
 

 

 

 

 

Το όνειρο της Γυναίκας 

 

Ας δούμε τι συμβαίνει στις σύγχρονες δυτικού τύπου 
κοινωνίες. Ο ρόλος της γυναίκας μεταβιβάζεται σε 
κάθε γυναίκα πρωταρχικά μέσα από τη μίμηση. Το 
κοριτσάκι έχει ως πρότυπο τη μητέρα ή το γυναικείο 
πρόσωπο που κυριαρχεί στην ανατροφή του. Η 
προσωπικότητά του διαμορφώνεται μέσα από τη 
διαδικασία της κοινωνικοποίησης. Στερεοτυπικές 
διαδικασίες προάγουν αυτήν τη μεταβίβαση και 
αποτελούν την πιο σοβαρή προσπάθεια εκμάθησης 
του γυναικείου ρόλου. 
Το όνειρο δημιουργείται ουσιαστικά στο μικρό 
κορίτσι από τη στιγμή που παίζει με τις κούκλες του. 
Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνει και προετοιμάζεται 
για τη μητρότητα. Ακούει πολύ συχνά τη μητέρα του 
να λέει: 
Εσύ είσαι κορίτσι, θα περπατάς με χάρη, θα είσαι 
γλυκιά και με ζήλο θα κάνεις τις δουλειές σου. Άσε 



τον αδελφό σου, αυτός είναι άλλο πράγμα, είναι ... 
αγόρι. 
Βέβαια τελευταία οι μητέρες όλο και περισσότερο 
συνειδητοποιούν πως και το αγόρι πρέπει να 
διαπαιδαγωγηθεί ισότιμα με το κορίτσι, για να 
μπορεί να επιβιώσει σε μια μελλοντική κοινωνία 
απαιτητικών θηλυκών. 
Το όνειρο του κοριτσιού ξεκινά μέσα από τις ροζ 
κορδέλες της άνοιξης του σώματος και της καρδιάς, 
όπου ένας πρίγκιπας θα λύσει τα μάγια της 
παιδικότητας και με ένα φιλί θα ξυπνήσει την αιώνια 
γυναίκα από το λήθαργό της. Θα της αποδώσει τις 

τιμές και τους τίτλους της και θα την αποκαταστήσει 
στο θρόνο της. 
Οι παλαιότερες γενιές γυναικών κουβαλούσαν ενοχή 
για το σώμα τους όπως και για τη χαρά που 
μπορούσαν να γευτούν με αυτό. Αυτή η ενοχή 
ενισχύεται, ακόμα και σήμερα, από στείρες 
θρησκόληπτες αντιλήψεις που θέλουν να εμποδίζουν 
την συμμετοχή των γυναικών στην ερωτική 
απόλαυση. Αν αναρωτηθείτε από ποιους 
εκπροσωπείται η κάθε θρησκευτική αντίληψη και 
δοξασία ανά τους αιώνες, τότε θα καταλάβετε την 
ερμηνεία τέτοιων απαγορεύσεων. Στον ισλαμισμό 
τουλάχιστον το παραδέχονται ευθέως, πως η γυναίκα 
είναι για την «ανάπαυση του πολεμιστή», κάτι σαν 
βοηθητικό σκεύος, που ο άνδρας έχει αποκλειστικά 
δικαιώματα πάνω του. 



Τα κορίτσια σήμερα στη μεσογειακή και δυτικού 
τύπου κοινωνία ανατρέφονται από μητέρες που 

πάλεψαν και διαπραγματεύτηκαν αυτήν την ενοχή 
που κληρονόμησαν. Ακόμα και έτσι όμως δεν 
μπορούν να κατανοήσουν τι σημαίνει καταπίεση και 
αναστολή στην αυτοδιάθεση του σώματος. Η 
περιγραφή τέτοιων καταστάσεων φαντάζει στα 
μάτια τους όπως η εικόνα ενός δεινοσαύρου, 
εξωπραγματική. 
Για κάθε κορίτσι, βασικό πρότυπο στην επιλογή 
συντρόφου αποτελεί η πατρική εικόνα. Το όνειρο 
τώρα έχει ένα πρότυπο. Αν το πρότυπο αυτό είναι 
υγιές τότε τα πράγματα είναι ευοίωνα. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο, έως και 
οδυνηρό, για τη νεαρή γυναίκα να επιλέξει 
σύντροφο που να απέχει από το παθολογικά 
διαστρεβλωμένο πρότυπο του πατέρα. Εκεί 
οφείλεται κάθε νοσηρή οικογενειακή κατάσταση μια 
διαδικασία που δυστυχώς συχνά ανακυκλώνεται. 
Το μοντέλο του άντρα που προβάλλεται 
περισσότερο και επιβάλλεται ως επιτυχημένο είναι 
σταθερά σύμφωνο με τις αξίες και υπεραξίες της 
καταναλωτικής κοινωνίας. Ο άνδρας πρέπει να είναι 
πρώτα από όλα εμφανίσιμος. Μετά πρέπει να είναι 
σε καλή οικονομική κατάσταση, να διαθέτει 
κοινωνικό γόητρο, να είναι μια δημιουργική 
προσωπικότητα, να έχει την απαραίτητη αίσθηση 
χιούμορ, οπωσδήποτε να είναι υπομονετικός στα 
δύσκολα αλλά χαρισματικός και απτόητος στις 



άσχημες καταστάσεις. Πρέπει ακόμα να είναι 
συναισθηματικά ευαίσθητος και κυρίως 
αποτελεσματικός. Αυτό είναι το όνειρο – μοντέλο 
για τον πρίγκιπα. Αυτός ο πρίγκιπας πολλές φορές 
έχει τη μορφή του δυνατού ή του υπεύθυνου της 
περιοχής. Μπορεί να είναι περιστασιακά ο δάσκαλος 
του tennis ή ο ναυαγοσώστης της παραλίας. Μπορεί 
να είναι ο καλός συμμαθητής ή ο πιο φιλικός της 
παρέας. Συχνά είναι ο δάσκαλος ή ο καθηγητής των 
γυμνασιακών χρόνων. Δεν αποκλείεται να είναι ο 
γυναικολόγος ή ο ψυχολόγος της γυναίκας. Κάπου – 

κάπου είναι ο προϊστάμενος, ο τομεάρχης ή το 
αφεντικό. Έχει πολλές μορφές αλλά καμιά δεν έχει 
βασιλική καταγωγή. Η γυναίκα όμως έτσι τον θέλει, 
βασιλικό, ιδιαίτερο, μοναδικό. Γιατί; Γιατί πρώτα 
πιστεύει πως αυτό της ανήκει και το δικαιούται και 
γιατί έτσι αισθάνεται καλύτερα δίπλα στον δυνατό. 
Εκεί την οδηγούν οι αιώνιες και πατροπαράδοτες 
φοβίες που την πότιζαν στην παιδική ηλικία! 
Κάτι τέτοιο βέβαια σπάνια συναντιέται ωστόσο κάθε 
σύγχρονη σταχτοπούτα το αναζητά απεγνωσμένα, 
θαρρείς πως κάτι μέσα της την διαβεβαιώνει ότι 
κάπου υπάρχει. Ακόμα και στα βαθιά γεράματα είναι 
σίγουρη πως υπάρχει και ας μην έτυχε να το 
συναντήσει στη ζωή της. 
Οι γυναίκες, μετά την εφηβεία τους, επιζητούν να 
εξασφαλίσουν μια ικανοποιητική θέση εργασίας. 
Αυτό συχνά συμβαίνει μετά την ολοκλήρωση των 
σπουδών τους και ο σκοπός είναι προφανής. Το 



όνειρο για μια άνετη διαβίωση ασφαλώς 
περιλαμβάνει και την παρουσία κάποιου πρίγκιπα. 
Η τεκνοποίηση σε αυτές τις ηλικίες, τις αφήνει 
αδιάφορες γιατί είναι εμπόδιο στην πραγμάτωση του 
στόχου, που είναι η εξασφάλιση μιας ποιότητας 
ζωής με ευμάρεια και προσωπική ανάπτυξη. 
Έχοντας μεγαλώσει από μητέρες που πάλεψαν 
μεταξύ της επαγγελματικής καταξίωσης και των 
ταυτόχρονων πολλαπλών ρόλων (κόρη, σύζυγος, 
μητέρα), ρόλων που κλήθηκαν να ενσαρκώσουν 
ταυτόχρονα, αποφάνθηκαν πως δεν θέλουν καθόλου 
να τις μιμηθούν ως προς αυτή την επιλογή. Μάλιστα 
κρίνουν πως πρόκειται για μια γενιά ιδιαίτερα 
στραγγισμένων γυναικών που βαυκαλίστηκαν μέσα 
σε αγωνιώδεις προσπάθειες ολοκλήρωσης αλλά 
τελικά δεν απέφυγαν τη ματαιότητα. Πιο απλά, 
στερήθηκαν την ξενοιασιά της ζωής στο βωμό μιας 
επιτυχημένης πορείας, ενώ τα αποτελέσματα της 
τέλειας ανταπόκρισης στους προεπιλεγμένους 
ρόλους ήταν απαράδεκτα πενιχρά. Αυτές οι ίδιες οι 
γυναίκες πρώτες το ομολογούν και εκφράζουν την 
δυσαρέσκειά τους. 
Οι κόρες τους λοιπόν είναι λογικό να μην επιθυμούν 
να κάνουν τις ίδιες επιλογές. Θέλουν να χαρούν τη 
ζωή τους, να γνωρίσουν έρωτες, για να επιλέξουν 
τον ιδανικό, να συγκατοικήσουν μαζί του και ίσως, 
αν ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις προσδοκίες 
τους, να προχωρήσουν και σε γάμο. 



Όλα αυτά γίνονται χωρίς τον ξενοδόχο γιατί γύρω 
στα τριάντα – τριάντα πέντε, το βιολογικό ξυπνητήρι 
θα σημάνει ανηλεώς το επιτακτικό κάλεσμα της 
φύσης, για αναπαραγωγή. Είναι ένα καθαρά 
οργανικό ζήτημα. Όπως και να το δούμε, δεν 
αλλάζει χαρακτήρα. Οι ορμόνες στο γυναικείο σώμα 
ιδίως κατά την περίοδο της ωορρηξίας, δημιουργούν 
ένα πανδαιμόνιο εκρήξεων και επιθυμίας για 
σεξουαλική επαφή. Ο στόχος της φύσης είναι η 
απόκτηση απόγονου. Η γυναίκα νομίζει πως 
πρόκειται για την τρελή της ερωτική διάθεση προς 
τον εκλεκτό της καρδιάς. Αν προσπαθήσουμε να 
αποκωδικοποιήσουμε προσεκτικά αυτήν την 
επιθυμία, θα δούμε την προγραμματισμένη εντολή 
της φύσης που υπαγορεύει τη διαιώνιση του είδους. 
Έτσι, μπορούμε να κατανοήσουμε τους ανθρώπους 
που ενώ είναι οικονομικά και κοινωνικά ασθενείς 
κάνουν παιδιά και μάλιστα περισσότερα από ένα. 
Πολύ σοφά η λαϊκή παροιμία θέλει το έξυπνο πουλί 
να πιάνεται από τη μύτη και αυτό ισχύει για όλα τα 
κορίτσια που στην εφηβεία τους ονειρεύονταν την 
υπέροχη, άνετη και χωρίς δεσμεύσεις ενήλικη ζωή. 
Εδώ, το όνειρο, εκτός από την επιτακτική ανάγκη 
της φύσης για αναπαραγωγή, ενισχύει την έντονη 
κοινωνική προτροπή που θέλει το πρότυπο του έχω 
παιδιά να κυριαρχεί ώστε η γυναίκα να χαίρει 
εκτίμησης εκπληρώνοντας και αυτό το μοναδικό στο 
ανθρώπινο είδος χρέος της για τη συνέχεια της ζωής. 



