να εξυπηρετήσουν τον αρχικό 
σκοπό στη νέα σωματική τους κατάσταση; Ποιος ο 
σκοπός μιας τέτοιας διάκρισης σε φύλα; Πάντως 
είναι φανερό πως από τις ωοθήκες προέκυψαν οι 
όρχεις οι οποίοι έπρεπε να μετακινηθούν πιο 
χαμηλά, στη νέα τους κατάσταση. Όποτε αυτό δεν 
επιτυγχάνεται με φυσικό τρόπο, τότε επεμβαίνει ο 
χειρουργός, για να αντιμετωπίσει την κρυψορχία. 



Από ότι φαίνεται, αυτός ο χωρισμός δεν ήταν στα 
αρχικά στάδια. Το αρχικό πλάσμα είχε σχηματίσει 
τις δικές του εικόνες τις οποίες είχε βρει τρόπο να τις 
μεταβιβάζει κληρονομικά στους απογόνους του ως 
αναμνήσεις. Όταν οι απόγονοι υπέστησαν τον 
διαχωρισμό, η πληροφορία του ενός και μοναδικού 
πλάσματος υπήρχε και από αυτήν μάλλον 
προέρχεται η ανάγκη της ένωσης των δύο 
διαφορετικών κομματιών σε ένα. Αυτό το φαινόμενο 
ονομάζουμε ολοκλήρωση αλλά μπορούμε να το 
πούμε επανεμφάνιση, δεύτερη παρουσία του 
πλάσματος (μετά την αρχική του μορφή) ή 
εξαφάνιση των δύο ιδιαίτερων κομματιών. 
Πρέπει επίσης να παραδεχτούμε πως αυτή η 
συγκόλληση παρουσιάζει πολλά καταγεγραμμένα 
προβλήματα και πολύ συχνά τα μέλη που 
προσπαθούν να ενωθούν παραδέχονται πως χημικά 

δεν ταιριάζουν. Δεν μένει λοιπόν παρά να 
προσπαθήσουν και πάλι μέσα στα πλαίσια μιας 
διαδικασίας που το ένα μέλος δοκιμάζει πολλά από 
τα άλλα μέλη μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο ταίρι. 
Μήπως αυτό είναι το κριτήριο που χαρακτηρίζει τον 
άνθρωπο πολυγαμικό πλάσμα; Αν πράγματι είναι 
έτσι, τότε πάνε περίπατο όλες οι θεωρίες περί γάμου, 
όπως και η αγαμία των ιερωμένων και η αδιανόητη 
απαγόρευση συμμετοχής των γυναικών σε 
ιερουργίες. Πολλά στραβά φαίνεται έχουμε 
συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια. Πολλές οι 
απορίες και οι υποψίες που γεννιούνται σε έναν νέο 



άνθρωπο αλλά ελάχιστες έως ανύπαρκτες ή εντελώς 
ανεπαρκείς αν όχι παραπλανητικές είναι οι 
εξηγήσεις. 
Έτσι, δεν έχει νόημα να συζητάμε για την έννοια της 
γυναίκας, ως αυτόνομης ύπαρξης αλλά μάλλον είναι 
καλύτερα να συζητάμε για το ένα κομμάτι του 
ανθρώπου το οποίο φέρει την καταδίκη ή το 
προνόμιο να στηρίζει την αναπαραγωγική 
διαδικασία σε μεγαλύτερο ποσοστό από το άλλο 
κομμάτι, τον άνδρα. Κάτι όμως πρέπει να βοηθήσει 
αυτήν τη διαδικασία, τουλάχιστον να ξεκινήσει. 
Αυτό το κάτι φαίνεται πως είναι ο έρωτας. 

Μικροποσότητα χημικής ουσίας που δεν φθείρεται, 
δεν συμμετέχει στη χημική ένωση αλλά είναι ο 
απαραίτητος καταλύτης. Θεϊκή μανία τον θέλει ο 
Πλάτωνας, μικρό θεό η αρχαιοελληνική κοινωνία. 
Έχει τη μορφή μικρού παιδιού, νέου ανθρώπου 
(άλλη σύμπτωση αυτή). Εξ ορισμού ο έρωτας είναι 
απαραίτητος στο ξεκίνημα. Γιατί όμως οι άνθρωποι 
τον θέλουν τσιμπούρι πάνω τους, συντροφιά στη 
δυαδική παρεούλα τους; Γιατί όλοι μιλούν για τον 
έρωτα; Αυτό είναι ακόμα μια ανεξήγητη κατάσταση 
ή μήπως τελικά επιβεβαιώνουμε με τις ερωτικές μας 
ενασχολήσεις ότι αυτό είναι το ύψιστο καθήκον μας 
(ο προορισμός μας) γι αυτό και η ανταμοιβή μας σε 
μορφή ηδονής; Όλοι μακαρίζουμε τη γιαγιά που 
πέθανε στα 101 χρόνια της και απέκτησε 5 παιδιά, 
15 εγγόνια και 30 δισέγγονα. Γιατί; Μια γυναίκα 
ήταν με σπουδές της Β’ Δημοτικού σχολείου. 



Πέρασε μια ζωή με ταλαιπωρία σε κάποιο ορεινό 
χωριό της πατρίδας μας. Δεν έγραψε σοφά βιβλία 
ούτε μας έδωσε λύσεις σε οικονομικά προβλήματα. 
Αν όμως το δείτε με μια άλλη ματιά, αυτή η γυναίκα 
επιτέλεσε το σκοπό της επιτυχώς. Άφησε απογόνους, 
πολλούς απογόνους. 
Ακόμα ένα παράδοξο είναι αυτό που στο ανθρώπινο 
σώμα εκκρίνει ναρκωτικές ουσίες οι οποίες 
καταπραΰνουν τους πόνους, μόλις αρχίσει το 
ερωτικό παιχνίδι, Τι συμβαίνει εδώ; Γιατί όλα 
συμβάλλουν να εξυπηρετηθεί αυτή η ερωτική 
διαδικασία; 
Μέσα από τα πολλά e-mails που κυκλοφορούν στο 
διαδίκτυο, με θέμα την γυναίκα, διαλέξαμε και σας 
παρουσιάζουμε το επόμενο. 
Όταν ο Θεός έφτιαχνε την γυναίκα, εργαζόταν μέχρι 
αργά την 6η μέρα της δημιουργίας του κόσμου. Ένας 
άγγελος τον πλησίασε και του είπε: 
Α. Γιατί σπαταλάς Κύριε τόσο χρόνο γι αυτό το 
πλάσμα; 
Θ. Πρέπει να πληροί πολλές προδιαγραφές, 
χρειάζεται δουλειά μέχρι να την τελειοποιήσω. Πρέπει 
να παίζει περισσότερους από 200 ρόλους. Να μπορεί 
να φτιάξει όλων των ειδών τα φαγητά, να περιποιείται 
πολλά παιδιά, μικρά και μεγάλα, να δίνει μια αγκαλιά 
που να γλυκαίνει τον πόνο σε ένα παιδικό γόνατο 
αλλά και σε μια πληγωμένη καρδιά. Και όλα αυτά να 
τα κάνει μόνο με τα δύο της χέρια. 



Α. Μόνο δύο χέρια για τόσα πολλά; 
Θ. Και αυτό είναι το βασικό μοντέλο. 
Α. Τότε είναι πολλή δουλειά για μια μέρα, Κύριε. 
Ξεκουράσου σήμερα και αύριο να την ολοκληρώνεις. 
Θ. Όχι, σήμερα θα την τελειώσω, είμαι πια τόσο 
κοντά στην ολοκλήρωσή της και θα είναι το πιο τέλειο 
πλάσμα μου. Θα θεραπεύεται μόνη της, όταν 
αρρωσταίνει. Θα εργάζεται 18 ώρες την ημέρα. 
 

Ο άγγελος πλησίασε και άγγιξε το πλάσμα του Θεού. 
Α. Μα την έφτιαξες τόσο μαλακή Κύριε, πώς θα 
καταφέρει να τα κάνει όλα αυτά; 
Θ. Είναι μαλακή μα και δυνατή. Μπορεί να αντέξει 
και να αντεπεξέλθει σε πολλά δύσκολα πράγματα. 
Α. Μπορεί να σκεφτεί; 
Θ. Και να σκεφτεί και να αιτιολογήσει και να 
διαπραγματευτεί και να αποφασίσει. 
 

Ο άγγελος άγγιξε την γυναίκα στο μάγουλο. 
Α. Κύριε, η δημιουργία σου στάζει. Φαίνεται πως την 
φόρτωσες με πολλά βάρη. 
Θ. Δεν στάζει, δακρύζει. 
Α. Τι το θέλει αυτό; 
Θ. Τα δάκρυα είναι ο τρόπος να εκφράσει τη λύπη 
της, τις αμφιβολίες της, την αγάπη της, τη μοναξιά 
της, τον πόνο της και την υπερηφάνεια της. 
 

Αυτό έκανε μεγάλη εντύπωση στον άγγελο που είπε: 



Α. Κύριε, είσαι ιδιοφυΐα, αυτό είναι αριστούργημα. 
Σκέφτηκες τα πάντα και το δημιούργημά σου είναι 
υπέροχο. 
Και έτσι είναι, το διαπιστώνουμε καθημερινά και 
εμείς, οι πιο απλοί άνθρωποι, πως η γυναίκα, σε όλες 
τις κοινωνικές ομάδες πάνω στη Γη, έχει αντοχές 
που εντυπωσιάζουν τον άνδρα. 
Μπορεί να διαχειριστεί πολλά προβλήματα, να έχει 
πολλές ευθύνες. 
Δημιουργεί ευτυχία, αγάπη και έχει άποψη. 
Χαμογελάει, όταν θέλει να τσιρίξει. 
Τραγουδάει, όταν θέλει να κλάψει. 
Κλαίει, όταν είναι ευτυχισμένη. 
Γελάει, όταν φοβάται. 
Δίνει μάχη για τα πιστεύω της. 
Αντιμάχεται την αδικία. 
Δεν δέχεται το όχι, όταν διαβλέπει μια καλύτερη 
λύση. 
Δίνει τον εαυτό της για την προκοπή της οικογένειάς 
της. 
Σωπαίνει, όταν καταλαβαίνει πως τα λόγια θα 
χειροτερέψουν την κατάσταση. 
Συνοδεύει τη φοβισμένη φίλη της στο νοσοκομείο. 
Η αγάπη της είναι χωρίς όρους. 
Κλαίει, όταν τα παιδιά της κερδίζουν στη ζωή τους. 
Είναι ευτυχισμένη, όταν οι φίλοι της τα 
καταφέρνουν. 
Χαίρεται, όταν ακούει για μια γέννηση ή έναν γάμο. 



Είναι συντετριμμένη, όταν χάνεται κάποιος 
συγγενής ή φίλος, αλλά πάντα βρίσκει τη δύναμη να 
συνεχίσει στη ζωή. 
Γνωρίζει πως με ένα φιλί και μια ζεστή αγκαλιά 
γιατρεύεται ο μέσα πόνος. Ξέρει να παινεύει και να 
ξεκουράζει τον καλό της. 
 

Θ. Έχει όμως ένα ελάττωμα. 
Α. Ποιο; 
Θ. Γρήγορα ξεχνά τι αξίζει και πόσο καλό μπορεί να 
κάνει. Πολύ εύκολα μπορεί να καταστρέψει τα πάντα. 
Α. Ίσως τότε, Κύριε, να μην πρέπει να την φτιάξεις. 
Θ. Ας κρίνει μόνη της το σωστό. Εγώ της έδωσα τα 
πάντα. 
 

Τελικά είναι αλήθεια, πως οι γυναίκες δεν 
επικοινωνούν με τον εαυτό τους αλλά με κάποιον 
άλλο εαυτό που εκείνες έχουν δημιουργήσει. Τον 
έχουν κάπου καλά κρυμμένο και τον 
συμβουλεύονται, όποτε εκείνες κρίνουν πως έτσι 
πρέπει να κάνουν. Όπου χρειαστεί, επιστρατεύουν 
τις κατάλληλες φιλικές συμβουλές. 
Από την άλλη πλευρά, την καθαρά ανθρώπινη, τα 
πράγματα είναι λίγο έως πολύ διαφορετικά. Μέσα 
στην κοινωνία μας, από τα πολύ παλιά χρόνια, 
επικρατεί ο άνδρας που θεωρεί και την γυναίκα 
αντικείμενο στη ζωή του. Ένα ακόμα αντικείμενο 
ανάμεσα στα άλλα. Κάποιοι άνδρες συχνά 
αποκαλούν μια γυναίκα ερωτική ή σεξουαλική ή 



απλά την αποκαλούν σέξι δηλώνοντας πως αυτό το 
χαρακτηριστικό τους ενδιαφέρει περισσότερο. Άλλοι 
άνδρες θεωρούν πως μια γυναίκα πρέπει, πριν από 
κάθε άλλο, να συμβάλλει οικονομικά στην κοινή 
τους πορεία. Άλλοι έχουν την πεποίθηση πως τα 
παιδιά και η ανατροφή τους είναι το κύριο έργο μιας 
γυναίκας. Φυσικά υπάρχουν και αυτοί που επιμένουν 
πως όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά και πολλά 
άλλα πρέπει να τα έχει κάθε γυναίκα. 
Δυστυχώς αυτές οι ιδέες απαρτίζουν το σημερινό 
πολιτισμό μας. Αποτελούν εξαίρεση όσοι θέλουν την 
γυναίκα πρώτα άνθρωπο (ισότιμη με τον άνδρα) και 
στη συνέχεια αναγνωρίζουν τις όποιες ικανότητές 
της στον έρωτα, στη μαγειρική, στη διακόσμηση, 
στην ανατροφή των παιδιών και στα υπόλοιπα. Το 
περίεργο είναι πως και οι γυναίκες έχουν συμβάλλει 
σε αυτήν τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης σχετικά 
με τη φύση και τη θέση τους. Μάλλον απέχει πολύ 
ακόμα εκείνη η ημέρα που θα υλοποιηθούν οι 
προτάσεις της Σιμόν ντε Μποβουάρ. 
Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις. Είναι όλες αυτές οι 
γυναίκες που νιώθουν πως πρέπει να φύγουν από μία 
σχέση έστω και αν δεν έχουν αποφασίσει πού 
θέλουν ή πού πρέπει να πάνε μετά. Το κρίσιμο και 
πρωτεύον σημείο σε μια τέτοια περίπτωση είναι η 
εκτίμηση της κατάστασης εκ μέρους της γυναίκας. 
Όταν η (ερωτική) φωτιά πάψει να την ζεσταίνει και 
πριν εξελιχτεί σε πυρκαγιά, τότε, πόσο έτοιμη είναι 
αυτή η γυναίκα, να αποφασίσει το πότε πρέπει να 



απομακρυνθεί; Αν θα πάρει αυτήν την απόφαση ή 
όχι, είναι δική της, προσωπική, επιλογή. Το πού θα 
πάει είναι ένα άλλο ερώτημα στο οποίο οφείλει να 
απαντήσει πρώτη η κοινωνία. Γιατί η κοινωνία έχει 
χρέος να υποστηρίζει τα μέλη της μέσα από 
κατάλληλους θεσμούς, όταν σπάσει το βασικό 
κύτταρο της σχέσης ή της οικογένειας. Δεν θα ήταν 
καθόλου άσχημο, αν οι γυναίκες κατοικούσαν κάπου 
χωρίς άνδρες. Έλα όμως που δεν είναι έτσι, γιατί 
γυναίκες και άνδρες πρέπει να είναι κοντά. Και τα 
πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα, όταν η 
γυναίκα ξεχνάει ποια είναι και προσπαθεί να 
συγκριθεί με κάτι το κατώτερο. Γιατί ο άνδρας είναι 
κατώτερο ον και κάθε γυναίκα κάποτε ανακαλύπτει 
αυτήν τη μικρή αλήθεια. Όταν από αυτήν τη 
σύγκριση γίνει ολοφάνερη η κατωτερότητα του 
άνδρα, τότε τα χάνει. Της είναι πολύ δύσκολο να 
καταλάβει πως ο άνδρας παίζει ένα ρόλο που 
κάποιος άλλος του ανάθεσε. Δεν τον διάλεξε ο ίδιος. 
Είναι και αυτός απλά ένας ηθοποιός μέσα στο θίασο 
της φύσης. Ο ρόλος του είναι απλός, αν και 
καταλυτικός. 
Τα όνειρα της γυναίκας είναι ιερά. Όταν από μικρή 
φαντάζεται τον πρίγκιπά της, τον ανεβάζει στο δικό 
της επίπεδο. Κι όταν κάποια στιγμή τον συναντήσει, 
εξακολουθεί να τον κρατάει σε αυτό το υψηλό 
επίπεδο παρόλο που τώρα κάποια σημάδια δεν 
συμφωνούν. Εκείνη επιμένει. 



Όταν αργότερα γίνει ζευγάρι με τον καλό της, το 
όνειρό της έχει ακόμα την ίδια υπόσταση μόνο που 
τώρα ελπίζει πως ο καιρός και οι δικές της 
υπηρεσίες θα νικήσουν το όποιο εμπόδιο. 
Ο καιρός περνάει, κάποιο παιδί έρχεται στην 
οικογένεια, που δυναμώνει αυτό το όνειρο, παρόλο 
που τώρα έχει πιο ισχυρές ενδείξεις για δυσκολίες. 

Δεν εννοεί να καταλάβει πως ο άνδρας της δεν είναι 
πρίγκιπας ούτε κάτι άλλο, παρά ένας χωμάτινος 
γίγαντας που απλά παλεύει κάπου εκεί στο πλάι της, 
γι αυτήν και τα παιδιά τους. Η καθημερινότητα τον 
απορροφά ενώ οι προκλήσεις που βγαίνουν στο 
δρόμο του δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια κατάθεση 
προσφοράς στην καλή του. Κυνηγάει λοιπόν θέσεις, 
καλύτερες αμοιβές, για να της δείξει πως όλα αυτά 
τελικά της τα προσφέρει. Ντύνεται καλύτερα για 
εκείνη, για να κρατάει ζωντανό το ενδιαφέρον της γι 
αυτόν. Τα δικά του όνειρα δεν έχουν ποτέ βάθος, 
είναι ακόμα μια προσφορά για την οικογένεια. 
Η γυναίκα όμως δεν ασχολείται με τα ταπεινά, τα 
γήινα. Δεν μπορεί να καταλάβει πως αυτός δεν είναι 
πλασμένος για κάτι ανώτερο, κάτι υπέροχα 
φανταστικό όπως εκείνη το έχει στο δικό της μυαλό. 
Σε αυτό ακριβώς το σημείο έρχεται η αθώα 
σύγκρουση δεν με καταλαβαίνει. Το επόμενο βήμα 
είναι τα παράπονα. Μετά εμφανίζεται η 
δυσαρέσκεια, η απογοήτευση, η απομάκρυνση, ο 
εγωισμός και στο τέλος η αποξένωση. Το παραπάνω 
σενάριο ισχύει με την προϋπόθεση πως κανείς άλλος 



δεν έχει εμπλακεί μέχρι τώρα στην υπόθεση του 
ζευγαριού. Είναι ακόμα οι δύο τους και μόνον αυτοί. 
Αν θελήσουμε να προσμετρήσουμε και τις … 
προσφορές των άλλων (γονείς, αδέλφια, συνάδελφοι, 
τουρίστες, αλεξιπτωτιστές, ανταγωνιστές) τότε τα 
πράγματα κινούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα και 
εξελίσσονται ακόμα πιο καταστρεπτικά για το 
ζευγάρι. Ασφαλώς υπάρχουν και άλλοι που φιλότιμα 
προσπαθούν να συγκολλήσουν τα κομμάτια. Να 
ξαναγυαλίσουν τις επιφάνειες. Να βοηθήσουν όπως 
μπορούν. Το κακό είναι πως όλοι αυτοί έχουν κατά 
νου τα τυπικά και οι συμβουλές τους δεν μπορούν να 
εισχωρήσουν σε βάθος, είναι επιφανειακές. Σπάνια 
θα βρεθεί ο σοφός που θα χτυπήσει στο κέντρο του 
κακού, θα αναστατώσει το κατεστημένο, θα 
ξυπνήσει καλά και ευγενικά αισθήματα. 
Το πρόβλημα σχηματίζεται κάπου βαθιά μέσα στη 
γυναίκα και παίρνει τη μορφή της προδοσίας, κάτι 
σαν εξαπάτηση. Σε ένα τέτοιο στάδιο, μπορεί να 
βρει ανταπόκριση μόνο από μια άλλη γυναίκα, 
συνήθως ομοιοπαθή. Συχνά βλέπουμε τέτοιες παρέες 
γυναικών να αναμασούν τα ίδια και τα ίδια χωρίς 
όμως να διαφαίνεται λύση στον ορίζοντα. Και πώς 
να φανεί μια τέτοια λύση που έχει ως αντικείμενο 
τον άνδρα, το αιώνιο αντίπαλο δέος μιας γυναίκας, 
το αποχωρισμένο από καιρό μισό της, που 
ξεχάστηκε κάπου αλλού και απέκτησε άλλες 
συνήθειες, πήγε από άλλους δρόμους και έμαθε 
αλλιώς; 