Ας μην λησμονούμε πως υπάρχει ακόμα μια 
κατηγορία γυναικών που, λόγω ανεξήγητων ή 
αχαρακτήριστων εσωτερικών ζυμώσεων ή και 
εξωτερικών συνθηκών, παραμένουν τα κορίτσια, οι 
κόρες δηλαδή των γονιών τους. Αυτές, δεν 
επιθυμούν άλλες κόρες στη ζωή τους, βιώνουν το 
παρελθόν τους μεταχρονολογημένα. 
Τελικά, κάθε γενιά μεγαλώνει και ζει με στόχο την 
ευτυχία την οποία όμως μπορεί να απολαύσει μέχρι 
τη στιγμή που θα αποκτήσει απογόνους και αυτό το 
συναντάμε μέχρι τα τριάντα πέντε χρόνια στη ζωή 
μιας γυναίκας. Μετά, έχοντας αναλάβει την ευθύνη 
της ανατροφής των όποιων παιδιών ή και χωρίς 
παιδιά ακόμα, η γυναίκα αρχίζει σιγά - σιγά να 
αποχωρεί από το προσκήνιο της ζωής με έναν 
εντελώς δικό της διακριτικό τρόπο, δυστυχώς. Και 
το ίδιο θα κάνει κάθε επόμενη γενιά γυναικών από 
τους απογόνους της. Αυτός είναι ουσιαστικά ο μέσος 
όρος κάθε γυναικείας γενιάς, να ζει μέχρι τα τριάντα 
πέντε περίπου χρόνια. Ο στόχος φαίνεται πως είναι η 
διαβίβαση της ίδιας εντολής για αναπαραγωγή μέσα 
από μια ατέρμονη και χωρίς ικανοποίηση 
ολοκλήρωση. Κάπου εδώ, τελειώνει ουσιαστικά το 
όνειρο για πολλές γυναίκες και ξαφνικά, οι 
περισσότερες από αυτές, συνεχίζουν με έναν 
εφιάλτη ρουτίνας και αναπόφευκτης απογοήτευσης. 
Μήπως όμως ο στόχος δεν θα έπρεπε να είναι αυτός; 
Μήπως τελικά η έννοια της ιδιοκτησίας αγαθών 
είναι υπεύθυνη γι αυτήν την κατάσταση; Δηλαδή, 



είναι αυτή που υπαγορεύει την ανηλεή παραίτηση 
από την πορεία προς την ολοκλήρωση του 
ανθρώπου; Μήπως αυτός ο άκρατος ενθουσιασμός 
του καπιταλιστικού θεσμού δηλαδή το να δουλεύεις 
πολύ - να αποκτάς πολλά είναι τελικά μια παγίδα 
απομόνωσης; Κάποιοι άνθρωποι είναι τόσο 
πωρωμένοι με την προσωπική ιδιοκτησία που είναι 
ικανοί και πρόθυμοι να θεωρούν ιδιοκτησία ακόμα 
και τα σωματικά τους απορρίμματα. 
Φτάνοντας περίπου στο μέσο του στατιστικά 
προσδοκώμενου βίου της η γυναίκα, κάπου στα 
τριάντα εφτά της δηλαδή, ανακαλύπτει έκπληκτη 
πως η ζωή της μέχρι τότε ήταν ένα όνειρο που με 
κάποιο παράξενο τρόπο διακόπηκε. Τώρα 
αμφιβάλλει, αν ποτέ θα μπορέσει να συνεχιστεί. 
Μέσα σε αυτό το όνειρο ήταν και ο δικός της 
πρίγκιπας. Πριν καλά – καλά ξυπνήσει και 
συνειδητοποιήσει τι έχασε, η υπόθεση έχει ήδη 
απομυθοποιηθεί στο βωμό της σκληρής 
καθημερινότητας μαζί και με κάθε άλλη επιθυμία, 
ευαισθησία και πρωτοτυπία. Εξαφανίστηκε λοιπόν 
το όνειρο και η ροζ κορδέλα της ερωτικής μέθεξης 
ξεχάστηκε μέσα στο σεντούκι της ανέκφραστης και 
ανολοκλήρωτης επιθυμίας. Αν αυτό το κορίτσι, με 
τις ρυτίδες στην καρδιά, μπορούσε να γυρίσει πίσω, 
θα γινόταν μια άλλη γυναίκα, η μαχητική και 
διεκδικητική γυναίκα των παιδικών και εφηβικών 
της ονείρων. 
 



Από τα δύο μέχρι τα δώδεκα, το κοριτσάκι μας 
ανακαλύπτει τα τακούνια της μαμάς. Ψηλώνει, 
φορώντας τα στην προσπάθειά του να φτάσει τον 
μπαμπά, αυτόν που θα παντρευτεί μόλις μεγαλώσει. 
Παίζει με τις κούκλες σαν να είναι τα δικά της μωρά 
και αντιγράφει τις συμπεριφορές των ζευγαριών που 
παρατηρεί. Ταυτίζεται με το θηλυκό πρότυπο που 
την εντυπωσιάζει τόσο πολύ! 
Στο νηπιαγωγείο θα ερωτευτεί έναν συμμαθητή της. 
Στη θέα του και μόνο πλημμυρίζει το είναι της, όπως 
το στόμα από τη γλύκα μιας καραμέλας. 
Με τις φίλες της θα παίξει το παιχνίδι του 
ανδρόγυνου και αν υπάρχει αγόρι στην παρέα θα 
ενσαρκώσει υποχρεωτικά το ρόλο του άντρα. Στα 
κρυφά, παράμερα, θα παίξει και το παιχνίδι με το 
γιατρό. Θα εξερευνήσει το σώμα της και θα 
ανακαλύψει την μυστηριώδη περιοχή της ήβης. 
Η παράξενη αυτή περιοχή θα προσελκύσει αμέσως 
το ενδιαφέρον της και θα της προσφέρει την γλυκιά 
ευχαρίστηση που ποτέ δεν θα ξεχάσει. Ίσως θελήσει 
να ανιχνεύσει και την εσωτερική περιοχή αυτής της 
υπέροχης σπηλίτσας που η φύση την τοποθέτησε 
εκεί όπου τα αγοράκια έχουν κάτι που εκείνη δεν 
έχει. Θα αισθανθεί βεβαίως την έλλειψη αυτής της 
εξέχουσας υπεροχής αλλά θα καταφέρει κάποτε να 
ξεπεράσει αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν φθόνο του 
πέους. Τα γυναικεία γεννητικά όργανα είναι 
ουσιαστικά αόρατα, καμιά γυναίκα δεν μπορεί να τα 



επιδείξει σε αντίθεση με τα αντίστοιχα που κάθε 
άνδρας, με μηδενική προσπάθεια, μπορεί να τα 
επιδείξει. Γιατί αυτός και όχι εγώ; Από εκεί ξεκινάει 
μια ομιχλώδης εντύπωση πως ο άνδρας μάλλον είναι 
καλύτερα προικισμένος. 
Συχνά τα μικρά κορίτσια εισάγουν στον κόλπο τους 
μικροαντικείμενα, ανταποκρινόμενα έτσι στην 
αίσθηση ευχαρίστησης και στην ανάγκη 
εξερεύνησης, που μοιραία οδηγεί στην ανακάλυψη 
και αξιοποίηση του μικρού μορφώματος που 
προκαλεί τη μεγαλύτερη διέγερση, την κλειτορίδα. 
Αυτές οι συνήθειες συνήθως πραγματοποιούνται σε 
στιγμές απομόνωσης αλλά δεν αποκλείεται να 
αγγίξουν αυτή την περιοχή τους μπροστά και σε 
άλλους. Σε μια τέτοια περίπτωση, η μητέρα είναι 
εκείνη που θα το νουθετήσει τονίζοντάς του το πολύ 
προσωπικό αυτών των στιγμών όπως και του 
σώματος αλλά και την ανάγκη σεβασμού προς τους 
άλλους. Είναι όμως ακόμα πολύ νωρίς για τέτοιες 
συμβουλές αφού το κοριτσάκι μας θα βρει τρόπο να 
ξεχνάει απασχολούμενη με πιο δημιουργικά 
πράγματα όπως η ζωγραφική, το παιχνίδι και ο 
χορός. 
Εδώ πρέπει να πούμε πως αν το παιδί δεν έχει σωστό 
και υγιές περιβάλλον, είναι δυνατό να μείνει 
προσκολλημένο σε αυτού του είδους την ασχολία 
από όπου προφανώς αντλεί ευχαρίστηση και 
αναμφίβολα γίνεται δέσμιο μιας συνήθειας που ίσως 
να το εμποδίσει να εξελιχθεί γενικότερα σε άλλους 



σημαντικούς τομείς. Είναι αποκλειστικά θέμα των 
γονιών και ειδικότερα της μητέρας. 
Όταν ξεκινήσει το σχολείο, το ενδιαφέρον του 
κοριτσιού εστιάζεται στα νέα του καθήκοντα. Είναι 
πολύ φυσικό, το τραβάει αυτή η νέα κατάσταση και 
για πρώτη φορά έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει 
σε κάτι κοινό, έξω από το σπίτι, χωρίς την 
ασφυκτική επίβλεψη των μεγάλων. 
Στην ευχαρίστηση του σώματος θα επανέλθει 
αργότερα, με εντελώς διαφορετικό ενδιαφέρον, τότε 
που κατά την προ-εφηβεία οι ορμόνες θα 
προετοιμάζουν το σώμα για την ανάπτυξη και τον 
αναμενόμενο ρόλο του. 
Από τα δέκα τρία μέχρι τα δέκα οκτώ, μια νέα 
διάσταση προβάλλει. Τα πράγματα αλλάζουν πολύ. 
Εκεί γύρω στα δέκα τρία θα αρχίσει η έμμηνος ρύση 
και οπωσδήποτε θα αιφνιδιάσει το νεαρό κορίτσι, 
όσο προετοιμασμένο κι αν είναι από το οικογενειακό 
του περιβάλλον. Η θέα του αίματος και μόνο αυτή 
δημιουργεί μια συγκλονιστική κατάσταση. 
Η σχέση με τα ευαίσθητα γεννητικά όργανα είναι για 
το κορίτσι πολύ ιδιαίτερη και, με την επικρατούσα 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, παραμένουν κρυφά, 
ιδιωτικά. Δεν μιλάμε ποτέ για αυτά. Τα προσέχουμε 
και είναι το μοναδικό σημείο που, ενώ προκαλεί 
ευχαρίστηση, πρέπει να έχει έναν αυστηρά 
απαγορευτικό χαρακτήρα. Παράξενα πράγματα που 



παραμένουν δυστυχώς ανεξήγητα σε αυτές τις 
ηλικίες. 
Αποτελούν επίσης σημείο που απαιτεί σεβασμό και 
έχουν ένα προσδιορισμό με ηθική διάσταση αφού 
σχετίζονται και με την ευπρέπεια μιας κοπέλας. 
Όταν λοιπόν σε αυτό το σημείο, το τόσο ιδιαίτερο, 
το κορίτσι που μόλις πιστοποιήθηκε γυναίκα 
εντοπίσει τη ροή αίματος, τότε κυριολεκτικά 
κατακλύζεται από αντικρουόμενα συναισθήματα. 
Από τη μια φόβος και ανησυχία για το πώς θα το 
διαχειριστεί και από την άλλη ανησυχία πώς θα το 
εντάξει στην καθημερινότητά της. Οπωσδήποτε 
καμαρώνει και χαίρεται για το ότι η φύση την 
συμπεριλαμβάνει στο πλάνο της και θεωρεί τιμή 
αυτόν το ρόλο, που κάθε γυναίκα ονειρεύεται να 
παίξει στο θέατρο της ζωής. Αυτή η μηνιαία 
διαδικασία, δυσκολεύει την κοπέλα σε σχέση με το 
ανέμελο έως τώρα παιχνίδι της ενώ ταυτόχρονα την 
εμψυχώνει και την γεμίζει αυτοπεποίθηση για την 
αποδοχή της στον κόσμο των γυναικών. 
Λίγο πριν την ορμονική έκρηξη, το σώμα της 
ολοκληρώνει τη μεγαλοπρεπή και τόσο θαυμαστή 
ανάπτυξη όλων των θηλυκών χαρακτηριστικών με 
κύρια την ανάπτυξη του στήθους που, για την 
κοπέλα, είναι ο πλέον εμφανής και σημαντικός 
δείκτης και ίσως το μοναδικό σωματικό στοιχείο, για 
να αποδεχτεί τη νέα ταυτότητά της. Ας θυμηθούμε, 
το κοριτσάκι ονειρευόταν την απόκτηση ενός 
τέτοιου στήθους, όταν τοποθετούσε διάφορα 