Κι όμως υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Πριν 
φτάσει να σκέπτεται ως γυναίκα το θηλυκό, πρέπει 
να μάθει (άραγε από ποιόν;) τι επικρατεί μέσα της 
και τι έξω από αυτήν. Τι ονειρεύεται και τι 
συμβαίνει στην πραγματικότητα. Τι περιμένει να 
βρει και τι υπάρχει διαθέσιμο. Σίγουρα θα έχετε 
ακούσει την έκφραση παλιά μου γνώση να σε είχα 
πρώτα όπως σίγουρα θα έχετε καταλάβει τι είναι η 
πείρα, για την οποία κάποιοι λένε - αστειευόμενοι - 
πως είναι άχρηστη, όταν την αποκτήσεις. Αν 
αναρωτηθείτε, γιατί στην πολύ νεαρή ηλικία, οι 
άνθρωποι δεν έχουν πείρα, μοιραία θα πέσετε πάνω 
στη φύση και σε όσα λέγαμε πριν. Η φύση απαιτεί 
αναπαραγωγή και μόνο αναπαραγωγή. Δεν την 
ενδιαφέρει ο γάμος, η μονιμότητα των συζύγων ούτε 
τίποτα άλλο που εμείς οι άνθρωποι επιχειρούμε και 
βίαια επιβάλλουμε ως κοινωνικό θεσμό. 
Αν θέλουμε να δούμε κάπως αλλιώς την γυναίκα, ως 
πλάσμα της φύσης, θα λέγαμε πως η γυναικεία φύση 
της προσομοιάζει στα υγρά, στα ρευστά. Η ίδια η 
φύση της, στην ανδροκρατούμενη κοινωνία, την 
αναγκάζει να έχει αυτήν τη συμπεριφορά. Είναι ο 
μόνος τρόπος να δαμάσει τη σκληρότητα του 
αρσενικού. Δρα, τις περισσότερες φορές, όπως το 
νερό της θάλασσας, που με επιμονή και αδιάκοπα 
διαβρώνει το βράχο, μετατρέποντάς τον σε κομμάτια 
και κάθε κομμάτι σε ολοένα μικρότερο μέχρι να 
μετατραπεί σε άμμο. Έτσι έχουν δημιουργηθεί όλες 
αυτές οι ακρογιαλιές, στις οποίες αισθανόμαστε 



τόσο υπέροχα. Αντίθετα, αυτόματα αποστρέφουμε 
το βλέμμα μας από τις περιοχές με τα απότομα και 
δύσκολα βράχια. Εκεί, μόνον κάποιοι άνδρες 
συνεχίζουν να τα «δαμάζουν» επιδεικνύοντας τις 
αναρριχητικές τους ικανότητες. 
Στη ρευστότητα της γυναικείας φύσης οφείλονται 
όλες οι ξαφνικές αλλαγές στη συμπεριφορά της. 
Σχεδόν σε κάθε της εκδήλωση, από τη μόδα και το 
μακιγιάζ μέχρι τις πιο σκληρές αποφάσεις που θα 
πάρει στη ζωή της, αυτή η ρευστότητα είναι πάντα 
παρούσα. Γι αυτό συχνά την κατηγορούμε – εντελώς 
λανθασμένα - για αστάθεια. Κι όμως! Η γυναίκα 
χάρη σε αυτήν τη ρευστότητα μπορεί και 
προσαρμόζεται τις περισσότερες φορές σε όλα. 
Όπως ακριβώς κάνει το νερό που προσαρμόζεται 
στο σχήμα του δοχείου. Ο άνδρας δεν έχει μάθει 
ακόμα να προσαρμόζεται. Επιμένει να διατηρεί ένα 
άκαμπτο, σταθερό σχήμα στο χαρακτήρα του. Όταν 
βρίσκεται σε θέση εξουσίας, απαιτεί την 
προσαρμογή των πάντων στο δικό του σχήμα. Αυτή 
είναι μια καθαρά ηγεμονική νοοτροπία. Η 
ανθρώπινη ιστορία είναι γεμάτη από περιπτώσεις 
ηγεμόνων, που έκαναν ακόμα και φρικτά 
εγκλήματα, προκειμένου να διατηρήσουν τη θέση 
τους. 
Με άλλα λόγια, ενώ τα πάντα συμβάλλουν στην 
άποψη πως ο άνθρωπος είναι προϊόν της φύσης και 
μπορεί να επιβιώσει μέσα σε αυτήν τηρώντας 
βασικούς νόμους τελικά, εμείς οι άνθρωποι κάνουμε 



μια γιγάντια προσπάθεια να αποκοπούμε από αυτούς 
τους νόμους. Να επιβάλλουμε άλλους νόμους και να 
υποχρεώσουμε όλους τους υπόλοιπους να τους 
ακολουθούν. Μάλιστα έχουμε από πριν ορίσει και 
τις ποινές για τυχόν παράβαση αυτών των 
ανθρώπινων κοινωνικών νόμων. 
Πιο σωστό θα ήταν να αφήσουμε ήσυχη τη φύση. 
Να συμμορφωθούμε με την αναπαραγωγική επιταγή 
της αλλά να φροντίσουμε, ως ανθρώπινη κοινωνία, 
για δύο πράγματα. Πρώτον, να μην εμποδίζουμε την 
πλήρη ελευθερία των ανθρώπινων φυσικών 
πλασμάτων στις πολύ προσωπικές σχέσεις τους. 
Δεύτερον, να λάβουμε μέτρα, φροντίδα για τα παιδιά 
μας που ως νέοι άνθρωποι εισέρχονται στην ίδια με 
μας κοινωνία. Κάπως πιο απλά, να σκεφτούμε πως 
δεν είναι αναγκαίο να πληγώνονται δύο άνθρωποι, 
με μοναδικό λάθος την υπόσχεση που έδωσαν 
κάποτε αυθόρμητα ή κάτω από κοινωνικές πιέσεις. 
Δεν χρειάζονται δάκρυα, φωνές, ταραχές, δικηγόροι, 
δικαστήρια, διαζύγια και φυσικά δεν χρειάζονται 
υποσχέσεις, αρραβώνες, γάμοι, επέτειοι και άλλα 
τέτοια. Έχουμε φτάσει σε μια τέτοια κατάσταση; 
Είμαστε έτοιμοι, να δούμε αυτήν την πλευρά; Αν 
όχι, απέχουμε πολύ ακόμα; Τουλάχιστον μπορούμε 
να συζητάμε αυτό το πρόβλημα με απόλυτα φυσικά 
επιχειρήματα, χωρίς παραισθήσεις, προκαταλήψεις, 
θρησκευτικά δεδομένα, οικονομικά προηγούμενα 
και ταξικά περιχαρακώματα; 



Παρατηρήσεις 

1. Η γυναίκα δεν κάνει φίλη μια άλλη γυναίκα, αλλά την 
χρησιμοποιεί σαν συνομιλήτρια. Την αποδέχεται, στα 
όσα της φανερώνει, με την προϋπόθεση να 
πληρούνται κάποια απαραίτητα πράγματα, όπως η 
συγκατάβαση και η εχεμύθεια. Αυτό συμβαίνει γιατί 
οι γυναίκες – γενικά, και στα περισσότερα μέρη του 
πλανήτη - είναι ουσιαστικά απομονωμένες από το 
ευρύ κοινωνικό σώμα. Περισσότερες είναι οι 
εκδηλώσεις συμπαράστασης και οίκτου παρά η 
διάθεση για ένωση και σύμπραξη μεταξύ των 
γυναικών. Οι «γυναικείες φιλίες» χαλάνε μόλις η φίλη 

τολμήσει να επιμείνει στα αντίθετα. Το ίδιο 
συμβαίνει, αν η «συμβουλή» μιας  φίλης αποδειχτεί 
λάθος ή προϊόν δικών της απωθημένων. Γιατί 
συμβαίνει αυτό; Η εξήγηση μάλλον πρέπει να 
αναζητηθεί στο ότι η γυναίκα από πολύ παλιά ένιωθε 
ασφαλής μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο, το σπίτι 
της. Ακόμα και αν έβγαινε για λίγο έξω από αυτόν, 
πάντα είχε τη δυνατότητα να επιστρέψει εκεί μέσα 
που θα ένιωθε βολικά και άνετα αλλά κυρίως θα ήταν 
η κυρίαρχη του χώρου. Γι αυτό, δεν έμαθε να 
συνεργάζεται με άλλους έξω από τη σπηλιά της. Στα 
επόμενα χρόνια, η γυναίκα θα είναι όλο και 
περισσότερο εκεί έξω και αυτό θα την αναγκάσει 
τελικά να συμπεριφέρεται όπως ο σημερινός άνδρας. 
Θα πάψει τότε να κάνει εικονικές φιλίες – συμμαχίες 
και θα επιδιώξει την ειλικρινή επικοινωνία με 
εκπροσώπους και από τα δύο φύλα. 

2. Η γυναίκα κάνει φίλο έναν άνδρα. Αυτό οφείλεται 
στην έντονη επιθυμία της να είναι κοντά στο άλλο της 
μισό, από αυτό που αποχωρίστηκε πριν πάρα πολλά 
χρόνια. Όσα αντίθετα και αν ακούσει από τον άνδρα - 
φίλο, θα τα δει με προσοχή και θα τα σκεφτεί πολύ. 



Ίσως, στο τέλος, οργισμένη να τα απορρίψει αλλά θα 
προσπαθήσει πολύ να μην χαλάσει τη φιλία μαζί του. 

3. Η γυναίκα υπόκειται σε περιχαρακώσεις όπως όλοι οι 
άνθρωποι αλλά δυστυχώς έχει και άλλες, πολύ 
περισσότερες, λόγω του φύλου της. Αυτή τη φορά οι 
άνδρες είναι εκείνοι που την περιορίζουν – αν και «τα 
φράγματα σπάνε» το ένα μετά το άλλο με την πάροδο 
του χρόνου. 

4. Η γενική διαπίστωση για την γυναίκα αναφέρει πως 
είναι πιο δυνατή (ως οργανισμός), πιο ευαίσθητη (ως 
μέλος που υφίσταται μια αδικία ή πιέζεται από 
περίεργες συνθήκες) και πολύ πιο κοντά στον εαυτό 
της. Οι περισσότερες καταφέρνουν να σκέπτονται 
έξυπνα – κάτω από συναισθηματική φόρτιση – αλλά 
δυστυχώς οι περισσότερες πράττουν ανόητα. 

5. Οι γυναίκες επιθυμούν να έχει ο άλλος στραμμένη την 
προσοχή του σε αυτές, ως πλάσματα, και όχι στα 
σωματικά τους χαρακτηριστικά. 

6. Οι γυναίκες δίνουν sex προσδοκώντας να πάρουν 
αγάπη γιατί το κέντρο αποφάσεων είναι η καρδιά 
τους. 

7. Γενικά η γυναίκα είναι σε πιο πλεονεκτική θέση από 
έναν άνδρα. Ο άνδρας πρέπει να πλησιάσει τη γυναίκα 
και εκείνη μπορεί να τον δεχτεί ή να τον απορρίψει. Η 
ίδια δεν απορρίπτεται παρά μόνο στις πολύ νεαρές 
ηλικίες όπου επικρατεί άγνοια και τα λάθη είναι η 
καθημερινή συνήθεια. Στις μεγάλες ηλικίες η γυναίκα  
απορρίπτεται από το σύντροφό της μόνο αν μια κακή 
κατάσταση λιμνάζει για καιρό. Ο άνδρας τότε την 
θεωρεί ανίκανη ή ανένδοτή να επιχειρήσει κάποια 
αλλαγή. 

8. Αυτοί που ξέρουν από γυναίκες, αποδέχονται «τις 
φιλικές σειρήνες» του Ν. Εγγονόπουλου. 



Έχουνε οι γυναίκες π' αγαπούμε 

θεία την ουσία 

κι όταν σφιχτά στην αγκαλιά μας 

τις κρατούμε 

με τους θεούς κι εμείς γινόμαστ' όμοιοι 
στηνόμαστε σαν άγριοι πύργοι 
τίποτε δεν είν' πια δυνατό να μας κλονίσει 
με τα λευκά τους χέρια 

αυτές γύρω μας γαντζώνουν 

κι έρχονται όλοι οι λαοί 
τα έθνη 

και μας προσκυνούνε 

φωνάζουν 

αθάνατο 

στους αιώνες τ' όνομά μας 

γιατί οι γυναίκες π' αγαπούμε 

την μεταδίνουν 

και σ' εμάς 

αυτή τη θεία τους 

ουσία. 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ο Άνδρας 

 

Από μόνη της αυτή η λέξη παραπέμπει σε κάτι το 
δυνατό, το σκληρό, το γενναίο, το πολεμικό, καμιά 
φορά και ηρωικό. Χιλιάδες χρόνια τώρα οι πόλεμοι 
προκαλούνται από άνδρες και, στις πρώτες 
τουλάχιστον γραμμές μετώπου, οι εισβολείς 
αντιμετωπίζονται πάντα από άνδρες. 
Ο άνδρας λοιπόν φαίνεται να είναι πιο κοντά στην 
επιθετικότητα, στη βιαιότητα, στην καταστροφή, 
στην άδικη συμπεριφορά. Όμως άνδρας σημαίνει 
πολλές φορές και προστασία στις δύσκολες 
περιστάσεις. ΑλεξΑνδρος είναι αυτός που 
αποκρούει τους επιτιθέμενους άνδρες αλλά και 
αυτός που με τις ικανότητές του, προστατεύει τους 
άνδρες του. Εμπνευσμένοι και ικανοί στρατηλάτες 
οδήγησαν κατά καιρούς τους άνδρες τους μέσα από 
κακουχίες και ταλαιπωρίες, χιλιάδες χιλιόμετρα 



μακριά από τον τόπο τους. Μέσα από στερήσεις και 
απαρνήσεις πέτυχαν να κυριεύσουν τεράστιες 
εκτάσεις για πολλά χρόνια. Κι όμως, τις 
περισσότερες φορές έσπειραν τον όλεθρο και 
έμειναν στην ιστορία ως σφαγείς, άθλιοι, βάρβαροι 
και απολίτιστοι κατακτητές. 
Όσο πιο δύσκολες ήταν οι καθημερινές καταστάσεις 
σε έναν τόπο, τόσο πιο εύκολα οι άνδρες εκεί 
αποφάσιζαν και ξεκινούσαν επιδρομές στις 
γειτονικές περιοχές. Τον περασμένο αιώνα, 
εκατοντάδες χιλιάδες άνδρες πήραν μέρος σε 
πολεμικές συγκρούσεις που στοίχισαν τη ζωή σε 
εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον πλανήτη. 
Ολόκληρη η παγκόσμια ιστορία απαριθμεί σχεδόν 
μόνο τέτοιες πολεμικές περιπέτειες. Αυτές οι 
πολεμικές συγκρούσεις εξακολουθούν να είναι 
ανεξάντλητο και αγαπημένο θέμα συγγραφέων και 
σκηνοθετών. Οι εθνικές επέτειοι, όλων των 
σημερινών κρατών, αναφέρονται σε πολεμικά 
γεγονότα που κέρδισαν ή απελευθέρωσαν πάτρια 
εδάφη. Και πίσω από όλα αυτά πάντα ένας ή 
περισσότεροι άνδρες ήταν οι πρωταγωνιστές. Αν ο 
Θεός έπλασε τη γυναίκα του προηγούμενου 
κεφαλαίου, ποιος μπορεί να έπλασε τον άνδρα; 
Σε πολλές κοινωνίες, ακόμα και σήμερα, ο άνδρας 
θεωρείται πως είναι το απαραίτητο εξάρτημα, αυτό 
που θα κληθεί να αντιμετωπίσει τα δεινά που 
σκορπίζει στο διάβα του ο επιδρομέας, ανθρώπινος ή 



φυσικός. Γι αυτό το γεννήθηκε αγόρι είναι για 
πολλούς μια χαρούμενη και ελπιδοφόρα είδηση. 
Ο γιος είναι η μεγάλη επιβεβαίωση του πατέρα, γιατί 
διαιωνίζει επάξια το είδος και προσθέτει ακόμα μια 
μάχιμη μονάδα στην επίθεση ή στην άμυνα. Η 
μητέρα οπωσδήποτε καταξιωμένη κι αυτή στα μάτια 
του άνδρα της αλλά κυρίως της πεθεράς της, 
απολαμβάνει τις δάφνες του κατορθώματός της. 
Ελάχιστοι γνωρίζουν, πως μόνο τα χρωμοσώματα 
του άνδρα μπορούν να καθορίσουν το φύλο του 
παιδιού. Ποιος όμως έχει το απαραίτητο ηθικό 
ανάστημα να πάρει την πρέπουσα θέση απέναντι στο 
σόι που απαιτεί αγόρι; 
Για το νεοφερμένο αρσενικό πάντα θα υπάρχει 
άφθονη τρυφερότητα από τη μαμά αλλά κι ο 
μπαμπάς θα τρέφει μεγάλες προσδοκίες γι αυτό. 
Προσέχουν όμως ιδιαίτερα τα παιχνίδια του, που θα 
πρέπει να μην μοιάζουν με εκείνα των κοριτσιών! 
Δεν πρέπει το περιβάλλον να δημιουργεί στο μωρό 
επιπλέον ευαισθησίες. Είναι σημαντικό να μην 
παρεκκλίνει από το αντρικό πρότυπο, που θεωρείται 
απαραίτητο! 
Θα μεγαλώσει λοιπόν το βλαστάρι, με μια μαμά που 
θα είναι πάντα στο πλευρό του αρνούμενη 
πεισματικά κάθε δική της καλοπέραση προκειμένου 
να ανταποκριθεί με αυταπάρνηση ακόμη και στο 
παραμικρό φτέρνισμα του γιου της. 



Το μικρό αγόρι, ακόμα και ως νήπιο, θα αισθανθεί 
τις πρώτες ανησυχίες στην γεννητική περιοχή του 
και τότε θα του πουν (στην καλή περίπτωση 
ευγενικά) μη σκαλίζεις το πουλάκι σου, γιατί θα ….. 
Σε μια πιο σκληρή αντιμετώπιση του θέματος, ο 
μικρούλης θα νιώσει άμεσα στον ποπό του τις 
συνέπειες. Μέσα από αυτές τις πρώτες προτροπές 
περνάει το μήνυμα της κακής πράξης. Η σύγχυση, 
αυτή η ανωμαλία στον ψυχισμό, βρήκε ήδη τρόπο να 
εισχωρήσει και σιγά – σιγά να εδραιωθεί. Θα την 
ενισχύουν τακτικά οι συμβουλές που θα 
ακολουθήσουν στα επόμενα χρόνια δηλαδή τότε που 
το αγόρι θα έχει μεγαλώσει και η ανάγκη του να το 
σκαλίσει θα είναι μεγαλύτερη και πιο επιτακτική. 
Από τα πέντε μέχρι τα δώδεκα χρόνια του, το αγόρι 
βρίσκεται μόνιμα με την ερώτηση τι είναι αυτό. Η 
περιέργειά του είναι φανερά πιο έντονη από τα 
συνομήλικα κορίτσια. Γύρω στα δώδεκα με δέκα 
έξη, προσπαθεί να αποκτήσει άποψη και τότε 
ξεκινούν τα ατέλειωτα γιατί. Κάπου εκεί θα 
εκδηλώσει και ο πατέρας του την αγωνία για το πότε 
και κυρίως πώς θα ξεπροβάλλει ο άνδρας μέσα από 
το γιο του. Στον έφηβο τα περισσότερα πράγματα 
φαίνονται πως είναι άστοχα, άβολα και άδικα. Θέλει 
να μάθει για όλα. Τα ερωτικά θέματα είναι αυτά που 
πρώτα από όλα τον απασχολούν. Ξαφνικά 
μπερδεύεται, βρίσκεται σε αδιέξοδο. Είναι η εποχή 
που η «μηχανή» του νεαρού αρσενικού πλάσματος 
έχει ανεβάσει τις στροφές της στο κόκκινο. 