αντικείμενα στην αντίστοιχη περιοχή μιμούμενο το 
στυλ μιας γυναίκας. 
Πολλά κορίτσια αισθάνονται ότι μειονεκτούν, όταν 
καθυστερεί η ανάπτυξη του πολυπόθητου στήθους 
ενώ άλλα προβληματίζονται, αν η ανάπτυξη του 
ξεπεράσει τα συνήθη όρια. Κάποια ντρέπονται και 
στενοχωριούνται στη θέα των μεγάλων μαστών. Και 
πάλι η μητέρα είναι εκείνη που πρέπει να επέμβει 
και να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις διδάσκοντας 
την κόρη της για τη σημασία του στήθους τόσο για 
το νεογέννητο που θα εμφανιστεί κάποια στιγμή όσο 
και για την προτίμηση των αρσενικών γι αυτήν την 
πολύ ειδική γυναικεία περιοχή. 
Σημαντική είναι η περίοδος για την έφηβη των δέκα 
τεσσάρων ετών που εγκαταλείπει τα παιδικά 
παιχνίδια και ονειρεύεται τα άλλα. Εκείνα τα 
παιχνίδια που θα περιλαμβάνουν και το ποθητό 
αρσενικό, με το γλυκό φιλί του, που θα λύσει τα 
μάγια, που σαν το πολύχρωμο χάραμα θα ξυπνήσει 
τη γυναίκα μέσα της και θα την κάνει να σηκωθεί 
και να εγκαταλείψει για πάντα τα στρωσίδια του 
κοριτσιού. Βέβαια οι περισσότερες περιγραφές από 
τις σχέσεις που συνάπτουν τα κορίτσια στα δέκα έξη 
με δέκα επτά συχνά μας οδηγούν σε παράξενες 
σκέψεις και ίσως να είναι ακατάλληλες, για να 
εξάγουμε συμπεράσματα. Να μια μαρτυρία μητέρας 
που αφορά την συμπεριφορά της κόρης της (17 
ετών). 



Την βρήκα να κοιμάται στο κρεβάτι της με το φίλο της 
το Μάνο, που είναι συνεχώς μαζί και κάνουν παρέα, 
φορώντας μόνο το κάτω εσώρουχο. Τα δύο παιδιά 
κοιμόντουσαν μαζί μισόγυμνα. Όταν την ρώτησα το 
πρωί αν ολοκλήρωσαν και σεξουαλικά τη σχέση τους, 
εκείνη μου είπε ενοχλημένη και σε έντονο ύφος, πως 
είναι ο κολλητός της και δεν έχουν ερωτική διάθεση 

μεταξύ τους. 
Λίγες εβδομάδες μετά, η κόρη τηλεφώνησε στη 
μητέρα (η σχέση μητέρας και κόρης ήταν πολύ 
καλή) λέγοντάς της: 
Έχω αποφασίσει να βγω με το Μάνο που μου αρέσει 
πολύ. Αν προχωρήσει, να κάνω έρωτα μαζί του; Αλλά 
τι σε ρωτάω; Θα κάνω, άντε γεια. 
Και έκλεισε το τηλέφωνο πριν η μητέρα της 
προλάβει να πει έστω μια λέξη. 
Αυτό το παράδειγμα και σε συσχετισμό με άλλα, μας 
κάνουν να σκεφτόμαστε, μήπως τα σημερινά παιδιά 
δεν μπαίνουν στην ερωτική επαφή με τον 
απαραίτητο συναισθηματισμό, όπως τα παιδιά της 
προηγούμενης γενιάς. Μας φαίνεται, πως αυτά τα 
παιδιά αντιλαμβάνονται τον έρωτα κάτι σαν το 
φαγητό, μια ακόμα ανάγκη που πρέπει να 
ικανοποιηθεί, ίσως μια ακόμα απόλαυση που 
μπορούν να δοκιμάσουν. Μήπως είναι ένα σημείο 
προόδου που οι μεγαλύτεροι δεν μπορούμε να 
κατανοήσουμε δεδομένου ότι έχουμε εμπλακεί 



αφόρητα με την ηθική και συναισθηματική πλευρά 
της σωματικής διαδικασίας; 
Μία καθηγήτρια σε ένα αγγλικό σχολείο αναφέρει, 
πως μια φορά την εβδομάδα τα παιδιά μπορούσαν να 
πάνε στο σχολείο φορώντας τα ρούχα της επιλογής 
τους αντί της σχολικής στολής. Μια μαθήτρια πήγε 
μια τέτοια μέρα φορώντας ένα στενό και πολύ 
χαμηλο-κάβαλο παντελόνι από όπου φαινόταν ένα 
ασημένιο στριγκ. Εντελώς τυχαία άκουσε η 
καθηγήτρια αυτό το κορίτσι που έλεγε σε μια 
συμμαθήτριά της το ότι του έκανα στοματικό έρωτα 
δε σημαίνει πως τον θέλω κιόλας. Η καθηγήτρια το 
συζήτησε με συναδέλφους της εντυπωσιασμένη από 
την έλλειψη συναισθηματικότητας και κυρίως από 
την ψυχρή αντιμετώπιση μιας τόσο ιδιωτικής 
στιγμής. 
Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει 
την εφηβεία σύμφωνα με τους ειδικούς είναι η 
περιορισμένη αντίληψη που έχουν οι έφηβοι σχετικά 
με το τι νομίζουν ότι συμβαίνει σε αυτούς. Νομίζουν 
λοιπόν, πως μόνο εκείνοι έχουν πρόβλημα και όλοι 
οι άλλοι (γονείς, καθηγητές, γείτονες, συγγενείς, οι 
μεγαλύτεροι γενικά) δεν μπορούν να τους 
κατανοήσουν. Για παράδειγμα, μπορεί ένα κορίτσι 
να πιστεύει πως κανείς δεν το καταλαβαίνει, πως 
έχει του κόσμου το δίκαιο, ενώ όλη η κοινωνία το 
αδικεί και κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να 
αντιληφθεί τα προβλήματά του, κυρίως οι γονείς 
του. Κάπως έτσι προκύπτουν οι πολλές συγκρούσεις 



με τους μεγάλους. Ακόμα και μια πολύ προσεκτική 
και ευαίσθητη σε αυτά μητέρα δεν γίνεται αποδεκτή 
πάντα, πόσο μάλλον μια επιτακτική ή ανυπόμονη 
μητέρα. Με τον καιρό αυτή η αντίληψη ατονεί και 
εξαφανίζεται κυρίως κατά την ενηλικίωση. Αόριστα 
γεγονότα μένουν στη μνήμη του άλλοτε κοριτσιού 
που δεν επιμένει πια πως ήταν τόσο μεγάλο αυτό το 
θέμα. 
Από τα δέκα εννιά μέχρι και τα είκοσι εννιά, ο 
δρόμος για την ολοκλήρωση είναι ανοιχτός για όλες 
σχεδόν τις γυναίκες. Ουσιαστικά αυτός είναι ο μόνος 
χρονικός διάδρομος που μια γυναίκα μπορεί να 
δράσει αυτόβουλα και ανεπηρέαστη. Σε αυτήν την 
περίοδο, οι νεαρές γυναίκες βρίσκουν περισσότερη 
σιγουριά, ωριμάζουν, δοκιμάζουν ερωτικούς 
δεσμούς και διαβάζοντας τις στήλες των γυναικείων 
περιοδικών προσπαθούν να βελτιώσουν την 
εμφάνισή τους ώστε να μοιάσουν στο γενικά 
αποδεκτό πρότυπο ομορφιάς με το περιποιημένο 
μαλλί, νύχι και κατάλληλο μακιγιάζ. Από τις ίδιες 
επίσης πηγές μαθαίνουν τρόπους, πως να 
κατακτήσουν τον κατάλληλο τύπο άνδρα ανάλογα 
με τα γούστα τους και βέβαια πώς να είναι θελκτικές 
στο σεξ. Πολλή μεγάλη αυτή η ταλαιπωρία, για να 
έχουν τα κατάλληλα κιλά ώστε τα επιθυμητά ρούχα 
να έχουν την εφαρμογή που θα αρέσει στους 
αρσενικούς. 
Πολλή συζήτηση γίνεται στις γυναικοπαρέες για τον 
τύπο του άνδρα που συνάντησαν πρόσφατα και για 



το μέλλον που μπορεί να έχουν μαζί του. Ανταλλαγή 
απόψεων γίνεται σχετικά με το αν τηρεί ο άνδρας τις 
προδιαγραφές του τύπου, αν έχει καλή εμφάνιση, αν 
διαθέτει το κατάλληλο αυτοκίνητο και φυσικά δεν 
λείπει η απαραίτητη αναφορά στο εισόδημά του. 
Μετά από αρκετές, ως επί το πλείστον, 
αποτυχημένες συναλλαγές του τύπου σχέσεις λίγων 
μηνών και κάποιες περιστασιακές γνωριμίες, 
εμφανίζεται και ο κατάλληλος, ο σωστός για γάμο 
άνδρας. Εκεί αρχίζει ένα παράλογο πανηγύρι με 
άσκοπες αγορές και έξοδα, για να ικανοποιηθούν 
συγγενείς, φίλοι και περίγυρος, κάτι που θεωρείται 
απαραίτητο ώστε να είναι κοινωνικά καταξιωμένοι 
οι νεόνυμφοι. Η καταναλωτική μανία σαρώνει τα 
πάντα, στο όνομα μιας τέλεια εξοπλισμένης ζωής 
που έχει για σλόγκαν μια φορά το αγοράζεις, ας είναι 
το καλύτερο. Βέβαια αυτό δεν ισχύει, γιατί έρχεται η 
στιγμή που χρόνια μετά το ζευγάρι αναγκάζεται να 
αλλάξει επίπλωση και πάει στο βρόντο το πανάκριβο 
σαλόνι. Και το σπουδαιότερο, όσο ακριβό και αν 
ήταν δεν εξασφάλισε την αναμενόμενη ευτυχία στο 
ζευγάρι. Αυτό είναι που λένε αχάριστα σαλόνια. 

Εκεί λίγο πριν την πρώτη κρίση των τριάντα, 
αναρωτιέται η σύζυγος και πιθανή μητέρα τι έχει 
καταφέρει ως τώρα και γιατί δεν απολαμβάνει την 
ευτυχία που έχει ονειρευτεί. 
Από τα τριάντα μέχρι και τα σαράντα πέντε, τα 
πάντα ρει ή χρόνια - χελιδόνια που μας φύγατε. Η 
δουλειά, τα παιδιά και η γυναικεία φύση, ένα πιάτο 



mixed grill για δύο ή μήπως ελληνική σαλάτα; Η 
ανάγκη για κατανάλωση επικρατούσε, ως 
χαρακτηριστικό των περασμένων δεκαετιών, που 
ενίσχυσε η χρυσή εποχή της εύκολης λήψης 
δανείων. Η αντίληψη πως και εσύ έχεις δικαίωμα 
στην ευτυχία της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών 

οδήγησε στην παταγώδη απογοήτευση που η μετά 
κρίση εποχή ανέδειξε όλο το τραγικό της βάθος. Το 
όνειρο έπρεπε να γκρεμιστεί και είναι αυτή ακριβώς 
η γενιά ανθρώπων που πλήττεται από την κρίση 
πολύ περισσότερο από τις άλλες. 
Οι νέοι, με το υποθηκευμένο το μέλλον τους, ξέρουν 
ήδη τις συνθήκες και οι περισσότεροι θα 
προσαρμοστούν, θα παλέψουν να τις βελτιώσουν. Οι 
συνταξιούχοι με σχετική δυσκολία θα 
αντιμετωπίσουν το παρόν και θα ελπίσουν σε μια 
στοιχειωδώς αξιοπρεπή επιβίωση. 
Η γενιά όμως των τριάντα πέντε – σαράντα πέντε 
βάλλεται πιο πολύ μια και είναι αυτή που έχει 
δημιουργήσει μεγάλες υποχρεώσεις, δυσανάλογα 
μεγάλες σε κάποιες περιπτώσεις, σε σχέση με τα 
μέσα που τώρα διαθέτει, για να αντεπεξέλθει, 
δεδομένου ότι μειώθηκαν δραματικά οι απολαβές 
τους ενώ αυξήθηκε πολύ η φορολογία τους. 
Και μέσα σε όλα αυτά η έρημη καθημερινή γυναίκα, 
αυτής της ηλικίας, να αναρωτιέται εκεί κάπου στη 
μέση της ηλικιακής διαδρομής, τι λάθος έκανε και 
αισθάνεται κενή τα βράδια στη συζυγική ή μοναχική 
της κλίνη. 



Αγωνία για την εφηβεία των παιδιών και πολύ 
περισσότερο για την εξασφάλιση των σπουδών και 
του βιοποριστικού επαγγέλματος γι αυτά τα παιδιά. 
Να εξασφαλιστεί ο άρτος αλλά και τα φροντιστήρια 
τα επιούσια. Από την άλλη τα δάνεια που τυχόν 
υπάρχουν στραγγαλίζουν την όποια σκέψη για 
απόλαυση. 
Τι το ήθελα το σπίτι; Να το ξεχρεώνω μια ζωή και να 
πληρώνω για την πρώτη και τελευταία αυτή 
ιδιοκτησία, με τη στέρηση των βασικών αναγκών μου; 
Αλλά επίσης δυσαρεστημένοι είναι και όσοι έκαναν 
το λάθος με το περίσσευμα των χρημάτων τους και 
με ένα συμπληρωματικό δανειάκι να αγοράσουν ένα 
δεύτερο σπιτάκι, για να εισπράττουν το ενοίκιο, σαν 
ένα επιπλέον εισόδημα ή κάτι για τα παιδιά, όταν 
έλθει η ώρα τους. Τώρα δεινοπαθούν να 
διεκδικήσουν τα ενοίκια που δεν μπορεί ο 
ενοικιαστής τους να πληρώσει. Πληρώνουν τις 
ζημιές που έκανε και τους απλήρωτους 
λογαριασμούς που άφησε. Φαίνεται πως ήλθε η 
εποχή να καταλάβουν όλοι πλέον πως είναι μύθος να 
έχεις το δικό σου κεραμίδι. Ένας μύθος με τον οποίο 
γαλουχήθηκαν οι προηγούμενες γενιές των Ελλήνων 
και τώρα τείνει να εκλείψει μεγαλειωδώς. Όπως και 
στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αυτό το όνειρο 
χάνεται για πάντα για τους περισσότερους. 
Η μοναχική πλέον εργαζόμενη μητέρα - σύζυγος 
έχει να παλέψει με τη Λερναία Ύδρα της εξαιρετικά 
αντίξοης καθημερινότητας και το αβέβαιο μέλλον 



που την περιμένει. Μέσα σε όλα αυτά η κλασική 
45αρα καλείται να αντιμετωπίσει μια ακόμα μεγάλη 
αλλαγή. Είναι τα σημάδια της επερχόμενης 
εμμηνόπαυσης. Πρόκειται για μια ηλικιακή φάση 
της ορμονικής της ισορροπίας. Συνδέεται άμεσα με 
αλλαγές στον οργανισμό και κυρίως στον ψυχισμό 
της. Μύθοι και πραγματικότητα την παιδεύουν και 
την τρελαίνουν. 
Σίγουρα είναι το παιχνίδι των ορμονών που φέρνει 
αναστάτωση στον οργανισμό της αλλά και οι 
προκαταλήψεις που υπάρχουν πάνω σε αυτό το θέμα 
δημιουργούν την πιο καταστρεπτική σύγχυση και 
ένα αβάσταχτο ψυχολογικό φόρτο στην γυναίκα. 
Τώρα πια έχει να αντιμετωπίσει τις ενοχλητικές 
εξάψεις της αλλά και τον τρόμο της απόσυρσης από 
την ενεργή ζωή. Νιώθει πως ήδη κρέμεται στο λαιμό 
της η ταμπέλα άχρηστη - αποσύρεται. Εκεί στο 
μέτωπο, κάτω από τα μάτια, στο πάνω χείλος και 
δίπλα στο στόμα θα κάνει την εμφάνισή η 
εμπροσθοφυλακή του εχθρού και θα αρχίσει τη μάχη 
με τις άχαρες διπλώσεις, την κυτταρίτιδα και τις 
ρυτίδες. Εδώ, στο βωμό αυτό, θα θυσιαστεί πολύ 
χρήμα και αγωνία γιατί η φιλαρέσκεια και η 
αποδοχή παίζουν τον πρώτο ρόλο στη διατήρηση της 
αυτοπεποίθησης. Οι παρεμβατικές τεχνικές είναι 
πολύ διαδεδομένες και σχετικά εύκολα αποδεκτές. 
Δεν ξέρουν όμως όλες οι γυναίκες πως κάθε τέτοια 
αισθητικού τύπου παρέμβαση είναι μια παραβίαση 
στο σώμα και στον ψυχισμό τους. Είναι, κατά τους 



ειδικούς, ένας μικρός συμβολικός ακρωτηριασμός. 
Εδώ χρειάζεται η γνώση και η αγωγή να δώσουν στη 
γυναίκα εφόδια που θα την προστατέψουν από το να 
είναι έρμαιο των καταναλωτικών και αγοραίων 
προτύπων ομορφιάς, που όσο όμορφα είναι άλλο 
τόσο όμορφα καίγονται. 
Τα πολυπόθητα οιστρογόνα θα αρχίσουν να 
μειώνονται και το επερχόμενο γήρας θα κάνει δειλά 
την εμφάνισή του. Θα αρχίσει σιγά - σιγά να 
επηρεάζεται και η σεξουαλική διάθεση, αυτό πάλι 
που το πάς; Γι αυτό, όσο ακόμα υπάρχουν 
οιστρογόνα και στοιχειωδώς συμβαίνει και 
ωορρηξία, ας αξιοποιήσουν αυτές οι γυναίκες τον 
ερωτικό τους χρόνο. Τουλάχιστον να κρατηθεί το 
όνειρο λίγο ακόμα, όσο γίνεται, ας μην υπογράψουν 
ακόμα την παράδοση των όπλων. 
Οι περισσότερες αισθάνονται πως το τραίνο φεύγει 
και πως περνάνε από τη νεότητα στην τρίτη (και 
τελευταία) ηλικία. Θέλουν να προλάβουν, να 
γευτούν όσα δεν είχαν την ευκαιρία ή όσα δεν 
πρόλαβαν. Σε αυτές τις ηλικίες μπορεί να συμβεί και 
το ασυμβίβαστο των ηλικιών στο ζευγάρωμα. Έτσι 
παρατηρούμε γυναίκα με δέκα ή και περισσότερα 
χρόνια μεγαλύτερο άνδρα όπως και γυναίκα με πέντε 
έως και οκτώ χρόνια μικρότερο σε ηλικία άνδρα. 
Ας μην υποτιμάμε και το θέμα του οργασμού. Θέμα 
ταμπού, δυστυχώς ακόμα, για τη σύγχρονη 
Ελληνίδα. Δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της ηθικής 
διαπαιδαγώγησης που έχει υποστεί από γιαγιάδες, 



κατηχητικά σχολεία και οποιαδήποτε άλλη 
παραπληροφόρηση. Είναι που πρέπει να αποτινάξει 
από πάνω της κι όλη την κουλτούρα που 
μεταβιβάστηκε κατά το μεγάλωμά της από την 
κρατούσα αντίληψη που θέλει τη γυναίκα τσούλα, 

όταν αυτή διεκδικεί το αυτονόητο δηλαδή την 
απόλαυση στο σεξ. Αν προσθέσουμε και τα ατομικά 
βιώματα της κάθε γυναίκας σε σχέση με την 
οικογένεια, τότε χρειάζεται σίγουρα η συνδρομή 
κάποιου ειδικού, για να ξεμπλοκάρει η 
σεξουαλικότητα της σημερινής 45αρας γυναίκας που 
βάλλεται από πολλά καθημερινά μέτωπα. 
Ασφαλώς υπάρχουν εξαιρέσεις. Είναι όλες εκείνες οι 
δυναμικές γυναίκες που έβαλαν από νωρίς τα 
πράγματα στη θέση τους και διεκδίκησαν την 
ευχαρίστηση που είχαν δικαίωμα να απολαύσουν σε 
κάθε τομέα της ζωής τους. Με φυσικότητα και 
ρεαλισμό χαίρουν της εκτίμησης του συζύγου ή 
συντρόφου τους βιώνοντας μια ικανοποιητική 
ερωτική ολοκλήρωση. 
Γενικά όμως η δική μας συμπατριώτισσα και 
ευρωπαία είναι με το ένα πόδι στην νοοτροπία της 
εξωτικής ανατολής και το άλλο στη δυτική 
τυπολατρία της εργαζόμενης γυναίκας. Κουβαλά 
ακόμα μνήμες και συμβουλές από τη γιαγιά, 
συμβουλές που περνούν από μάνα σε κόρη. 

- Κόρη μου, ο άνδρας σου να σε ξέρει από τη 
μέση και κάτω. 



- Ναι γιαγιά μου αλλά αν συμβεί αυτό, πώς θα 
κάνουμε χωριό; 

Άντε να πείσεις τη γιαγιά πως καλά και σοφά έκανε 
τότε που εκείνη έκρυβε τα πολλά από τον αφέντη 
και άνδρα της, για να διατηρεί τις ισορροπίες και να 
επιβιώνει με τα γυναικεία της κόλπα. Τώρα όμως 
αυτό δεν μπορεί να συμβεί γιατί άλλαξε η κοινωνική 
πραγματικότητα όπως και οι προσωπικές ανάγκες 

που υπαγορεύουν οι νέοι ρόλοι στο σύγχρονο 
ζευγάρι. Το ζευγάρι πλέον δεν έχει την παραδοσιακή 
κοινότητα (καφενείο για τον άνδρα, γειτονιά για τη 
γυναίκα) που θα μοιραστεί τα προβλήματά του και 
θα ψυχαναλύσει τις καταστάσεις αποφορτίζοντας το 
άγχος και τη αγωνία της επιβίωσης. Τώρα ο ένας 
έχει υποχρεωτικά τον άλλο και εκεί είναι που πρέπει 
να γίνει η επένδυση των δύο, στη ΣΧΕΣΗ τους. Δεν 
είναι εκπαιδευμένοι οι άνθρωποι για σχέση, όλοι το 
ξέρουμε αυτό. Θα παλέψουν άδικα μεταξύ τους και 
αν δεν πετύχουν την αλληλο-εξόντωσή τους από ένα 
στείρο ανταγωνισμό τότε έχουν κάποια ελπίδα να 
φτάσουν μαζί κάπως ικανοποιημένοι στο τέλος της 
διαδρομής. 
Μην νομίζετε πως δεν υπάρχουν και τέτοιοι 
άνθρωποι, τέτοια ζευγάρια. Σχεδόν όλοι έχουμε 
κατά καιρούς συναντήσει κάποιους, που δεν 
ακολούθησαν την πεπατημένη, που κράτησαν με 
ιδιαίτερη προσοχή τη σχέση τους, αυτήν που με 
φροντίδα δημιούργησαν. Αυτοί οι λίγοι έκαναν τη 
συμβίωση τέχνη, ίσως γιατί συμβίωσαν με την 



αίσθηση της τέχνης μέσα τους. Έδειξαν σεβασμό και 
ίσως να κράτησαν το θυμό τους, όταν ο άλλος 
ξέρναγε από παντού χολή, στην πρώτη αδύναμη 
στιγμή τους. Ήθελαν να κρατούν ο ένας το χέρι του 
άλλου στα δύσκολα και να κοιμούνται μαζί ακόμα 
και όταν τους φιλοξενούσαν σε μονό κρεβάτι. 
Έχουμε μια τέτοια περιγραφή που μας κατέθεσε μια 
φίλη για τους γονείς της. 

- Φύγαμε με την αδελφή μου από το σπίτι για 
σπουδές και οι γονείς μας άρχισαν να ζουν 
μια νέα περίοδο μέλιτος. 