Υπάρχουν πολλά που πρέπει να μάθει ακόμα αλλά 
υπάρχουν και τα κορίτσια που μονοπωλούν αυτό το 
ενδιαφέρον της εξερεύνησης. Επιστρατεύει συνήθως 
τα πιο μεγάλα ξαδέλφια, τους συμμαθητές και τους 
φίλους κι από αυτούς προσπαθεί να ενημερωθεί για 
τη σπουδαία αυτή αποστολή. Ο έφηβος «κάνει 
πόλεμο» με συμμάχους κάποιους ακόμα πρωτάρηδες 
και στην καλύτερη περίπτωση θα την γλιτώσει με 
μερικά «τραύματα»! Γιατί τραύματα είναι όλα αυτά 
που θα γραφτούν στη μνήμη του έφηβου, αγιάτρευτα 
μάλιστα και θα «αιμορραγούν» συχνά για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Κάτι ήξεραν στην αρχαία Αθήνα 
όταν ένας δεκάχρονος είχε «σύμβουλο» και φίλο 
έναν μεγαλύτερο, κάποιον με αισθητή διαφορά σε 
αυτά τα πρώτα χρόνια της ζωής του. 
Η αγωνία του πατέρα κάποια στιγμή, έστω με τακτ 
και αυτοέλεγχο, μπορεί να πάρει τη μορφή του 
ανταγωνισμού. Κάποιες φορές όμως τα πράγματα 

ξεφεύγουν από τα πλαίσια της κοσμικότητας και της 
αυτοσυγκράτησης. Τότε δεν αποκλείονται να 
ακουστούν από τον πατέρα μερικές ισχυρές 
μειωτικές εκφράσεις προς το νεαρό αρσενικό. Αυτό 
γίνεται σε όλα τα κοπάδια πάνω στη Γη. Το παλιό 
αρσενικό νιώθει άβολα με την παρουσία άλλων 
νεότερων αρσενικών. Ένα τέτοιο γεγονός, στον 
κόσμο των ανθρώπων, κάνει πάντα τη μητέρα πιο 
ευαίσθητη. Την καθιστά ανήσυχη και επιφυλακτική. 
Κάποια στιγμή απρόσκλητη, θα πάρει μέρος σε 
αυτήν τη διαμάχη. Φυσικά θα ταχτεί στο πλευρό του 



γιου της και ο σύζυγος - πατέρας θα θεωρήσει λάθος 
μια τέτοια κίνηση. Θα την εκλάβει ως 
αντιπερισπασμό. Έχει την άποψη πως η γυναίκα 
γενικά δεν μπορεί να έχει λόγο σε καθαρά … 
ανδρικές υποθέσεις. Και τότε θα ξεπηδήσει ακόμα 
μια διαφωνία μέσα στο ζευγάρι. Αυτό θα είναι μια 
αφορμή, γιατί οι αιτίες πάντα είναι άλλες. 
Ναρκωμένες διαφορές που ξεπήδησαν από το 
παρελθόν του ζευγαριού. 
Σταδιακά αρχίζει η επένδυση της μητέρας στο 
αγοράκι της. Αντί να προσπαθεί να βελτιώνει και να 
εξελίσσει συνεχώς τη σχέση της με το σύζυγο, αυτή 
προτιμάει να αναπτύσσει μια ιδιόρρυθμη σχέση με 
τον γιο της, μέσα από την οποία ζητά την προσοχή 
του παιδιού, προς αυτήν, την γυναίκα! Μέσα από το 
παιδί της νομίζει πως θα εκπληρώσει τα 
κοριτσίστικα όνειρά της, αυτά που δεν κατάφερε να 
πραγματοποιήσει με τον άνδρα της. Επιζητά την 
προσοχή του παιδιού και είναι ικανή να κάνει τα 
πάντα, να το καταστήσει ανάξιο να αυτοσυντηρηθεί, 
προσφέροντάς του το οτιδήποτε πριν καν εκείνο το 
σκεφτεί. 
Τα σημερινά αγόρια (όπως και κορίτσια) έχουν μια 
έμπρακτη προσέγγιση στο θέμα των ερωτικών 
σχέσεων κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Με λίγη 
προσοχή θα διαπιστώσει κανείς πως μόνο για 
ερωτικές σχέσεις δεν πρόκειται. Απλά επικρατεί 
ανεύθυνη ελευθερία όπως στα περισσότερα 
πράγματα που μετά δημιουργούν το αίσθημα του 



κορεσμού και δεν τα επιθυμούμε πια τόσο πολύ. 
Λίγο όμως μετά την εφηβεία ο νεαρός άνδρας θα 
κάνει τις πρώτες του σχέσεις. Μέσα από αυτές, θα 
βιώσει την αδιαφορία αλλά και την αδημονία που θα 
του δημιουργήσουν οι γυναίκες της ηλικίας του. Θα 
τον ταλαιπωρήσει κάποιο γιατί και πότε αλλά στο 
τέλος θα αποφασίσει και θα καταστρώσει το κυνήγι 
της πρώτης επαφής, όπως και κάθε επαφής στη 
συνέχεια. 
Στα χρόνια που ακολουθούν, πιο μεγάλος άνδρας, θα 
σπουδάσει σοβαρά ή θα προσπαθεί να παρατείνει 
την ανεμελιά με τη δικαιολογία κάποιων σπουδών. 
Κάποιοι, λίγοι, θα πάνε κατευθείαν στον στρατό, να 
ξεμπερδεύουν με αυτό το θέμα. Είναι και αυτό ένα 
μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή του νεαρού άνδρα. Θα 
τον κάνει άντρα, όπως συνηθίζουν να λένε οι 
μεγαλύτεροι. Ακόμα και εκεί συχνά βλέπουμε να 
φτάνει η μητρική φροντίδα, με τα Tupper, γεμάτη 
ανησυχία για τις ποιοτικές συνθήκες διαβίωσης του 
«παιδιού». 
Μετά τα είκοσι πέντε χρόνια, η επαγγελματική 
αποκατάσταση αναδεικνύεται σε ένα πολύ σοβαρό 
θέμα. Ειδικά σε περιόδους που η ανεργία βρίσκεται 
στα ύψη. Αν τα καταφέρει ο ενήλικας πια άντρας σε 
ένα επάγγελμα, θα ασχοληθεί με την αποκατάσταση 
και της φίλης του. Αν υπάρχουν μικρότερα αδέλφια 
στην οικογένεια, ιδιαίτερα θηλυκά, θα επιφορτιστεί - 
ανεπίσημα - να τα έχει υπό την προστασία του σε ότι 
αναποδιά τους προκύψει (είναι κι αυτό ένα από τα 



συνηθισμένα βιώματα μιας τυπικής ελληνικής 
οικογένειας). 
Θα φτάσει κάποτε η μέρα που θα συστήσει την φίλη 
του στη μητέρα του. Εκεί θα επιδειχτούν «τα 
μαχαίρια της αναμέτρησης» στην τυπική διαδικασία 
της παράδοσης και παραλαβής του αρσενικού. Είναι 
γενική άποψη των γυναικών πως τα αρσενικά δεν 
πρέπει να περιφέρονται ως μοναχικά πλάσματα. 
Λίγο έως πολύ, όλες οι γυναίκες αισθάνονται κάποτε 
το αίσθημα «να αποκαταστήσουν» κάποιο αρσενικό. 
Συνήθως πρόκειται για τον γιο αλλά δεν λείπουν 
περιστατικά, κατά τα οποία μια γυναίκα εύχεται να 
αποκατασταθεί ο πρώην φίλος ή ο πρώην σύζυγός 
της. Ίσως αυτό να πηγάζει από ευγενή αισθήματα 
και σκέψεις, μπορεί όμως να οφείλεται και στο 
μητρικό ένστικτο. Μπαίνει λοιπόν κάποτε, αόριστα, 
το θέμα της κηδεμονίας του αρσενικού. Οι πρώτες 
ματιές προσπαθούν να εκτιμήσουν την κατάσταση 
των δύο αντιπάλων, μητέρας και μέλλουσας 
συζύγου. Ο ανύποπτος γιος – τρομάρα του - χαίρεται 
και καμαρώνει για τη συνάντηση των γυναικών της 
ζωής του. Μέσα του, προς στιγμήν, σαλεύουν αργά 
και νωχελικά τα φίδια της αμφιβολίας. Γρήγορα 
όμως εφησυχάζει, αφού δεν είναι εκπαιδευμένος να 
βλέπει πίσω από τα γεγονότα, πίσω από τα «ειδικά» 
λόγια, πίσω από τις «γυναικείες» ματιές έτσι όπως 
μόνο μια γυναίκα μπορεί να δει και να καταλάβει. 
Όταν με το καλό αρχίσει ο έγγαμος βίος, 
φορτωμένος από υποσχέσεις, προσμονές και 



ενθουσιασμό, τότε πραγματικά ο άνδρας βρίσκεται 
μπροστά στο δίλημμα Μητέρα ή Σύζυγος; Οι δύο 
γυναίκες, η καθεμιά με το δικό της τρόπο, θα του 
βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό διεκδικώντας την 
πρώτη θέση στην καρδιά και στο μυαλό του 
πρίγκιπά τους. 
Η πρώτη εγκυμοσύνη θα φέρει τα πάνω – κάτω στη 
ζωή του. Θα γίνει και αυτός πατέρας! Πανηγυρίζει 
για την επιβεβαίωση του ανδρισμού του. Ίσως, 
υποσυνείδητα, και αυτός, αποζητά να είναι αγόρι το 
πρώτο παιδί τους. Ο δρόμος όμως της εγκυμοσύνης 
είναι δύσκολος αφού οι ορμονικές μεταβολές της 
καλής του τον αποσυντονίζουν εντελώς. Ας μην 
αναφερθούμε στο άγχος του, αν θα παραστεί στον 
τοκετό ή αν θα υπομείνει παραδοσιακά απέξω με 
φιλική υποστήριξη. Οι πιο σημαντικές και όμορφες 
στιγμές στη ζωή του ανθρώπου είναι έρμαια της 
αγωνίας που δημιουργεί η έλλειψη σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης. 
Με τη γέννηση του πρώτου παιδιού η έως τότε 
ερωμένη – σύζυγος, που εξιδανικευμένα κοιτούσε 
τον νεαρό άντρα της στα μάτια, μετατρέπεται τώρα 
σε μητέρα – σύζυγος. Τώρα κοιτάζει με αφοσίωση 
τα μάτια του παιδιού τους. Αυτό είναι ένα γερό σοκ 
για τον νεαρό πατέρα, που έχαιρε της κύριας 
προσοχής της συζύγου και διαπιστώνει πως τώρα 
έρχεται δεύτερος. Από καλή θέση στην πλατεία 
βρίσκεται ξαφνικά σε άβολη θέση θεωρείου. Ακόμα 
μια φορά είναι ανημέρωτος για όλα αυτά. 