Ναι, φτάνει και η μέρα που τα παιδιά φεύγουν είτε 
για σπουδές είτε για να παντρευτούν. Τότε η 
ελληνίδα μητέρα που έχει δοθεί στα βλαστάρια της 
με όλο της το είναι, μένει μόνη, χωρίς σκοπό, και 
φοβάται τις άδειες μέρες που θα ακολουθήσουν από 
εδώ και πέρα. Δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να φτιαχτεί 
τώρα η σχέση με το σύζυγο, αν δεν χτίστηκε τα 
προηγούμενα χρόνια. 
Μετά τα σαράντα πέντε, ο κύκλος ζωής της 
γυναίκας αλλάζει ξαφνικά την ακτίνα του. Και όσο ο 
καιρός περνάει μπορεί να μετατοπιστεί ακόμα και το 
ίδιο το κέντρο του κύκλου. Μπορεί ακόμα να 
υπάρξουν περισσότερα κέντρα. Τα πράγματα για τη 
γυναίκα μπορεί να εξελιχτούν σε ένα περίπλοκο όσο 
και ακατανόητο σχήμα όπου οι βιολογικοί και οι 
συναισθηματικοί παράγοντες εμποδίζουν τους 
λογικούς υπολογισμούς και τις αποδεκτές λύσεις. 



Τα περισσότερα ζευγάρια έχουν τότε κάποιο παιδί 
που δεν μένει μαζί τους στο σπίτι για διάφορους 
λόγους. Μόνοι οι δύο τους, μοιάζουν ξένοι μέσα στο 
ίδιο τους το σπίτι και ζητά ο ένας εξηγήσεις από τον 
άλλον για τα χαμένα όνειρα και τις προσδοκίες τους. 

- Εγώ αλλιώς σε γνώρισα, άλλα περίμενα από 
σένα. Νόμιζα πως με είχες καταλάβει, τι να 
πω; Έπεσα τόσο έξω; 

Η καθημερινότητα στύβει τη σύγχρονη γυναίκα και 
ο σύζυγος δυστυχώς δεν εκπαιδεύτηκε να βοηθά στις 
δουλειές του σπιτιού. Ίσως θα ήταν χρήσιμο να 
θυμίσουμε πως μερικές γυναίκες βιώνουν ενοχικά 
την όποια ανδρική βοήθεια στα καθιερωμένα 
γυναικεία καθήκοντα. Κάποιοι σύζυγοι, που 
τολμούν να συμμετέχουν στα οικιακά, συνήθως με 
ενοχή, κρυφά και λαθραία βγαίνουν να απλώσουν τα 
ρούχα. Αυτή η μυστική κριτική που μέσω των 
κληρονομούμενων πεποιθήσεων εισβάλλει σε κάθε 
σπίτι, θέλει τέλεια νοικοκυρά τη γυναίκα, για να μην 
της κρεμάσουν κουδούνια και συχνά την σπρώχνει 
στον ψυχαναγκασμό με την ατέρμονη και 
σχολαστική προσκόλληση στην επανάληψη των 
οικιακών υποχρεώσεων. Έτσι χάνεται πολύτιμος 
χρόνος και ουσιαστικά η τυπική γυναίκα φτιάχνει 
βιτρίνα για το φιλοθεάμον κοινό, τη γειτονιά, τους 
συγγενείς και τους φίλους που δεν θέλει να την 
κακολογούν. 
Η καλή σύζυγος, νοικοκυρά, μάνα, εργαζόμενη, 
ξυπνάει κάποια μέρα, μετά από πολλά 



σφουγγαρίσματα και ξεσκονίσματα των 
μπιχλιμπιδιών που συνήθως την απασχολούν, και 
αντικρίζει το πρώτο της εγγόνι. Αυτό που είναι, 
όπως λένε, «δύο φορές παιδί της». Τότε 
συνειδητοποιεί πως είναι απαραίτητο πλέον να βρει 
τις απαιτούμενες αντοχές, να το συνδράμει όσο 
πρέπει, να συμβάλλει και εκείνη στην ανατροφή του, 
ως καλή γιαγιά. Τις περισσότερες φορές είναι μόλις 
55 ετών. Θα ανταποκριθεί σε αυτές τις υποχρεώσεις; 
Τα μισοτελειωμένα της όνειρα, τι θα απογίνουν; 
Πάλι αναβολή θα πάρουν; 
Μερικοί λένε πως η κατάλληλη εποχή να αποκτάς 
εγγόνι είναι, όπως παλιά συνέβαινε, σε 
προχωρημένη ηλικία. Κι αυτό γιατί υποστηρίζουν 
πως η σύγχρονη γιαγιά πρέπει να ζει και η ίδια, την 
προσωπική της ζωή και μάλιστα έντονα. Κάπου στα 
πενήντα πέντε με εξήντα η ίδια ακόμα δεν έχει 
κατασταλάξει και προπάντων δεν έχει ολοκληρώσει 
το κύκλο της γυναίκας, αυτόν της συζύγου, μητέρας, 
νοικοκυράς αλλά και κόρης κάποιων γονιών. Πώς να 
αναλάβει έναν ακόμα ρόλο; Σε πιο μεγάλη ηλικία 
όμως, κάπου στα εξήντα πέντε, τα περισσότερα από 
τα παλιά καθήκοντα έχουν ατονήσει και το εγγόνι 
αποτελεί μια ευχάριστη αναπλήρωση στα κενά της. 
Με το βλέμμα στραμμένο όλο και πιο πολύ στη 
σύνταξη αισθάνεται πως είναι κοντά στη στιγμή που 
θα ξεκουραστεί επιτέλους. Θέλει πολύ και 
ονειρεύεται πως θα έχει τον χρόνο να φυτέψει 
καινούρια φυτά, να αποτελειώσει και εκείνα τα 



εργόχειρα που κάποτε έμειναν στη μέση. Τώρα είναι 
η ευκαιρία για χαλαρή και ανέμελη συνάντηση με 
τις φίλες, να χαρεί και λίγο το σπίτι της γιατί όλα 
αυτά τα χρόνια έτρεχε σαν μια τρελή υπηρέτρια, 
χωρίς να απολαμβάνει. 
Κι όταν αυτό συμβεί, μικρή είναι πάλι η χαρά της. 
Γρήγορα το συνηθίζει και φτάνει πάλι σε τέλμα. 
Αυτό το τέλμα είναι τελικά μέσα της, βγαίνει από 
τους πόρους του δέρματός της, ποτέ δεν το 
σταμάτησε, πίστευε πώς έτσι είναι η ζωή. Αν δεν 
έχει επενδύσει σε αξίες ζωής και ποιότητας, τώρα θα 
μείνει άδεια, μόνη και με τον μανδύα της 
κατάθλιψης που προσπαθεί επιμελώς να την καλύψει 
ολόκληρη. 
Οι πρώτοι ενοχλητικοί επισκέπτες, η οστεοπόρωση 
ίσως το σάκχαρο, η πίεση δεν αργούν να αφήσουν το 
επισκεπτήριό τους. Ίσως να εγκατασταθεί και 
κάποια άλλη πάθηση, έτσι για να μην είναι τόσο 
μόνη. Στις φιλικές συγκεντρώσεις ανταλλάσσονται 
πια γνώμες για τα φάρμακα και τα επίπεδα των 
αιματολογικών δεικτών. Πάνε εκείνες οι εποχές που 
οι φίλες μιλούσαν για τα καλλυντικά, τα φορέματα 
και την καταναλωτική τους μανία ή για συνταγές 
μαγειρικής. Τώρα όλα αυτά ανήκουν αλλού και είναι 
σκεπασμένα με το πέπλο της αιώνιας λήθης του 
παρελθόντος. 
Αν υπάρχουν ακόμα οι γονείς της, θα έχει και τις 
απρόοπτες εξελίξεις. Η φροντίδα των ηλικιωμένων 
γονιών μιας γυναίκας πάνω από τα 60 είναι το 



πρωταρχικό μέλημα της ως φρόνιμης και συνετής 
κόρης και όπως και να το κάνουμε, ακόμα και 
σήμερα, βαραίνει περισσότερη εκείνη και λιγότερο 
τους αδελφούς της. Αυτό μπορεί να συμβεί και σε 
μια νύφη, αν δεν υπάρχει διαθέσιμη κουνιάδα. Το 
δικό της σπίτι θα αναστατωθεί, αυτή θα έχει τη 
φροντίδα των πεθερικών της από πλευράς υγείας. 
Αχ! αθάνατη Ελληνίδα, πόσο αγώνα κάνεις και δεν 
το έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα! Το έχουν 
ενσωματώσει στο DNΑ του ρόλου σου τόσο 
επιτυχημένα και εσύ το έχεις αποδεχτεί σαν φυσική 
σου συνέχεια. Και μετά απορείς και εσύ μαζί με τους 
άλλους. 

- Έφτασα στα όρια μου; Άραγε δεν είμαι τόσο 
ικανή πια; 

Κάπως έτσι έρχονται στο προσκήνιο τα ηρεμιστικά 
που είναι δύσκολο πλέον να αποφύγει πριν τον ύπνο. 
Έχει και το σύζυγο που μέσα στα γεράματα του 
θέλει αγκαλίτσες. Ε, αυτό πια! Καλά, αυτός δεν θα 
γεράσει ποτέ; Και να σου κακιώνει κιόλας. Μετά 
είναι ο σαρκασμός του που τον εκφράζει τόσο 
επικριτικά. Από κοντά και οι γεροντοκαυγάδες. Άσε 
που μπορεί να σου τον ξελογιάσει κάποια νεώτερη 
όπως εκείνης της γνωστής σου, που ο άντρας της 
προτίμησε την αλλοδαπή οικιακή βοηθό τους. Και 
αν είναι να ησυχάσεις μια και καλή από εκείνον πάει 
στα κομμάτια, πες πως είναι καλά έτσι. Είναι όμως 
που πρέπει να λογοδοτήσεις και στον κοινωνικό σου 
περίγυρο για τη νέα κατάσταση. Αυτό πού το βάζεις; 



Ειδικά αν, μέχρι τώρα με νύχια και με δόντια, 
έχασες κάθε ουσία της ζωής σου προσέχοντας τα 
πρέπει και τα μη. Και τώρα, έρχεται ένας απρόσμενα 
κακός επίλογος να σε διαπομπεύσει. Εσένα, που 
σπατάλησες τον αυθορμητισμό και τα όνειρά σου 
στο καθήκον. Ναι, ας πρόσεχες! Τι άλλο να σου 
πούμε; Ας ήσουν λιγότερο νοικοκυρά και 
περισσότερο γυναίκα. Ποιος σου φταίει; Αν και ποτέ 
δεν είναι αργά. 
Μάλλον τώρα γελάς από μέσα σου. Έχεις τόσο πολύ 
προσκολληθεί στα στερεότυπα του κοινωνικού σου 
ρόλου που σχεδόν τα έχεις αφομοιώσει. Θα αντέξεις 

λοιπόν με όση δύναμη έχεις παλεύοντας με τις 
ψυχοσωματικές σου ενοχλήσεις που εδώ και καιρό 
έχουν εγκατασταθεί κι αυτές μέσα σου; Φρόντισε να 
πεις στην κόρη σου τουλάχιστον ένα μέρος του 
μυστικού. Να μην τη δεις να «καίγεται» και εκείνη 
στην δική της διαδρομή. Γιατί ο απολογισμός του 
ονείρου πάντα γίνεται. Σ’ άλλες είναι πολύ σκληρός 
αυτός ο απολογισμός και σ’ άλλες το ισοζύγιο είναι 
ισοσταθμισμένο. Είναι αυτό που έλεγαν οι παλιοί ότι 
σπείρεις, θα θερίσεις και δυστυχώς ισχύει το 
τετριμμένο όλα εδώ πληρώνονται. Χρειάζεται, σε 
αυτά τα ηλικιακά σημεία–ορόσημα, να αξιολογούμε 
την πορεία μας, να την επαναδιαπραγματευόμαστε 
κάπου-κάπου. Να κουβαλάμε και ηθικές- 

πνευματικές αξίες μαζί μας, όχι μόνο πιστωτικές 
κάρτες. Πρέπει να προετοιμαζόμαστε για την 
αναχώρησή μας από το σταθμό της παραγωγικής 



ηλικίας. Ο πολιτισμός και η κοινωνία μας το 
φοβούνται αυτό και το ξορκίζουν. 
Πόσο μας αδικούν! Μπροστά στα παιδιά μας, όταν 
πρόκειται να αντιμετωπίσουμε έναν επικείμενο 
θάνατο νοιώθουμε τόσο αμήχανα! Πολλά θα έπρεπε 
να είχαμε σχεδιάσει διαφορετικά ως κοινωνία. Μας 
άξιζε μια καλύτερη παιδεία που να μην αρκείται στα 
υπέροχα μαθηματικά και την φαντασμαγορική 
ιστορία. Χρειαζόμαστε ως σύγχρονοι άνθρωποι 
καλύτερη προετοιμασία για το στίβο της ζωής. Να 
δίνουμε προτεραιότητα σε πράγματα που χαρίζουν 
το νόημα του να ζεις. Να μάθουμε πώς να ζούμε και 
κυρίως πώς να κοινωνικοποιούμαστε χωρίς να 
ισοπεδώνουμε την ατομικότητά μας. Το να 
προετοιμαστούμε, για να πεθάνουμε, είναι εξίσου 
φυσιολογικό όπως και η προετοιμασία για μια 
επερχόμενη γέννηση. Να μπορούμε να λυπόμαστε 
χωρίς να ισοπεδωνόμαστε και να χαιρόμαστε χωρίς 
να πετάμε τόσο ψηλά γιατί συνήθως, στο τέλος, το 
δικό μας κεφάλι χτυπάμε στο ταβάνι. Μαθήματα για 
τη ζωή χρειαζόμαστε, για να γίνουμε καλοί γονείς 
και όχι να τρώμε τα παιδιά μας και κατ’ επέκταση 
και τους συνανθρώπους μας, όταν τους βλέπουμε να 
προοδεύουν ακόμα κι αν τυχόν διαφωνούν μαζί μας. 
Πνευματική και ψυχική καλλιέργεια είναι αυτή που 
χρειαζόμαστε, για να ζούμε και να πεθαίνουμε ως 
όντα ιδιαίτερα, με όψη ανθρώπου και όχι ζώου. 
Και τότε το όνειρό μας θα το δούμε στη σκηνή να 
παίζει σε όλες τις πράξεις και στο πρώτο και στο 



δεύτερο μέρος με εμάς πρωταγωνιστές. Τον 
σκηνοθέτη δεν είναι εύκολο να καθορίσουμε αλλά 
που ξέρεις; Όλα μπορούν να γίνουν! 
 

Παρατήρηση 

1. Τα όνειρα είναι γνώση δηλαδή ανάμνηση από 
ευχάριστες και δυσάρεστες καταστάσεις. Είναι όμως 
και επιθυμία δηλαδή μια πανίσχυρη δύναμη για κάτι 
το καλύτερο. Αυτή η δύναμη είναι που μας κάνει να 
ζούμε προσπαθώντας για βελτιώσεις. Αυτή πάλι μας 
φέρνει στη ζωή, κάθε φορά που εγκαταλείπουμε ένα 
ταλαίπωρο ή ασθενικό σώμα. Θα το καταλάβετε 
καλύτερα, αν προσέξετε το μικρό λουλούδι που 
φυτρώνει μέσα από το ασφάλτινο δάπεδο του δρόμου 
ή στη χαραμάδα του πεζοδρομίου. Η ζωή απαιτεί, 
αντιστέκεται και δημιουργεί ακόμα και στις πιο 
αντίξοες συνθήκες. Μα, τότε γιατί τα όνειρά μας δεν 
πραγματοποιούνται πάντα; Αυτό οφείλεται είτε στο 
γεγονός πως οι γνώσεις μας είναι ελλιπείς είτε στο ότι 
δεν ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε. 

2. Δυστυχώς, οι περισσότερες από τις γυναίκες δεν 
πραγματοποιούν τα όνειρά τους και φαίνεται πως 
αιτία γι αυτό είναι οι περιορισμένες κοινωνικές 
δυνατότητες που έχουν σαν υποδεέστερες των ανδρών 
Λίγες τολμούν να πάνε κόντρα στο ρεύμα αντιλήψεων 
του πατέρα, των αδελφών και του συζύγου αργότερα. 
Ούτε βρίσκουν την απαιτούμενη συμπαράσταση από 
άλλες γυναίκες. Οι τελευταίες τις θαυμάζουν στα 
κρυφά αλλά στα φανερά είναι αναγκασμένες να την 
αποκηρύξουν. Ευτυχώς τα πράγματα αλλάζουν και σε 
αυτόν τον τομέα. Βέβαια το να μην πραγματοποιήσεις 
τα όνειρά σου σαν γυναίκα δεν είναι και τόσο κακό. 
Κακό είναι να ντρέπεσαι και να προσπαθείς να τα 



εξαφανίσεις σαν να ήταν τιποτένια και αισχρά 
πράγματα. Κακό είναι επίσης να προσπαθείς να 
επέμβεις στα όνειρα των κοριτσιών σου, δήθεν σαν 
έμπειρη που νοιάζεσαι για την προκοπή τους. 



 

 

 

 

 

Το όνειρο του Άνδρα 

 

Και το αγόρι είναι ένα πλάσμα που ονειρεύεται και 
αυτή η δραστηριότητά του ακολουθεί περισσότερο 
τη δική του ηλικία παρά την κοινωνία ή τη θέση του 
σε αυτήν. Από το πρώτο του πλαστικό αυτοκινητάκι 
που το σέρνει με σπάγκο μέχρι το διθέσιο δίλιτρο 
sport αυτοκίνητο του πετυχημένου ενήλικα, το 
όνειρο είναι μονταρισμένο στα ίδια καλούπια. 
Είναι ίσως η πιο αξιοπρόσεκτη περίπτωση επίδειξης 
ατομικού είδους. Ποτέ, στο παρελθόν, ένα 
ανθρώπινο πλάσμα δεν λάτρεψε τόσο πολύ κάτι 
άλλο που να μην είχε τουλάχιστον μια ρόδα. Ο 
αρσενικός κάνει συνεχώς κύκλους, στα ίδια 
πράγματα με την ίδια επιμέλεια. Γι αυτό λατρεύει τα 
οχήματα γενικώς. 
Μέχρι τα οκτώ του χρόνια, γενικά, η κίνηση στα 
αντικείμενα τον έλκει περισσότερο από τα μεγέθη, 
τα σχήματα και τα χρώματα. Ένα κορίτσι μπορεί να 
χαίρεται με πέντε κούκλες ίδιες σε όλα εκτός από τα 
φορέματα. Αυτό είναι αδύνατο για ένα αγόρι. Δεν 



πρόκειται να κρατήσει πέντε όμοια αυτοκίνητα που 
διαφέρουν μόνο στο χρώμα. Το αντίστοιχο κορίτσι 
μπορεί να δώσει πέντε διαφορετικά ονόματα στις 
κούκλες του. Τα αυτοκίνητα του μικρού δεν έχουν 
όνομα, έχουν όμως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 
μπορεί να τα απαριθμεί χωρίς να τα μπερδεύει. Με 
χαρά και ακούραστα μπορεί να τα επαναλαμβάνει 
όσες φορές θέλεις. 
Από εκεί και μέχρι τα δέκα πέντε χρόνια του 
αγοριού, η κίνηση θα είναι πάντα το άλλο του μισό. 
Το ποδήλατο και η μηχανή κυριαρχούν στη σκέψη 
και στις συζητήσεις του. Τα αγόρια αυτής της 
ηλικίας κρίνουν τα συνομήλικα κορίτσια από τις 
αντιρρήσεις που έχουν πάνω σε αυτά τα πράγματα. 
Αναμφίβολα, το ντύσιμο των αγοριών ακολουθεί 
τέτοιες επιταγές σε στυλ και μόδα που να 
επιδεικνύουν την ταχύτητα και την ελευθερία της 
κίνησης του μοναχικού καβαλάρη. 
Η σεξουαλική του ιδιότητα εμφανίζεται και 
αναλαμβάνει ουσιαστικά ρόλο κυβερνήτη του 
σκάφους μετά τα δέκα πέντε χρόνια. Το σώμα έχει 
αλλάξει σε όλα τα σημεία, το αγόρι λαχανιασμένο 
από το χωρίς λόγο και αιτία τρέξιμο εγκαταλείπει το 
στίβο παραδίνοντας τη σκυτάλη στον αρρενωπό 
έφηβο. Ξεδιπλώνονται τα μπράτσα, τα ποντίκια, οι 
κοιλιακοί και όλα τα υπόλοιπα που φροντίζει να τα 
τονίζει με τα κατάλληλα εφαρμοστά ρούχα. 
Παράλληλα έρχονται στο φως όλα εκείνα τα 
σημάδια της αμφισβήτησης του υπαρκτού κόσμου 



και της μεγάλης προσδοκίας για τον επερχόμενο, τον 
δικό του κόσμο. Το δέρμα του σώματος εκτίθεται σε 
όλο και μεγαλύτερη διάρκεια και επιφάνεια. Το 
κασκόλ, ο μπερές, το σκουλαρίκι ή οτιδήποτε άλλο 
τείνουν να καθιερώσουν κάποιο σταθερό αλλά 
κυρίως προσωπικό χαρακτηριστικό γνώρισμα. Έχει 
ανάγκη να ταυτίζεται συμβολικά με κάτι ή έστω να 
ανήκει σε κάτι που είναι καινούριο, πρωτότυπο. 
Θέλει να ανήκει σε κάτι το άσπιλο και αναμάρτητο 
στα μάτια των μεγαλύτερων που συνήθως έχουν μια 
κακή εκτίμηση και απέχθεια για όλα αυτά τα 
νεανικά καπρίτσια, λες και αυτοί δεν υπήρξαν νέοι 
κάποτε. 
Παντού το αγόρι κινείται ομαδικά. Δεν θέλει τίποτα 
άλλο από το να θεωρείται και να φαίνεται μέλος σε 
κάποια ομάδα, ιδέα, κίνημα, οτιδήποτε που δεν 
ανήκουν οι πολλοί, τουλάχιστον δεν το έχουν 
μολύνει οι μεγαλύτεροι. Φέρει τα εμβλήματα της 
θεωρίας του σε εμφανή σημεία, συνήθως στο στήθος 
εκεί που χτυπά μια ολοκαίνουρια και αγνή καρδιά. 
Η φιλία είναι πάνω από όλα. Εκεί θα δώσει τον 
περισσότερο χρόνο του και μέσα από αυτήν τη φιλία 
θα πάρει και θα δώσει πληροφορίες και εμπειρίες. 
Το κορίτσι του φίλου είναι ιερό πρόσωπο, σπάνια θα 
το στοχεύσει, εκτός αν ο φίλος δώσει σαφή σημάδια 
αδιαφορίας. 
Η κοπέλα του έρχεται, σε προτεραιότητα, μετά τις 
υποχρεώσεις προς στους φίλους του. Αν τυχόν 
εκείνη διαμαρτυρηθεί, είναι πιο πιθανό να δεχτεί το 



βλοσυρό του βλέμμα ή την αυστηρή προειδοποίηση 
για την ιεραρχία που υποτίθεται πως εκείνη 
παραβιάζει. 
Δεν ανησυχεί ακόμα για το μέλλον του. Έχει 
εμπιστοσύνη στον εαυτό του αλλά ποντάρει και στην 
αλληλεγγύη της ομάδας που όλοι μαζί ονειρεύονται 
μια ομαδική επαγγελματική καριέρα, που θα 
συνεχίσει, με τα ίδια μέλη, να κάνει τα ίδια κόλπα. 
Αυτός είναι πολύ συχνά ο λόγος που συγκρούεται 
λεκτικά με τους γονείς, συνήθως με τον πατέρα. 
Έναν πατέρα που εγκατέλειψε άνανδρα το δικό του 
όνειρο. Αυτόν που συμβιβάστηκε νωρίς για μια 
θεσούλα κάπου στα σκοτεινά. Που στηρίζει τις 
δολοπλοκίες του πολιτικού συστήματος. Που 
συμβάλει με την απραξία του στα οικονομικά 
παιχνίδια του κατεστημένου ενώ την ίδια στιγμή 
αδιαφορεί για τις κοινωνικές ανισότητες. Να, τώρα 
αυτός ο πατέρας θέλει να κάνει και κήρυγμα. 
Γενικά σέβεται τους κοινωνικούς θεσμούς αλλά στο 
χαλαρό, σαν να επιτρέπει στους αδαείς να 
επιζήσουν. Δεν τους χλευάζει αλλά και δεν τους 
επιτρέπει να επεμβαίνουν στα δικά του ζητήματα. 
Θα συμβιβαστεί όμως γρήγορα κι αυτός και μαζί του 
ολόκληρη η παρέα. Σαν μέλος της που είναι, δεν 
μπορεί να κάνει διαφορετικά. Θα περάσει 
αδιαμαρτύρητα στην επόμενη φάση της ζωής. 
Το φροντιστήριο για μια προετοιμασία σε 
μεταλυκειακές σπουδές ή ο χώρος εργασίας θα του 
δώσουν άλλα στοιχεία, κι αυτός με τη σειρά του θα 