Μόλις μπουν στο παιχνίδι οι γιαγιάδες με τις 
κλασικές συμβουλές για τη σωστή ανατροφή του 
παιδιού, η ατμόσφαιρα και ο ιδιωτικός χώρος του 
ζευγαριού μοιάζει αγνώριστος. Η αναμέτρηση νύφης 
και πεθεράς συνεχίζεται και σε αυτό το πεδίο με τον 
πρωταγωνιστή μας να κοιτά άναυδος την εξόντωσή 
του. Ηθικό δίλημμα: η μητέρα σου ή η μητέρα του 
παιδιού σου; 
Το ζενίθ αυτής της αναμέτρησης είναι το σημείο που 
αφορά την επιλογή του ονόματος των παιδιών, 
ειδικά του πρώτου στη σειρά. Απείρου κάλους 
σενάρια έχουν διαδραματιστεί και διέπονται από το 
γνωστό στις ελληνικές οικογένειες έθιμο της 
ονοματοθεσίας. Εδώ παίζεται μεγάλο δράμα, 
ιλαροτραγικό που έχει τη βάση του σε περιουσιακά 
και κτητικά ενδιαφέροντα. Υπάρχουν άδηλα χρέη 
φαίνεται που ζητούν εξόφληση. Συχνά η σύγκρουση 
συνεχίζεται και μεταβιβάζεται και μεταξύ παιδιών – 

παππούδων και γιαγιάδων με ένα μυστικό και 
λανθάνοντα τρόπο. 
Μετά όλοι σχεδόν οι σύζυγοι (άνδρες και γυναίκες) 
μεταμορφώνονται σε μέλισσες, που κάνουν κάθε 
μέρα το ίδιο - τι σπαστικό και αυτό! Είναι το γενικό 
χαρακτηριστικό για τις ηλικίες άνω των τριάντα 
ετών. Η ρουτίνα του γάμου και η πόλωση της 
καθημερινής ζωής μερικές φορές - δηλαδή τις 
περισσότερες - καταστρέφει τη ζεστή σχέση του 
ζευγαριού. Τότε το αρσενικό μάλλον θα βρεθεί σε 
κατάσταση ασάφειας. Όταν συνέλθει κάπως, 



ανακαλύπτει πως υπάρχουν και άλλα πολύχρωμα 
ζουζούνια. Έτσι φτάνει σιγά – σιγά στη σκέψη μιας 
πιθανής εκτός γάμου επιβεβαίωσης. Όλοι οι άνδρες 
ακολουθούν αυτό το μονοπάτι; Λοιπόν εδώ η 
διεθνής έρευνα έδειξε τα ακόλουθα: 

 οι μισοί από τους ερωτηθέντες απάντησαν 
πως πέρασαν οπωσδήποτε από αυτό το 
μονοπάτι, έστω μια φορά. Αποδείχτηκε πως 
ήταν ειλικρινείς. 

 οι άλλοι μισοί είπαν πως δεν πέρασαν από 
αυτό το μονοπάτι και ότι έμειναν πιστοί και 
υποταγμένοι στο νόμιμο ταίρι τους. 
Αποδείχτηκε όμως πως έλεγαν ψέματα. 

 οι υπόλοιποι είπαν πως δεν πέρασαν από αυτό 
το μονοπάτι και ήταν απόλυτα ειλικρινείς. 

Σε αυτό το θέμα, η προσφορά της γυναικείας 
συντροφιάς πάντα υπερκαλύπτει την όποια ανδρική 
ζήτηση. Ο άνδρας αναζητά πάντα και αχόρταγα την 
εξιδανίκευση στα μάτια μιας γυναίκας. Έχοντας 
παραμείνει το αγόρι της μαμάς, πριν καν προλάβει 
να χειραφετηθεί, υιοθετήθηκε από μια σύζυγο. Τώρα 
προσπαθεί να βρει τρόπο να το σκάσει, για να βρει 
τι; Πάλι την προσοχή μιας γυναίκας που εκείνος 
θεωρεί πως έχει ανάγκη. 
Φυσικά κάνει ότι μπορεί, για να έχει (και να 
φαίνεται) τη νόμιμη σύζυγο «κορώνα στο κεφάλι 
του». Αν η σύζυγός του δεν το καταλάβει ή 
υποκριθεί πως δεν το κατάλαβε τότε το νερό 



εξακολουθεί να κυλάει ήσυχα στο ίδιο αυλάκι, όπως 
και πρώτα. Αν όμως εκείνη αντιδράσει ή αν εκείνος 
θελήσει να ακολουθήσει τον εξωσυζυγικό του 
έρωτα, τότε, εκεί, έχουμε σχεδόν πάντα πολεμική 
εμπλοκή. 
Στα σαράντα του, θα αρχίσει να τον απασχολεί η 
αποκατάσταση των παιδιών που με κάποιον τρόπο, 
ανεξερεύνητο μέχρι τώρα, θα προσπαθεί να την 
συνδυάσει με σπουδές υψηλού επιπέδου. Από κοντά 
έρχεται και ο όποιος ανταγωνισμός με τα παιδιά και 
κυρίως με το γιο του. 
Ο δρόμος από τα πενήντα μέχρι τα εξήντα θα είναι 
μια μικρογραφία της προηγούμενης ζωής του: θα 
αισθάνεται δυνατός και ακμαίος αλλά θα νιώθει 
κάπου δύσθυμος και αδιάφορος. 
Θα φτάσει να πάρει με το καλό τη σύνταξη από τη 
δουλειά του και τότε, για πρώτη φορά, θα βρεθεί 
αντιμέτωπος με την κλιμακτήριο της ορμονικής και 
της δημιουργικής του φάσης. Θα αντισταθεί όμως 
σθεναρά στην κατάθλιψη και, ανάλογα με τον 
χαρακτήρα και το μορφωτικό του επίπεδο, θα 
ανταποκριθεί στο ύψος των περιστάσεων. 
Ας δούμε και την άλλη πλευρά της ίδιας ιστορίας. 
Από παιδί, ως καμάρι της μαμάς την εξιδανικεύει, 
την ερωτεύεται έντονα και θέλει να την παντρευτεί. 
Μετά αποφασίζει πως είναι καλύτερα να μιμείται 
τον μπαμπά. Πολύ αργότερα βρίσκει την καλή του 



που, όλως περιέργως, μοιάζει σε αρκετά σημεία με 
τη μαμά. 
Ως παιδί, συγκρούεται με το περιβάλλον του ειδικά 
όταν εξωτερικεύει τις ευαισθησίες του ή όταν 
προσπαθεί να καταπίνει την άποψη οι άνδρες δεν 
κλαίνε. Στη μικρή ηλικία, η προσωπικότητά του 
διαμορφώνεται με βάση τον χαρακτήρα και τις 
συνθήκες που επικρατούν στην οικογένεια. 
Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει το μορφωτικό 
επίπεδο των γονιών του. 
Ως έφηβος επηρεάζεται από τον τρόπο που θα τον 
ενημερώσουν για τις γενετήσιες λειτουργίες του και 
για τις ορμές του. Αυτό ισχύει ειδικά για την 
αυτοϊκανοποίηση, προσπαθώντας να αποφύγει τον 
ύφαλο της ενοχής. Δεν πρέπει να συγχέουμε αυτήν 
την περίπτωση με τον αυνανισμό. Όπως έφτασε η 
ιστορία του Αυνάν μέχρι εμάς, εκείνος υποχρεώθηκε 
να δεχτεί σαν σύζυγό του την χήρα του αδελφού του. 
Επειδή όμως δεν ήθελε να μοιραστεί η περιουσία 
του σε περισσότερα παιδιά (τα δικά του και όσα θα 
αποκτούσε με την πρώην νύφη του) εκσπερμάτωνε 
πριν συναντηθεί ερωτικά με τη νέα του σύζυγο. 
Ήταν μία λύση που υπαγόρευαν καθαρά οικονομικά 
συμφέροντα. Εδώ όμως, στην αυτοϊκανοποίηση, τα 
πράγματα είναι εξαιρετικά απλά, φυσικά και 
επιβεβλημένα. 
Καταλυτικό είναι το άγχος της πρώτης σεξουαλικής 
επαφής για τον έφηβο. Η εμπειρία αυτή τον 
καθορίζει ως άνθρωπο και ως άντρα. Η εικόνα που 



θα δείξει στον περίγυρο (κυρίως στους φίλους του), 
για το πόσο επιτυχής ήταν η πρώτη του φορά αλλά 
και η κριτική που θα του ασκηθεί, αποτελεί μεγάλο 
βάσανο για τη σεξουαλική του δραστηριότητα και 
για την προσωπικότητά του γενικότερα. 
Ένα άλλος, εξίσου σημαντικός, προβληματισμός για 
το νεαρό άντρα, είναι και το μέγεθος του πέους του. 
Αυτό το σημείο αποτελεί ένα μόνιμο άγχος με τις 
γυναίκες κυρίως σε ότι αφορά τη σύγκριση με άλλα 
αρσενικά. Φυσικά οι γυναίκες άλλα πράγματα 
μετράνε σε έναν άνδρα. Ωστόσο αυτό εξακολουθεί 
να παραμένει και συντηρείται ως μια παλιά ανδρική 
αντίληψη, από τότε που οι άνθρωποι έσκαβαν 
πηγάδια, για να βρουν νερό. Πάντα τους μπέρδευε 
το πόσο βαθιά πρέπει να πάνε, ποια η ποσότητα και 
ποια η ποιότητα. 
Να σημειώσουμε ακόμα έναν μυστήριο μηχανισμό 
με τον οποίο καταχωρούνται στο λογισμικό κάθε 
άντρα μερικές αρχές - κλισέ. Αυτά τα κλισέ 
περιέχουν σχόλια χαμηλής νοημοσύνης με έντονο 
περιπαικτικό και απαξιωτικό χαρακτήρα. Αφορούν 
τα γνωστά σεξουαλικά χαρακτηριστικά (μέγεθος του 
πέους, στυτική ικανότητα, συχνότητα επανάληψης 
και άλλα τέτοια νόστιμα). Αυτά κυριαρχούν στις 
συζητήσεις των νεαρών αρσενικών και, δυστυχώς, 
τα καταπίνουν σχεδόν όλοι. Κατά περίπτωση τα 
ανασύρουν από μέσα τους ως φοβίες - φαντάσματα, 
ειδικά στις κρίσεις ανασφάλειας που τους κυριεύουν. 



Η αλήθεια είναι πως ένας αγχωμένος αρσενικός 
νιώθει άμεσα την επίδραση του άγχους στη 
σεξουαλική του δραστηριότητα κι αυτό τον 
τρομοκρατεί. Αλλά ακριβώς αυτός ο μηχανισμός 
δρα στην επιθυμία για φαγητό, για διασκέδαση και 
για ύπνο. Και σε αυτές τις περιπτώσεις το άγχος δρα 
επιβαρυντικά εμποδίζοντας τη φυσική λειτουργία 
του σώματος να καλύψει τέτοιες ανάγκες επαρκώς. 
Ακόμα ένα βασανιστικό κλισέ είναι αυτό του 
απατημένου συντρόφου. Δεν του φτάνει η 
συναισθηματική φόρτιση, τώρα έχει να παλεύει και 
με το χαρακτηρισμό κερατάς που πληγώνει την 
αξιοπρέπειά του αλλά και την καταξίωσή του στον 
άγραφο κώδικα της τιμής των αρσενικών. Έτσι 
πολλοί άντρες, δυστυχώς, καταστρέφουν τη ζωή 
τους χωρίζοντας από τη σύντροφό τους απλά και 
μόνο επειδή γνωστοποιείται μια επιπόλαιη 
εξωσυζυγική σχέση της γυναίκας τους. Αν δεν 
υπήρχε αυτή η γνωστοποίηση της κατάστασης, το 
ζευγάρι μάλλον θα μπορούσε να βελτιώσει τη σχέση 
του και να ξεπεράσει τελικά τα εμπόδια. 
Σημαντικό επίσης και σχετικό με τα παραπάνω είναι 
το βασανιστικό συναίσθημα της ζήλιας. Συνήθως ο 
άντρας δεν καταφέρνει να εκφράσει πολύ καθαρά τα 
συναισθήματά του, λόγω κυρίως του τρόπου 
ανατροφής του. Τον γαλούχησαν, ότι οι άντρες δεν 
επιτρέπονται να εκφράσουν ευαισθησία - αδυναμία, 
για να μη χάσουν το κύρος και την γοητεία του 
ανδρισμού τους. 



Ακόμα κάτι που «ζορίζει» πολύ την ψυχολογία ενός 
άντρα είναι το καθήκον του αρχηγού - προστάτη της 
οικογένειας. Είναι διαδεδομένη η θεωρία του 
ισχυρού φύλου που από τα χρόνια τα παλιά πολεμάει 
όλες τις αντιξοότητες. Πρέπει να φροντίζει για την 
άνετη διαβίωση της οικογένειάς του και είναι 
σκληρή η κριτική της κοινωνίας, αν δεν τα 
καταφέρνει ως οικογενειάρχης, ως νοικοκύρης. 
Ως εραστής, στοχεύει στην ικανοποίηση της φύσης 
του πρωτίστως. Η σεξουαλική επαφή είναι πρώτη 
ανάγκη, συγκυρίαρχη με το φαγητό και τις επιδόσεις 
της αθλητικής ομάδας του. Μπορεί να λειτουργήσει 
στο θέμα αυτό ανεξάρτητα, αν καταφέρει να 
επικρατήσουν τρυφερά και αγνά συναισθήματα 
θαυμασμού και αγάπης για την παρτενέρ του. Όμως, 
για να πλησιάσει μια κοπέλα, πρέπει να στολίσει το 
σεξουαλικό του κίνητρο με ρομαντισμό. Κάποτε το 
μαθαίνει κι αυτό. Φλερτάρει παρουσιάζοντας τον 
εαυτό του με γαρνιτούρα εικονικής πραγματικότητας 
και φυσικά του αρέσει να κυνηγά ώστε η κατάκτηση 
του ποθητού λάφυρου να είναι για εκείνον μια μικρή 
νίκη. Έτσι ικανοποιείται περισσότερο και νιώθει 
πλήρης. 
Το σύγχρονο αγόρι καταρχήν έχει να παλέψει για τη 
σεξουαλική του ταυτότητα. Αμέσως μετά θα 
ασχοληθεί με το κυνήγι του κοριτσιού. Γενικά δεν 
ακολουθεί πολλά από τα κλισέ που ο πατέρας του 
συνήθως «απαγγέλλει» σε κάθε ευκαιρία. Αυτά τα 
θεωρεί κάπως αναχρονιστικά. Ομολογουμένως, η 



σχέση με τον πατέρα του είναι πιο χαλαρή. Παρά τις 
όποιες αντιδράσεις που προβάλλει, μέσα του βαθιά 
έχει το πρότυπο της γονικής οικογένειας. Αυτό θα 
τον στηρίξει στο μέλλον, όταν κάποτε θα ζητήσει 
γνώμη. Από αυτό το πρότυπο θα ξεπηδήσει ο τρόπος 
που θα αντιμετωπίσει ένα σχετικό πρόβλημα. 
Ως φίλος διαπρέπει αφού η αγνότητα της ψυχής του, 
στον τομέα αυτό, είναι απαράμιλλη. Είναι ιερή η 
φιλία για έναν άντρα και την υπερασπίζεται χωρίς τα 
κόλπα που χρησιμοποιεί συνήθως μια γυναίκα. Οι 
ανδρικές φιλίες διαφέρουν πάρα πολύ από τις 
αντίστοιχες γυναικείες. Ο φίλος του άνδρα είναι 
πάντα αγνός, απλός, ανιδιοτελής γι αυτό και οι 
περισσότερες γυναίκες αναγνωρίζουν και θαυμάζουν 
αυτές τις φιλίες. 
Ωστόσο ο άντρας παραμένει μέσα του ένα παιδί και 
δωρίζει στα δικά του παιδιά στρατιωτάκια πολύ πριν 
εκείνα είναι σε θέση να παίξουν με αυτά. Στα παιδιά 
του δίνει τον παιδικό εαυτό του. Πρώτος θα 
βουτήξει στη λάσπη, θα ιδρώσει και θα βγάλει από 
μέσα του το παιδί που κρύβει, πριν το δικό του παιδί 
κάνει το ίδιο. Ακόμα και ως παππούς θα βγάλει κάτι 
από το παιδί μέσα του και θα εναντιωθεί στη γιαγιά - 
σύζυγό του, όταν εκείνη θα του κάνει τη σχετική 
παρατήρηση. Τι ξέρει αυτή από αγορίστικα 
παιχνίδια; Και στα ερωτικά ζητήματα των εγγονών 
του παραμένει ο αιώνιος έφηβος. Σύνθημα του το 
όρμα και μη σε νοιάζει τίποτα. Πάντα με χαμόγελο 
θα σταθεί στις ερωτικές απορίες και στεναχώριες 



των εγγονών του. Πάντα θα έχει τη λύση στο 
τσεπάκι του, όπως ο μάγος που ξέρει να βγάζει 
λαγούς και περιστέρια από το καπέλο του. Ο 
απελευθερωμένος παππούς είναι το πιο χρήσιμο 
αρσενικό στην ευρύτερη οικογένεια. Ξέρει όλες τις 
θεωρίες απέξω και ανακατωτά. Δεν υπάρχει 
περίπτωση να τον πιάσεις αδιάβαστο. 
Εκεί που ένας άνδρας έχει αδυναμία είναι στα 
οικονομικά. Είναι συνήθως μανιώδης καταναλωτής 
και φανατικός οπαδός σχεδόν κάθε νέου ανδρικού 
προϊόντος. Ο τσιγκούνης γέρο Σκρουτζ είναι η 
εξαίρεση που ισχυροποιεί αυτόν ακριβώς τον 
κανόνα. Όλες οι γιορτές είναι φτιαγμένες για 
ανδρικές τσέπες. Κάνει τα πάντα, για να κερδίσει 
περισσότερα χρήματα και να τα σπαταλήσει αμέσως 
σε δώρα και επιδείξεις. Οι ιεραρχίες των ανδρών 
μέσα στις επιχειρήσεις σπάνια έχουν άλλο νόημα και 
αξία, εκτός από τα οικονομικά στοιχεία της θέσης 
που κατέχουν. Αυτό που ενδιαφέρει έναν άνδρα, 
στέλεχος μιας επιχείρησης, είναι τα έσοδα. Μόλις 
εισπράξει το ζεστό χρήμα, μπορεί να γίνει λιώμα 
παρέα με όλους τους ιεραρχικά κατώτερους του στο 
πλησιέστερο μπαρ. Δεν έχει απολύτως κανένα 
πρόβλημα σε αυτό το θέμα. 
Παραμένει όμως εξαιρετικά απλός - ακόμα - χάρη 
στο αρχέγονο στοιχείο του κυνηγού που τον 
ακολουθεί από τα πολύ παλιά χρόνια. Σπάνια μένει 
μέσα στο σπίτι. Δεν εγκλωβίζεται σε τοίχους. Γι 
αυτό και πετυχαίνει τη συνεχή εναλλαγή των 



οπτικών του παραστάσεων. Μπορεί να είναι πολύ 
καλός μηχανικός σε πολύπλοκες και ευαίσθητες 
μηχανές αλλά θα τα θαλασσώσει κυριολεκτικά στην 
αλλαγή της πάνας του παιδιού του. Το θεωρεί 
γυναικεία υπόθεση. Το ότι κυκλοφορεί έξω από τα 
κλειστά και περιορισμένα όρια της κατοικίας, τον 
καθιστά ουσιαστικά άνοσο σε ιδιότροπες ψυχικές 
καταστάσεις. 
Στα ερωτικά του παραμένει εξοργιστικά απλός. Το 
κέντρο βάρους στο σεξουαλισμό του είναι λίγο πιο 
πάνω από τα γόνατα και αυτό του επιτρέπει να 
παραμένει όρθιος σε σύγκριση με την εγκεφαλικά 
ερωτική γυναίκα που πολύ γρήγορα πέφτει έξω από 
το κέντρο του δικού της βάρους. Από τα ανθρώπινα 
πλάσματα, είναι αυτό που υπακούει περισσότερο 
στη φύση του και παραμένει μάλλον σε αβαθή νερά 
για τα πιο πολλά από τα αισθήματα που τον 
περιτριγυρίζουν. 
Ακόμα και μετά την επαγγελματική του 
συνταξιοδότηση, θα βρει κάτι να κάνει έξω από το 
σπίτι, έστω στο μικρό του κήπο. Όποιος καθηλωθεί 
στη σπιτική πολυθρόνα, μοιάζει να έχει αλλάξει 
φύλο και σχετικά γρήγορα θα το πληρώσει ακριβά. 
Ο κυνηγός μέσα του δυσανασχετεί, αρρωσταίνει και 
εκδικείται ανελέητα. 
Ένας σχολαστικός παρατηρητής θα μπορούσε να 
ισχυριστεί πως ο άνδρας δεν έχει δικά του 
συναισθήματα. Τα όσα προβάλλει είναι σχεδόν 
πάντα δανεικά, συνήθως από κάποια γυναίκα, 