δώσει άλλο σχήμα στα όνειρα του. Τώρα αυτά θα 
είναι πολύ πιο ήπια, περισσότερο ανεκτικά και 
πάντα θα περιέχουν κάποιο θηλυκό. Η ζωή, σαν το 
νερό στο ορμητικό ποτάμι, θα αμβλύνει τις κοφτερές 
γωνίες του, θα τον μορφοποιήσει σε ένα πιο 
πολιτισμένο σχήμα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει 
καθόλου πως συμβιβάστηκε. Όλα τα θεωρεί ακόμα 
προσωρινά σαν μια ανακωχή πριν τη μεγάλη μάχη 
που έρχεται ολοταχώς. Στον ελεύθερο χρόνο του 
ακόμα ενώνεται με τους παλιούς φίλους μόνο που 
τώρα όλο και πιο συχνά διαπιστώνει πως υπάρχει 
μια εσωτερική αντιπολίτευση. Κάποιοι φέρνουν νέες 
καταστάσεις από τα πόστα που βρίσκονται. Κάπου 
κοντράρονται, κάπου πέφτουν μισόλογα σε θέση 
επεξηγήσεων, πάντα όμως τα βρίσκουν με κάποια 
«αλλά» να επιπλέουν σαν κομμάτια από άγνωστο 
ναυάγιο, ιδέες που πρόωρα τσακίστηκαν στα βράχια 
της πραγματικότητας. 
Μπαίνει όλο και πιο βαθιά στα τούνελ της 
μελλοντικής κατάστασης. Βλέπει πόσο άδικο είναι 
να αναλώνεται σε ανόητες καταστάσεις αλλά 
χρειάζεται χρήματα, προϋπηρεσία, βαθμούς, το 
χαρτί, το κορίτσι του που και εκείνο κάτι χρειάζεται 
από αυτόν. Παίζει σκάκι σε περισσότερες από μία 
σκακιέρες στον ίδιο αγώνα και δεν είναι καν ο μέγας 
Ναπολέων. Επόμενο είναι και φυσικό κάπου να 
σκαλώσει, κάπου να καθυστερήσει, κάπου να κόψει 
ταχύτητα. Και τότε οι αλλαγές καταφέρνουν να 



σκαρφαλώσουν στο δικό του τρένο και σιγά - σιγά 
να τροποποιήσουν το δρομολόγιο των ονείρων του. 
Η εργασία έχει τους ρυθμούς της. Εκεί στα 25 του 
αισθάνεται ο πιο αδικημένος. Σαν να είναι σκλάβος 
σε ρωμαϊκή γαλέρα. Άλλος δίνει σ΄ αυτόν το ρυθμό 
και όλοι γύρω του απαιτούν να παραμείνει 
συγχρονισμένος μαζί τους. Η δική του σωματική και 
ψυχική κατάσταση δεν μετράει. Εξοντώνεται 
ανάμεσα σε μάχες με συναδέλφους, προϊσταμένους, 
τους γονείς του και το κορίτσι του. Σε όλους έχει 
τάξει κάτι, όλοι του ζητούν κάτι και αυτός είναι 
μόνος, έχει δύο χέρια και όλα πρέπει να περάσουν 
από αυτόν. Έρχεται το σαββατοκύριακο και νιώθει 
πως το σώμα του θέλει να πέσει σε … χειμερία 
νάρκη. Πριν 2-3 χρόνια έκανε πρόβες πού θα τα πιει, 
με ποια και πού θα πάει στη συνέχεια μέχρι να 
βγάλει ο ήλιος τα κέρατά του. 
Αν σπουδάζει, βρίσκεται κοντά στο τελείωμα του 
ατέλειωτου πτυχίου. Τον εξοντώνουν τα μαθήματα, 
οι εξετάσεις, οι καθηγητές, οι γραμματείες και αυτές 
οι γκόμενες το χαβά τους. Και μηχάνημα να ήταν θα 
είχε κλατάρει. Και το μέλλον; Ακόμα να δείξει το 
πρόσωπό του. Έξω στον πραγματικό κόσμο, η αγορά 
ζητά τα τρελά της. Μεταπτυχιακά, προϋπηρεσίες, 
σεμινάρια, ξένες γλώσσες. 
Για σιγά ρε παιδιά! Είκοσι πέντε είμαι μόνο! Έχω 
μπει στο λούκι από τα εφτά μου με αθλητισμό και 
μουσική και ξένες γλώσσες. Μου κλέψατε τον ύπνο, 



μου κλέψατε το παιχνίδι, τώρα μου κλέβετε και το 
όνειρο; 
 

Μετά τον σκόπελο των είκοσι πέντε δεν 
καταλαβαίνει πότε γέρασε. Σε λίγο χτυπάει τα 
τριάντα και τρομοκρατείται. Ρίχνει μια ματιά γύρω 
του. Μα πού βρίσκονται οι άλλοι; Τι κάνουν; Αχ, 
όλοι στον ίδιο βούρκο φαίνεται πως είναι 
βουτηγμένοι τελικά. 

- Να πιούμε καμιά μπύρα, να τα πούμε λιγάκι! 
- Εντάξει, μέσα είμαι, πάρε με τηλέφωνο την 

Τετάρτη να το κανονίσουμε. Πες το και στους 
άλλους. 

- Άσε, οι πιο πολλοί δεν … μπορούν. 
- Εντάξει δικέ μου, οι δύο μας τότε. 

Και συνήθως η Τρίτη σαμποτάρει την Τετάρτη. 
Υπάρχει και ο άλλος τύπος αντίστοιχου διαλόγου. 

- Ρε συ, έτσι είπαμε; Να χαθούμε; Στο δρόμο 
τυχαία θα συναντιόμαστε πια; 

- Έλα ρε, αφού τα ξέρεις, τι ζητάς τώρα. 
- Καλά, αυτά θα κάναμε όταν θα μεγαλώναμε; 

Άλλα δεν λέγαμε; 
- Φίλε, άμα σε πηγαίνουν σπρώχνοντας … τι 

να λέμε τώρα, αφού τα ξέρεις. Και εσύ στο 
ίδιο μαγγανοπήγαδο γυρνάς. 



Η κοπέλα του παραπονιέται πόσο λίγο τον βλέπει. Η 
μάνα του έχει πρόβλημα με την πίεση και ο πατέρας 
του με το ζάχαρο. Ο μεγαλύτερος αδελφός του θέλει 
να πουλήσουν το οικόπεδο, για να πάρει το μερίδιό 

του και να ανοίξει μαγαζί. Ο ίδιος έπεσε από τη 
μηχανή του και θέλει κάμποσα να την φτιάξει. Όλα 
αυτά είναι προβλήματα που σαν τα μανιτάρια 
φυτρώνουν από το πουθενά και όλα έχουν πάνω 
τους μια περίεργη δυνατή κόλα που τον κρατούν 
κοντά τους για καιρό. 
 

Είναι πια πάνω από τα τριάντα. Πάνε τα 
γυμναστήρια, έξοδο και αυτό. Το πιτσιρίκι 
μπουσουλάει, αρρώστησε την περασμένη εβδομάδα 
και τρέχανε. Η δουλειά, που έπαψε να είναι 
απασχόληση ανώτερων εγκεφαλικών κυττάρων, δεν 
αποκαλείται πλέον ούτε εργασία. Πολύωρες και 
περίεργες σωματικές στάσεις ευνοούν την 
εξαφάνιση των κοιλιακών και το ξεφούσκωμα των 
ποντικιών. Το φαγητό είναι «απέξω» και χαμογελάει 
πια σε γενέθλια και γάμους. Κόλλησε στην ίδια 
γυναίκα, συμβιβάστηκε και εκείνη και τώρα 
«τραβάει κουπί» με τα παιδιά. 

- Καλά, αυτά ονειρευόμασταν; 
Ηρεμία, σε λίγο θα πάρουμε βαθμό. 
Αποχωρεί ο διευθυντής και με τον νέο θα αλλάξουν 
τα πράγματα. 



Έχω κάνει αίτηση για άλλη θέση. Ελπίζω πως θα 
είμαι πολύ καλύτερα εκεί. 
Θα πάρω δάνειο για νέο εξοπλισμό. 
Τα όνειρα του αναγκαστικά περνούν από φίλτρα και 
καθένα από αυτά κόβει και ένα χρώμα. Στο τέλος θα 
βγει κάτι σε γκρι, σαν παλιά κινηματογραφική 
ταινία. Αλλά τι φταίμε και εμείς. Κάναμε ότι 
μπορούσαμε. 

- Πού να το ξέραμε πως ο τάδε θα μας 
πουλούσε, ο άλλος θα ήταν τζιτζιφιόγκος, ο 
τρίτος θα κυνήγαγε το γυναικείο βρακί μέρα - 
νύχτα. Ατυχήσαμε φίλε! 

Ολόκληρες γενιές αναλώνονται στο ίδιο παραμύθι 
λες και μια ακούραστη γιαγιά το επαναλαμβάνει 
στους αιώνες. 

-  Και από sex πώς τα πάτε μάγκες; 
- Α, όλα και όλα, εκεί δεν έχουμε παράπονο. 

Βλέπεις αυτό το κανονίζαμε από μόνοι μας. 
Σιγά μην βάζαμε άλλους να το τρέξουν. 
Εντάξει … καλά ήταν. Ε, που και που μας την 
έσπαγαν, αλλά στο τέλος έπεφταν κανονικά. 
Καλά … εντάξει … μεταξύ μας τώρα … δεν 
ήταν και τίποτα το σπουδαίο εδώ που τα λέμε. 
Σε δουλειά να βρισκόμαστε. Εκείνο όμως που 
ήταν σπαστικό - μα σπαστικό - ήταν η εμμονή 
των γυναικών να γίνονται κολλιτσίδα. 

Πότε να έρθω σπίτι σου να δω το σκύλο σου; 



Να, στη λαϊκή μας ήρθε νέος ανθοπώλης και 
σκέφτηκα και σου πήρα αυτές τις μαργαρίτες. Θα 
κρατήσουν πολύ, αν τις προσέχεις. Να τις βάλεις στο 
δωμάτιό σου. Να πεις στη μαμά σου να μην τις ποτίζει 
πολύ, αν και θα το ξέρει αυτό. 

Ήρεμα κορίτσια! Ένα ποτάκι πίνουμε και … εντάξει 
... δεν μας παίρνει τώρα για βροχόρυζο. 
 

Μέχρι τα τριάντα δύο με τριάντα πέντε αυτά 
πέρναγαν. Όσες γυναίκες είχαν την ίδια με μας 
προοπτική, ήταν οι σταθερές μας. Ε, μετά το 
συνηθίσαμε. Που να τρέχεις κάθε τόσο! Να ‘μαστε 
τώρα χωμένοι σε άλλο πλάνο. Δεν υπάρχει θέμα. 
Μια χαρά τα βρήκαμε όλα. Καλά περνάμε, αν και οι 
δύο μας τρέχουμε για τα καθημερινά. Τι τα θες, το 
σαββατοκύριακο είναι για το ζευγάρι πιο χαλαρά τα 
πράγματα αλλά και τότε όλο και κάτι πρέπει να 
φτιάξουμε, όλο και σε κάποια υποχρέωση να 
ανταποκριθούμε. Να μεγαλώσουν λίγο και τα 
παιδιά, να χαλαρώσουμε και εμείς. Αχ, όνειρα 
απατηλά! 
 