κυρίως τη μητέρα του. Τα προβάλλει όμως τόσο 
άκομψα που ακόμα και μια γυναίκα – ένα εξ 
ορισμού συναισθηματικό πλάσμα που μπορεί να 
συμπάσχει συναισθηματικά με έναν άλλο άνθρωπο - 
μερικές φορές θα απηυδήσει μαζί του. Λίγοι άνδρες 
καταφέρνουν να πείσουν με συναισθηματικά κόλπα. 
Αυτό μάλλον είναι ακόμα μια καθαρά γυναικεία 
αξία. 
Σήμερα, η ανθρωπότητα εξακολουθεί στην 
πλειοψηφία της να είναι ανδροκρατούμενη. Με 
αυτήν τη δομή της υποφέρει πολύ και σε πολλούς 
τομείς. Δυστυχώς απέχουμε από το να 
χαρακτηρίσουμε όλη αυτή τη διαδικασία ως 
κοινωνία. Μοιάζει περισσότερο με μια τεράστια 
αγέλη, στην οποία το αρσενικό κατάφερε να 
επικρατήσει και να καταλάβει τη θέση του αρχηγού. 
Αυτό το συγκεκριμένο αρσενικό μοιάζει να είναι 
κομπλεξικό, λόγω της κατωτερότητας που νιώθει 
δίπλα στο θηλυκό. Πιθανώς αυτός είναι ο λόγος που 
το κάνει επιθετικό και τελικά έθεσε τα πάντα υπό 
την επιρροή του. Κάτι τέτοιο όμως ενδεχομένως να 
έχει και δυσάρεστες συνέπειες. Οι ανδρικές 
αποφάσεις είναι αυτές που κάνουν τον πλανήτη να 
αντιδρά άσχημα και να απειλείται η ανθρώπινη 
ύπαρξη καθημερινά. Η φύση, η δημιουργός αιτία – 

μέρος της είναι και η γυναίκα – πιέζεται κυρίως από 
τέτοιες ανδρικές αποφάσεις. Αυτές πάλι 
εκπορεύονται από τη σωματική ισχύ του άνδρα. 
Σχεδόν σε όλες τις ανδρικές δραστηριότητες 



επικρατεί η επιθετικότητα. Από τα περισσότερα 
πράγματα λείπει ο ουσιαστικός διάλογος. Επικρατεί 
ο ισχυρός σε χρήμα και όπλα. Όλες οι μελέτες 
δείχνουν καθαρά την ανώτερη ποιότητα της 
γυναίκας συνολικά. Το παράξενο είναι πως κάποιες 
γυναίκες δείχνουν προτίμηση σε γούστα καθαρά 
ανδρικής φύσης. Νομίζει κανείς, πως κατά βάθος 
αυτές οι γυναίκες επιθυμούν να είχαν γεννηθεί 
άνδρες. 
Γενικά μιλώντας, αν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε 
τον άνδρα, θα λέγαμε ίσως πως είναι ένας πομπός. 
Οι επιθυμίες και οι πράξεις του είναι σχεδόν πάντα 
σε ύφος διαταγής. Αντίθετα μια γυναίκα μοιάζει 
περισσότερο με ένα δέκτη. Στωικά, συνήθως, 
δέχεται εντολές για προαποφασισμένα και 
τετελεσμένα γεγονότα. 
Όσο αυτά τα δύο πλάσματα θα εκπολιτίζονται, τόσο 
πιο λεπτές και φινετσάτες θα είναι οι διαδικασίες 
εκπομπής – λήψης. Στο σημείο, που αυτές θα 
βρεθούν σε πλήρη ταύτιση, εκεί ακριβώς θα 
αναβλύσει σίγουρα η ευτυχία, η αρμονία και η 
αιωνιότητα. 
Όσο όμως το ένα από τα δύο αυτά πλάσματα 
προσπαθεί να περιφρουρήσει τη μοναδικότητά του ή 
να εισβάλλει στο είναι του άλλου, τόσο πιο πολύ θα 
απομακρύνονται μεταξύ τους. Οι κοινές τους 
υποθέσεις θα εξελίσσονται παράξενα και ανεξήγητα. 



Άραγε, πόση ευφυΐα πρέπει να αποκτήσει ο 
άνθρωπος, για να είναι σε θέση να δει το συμφέρον 
του; Με ποια διαδικασία θα γίνει πιο ευφυής; 
Μπορεί αυτό να συμβεί με τις σημερινές συνθήκες 
και απόψεις για την παιδεία και την εργασία; Μήπως 
τελικά ηγέτες πρέπει να είναι μόνον όσοι δεν 
στηρίζονται σε κάθε είδους τραμπουκισμό και δεν 
συμμετέχουν σε ανήθικες συμμορίες; Μέχρι πότε η 
μυϊκή δύναμη θα είναι το κριτήριο για την επιβίωση; 
Πόσο ακόμα θα βασιζόμαστε στο αρχέγονο ζώο; Για 
πόσο ακόμα θα απέχουμε από την πραγματική ζωή; 
 

Παρατηρήσεις 

1. Ο άνδρας κάνει φίλο έναν άλλον άνδρα και τιμώντας 
αυτήν τη φιλία ανοίγει τα πάντα στο φίλο, από καρδιά 
μέχρι πορτοφόλι. Δεν θα χαλάσει η φιλία, αν ο φίλος 
δεν συμφωνεί μαζί του σε κάποια θέματα. Αντίθετα, 
σε πολλές περιπτώσεις, κάτι τέτοιο φαίνεται πως 
ενδυναμώνει τη φιλία στους άνδρες. Στην 
πραγματικότητα δεν πρόκειται για φιλία αλλά για 
συμπαράσταση σε έναν όμοιο άνθρωπο μέσα σε έναν 
ανοιχτό, άγνωστο και καμιά φορά επικίνδυνο χώρο, 
όπως ο κάθε άγριος και δύσβατος τόπος του κυνηγιού. 

2. Ο άνδρας δεν κάνει φίλη μια γυναίκα. Ή την κατακτά 
ή την ξεχνά. Αυτό έχει τις ρίζες του στο αρχέγονο 
κυνήγι τότε που, όταν έχανε ένα θήραμα, έστρεφε 
πάντα την προσοχή του στο επόμενο υποψήφιο ζώο. 
Εκείνη την εποχή το κυνήγι δεν ήταν ευχάριστη 
απασχόληση για αργόσχολους αλλά ζωτικό θέμα για 
την επιβίωση. Και τώρα ο άνδρας κυνηγάει και 
συμβαίνει να βλέπει τη γυναίκα που συναντάει στη 



ζωή του σαν το άλλο του μισό, αυτό που αναζητάει 
και τόσο πολύ ποθεί να ενωθεί μαζί του, για να νιώθει 
ολόκληρος, αξιωμένος, πλήρης, ευτυχής, χαρούμενος, 
υγιής και δημιουργικός. Όταν την αποκτήσει, τότε 
ησυχάζει. Από εκεί πηγάζει η περιέργεια κάθε άνδρα 
ακόμα και για την περαστική και άγνωστη γυναίκα. 
Πάντα θα έχει την επιθυμία να γίνει το ταίρι της με 
σκοπό να επιβεβαιώσει αυτές τις σκέψεις του. Αν δεν 
μπορέσει να ζευγαρώσει μαζί της, τότε την ξεχνάει, 
όπως συμβαίνει και με εκείνη που ζευγάρωσε αλλά 
πείστηκε πως δεν ήταν το άλλο του μισό. Εκείνο που 
δεν εννοεί να καταλάβει είναι πως αυτά τα πράγματα 
δεν είναι ποτέ ιδανικά ούτε τόσο απλά όπως οι 
σκέψεις που κάνει. Στα επόμενα χρόνια, πολλά 
πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά, όταν θα έχει 
απελευθερωθεί πλήρως η γυναίκα που θα κυνηγάει 
και αυτή όπως ο σημερινός άνδρας. Ίσως τότε αυτή η 
αναμενόμενη συνάντηση των κυνηγών να επιτρέψει 
την επικράτηση μιας λογικής αντιμετώπισης του 
θέματος της συμβίωσης. 

3. Η γενική διαπίστωση για τον άνδρα αναφέρει πως 
βιώνει λιγότερο και κάπως επιφανειακά την ουσία των 
υποθέσεων που τον απασχολεί. Αν και έχει επίγνωση 
αυτής της κατάστασης, συνήθως το αρνείται 
πεισματικά. 

4. Οι άνδρες επιθυμούν να έχει ο άλλος στραμμένη την 
προσοχή του πάνω στα χαρακτηριστικά του φύλου 
τους. 

5. Για τον άνδρα, η όλη διαδικασία των αποφάσεων 
εδράζεται συχνά στα γεννητικά όργανα. Γι αυτό πολύ 
συχνά προσφέρουν αγάπη επιδιώκοντας να πάρουν 
sex. 



6. Αν όντως πρώτα δημιουργήθηκε ο άνδρας και μετά η 
γυναίκα, τότε μάλλον το πρώτο μοντέλο έχει πολλά 
λάθη που διορθώθηκαν στο δεύτερο μοντέλο. 

7. Ούτε ο άνδρας είναι ελεύθερος. Κι αυτός είναι 
περιχαρακωμένος αλλά από εντελώς διαφορετικές 
αιτίες. Μια από αυτές είναι ο φόβος για το νεότερο 
αρσενικό. Φοβάται πως υπάρχει απαίτηση για τη 
γυναίκα του, τα παιδιά του, τη εργασιακή θέση του, το 
αξίωμά του και γενικώς τη θέση του στον κοινωνικό 
ιστό. Είναι το σύνδρομο της αγέλης, εκεί που συχνά – 

πυκνά κινδυνεύει η θέση του αρχηγού. Η 
σπουδαιότερη αιτία φόβου προέρχεται από τα ατελή 
του συναισθήματα. Πάει καιρός που η κυνηγετική του 
ιδιότητα έχει χαλαρώσει και αυτό τον κάνει πιο 
νευρικό γιατί δυσανασχετεί στο «μάντρωμα», στα 
σφικτά όρια δράσης. 

8. Επειδή το έθιμο αλλά και οι ανάγκες το θέλουν, ο 
άνδρας είναι αυτός που πρέπει να πλησιάσει μια 
γυναίκα. Ελάχιστοι άνδρες γνωρίζουν την τέχνη του 
φλερτ. Όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να 
ανταποκριθούν και αγωνιούν για μια πιθανή απόρριψη 
από την γυναίκα. Έτσι για τον άνδρα η σχέση είναι 
πηγή έντασης από τη φύση της.    
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