Κοντά στα σαράντα όμως, με παιδιά σε ηλικία που 
καταλαβαίνουν όσα θέλουν και μόνον αυτά, με τη 
συζυγική κόπωση να ζαρώνει σαν πολυφορεμένο 
πουκάμισο, είναι ζόρι, πώς να το κάνεις; Φάγαμε τα 
καλύτερα χρόνια μας στο περίμενε για κάτι ωραίο. 
Τώρα στο παρά πέντε τι γίνεται; Τελευταία δεκαετία 



μας έμεινε. Αν όχι τώρα, πότε; Από κοντά και τα 
σημαντικά προβλήματα των γονιών. Νοσοκομεία 
και εισαγωγές νυχτιάτικα, αιματολογικοί δείκτες σε 
ανησυχητικά επίπεδα και η αναπόφευκτη 
ψυχολογική τους κατάρρευση μας κάνουν τη ζωή 
ακόμα μια φορά μαρτυρική. Τα όνειρά μας 
τράκαραν σε τοίχο και ακινητοποιήθηκαν. 
Τώρα, λίγο μετά τα σαράντα και τα πενήντα σε 
απόσταση αναπνοής, αρχίζουν οι απαιτήσεις. Τα 
όνειρα ξεθάβονται και από τα κουρελιασμένα 
απομεινάρια τους ξεπηδούν αναμνήσεις και 
υποσχέσεις. Τώρα μου ήρθε, τώρα θέλω. Να οι 
απαιτήσεις, τα παράπονα στην σύντροφο, να και ο 
αντίλογος από αυτήν. Νόμισα πως εσύ θα ….. και 
εγώ θα …. και το πράγμα καταντάει σκέτη ιστορική 
αναδρομή. 
Τα σημάδια στο σώμα αλλάζουν και πάλι. Άλλα 
χρώματα, άλλα σχήματα. Το τέρας των γηρατειών 
μας κλείνει το μάτι σαν να λέει και εσύ κοτοπουλάκι 
μου από την ίδια ταΐστρα θα περάσεις. 

Τότε θυμόμαστε τον οδοντίατρο και την αδελφή του 
φίλου μας που για κάτι καλλυντικά είχε μιλήσει 
κάποτε. Τέρμα τα τζιν παντελόνια, έχουν στενή 
φόρμα. Οι δίαιτες αρχίζουν να μας ενδιαφέρουν 
αλλά πώς να μην δώσεις βάση για εκείνο το 
ταβερνάκι που πήγαν οι άλλοι; Προσπάθεια σε όλα, 
να φανούμε όλοι μας ψύχραιμοι. Ε, σιγά πια, δεν 
έφτασε και το τέλος! Κι όμως η από κάτω γενιά 



δηλώνει παρούσα, κάνει και αυτή όνειρα και «μας 
την μπαίνει άγρια». 
Βρε, συμμορφωθείτε, δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα 
λέτε, ρωτήστε και κανένα παλιό! 
Σαν να ακούγονται σε ηχώ τα λόγια του δικού μας 
πατέρα. Μπα, σύμπτωση θα είναι! 
Και κάποτε πατάμε και τα πενήντα. 
Κοίτα μας! Ε; Κορμοστασιά πρώτη, δεν μπορείς να 
πεις. Αφού προχτές μου έτυχε ένα …, δεν σου λέω 
τίποτα. Καμιά διαφορά, η μηχανή στο ρελαντί, όπως 
πρώτα. Μόνο να, για την γυναίκα μου στεναχωριέμαι 
λίγο, την βλέπεις, ε, σαν να άλλαξε κάπως εκεί δίπλα 
στα χείλη και κάτω από τα μάτια. Η κούραση μάλλον 
... 

Μόνο το θηλυκό γερνάει, το ταίρι του άνδρα. Αυτός, 
πάντα … διατηρείται και το καθυστερεί με έναν 
ολότελα δικό του τρόπο. Έχει συγκεκριμένο 
καθρέφτη που εμπιστεύεται, οι άλλοι τον 
παραμορφώνουν κάπως. 
Τα όνειρα του όμως είναι ακόμα εκεί, έχουν αλλάξει 
λίγο από τα πολύ αρχικά των 20 χρόνων, αλλά ο 
σκοπός είναι ίδιος. Μερικές σωματικές κινήσεις 
θεωρούνται εντελώς περιττές και ως εκ τούτου 
αποφεύγονται με διάφορες δικαιολογίες. Τα ρούχα 
μιας άλλης εποχής είναι εκτός μόδας, δεν το 
συζητάμε αυτό. Τι να δείξεις άλλωστε; Το πιο 
σημαντικό όμως είναι ότι ακόμα μπορεί να παίζει 



στο γήπεδο, υπάρχει, ζει κανονικά και τώρα μάλιστα 
μπορεί να κατέβει και σε … νούμερο, έχει καλύτερο 
πορτοφόλι. Βρίσκει και μια ανορεξία στους 
νεότερους, ανεξήγητη. Μα τι έπαθαν αυτοί; Όλοι με 
ψυχολογικά προβλήματα είναι; Κρίμα στις γυναίκες! 
Δεν φαίνονται άλλα ύποπτα σημεία στον ορίζοντα, 
άδικα ανησυχούσαμε, όλα φυσιολογικά και 
κατανοητά. Η επιθυμία για φαγητό, sex, χιούμορ και 
πειράγματα όπως πάντα, σε υψηλή θέση. Ένα όνειρο 
χάθηκε, αυτό που θα άλλαζε κάτι το περίεργο. 
Τελικά δεν υπήρχε τίποτα το τόσο ενοχλητικό. 
 

Η καριέρα πλησιάζει στο τέλος της. Όνειρα φρέσκα 
για εξοχικό με κήπο και βεράντα αχνοφαίνονται 
κάπου μπροστά. Κάποια προβληματάκια στο 
στομάχι, τα νεφρά ή το συκώτι αλλά όλα απόλυτα 
ελεγχόμενα κατά το γιατρό, αρκεί να δοθεί μια μικρή 
προσοχή, έτσι είπε. 
 

Μπαμ! Γιορτάζεις τα εξήντα σου χρόνια. Η ευχή να 
τα εκατοστίσεις δεν έχει πια εκείνη τη ανόητη γεύση 
που είχε στα είκοσι. Τώρα φαίνεται πιο ρομαντική. 
Κανένα πρόβλημα. Μπήκες στην καλή ζωή. Μια 
σύνταξη σε περιμένει, παραλίες, εκδρομές, 
ατελείωτο τάβλι και ο χρόνος πάλι περισσεύει. Μια - 
δύο ιατρικές εξετασούλες το χρόνο, για να ξέρεις 
που είσαι και έξω καρδιά. Κι άλλα όνειρα αλλά όλο 
και σε περισσότερες κηδείες και μνημόσυνα πάμε. 



Τα αξιολογείς και ευτυχώς αυτά τα συμβάντα έχουν 
χαρακτηριστικά πολύ διαφορετικά από τα δικά σου. 
Είχε καρδιά από τα σαράντα πέντε του, εκείνο το 
παλιό έμφραγμα και συνέχιζε να καπνίζει. 
Έπινε ασυλλόγιστα. 
Το Viagra το πήρε, το άλλο για την πίεση το … 
ξέχασε. 
Όλα καλά σού φαίνονται πως είναι. Άλλοτε με 
σιγουριά έλεγες πως όλα ήταν καλά. Σε λίγο θα σού 
λένε οι άλλοι πως εσύ τους φαίνεσαι πως είσαι καλά. 
Όλα έχουν τη σημασία τους πια. Εντάξει, έριξες τις 
στροφές στη μηχανή και φυσιολογικό να μην 
βλέπεις (πού στο διάολο άφησα τα γυαλιά πάλι), 
φυσιολογικό να ζαλίζεσαι, αν σηκωθείς απότομα, 
φυσιολογικό να σε πεθαίνουν οι αρθρώσεις με την 
παραμικρή ψιχάλα, φυσιολογικό να μην παθιάζεσαι 
με τη διπλανή σου, όλα φυσιολογικά. Αν μπορείς, 
κάνε αλλιώς. 
 

Οι αισθητικοί λένε, μετά τα πενήντα, το δέρμα μας 
έχει ήδη μπει στη γεροντική ηλικία. Τώρα, κάπου 
στα εβδομήντα, μιλάμε για ένα πράγμα σκέτη 
«πέτσα». Κάπου ζάρωσε, κάπου αποχρωματίστηκε. 
Και κάτι περίεργες καφετιές κηλίδες επιμένουν. Μην 
ξεχνάς το καπέλο σου. Τα μαλλιά αραίωσαν πολύ. 
Τουλάχιστον ζακέτα πάντα κοντά σου σε αυτήν την 
ηλικία. 



Μην ξεγελιέσαι, να κοιτάς περισσότερες φορές 
χαμηλά μην τυχόν πέσεις και ξέρεις ή από πέσιμο ή 
από …. 
Έλα τώρα τι όνειρα μου λες; Τα παιδιά σου έφτασαν 
τα πενήντα, έχεις εγγόνια. 
Μια χαρά μού φαίνεσαι. Πρέπει να είσαι 
ευχαριστημένος που είσαι σε αυτήν την κατάσταση και 
θα δεις όλα θα πάνε καλά. 
Αργές οι κινήσεις, σαν πλοίο σε μανούβρα μέσα σε 
στενό λιμάνι. Όνειρο είναι να θυμάσαι τα όνειρα που 
έκανες νεαρός. Τώρα ούτε απολογισμό δεν μπορείς 
να ολοκληρώσεις. 
Θυμάμαι μικρός, με τα άλλα παιδιά, μια μέρα κάναμε 
αγώνες ποιος θα κατουρούσε πιο μακριά. Χτες, 
βγαίνοντας από το λουτρό, παρατήρησα σταγόνες στα 
παπούτσια μου. 
Ο παλιός συνάδελφος, που συνάντησα σήμερα το 
πρωί στη λαϊκή, αστειεύτηκε λέγοντάς μου να 
περιμένω και στη φτέρνα. Πάντα χωρατατζής αυτός! 
Είναι λίγο μεγαλύτερος από μένα, κάτι θα ξέρει αυτός, 
για να το λέει. 
 

Να ΄μαστε στα εβδομήντα πέντε! Τυπικά φτάσαμε 
στο προσδόκιμο του ανθρώπου βίου. Λίγο με τις 
αισθήσεις δεν τα πάμε καλά. Τα υπόλοιπα μάλλον 
υπακούουν υπολειτουργώντας και αγκομαχώντας. 



Νιώθω νωθρός. Ξαφνικά ανακάλυψα πως συμπαθώ 
τα σαλιγκάρια. Μα τι χάρη έχουν όταν κινούνται. 
Σούρνοντας και γλύφοντας! Απόλαυση να τα βλέπεις 
με πόση υπομονή προσπαθούν. 
Ο αγώνας συνεχίζεται, φαίνεται ο διαιτητής κρατάει 
παράταση. Τώρα πια όλα παραμένουν και φαίνονται 
ίδια. Μάλλον αυτό το όνειρο παλεύαμε χωρίς να το 
ξέρουμε. 
Sex; ποιο sex; Να περνάς, να σε βλέπω, να με κάνεις 
να γελάω. 
 

Παρατήρηση 

1. Οι άνδρες συνήθως δεν πραγματοποιούν τα όνειρά 
τους γιατί αυτά κοστίζουν. Θέλουν πολύ να το κάνουν 
αλλά κάπου το σκέφτονται με οικονομικά κριτήρια 
και απομακρύνονται από αυτά σιγά – σιγά. Όσοι 
πάντως επιχειρούν να ακολουθήσουν τα δικά τους 
όνειρα γίνονται αντικείμενο σχολίων, όχι ιδιαίτερα 
κολακευτικών από τους άλλους άνδρες αλλά γίνονται 
αντικείμενα πόθου από τις άλλες γυναίκες. Πάντα η 
τόλμη του άνδρα γοητεύει τη γυναίκα. Βέβαια το να 
μην πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου σαν άνδρας δεν 
είναι και τόσο κακό. Κακό είναι να νιώθεις ντροπή 
και ενοχές για όλα αυτά που ήθελες και δεν έκανες. 
Κακό είναι να προσπαθείς να επέμβεις στα όνειρα των 
παιδιών σου, σαν να πρόκειται να δικαιωθείς εσύ 
μέσα από αυτά. 
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